
Załącznik  
do zarządzenia nr 4 
Marszałka Sejmu 
z dnia 9 kwietnia 2014 r. 

 
 

WZÓR URZĘDOWEGO FORMULARZA 
ZGŁOSZENIA ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM USTAWY 

 

(Formularz należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami) 

ZGŁOSZENIE ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM USTAWY 
Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

ZGŁOSZENIE ZAINTERESOWANIA                                            ZGŁOSZENIE ZMIANY DANYCH1) 

PRACAMI NAD PROJEKTEM USTAWY 
 

Nr druku sejmowego: 
 
Tytuł projektu ustawy w brzmieniu wynikającym z druku sejmowego: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

A. OZNACZENIE PODMIOTU DOKONUJĄCEGO ZGŁOSZENIA ZAINTERESOWANIA 
PRACAMI NAD PROJEKTEM USTAWY 

1. Imię (imiona) i nazwisko/nazwa*) 
                     
                     

2. Adres/siedziba i adres*) (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer lokalu) 
 
 
 
 

Podmiot wymieniony w części A (zaznaczyć właściwy/e kwadrat/y) 

nie występuje w ramach zawodowej działalności lobbingowej  

 
występuje w ramach zawodowej działalności lobbingowej i jest wpisany do rejestru 
podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową pod nr  …………….. 
co potwierdza załączone: 
zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność 
lobbingową, albo 
oświadczenie2) o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność 
lobbingową 

 

 
1) Jeżeli zgłoszenie ma na celu uwzględnienie zmian zaistniałych po dacie wniesienia urzędowego formularza zgłoszenia, w nowym 
formularzu zgłoszenia należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki, wpisując również dane, które zachowały swoją aktualność. 
2) Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 
za złożenie fałszywego oświadczenia”. 
*) niepotrzebne skreślić 
 



B. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU 
WYMIENIONEGO W CZĘŚCI A W PRACACH NAD PROJEKTEM USTAWY  
(W przypadku, gdy zainteresowanie pracami nad projektem ustawy w części A zgłasza osoba fizyczna, część B należy wypełnić tylko 
wówczas, gdy osoba ta nie zamierza uczestniczyć osobiście w tych pracach.  
W przypadku, gdy zainteresowanie pracami nad projektem ustawy w części A zgłasza podmiot inny niż osoba fizyczna, w części B należy 
wskazać osoby, które są uprawnione do reprezentowania tego podmiotu w pracach nad projektem ustawy). 

1. Imię (imiona) 
                     

2. Nazwisko 
                     

3. Adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer lokalu) 
 
 
 

1. Imię (imiona) 
                     

2. Nazwisko 
                     

3. Adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer lokalu) 
 
 
 

1. Imię (imiona) 
                     

2. Nazwisko 
                     

3. Adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer lokalu) 
 
 
 

 

C. OZNACZENIE PODMIOTU, NA RZECZ KTÓREGO WYSTĘPUJE PODMIOT 
WYMIENIONY W CZĘŚCI A 
(Część C należy wypełnić tylko wówczas, gdy podmiot dokonujący zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem ustawy 
wymieniony w części A, występuje na rzecz innego podmiotu. W takim przypadku do zgłoszenia należy załączyć dokument, z którego 
wynika umocowanie do występowania na rzecz tego podmiotu). 

1. Imię (imiona) i nazwisko/nazwa*) 
                     

                     

2. Adres/siedziba i adres*) (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer lokalu) 

Podmiot wymieniony w części C (zaznaczyć właściwy/e kwadrat/y) 
 

nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym 

jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem ………………... 
co potwierdza załączony/e: 
wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, albo 
oświadczenie2) o wpisie do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym 

 

*) niepotrzebne skreślić 
2) Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 
za złożenie fałszywego oświadczenia”. 



D. WSKAZANIE INTERESU, KTÓRY W ODNIESIENIU DO DANEJ REGULACJI 
PODMIOT DOKONUJĄCY ZGŁOSZENIA ZAMIERZA CHRONIĆ, ORAZ 
ROZWIĄZANIA PRAWNEGO, O KTÓREGO UWZGLĘDNIENIE BĘDZIE ZABIEGAŁ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E. ZAŁĄCZONE DOKUMENTY (zaznaczyć właściwy/e kwadrat/y) 

 

Zaświadczenie albo oświadczenie2) o wpisie podmiotu wymienionego w części A do 
rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową. 
 
Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego albo oświadczenie2) o wpisie podmiotu 
wymienionego w części C do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze 
Sądowym. 

 
Dokument, z którego wynika umocowanie do występowania na rzecz podmiotu 
wymienionego w części C. 
 
Dokument, z którego wynika umocowanie do złożenia formularza zgłoszenia 
w imieniu podmiotu dokonującego zgłoszenia wymienionego w części A. 

 
 

F. OSOBA/Y SKŁADAJĄCA/E ZGŁOSZENIE3) 

(W części F podpisuje się osoba składająca zgłoszenie, czyli osoba fizyczna wymieniona w części A albo osoba lub osoby uprawniona/ne 
do reprezentacji podmiotu innego niż osoba fizyczna, wymienionego w części A, zgodnie ze sposobem jego reprezentacji określonym 
w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej tego podmiotu lub osoba/y działająca/e na podstawie 
pełnomocnictwa udzielonego przez ten podmiot). 

Imię i nazwisko  Data Podpis  
 
 

 

  

 

 
2) Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 
za złożenie fałszywego oświadczenia”. 
3) W przypadku podmiotu innego niż osoba fizyczna wymienionego w części A do zgłoszenia należy załączyć dokument, z którego 
wynika umocowanie do złożenia formularza zgłoszenia w imieniu tego podmiotu. 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Kancelaria Sejmu 
informuje, że: 
− zawarte w formularzu zgłoszenia dane osobowe są zbierane przez Kancelarię Sejmu, 00-902 Warszawa, ul. Wiejska 4/6/8, w celu przyjęcia zgłoszenia 

zainteresowania pracami nad projektem ustawy, jego udostępnienia w Systemie Informacyjnym Sejmu (z wyjątkiem adresu osoby fizycznej) i sporządzenia 
listy uczestników wysłuchania publicznego, dotyczącego projektu ustawy, o którym mowa w zgłoszeniu; 

− ma Pani/Pan prawo dostępu do treści zawartych w formularzu zgłoszenia swoich danych osobowych oraz ich poprawiania w Wydziale Informacji i Obsługi 
Sekretariatów Komisji Biura Komisji Sejmowych Kancelarii Sejmu, w poniedziałki w godz.12.00-14.00; 

− podanie danych osobowych jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia i spełnienia obowiązku, związanych z przyjęciem zgłoszenia zainteresowania 
pracami nad projektem ustawy i przeprowadzeniem wysłuchania publicznego, dotyczącego projektu ustawy, o którym mowa w zgłoszeniu, zgodnie z art. 70b 
i 70c uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. z 2012 r. poz. 32 z późn. zm.) 
w związku z art. 8 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 z późn. zm.).  


