
WZÓR URZĘDOWEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIA ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD
PROJEKTEM ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY, PROJEKTEM USTAWY LUB PROJEKTEM

ROZPORZĄDZENIA

ZGWSZZNfl
ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM - ZQLQSSI#-4MAN-DMYCH..
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(tytuł projektu zaioteii projektu ustawy, projer.u ustawy lub projektu rozp:r:d:enia - zgodnie z jego
treścią udostępnior w Btuleryrie infra : Publicznej lub infrrntcjt arueszczoną w wykazie prac

legislacyjnyrh Rady Ministrów) Prezesa Rady Ministrów albo m:niatrćw)

ziaczzun PODMIOTU ZAINflRESOWANRGO PRACAMI NAD PROJEflEM „ . .

1 DEWITTE POLSKA SP? KOMANDYTOWA

2. Adres siedziby/adres miedsca zanieszkania
JANA PAWLA II 19, OO-854 WARSZAWA

3* Adres do korespondencjiiidres e-mail
MRZEPNIROWSKA®DEŁOZTTSCR . COM

a WSKAZANI% OSOB UPRAWNIONYCH DO REPREZENtOWANZĄ cacotu WYNIZNIONEGO W CZĘSCI A W PRACACH NAD
PROJERTEN

Lp. !Wi i rierwisko Adres

I
MARIA_RZEPNIKOWSKA

2
PIOTR_SOKOŁOWSKI(
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C . OPIS POSTDL*ANZGO ROZWIĄZANIA PPJWNZGO ZE WSKAZANIEM INTERESU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM OCKRONY

; ALĄCZC:;YM PIŚNIE „

!

D . ZAŁĄCZONE DOKUI€NTY

I UWAGI DO PROJEKTU USTAWY O BIEGŁYCH REWIDENTACHT[ĆW
SAMORZĄDZIE

K. Niniejsze zglcatanie dotyczy uzupełnienia braków foraalnych/iany danych** zgłoszenia
dokonanego dnia

(podać datę Z części F ;przedr:egc ;g1osze:a)

Y. DSOBA SRŁPADAJĄCA ZGŁOSZENIE

-: -;: [ WARSZA -H:Lq ęs

G. KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA SKIADARIE FAŁSZYWYCH ZZZWI}

Jestem świado odpowiednalności karnej za zkożene fakazego oówiadczenia . .
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(podpis)
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* Jeżeli zgłoszenie nie jest składane w trybie art. 7 ust. 6 ustawy z dnśa 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej W procesie stanowienia prawa, treść. „- Zgłoszenie zmiany danych skreśla się.

-„

Niepotrzebne skreślić.

Pouczenie:
I Jeżeli z9łoszenie 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 22 sierpnia 201 1 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami
aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw (Dz. U. Nr 181, poz. 1080)), 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.

Informacja: Wzór wniosku znajduje się w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 201 I r.
w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami
założeń projektów ustaw (OzU. Nr 181, poz 1080)


