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                       X                                   ZGŁOSZENIE ZMIANY DANYCH1)
PRACAMI NAD PROJEKTEM USTAWY   

Nr druku sejmowego:     3352

Tytuł projektu ustawy w brzmieniu wynikającym z druku sejmowego:
Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. 
A. OZNACZENIE PODMIOTU DOKONUJĄCEGO ZGŁOSZENIA ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM USTAWY
Imię (imiona) i nazwisko/nazwa*)













































	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



	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.
	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).
	Imię (imiona)
























	Nazwisko
























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





	Imię (imiona)
























	Nazwisko
























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





	Imię (imiona)
























	Nazwisko
























	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).
	Imię (imiona) i nazwisko/nazwa*)














































	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
	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 
Chroniony interes społeczny/obywatelski:
Prawo do wolności działania organizacji non-profit, zagwarantowanej w art. 12 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Rozwój organizacji non-profit w Polsce. 
Postulowane rozwiązanie Prawne: 
W art. 6 tej ustawy, postulujemy w proponowanej treści art. 10a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: 
a) w ust. 1 wykreślenie punktów 1); 3) i 4),
b) wykreślenie ust. 2 i 4,
lub przyjęcie wcześniej proponowanej przez nas zmiany art. 1 i 2 Ustawy o rachunkowości: 
W treści art. 2 ust. 1 pkt. 2 przed słowami „osób fizycznych” dodaje się słowa „stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej oraz”. 
W treści art. 2 ust. 2 przed słowami „osoby fizyczne” dodaje się słowa „Stowarzyszenia nieprowadzące działalności gospodarczej oraz”.
Skutkiem postulowanych zmian, będzie zwolnienie stowarzyszeń z obowiązku prowadzenia pełnej księgowości na rzecz uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, a więc traktowanie ich nie gorzej niż firmy biznesowe. 
Z analogiczną petycją zwróciliśmy się do Senatu RP i wkrótce potem Ministerstwo Finansów poinformowało, że przygotowuje podobną ustawę, jednak w swoim projekcie wprowadziło szereg niezrozumiałych i bezzasadnych ograniczeń, które w dalszym ciągu będą hamowały rozwój stowarzyszeń non-profit. Dotyczy to m.in. zwolnienia tylko części stowarzyszeń, propozycji limitu 50 tysięcy złotych przychodu, który w dzisiejszych czasach jest wręcz irracjonalny. 
W projekcie proponuje się też swoiste „karanie” pełną księgowością stowarzyszeń za ich prężne działanie oraz za przyjęcie statusu organizacji pożytku publicznego. Taka polityka absolutnie nie powinna mieć miejsca.
Obecny stan traktujący stowarzyszenia non-profit tak samo jak przedsiębiorstwa, które osiągają przychody ponad 1 200 000 euro jest bezzasadny i niezrozumiały.
Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości jest jednym z głównych czynników hamujących rozwój stowarzyszeń w Polsce, a w wielu przypadkach wręcz powoduje likwidację takich społecznych organizacji.
Zauważyć należy, że konieczność prowadzenia pełnej księgowości jest w przypadku stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej, a jedynie działania czysto non-profit, praktycznie tylko sztuką dla sztuki, bowiem w praktyce, w takich organizacjach nie powstaje w ogóle obowiązek podatkowy, a są traktowane bardziej restrykcyjnie niż spółki osiągające kilkumilionowe przychody.
Ponadto stowarzyszenia takie i tak mają obowiązek składania stosownego rozliczenia do urzędów skarbowych. Stowarzyszenia non-profit, tak jak firmy biznesowe rozliczają się z urzędami skarbowymi i corocznie składają rozliczenie przychodów i kosztów. To samo dotyczy otrzymywanych przez nie subwencji, które muszą zostać szczegółowo rozliczone wobec instytucji dotujących. Są więc pod pełną kontrolą. 
Jeżeli fiskus uznaje, że firmy biznesowe, osiągające głównie przychody opodatkowane, mogą do 1.200.000 Euro prowadzić książkę przychodów i rozchodów i że spokojnie wystarczy to do skutecznego ich kontrolowania, to w jakim celu stowarzyszenia non-profit osiągające niższe od tego progu przychody, mają być zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości?




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 









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

