POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA

Za !cznik" nr" 8 do Zaproszenia – O#wiadczenie"o" niezale$no#ci i" spe nianiu"innych"
wymogów

………………………… dnia ………………………

………………………………………………
(piecz!tka firmowa)

O%WIADCZENIE

·

Sk"adaj!c ofert# w post#powaniu przetargowym o$wiadczam, %e w odniesieniu do przedmiotu
post#powania:
spe nione" zostan! wymogi niezale%no$ci, o których mowa w Art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017
roku o bieg"ych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („ustawa o bieg"ych
rewidentach”). Jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za z"o%enie fa"szywego o$wiadczenia;

·

nie b&d! istnia y inne zagro%enia dla naszej niezale%no$ci, a nasza spó"ka stosuje zabezpieczenia
maj!ce na celu zminimalizowanie zagro%e& naszej niezale%no$ci;

·

dysponowa'" b&dziemy kompetentnymi pracownikami, czasem oraz wszelkimi innymi zasobami
umo%liwiaj!cymi odpowiednie przeprowadzenie wszystkich wymaganych prawem bada&
jednostkowych sprawozda& PZU 'ycie SA.

·

jako kluczowego bieg"ego rewidenta wyznaczyli$my osob# wpisan! do rejestru bieg"ych
rewidentów i w zwi!zku z tym spe"nia ona warunki okre$lone w art. 4 ust. 2-5 ustawy o bieg"ych
rewidentach.

2.

O$wiadczam, %e wyznaczony kluczowy bieg"y rewident, nasza firma audytorska, podmioty
powi!zane z nasz! firm! audytorsk! oraz cz"onkowie sieci naszej firmy audytorskiej w okresie
od 1 stycznia 2024 roku na rzecz PZU 'ycie SA oraz spó"ek Grupy PZU:
nie b#d! $wiadczy* us"ug zabronionych;

1.

b#d! $wiadczy* nast#puj!ce us"ugi zabronione w rozumieniu ustawy o bieg"ych rewidentach:

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
3.

O$wiadczam, %e wyznaczony kluczowy bieg"y rewident, nasza firma audytorska, podmioty
powi!zane z nasz! firm! audytorsk! oraz cz"onkowie sieci naszej firmy audytorskiej w okresie
od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku na rzecz PZU 'ycie SA oraz spó"ek Grupy PZU:
nie b#d! $wiadczy* us"ug opracowywania i wdra%ania procedur kontroli wewn#trznej
lub procedur zarz!dzania ryzykiem zwi!zanych z przygotowywaniem lub kontrolowaniem informacji
finansowych lub opracowywania i wdra%ania technologicznych systemów dotycz!cych informacji
finansowej;
b#d! $wiadczy* nast#puj!ce us"ugi opracowywania i wdra%ania procedur kontroli wewn#trznej
lub procedur zarz!dzania ryzykiem zwi!zanych z przygotowywaniem lub kontrolowaniem informacji
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finansowych lub opracowywania i wdra%ania technologicznych systemów dotycz!cych informacji
finansowej:

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

………………………………………….
(piecz!tka firmowa )

…………………………………………….
(imi# i nazwisko oraz piecz#* imienna)
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