
Dziennik Ustaw Nr 181 10543 — Poz. 1080

Zatącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 22 sierpnia 2011 r. (poz. 1080)

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

LUB PROJEKTEM ROZPORZĄDZENIA

ZGLOS ZENIE
ZAINTERESOWANIA PRACAMI WAD PROJEKTEM - ZGŁOSZENIE ZMIANY DP.NYCH*

Projekt ustawy obieych rewidentach”
(tytuł projektu założeń projektu ustawy, projektu ustawy lub projektu rozporządzenia — zgodnie

z jego treścią udostępnioną w Biuletynie Informacji Piblicznej
lub informacją zamieszczoną w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów,

Prezesa Rady Miciretrów albo ministrów)Numer w wykazie prac legislacyjnych UC 54

A. OZNACZENIE PODMIOTU ZAINTERESOWANEGO PRACAMI NAD PROJEKTEM

1. Nazwa/imię ± nazwisko**

KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

2. Adres siedziby/adres miejsca zamieszkania*+

ul. Infiancka 4A, 00-189 Warszawa

3. Adres do korespondencji i adres e—nazi

adres cło korespondenci j.w.; adres email: mdomagala@kpmg.pl

B. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU WYMIENIONEGO W CZĘŚCI A
W PRACACH NAD PROJEKTEM

L. Imię i nazwasko Adres

1
Marcin Domagała

2
Agnieszka MuHer-Grządka

4

5

C. OPIS POSTULOWANEGO ROZWIĄZANIA PRAWNEGO, ZE WSKAZANIEM INTERESU BĘDĄCEGO
PRZEDMIOTEM OCHRONY

Nasze uwagi do projektu przedstawiamy w załączonym piśmie
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D. ZAŁĄCZONE DOKTJNENTY

1 wypis z KRS dla KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

wypisz KRS dla KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

pełnomocnictwo dla Agnieszki Muller-Grządki

5

6

E. Niniejsze zgłoszenie dotyczy uzupełnienia braków formalnych/zmiany danych**
zgłoszenia dokonanego dnia

(podać datę z części F poprzedniego zgłoszenia)

r. oson SKŁADAJĄCA ZGŁOSZENIE

Imię i nazwisko Data Pfpis

Marcin Domagała

G. KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI KANNEJ ZA SKŁADANIE FAŁSZYWYCH ZEZNAI / _J
Jesten świadony odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia ..-

(podpis)

Jeżeli zgłoszenie nie jest skladane w trybie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbinowej w procesie
stanowienia prawa, treść: „— Zgłoszenie zmiany danych” skreśla się.
Niepotrzebne skreślić.

Pouczenie:
1. Jeżeli zgloszenie 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 pra
wal lub uzupełnienie braków formalnych poprzedniego zgłoszenia (53 rozporządzenia Rady Ministrówz dnia
22 sierpnia 2011 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 sytua
cji, 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 pełnomocnic
twa do wniesienia zgłoszenia łub do reprezentowania podmiotu w pracach nad projektem aktu normatywne
go lub projektu założeń projektu ustawy.

4. Część E formularza wypełnia się w przypadku uzupełnienia braków formalnych łub zmiany danych dotyczą
cych wniesionego zgłoszenia.


