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ZGŁOSZENIE
ZAINTERESOWANIA PRACAł4I NAD PROJEKTEM

U S T A W A z dnia . 2016 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotachuprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym - Projekt z dnia 11kwietnia 2016 r.

(tytuł projektu założeń projektu ustawy, projektu ustawy lub projektu rozporządzenia — zgodniez jego treścią udostępnioną w Biuletynie Informacji Publicznejlub informacją zamieszczoną w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów,Prezesa Rady Ministrów albo ministrów)

A. OZNACZENIE PODMIOTU ZAINTERESOWANEGO PRACAS4I NAD PROJEKTEM

1. Nazwa/imię i nazwisko**

Ernst z Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

2. Adres siedziby/adres miejsca zamieszkania**

Rondo ONZ 1, OO—124 Warszawa

3. Adres do korespondencji i adres e—mail

Rondo ONZ 1, DO—124 Warszawa, adres emailrjaroslaw.dac@p1.ey.comB. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU WYMIENIONEGO W CZĘŚCIA W PRACACH NAD PROJEKTEM

Lp. Imię i nazwisko Adres

1 Jacek Hryniuk

2 Jarosław Dac

Anna Srocka

5

C. OPIS POSTULOWANEGO ROZWIĄZANIA PRAWNEGO, ZE WSKAZANIEM INTERESU BĘDĄCEGOPRZEDMIOTEM OCHRONY

Jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany na listę podmiotówprowadzoną przez KIBR pod nr 130 jesteśmy bezpośrednio zainteresowani uregulowaniami zawartymiw ww. ustawie. W związku z tym w załączeniu przekazujemy nasze komentarze.
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZAINTERESOWANIA PRACAMINAD PROJEKTEM ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY, PROJEKTEM USTAWY LUB PROJEKTEMROZPORZĄDZENIA



D. !ĄCZOłE DOKUMENTY

1
Uwagi do projektu ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach

uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (projekt z dnia 11 kwietnia 2016 r.,

opublikowany w dniu 14 kwietnia 2016 r.)

2

3

4

5

6

7

E. Niniejsza zgłoszenie dotyczy uzupełnienia braków forznalriych/ziuiany danych**

zgłoszenia dokonanego dnia
(podać datę z części F poprzedniego zgłoszenia)

„. OSOB? SKLAD?.JĄCA ZGWSZENIE

Imię i nazwisko -

Data Podpis

Jacek Hryniuk 201 6.04.28

G. YJ.AUZUU% ODPOWIEDZIALNOCX KARNEJ 7J S LD?NIE WALSZYWYCH ZEZN

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
(po

* Jeżeli zgłoszenie nie jest składane w trybie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności

lobbingowej w procesie stanowienia prawa - treść: „- Zgłoszenie zmiany danych” skreśla się.

Niepotrzebne skreślić.

Pouczenie:
1. Jeżeli zgłoszenie ma na celu uwzględnienie zmian zaistniałych po dacie wniesienia urzędowego

formularza zgłoszenia (art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej

w procesie stanowienia prawa.) lub uzupełnienie braków formalnych poprzedniego zgłoszenia

( 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2011 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania

pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw Dz. U. Nr

poz.
... ) w nowym urzędowym formularzu zgłoszenia należy wypełnić wszystkie rubryki, powtarzając

również dane, które zachowały swoją aktualność.

2. Część B formularza wypełnia się w przypadku zgłoszenia dotyczącego jednostki organizacyjnej oraz

w sytuacji, gdy osoba fizyczna, która zgłasza zainteresowanie pracami nad projektem założeń

projektu ustawy lub projektem aktu normatywnego, nie będzie uczestniczyła osobiście w tych

pracach.
3. W części D formularza, stosownie do okoliczności, uwzględnia się dokumenty, o których mowa w art.

7 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa,

a także pełnomocnictwa do wniesienia zgłoszenia lub do reprezentowania podmiotu w pracach nad

projektem aktu normatywnego lub projektu założeń projektu ustawy.

4. Część E formularza wypełnia się w przypadku uzupełnienia braków formalnych lub zmiany danych

dotyczących wniesionego zgłoszenia.
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