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Jawno�æ dzia³alno�ci lobbingowej w procesie
stanowienia prawa

1. Definicja lobbingu i cel dzia³alno�ci lobbingowej

�Postulat regulacji prawnej zasadwykonywania dzia³alno�ci lobbingo-
wej (...) pojawi³ siê jako rodzaj reakcji na bulwersuj¹ce informacje o pew-
nych dewiacjach ¿ycia publicznego, których przyczynami � wed³ug
niektórych pogl¹dów mia³y byæ: korupcja, nietransparentno�æ decyzji
w sprawach publicznych, niejasne powi¹zania przedstawicieli w³adz
i funkcjonariuszypublicznychzbiznesemmiêdzynarodowymikrajowym�1 .
Projekt ustawy o dzia³alno�ci lobbingowej przekazany zosta³ Marsza³kowi
Sejmu w grudniu 2003 r. Ostatecznie ustawê o dzia³alno�ci lobbingowej
w procesie stanowienia prawa uchwalono 7 lipca 2005 r. Opublikowana
zosta³a w Dzienniku Ustaw z dnia 6 wrze�nia 2005 r.2 Po up³ywie sze-
�ciomiesiêcznego okresu vacatio legis wesz³a w ¿ycie 7 marca 2006 r.
Podkre�liæ nale¿y, ¿e �trudno�æ regulacji jest tym wiêksza, gdy¿ poza
konieczno�ci¹ stworzenia sprawnie dzia³aj¹cych instytucji i mechanizmów
prawnych, lobbing wi¹¿e siê z moralno�ci¹ i etyk¹ zawodow¹, czyli czyn-
nikamiwykraczaj¹cymipoza sferêprzedmiotu rozstrzygniêæustawowych�3.

1 W.J.Wo ³ u p i k, Lobbing. Próba ustalenia tre�ci pojêcia i funkcji prawnopublicz-
nych, Przegl¹d Sejmowy 2004, nr 4, s. 37.

2 Dz.U. Nr 169, poz. 1414 (dalej: u.d.l.).
3 K. K o k o c i ñ s k a, Oddzia³ywanie na rozstrzygniêcia organów w³adzy publicznej

i formy kontroli dzia³alno�ci lobbingowej � podstawowe rozwi¹zania projektu ustawy
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W literaturze przedmiotu spotykamy ró¿ne definicje lobbingu. Powie-
dzieæ mo¿na, ¿e lobbing �to dzia³anie maj¹ce na celu rzecznictwo inte-
resów grup spo³ecznych wobec struktur w³adzy, a dok³adniej � wywie-
ranie wp³ywu na procesy decyzyjne w instytucjach w³adzy, g³ównie
pañstwowej. Jest to przede wszystkim przekonywanie, dostarczanie
informacji orazpromocji pewnychdecyzji, dzia³añ i rozwi¹zañ�4 lub�zestaw
technik wp³ywania na proces decyzyjny, które polegaj¹ na przekonywaniu
przedstawicieli w³adz pañstwowych do okre�lonych rozwi¹zañ praw-
nych, administracyjnych, problemowych itd.�5 Nie mo¿na zapominaæ
o tym, ¿e �lobbing jest zjawiskiem wielop³aszczyznowym, przez co kon-
kretne dzia³ania maj¹ce na celu wywarcie presji mog¹ mieæ ró¿ne skutki
w okre�lonych okoliczno�ciach. Je¿eli dzia³ania kilku organizacji prowa-
dzone ró¿nymimetodami nak³adaj¹ siê na siebie i zmierzaj¹w tym samym
kierunku, to ulegaj¹ one wzmocnieniu i ich wp³yw na organy pañstwowe
jest du¿y. Gdy za� kilka organizacji rywalizuje ze sob¹ d¹¿¹c do realizacji
celów przeciwstawnych, to znaczenie ich dzia³añ jest niewielkie�6.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 u.d.l. dzia³alno�ci¹ lobbingow¹ jest ka¿dedzia³anie

prowadzone metodami prawnie dozwolonymi, zmierzaj¹ce do wywarcia
wp³ywu na organy w³adzy publicznej w procesie stanowienia prawa.
Oprócz definicji dzia³alno�ci lobbingowej ustawodawca okre�li³ równie¿
pojêcie zawodowej dzia³alno�ci lobbingowej, które jest pojêciemwê¿szym
od ju¿ cytowanego i mie�ci siê w jego ramach. Zawodow¹ dzia³alno�ci¹
lobbingow¹ jest zgodnie z art. 2 ust. 2 u.d.l. zarobkowa dzia³alno�æ
lobbingowa prowadzona na rzecz osób trzecich w celu uwzglêdnienia
w procesie stanowienia prawa interesów tych osób. Mo¿e byæ ona wy-
konywana przez przedsiêbiorcê albo przez osobê fizyczn¹ niebêd¹c¹ przed-
siêbiorc¹ na podstawie umowy cywilnoprawnej (art. 2 ust. 3). Zgodnie
z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alno�ci

o dzia³alno�ci lobbingowej, [w:] Prawo wobec wyzwañ wspó³czesno�ci, red. P. Wiliñski,
t. II, Poznañ 2005, s. 356.

4 U. K a r c z e w s k a, Lobbing jako forma reprezentacji interesów, [w:] Nauka o pañ-
stwie, red. P. Kaczorowski, Warszawa 2006, s. 111.

5 K. J a s i e c k i,M.M o l ê d a - Z d z i e c h, U. K u r c z e w s k a,Lobbing. Sztuka sku-
tecznego wywierania wp³ywu, Kraków 2000, s. 16.

6 B. B a n a s z a k, Porównawcze prawo konstytucyjne wspó³czesnych pañstw demo-
kratycznych, Kraków 2004, s. 338 i nast.
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gospodarczej7 przedsiêbiorc¹ mo¿e byæ osoba fizyczna, osoba prawna
i jednostka organizacyjna niebêd¹c¹ osob¹ prawn¹, której odrêbna ustawa
przyznaje zdolno�æ prawn¹ � wykonuj¹ca we w³asnym imieniu dzia³al-
no�æ gospodarcz¹.
Celem lobbingu jest uwzglêdnienie interesów okre�lonych grup spo-

³ecznych w rozstrzygniêciach podejmowanych przez organy w³adzy
publicznej w zakresie stanowienia prawa. �Dzia³alno�æ lobbingowa mo¿e
byæ wykonywana w celu osi¹gania zysku lub uzyskania innych korzy�ci
materialnych. Polega ona wtedy na �wiadczeniu us³ug (na podstawie
umowy), którychprzedmiotem jest reprezentowanieprzedorganamiw³adzy
publicznej lub w stosunkach z tymi organami interesów powierzonych
przez inne podmioty (tzw. lobbing zawodowy). Dzia³alno�æ lobbingowa
mo¿e byæ równie¿ realizowana w celu promowania lub obrony w³asnych
interesów podmiotu lub interesów jego cz³onków, w ramach ustalonego,
sta³ego zakresu obowi¹zków przez cz³onków lub pracowników tego
podmiotu (tzw. lobbing etatowy)�8.

2. Formy jawno�ci dzia³alno�ci lobbingowej w procesie
stanowienia prawa

2.1. Program prac legislacyjnych
W ca³ym przebiegu postêpowania dotycz¹cego dzia³alno�ci lobbingo-

wej w procesie stanowienia prawa kluczowe znaczenie ma jawno�æ
wszelkich czynno�ci podejmowanych przez organy w³adzy publicznej
oraz zawodowych lobbystów. Dlatego te¿ ustawodawca zobowi¹za³ Radê
Ministrów do przygotowania, co najmniej raz na sze�æ miesiêcy, progra-
mu prac legislacyjnych dotycz¹cego projektów ustaw (art. 6 ust. 1 u.d.l.),
który udostêpniany jest w Biuletynie Informacji Publicznej, stanowi¹cym
urzêdowy informator teleinformatyczny. W programie prac legislacyj-
nych zamieszczone s¹ m.in. informacje o przyczynach i potrzebie wpro-
wadzenia rozwi¹zañ zawartych w projekcie ustawy wraz ze wskazaniem
istoty rozwi¹zañ, które planuje siê w nim zawrzeæ, czy przyczyny

7 Dz.U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.
8 P. R a d z i e w i c z, O projekcie ustawy o dzia³alno�ci lobbingowej (Druk Sejmowy

nr 2188), Zeszyty Prawnicze Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu 1/2004, War-
szawa 2004, s. 84.
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ewentualnej rezygnacji z prac nad danym projektem ustawy. Swój pro-
gramprac legislacyjnychRadaMinistrów zobowi¹zana zosta³a niezw³ocz-
nie przedstawiæ Sejmowi. W Biuletynie Informacji Publicznej udostêpnia
siê równie¿ projekty rozporz¹dzeñ, przygotowywane w ramach swojego
programu prac legislacyjnych przez Radê Ministrów, Prezesa Rady Mi-
nistrów i ministrów. Programy te, w przeciwieñstwie do programów
dotycz¹cych projektów ustaw, nie s¹ obwarowane obowi¹zkiem nie-
zw³ocznego przedstawiania ich Sejmowi. Projekty ustaw i rozporz¹dzeñ
podlegaj¹ udostêpnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej z chwil¹
przekazania projektów do uzgodnieñ z cz³onkami Rady Ministrów (art. 5
u.d.l.). Po ich opublikowaniu ka¿dymo¿e zg³osiæ organowi odpowiedzial-
nemu za opracowanie projektu ustawy lub rozporz¹dzenia swoje zainte-
resowanie, wype³niaj¹c urzêdowy formularz, który przekazywany jest do
organu odpowiedzialnego za opracowanie projektu ustawy lub rozporz¹-
dzenia. Zg³oszenie takie, z wyj¹tkiem adresów osób fizycznych, podlega
udostêpnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej. Tryb zg³aszania zain-
teresowania pracami nad projektem ustawy lub rozporz¹dzenia, w tym
wzór formularza zg³oszenia, okre�la rozporz¹dzenieRadyMinistrówz dnia
24 stycznia 2006 r. w sprawie zg³aszania zainteresowania pracami nad
projektami aktów normatywnych9.

2.2. Wys³uchanie publiczne
Kolejny przejaw jawno�ci postêpowania legislacyjnego towys³uchanie

publiczne. Ustawodawca wprowadzi³ nieznan¹ dotychczasowemu po-
rz¹dkowi prawnemu instytucjê wys³uchania publicznego, odmiennie re-
guluj¹c jego procedurê w zakresie projektów ustaw i projektów rozpo-
rz¹dzeñ. I tak, zgodnie z regulacj¹ ustawow¹, zasadyudzia³uwwys³uchaniu
publicznym dotycz¹cym projektu ustaw okre�lone zosta³y w regulaminie
Sejmu. Postawiæ mo¿na by w tym miejscu pytanie, dlaczego to ustawo-
dawca sam nie uregulowa³ kwestii wys³uchania publicznego w zakresie
projektów ustaw. Odpowiadaj¹c na nie, przytoczyæ nale¿y art. 112
Konstytucji RP10, zgodnie z którym organizacjê wewnêtrzn¹ i porz¹dek
prac Sejmu okre�la regulamin Sejmu uchwalony przez Sejm. Dlatego te¿

9 Dz.U. Nr 34, poz. 1414.
10 Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483).
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s³usznie ustawodawca wskaza³, ¿e wys³uchanie publiczne dotycz¹ce
projektu ustawy mo¿e zostaæ przeprowadzone na zasadach okre�lonych
w regulaminie Sejmu. Zagadnieniu wys³uchania publicznego w regulami-
nie Sejmupo�wiêcony zosta³ rozdzia³ 1 a (art. 70a-70i),wktórymdok³adnie
okre�lono sposób zg³aszania zainteresowania pracami nad projektemustaw
oraz przebieg wys³uchania publicznego.
�W przypadku Sejmu lobbing bêdzie móg³ polegaæ m.in. na wywie-

raniu wp³ywu, w celu uwzglêdnienia w podejmowanych rozstrzygniê-
ciach racji i interesów okre�lonych grup spo³ecznych lub zawodowych
na stanowienie prawa, kszta³towanie polityki pañstwa, praktyki Sejmu
w zakresie zawierania umów�11.
Ustawodawca zawar³ delegacjê ustawow¹ dla Rady Ministrów do

wydania rozporz¹dzenia okre�laj¹cego tryb przeprowadzania wys³uchania
publicznego dotycz¹cego projektów rozporz¹dzeñ i sposobu dokumen-
towania jego przebiegu. Na podstawie art. 9 ust. 6 u.d.l. Rada Ministrów
wyda³a rozporz¹dzenie z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie wys³uchania
publicznego dotycz¹cego projektów rozporz¹dzeñ12.Akt ten ma zapewniæ
identyfikacjê osób uczestnicz¹cych w wys³uchaniu publicznym, swobodê
reprezentacji racji i argumentów uczestników wys³uchania publicznego
oraz sprawny przebieg wys³uchania. Rozporz¹dzenie okre�la trzy sposo-
by przeprowadzenia wys³uchania publicznego. Mo¿e byæ ono przepro-
wadzone samodzielnie, wy³¹cznie z udzia³em podmiotów, które zg³osi³y
zainteresowanie pracami nad projektem rozporz¹dzenia w trybie okre�lo-
nymw art. 7 u.d.l., albo ³¹cznie z miêdzyministerialn¹ konferencj¹ uzgod-
nieniow¹ dotycz¹c¹ projektu tego rozporz¹dzenia (§ 2 rozporz¹dzenia).
Informacja o terminie wys³uchania publicznego podlegaæ bêdzie udostêp-
nieniuwBiuletynie Informacji Publicznej co najmniej na 7 dni przed dniem
wys³uchania publicznego. Wwys³uchaniu publicznym projektu rozporz¹-
dzenia mo¿e wzi¹æ udzia³ ka¿dy podmiot, który zg³osi³ zainteresowanie
pracami nad danym projektem co najmniej na 3 dni przed dniem wys³u-
chania publicznego (art. 9 ust. 3). Ka¿dorazowo z przebiegu wys³uchania
publicznego sporz¹dza siê protokó³, który zawieraw szczególno�ci imiona
i nazwiska osób zabieraj¹cych g³os w dyskusji w trakcie wys³uchania

11 P. R a d z i e w i c z, O projekcie ustawy..., s. 91.
12 Dz.U. Nr 30, poz. 207.
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publicznego wraz ze wskazaniem podmiotów, które te osoby reprezen-
tuj¹, g³ówne tezy dotycz¹ce wyg³aszanych przez nich opinii oraz stano-
wiskoprowadz¹cegowys³uchanie publicznewobecprezentowanychopinii.
Dopuszczono mo¿liwo�æ utrwalania przebiegu wys³uchania publicznego
za pomoc¹ urz¹dzeñ rejestruj¹cych d�wiêk lub obraz.
Je¿eli liczba podmiotów zainteresowanych udzia³em w wys³uchaniu

publicznym jest tak du¿a, ¿e nie jestmo¿liwe jego zorganizowanie, podmiot
uprawniony do jego organizacji mo¿e zmieniæ termin lub miejsce wys³u-
chania publicznego, podaj¹cwBiuletynie Informacji Publicznej przyczyny
tej zmiany oraz nowy termin lub miejsce wys³uchania publicznego, lub
odwo³aæwys³uchanie publiczne, podaj¹cwBiuletynie Informacji Publicz-
nej przyczyny odwo³ania.
Na analizê zas³uguje tutaj fakultatywno�æ przeprowadzenia wys³ucha-

nia publicznego dotycz¹cego projektu rozporz¹dzenia przez organ odpo-
wiedzialny za jegoopracowanie.Uwa¿am, ¿e ustawodawca, nadaj¹c prawo
podmiotom, które zg³osi³y zainteresowanie pracami nad projektem roz-
porz¹dzenia do udzia³u wwys³uchaniu publicznym, powinien zobligowaæ
podmiot odpowiedzialny za opracowanie projektu rozporz¹dzenia do
ka¿dorazowego przeprowadzenia wys³uchania publicznego. Czym bo-
wiem uwarunkowana jest uznaniowo�æ tego podmiotu w podjêciu lub
niepodjêciu dzia³añ zmierzaj¹cych do przeprowadzenia wys³uchania pu-
blicznego?

3. Zawodowa dzia³alno�æ lobbingowa

�Zwróciæ nale¿y uwagê, ¿e ¿adne z praw okre�lonych w rozdziale
2 ustawy nie zosta³o uzale¿nione od prowadzenia zawodowej dzia³alno�ci
lobbingowej. Ustawa tak¿e nie wprowadza ¿adnych preferencji, nawet
o charakterze proceduralnym, dla tego typu podmiotów. (...) Maj¹c po-
wy¿sze na uwadze wydaje siê, ¿e podmioty wykonuj¹ce zawodow¹
dzia³alno�æ lobbingow¹niemaj¹¿adnego interesu,abyprzynajmniejz punktu
widzenia praw wynikaj¹cych z rozdzia³u 2 ustawy, poddaæ siê procedurze
rejestracyjnej�13.

13M. Z u b i k,Uwagi o dzia³alno�ci lobbingowejw procesie stanowienia prawa.Uwagi
na tle sytuacji organizacji pozarz¹dowych,Warszawa 2006, s. 2 i nast. (www.batory.org.pl/
doc/mzubik_opinia.pdf.).
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3.1.Rejestr podmiotów wykonuj¹cych zawodow¹ dzia³alno�æ lob-
bingow¹
Zgodnie z postanowieniami ustawowymi podmioty wykonuj¹ce za-

wodow¹ dzia³alno�æ lobbingow¹ obowi¹zane s¹ do wpisania siê do re-
jestru podmiotów wykonuj¹cych zawodow¹ dzia³alno�æ lobbingow¹,
prowadzonego przez ministra w³a�ciwego do spraw administracji publicz-
nej. Rejestr ten prowadzony jest w postaci bazy danych zapisanej na
informatycznych no�nikach danychw rozumieniu przepisówustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia³alno�ci podmiotów realizuj¹cych
zadania publiczne14. Rejestr jest jawny. Informacje w nim zawarte udo-
stêpniane s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej, z wyj¹tkiem adresów
osób fizycznych. Wpis do rejestru dokonywany jest na podstawie zg³o-
szenia. Je¿eli w zg³oszeniu stwierdzone zostan¹ braki formalne, organ
prowadz¹cy rejestr wzywa podmiot dokonuj¹cy zg³oszenia do ich usu-
niêcia. Do 20 marca 2006 r. do rejestru podmiotów wykonuj¹cych
zawodow¹ dzia³alno�æ lobbingow¹ wpisanych zosta³o 7 podmiotów15. Na
dzieñ 20 maja 2006 r. by³o ich 47, a na koniec roku 2007 ju¿ 10716. Wpis
do rejestru jest odp³atny. Wysoko�æ wpisu wynosi 100 z³. Organem
prowadz¹cym rejestr jest Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji.
On te¿ na podstawie delegacji ustawowej wyda³ rozporz¹dzenie z dnia
20 lutego 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów wykonuj¹cych zawo-
dow¹dzia³alno�æ lobbingow¹17.Organprowadz¹cy rejestrwydajena¿¹danie
podmiotu wpisanego do rejestru za�wiadczenie o wpisie do rejestru, które
wa¿ne jest przez okres 3 miesiêcy od dnia jego wydania. Zawodowa
dzia³alno�æ lobbingowa mo¿e byæ wykonywana dopiero po uzyskaniu
wpisu do rejestru. W przypadku wydania na podstawie art. 41 k.k.18 lub

14 Dz.U. Nr 54, poz. 565.
15 Polska Kompania Doradcza Sp. z o.o. ul. Sportowa 36, 05-806 Komorów; Pleon

Sp. z o.o. ul. Olimpijska 11, 02-636Warszawa; Krzysztof Majchrzak; Grzegorz Ziemniak;
Zwi¹zek Pracodawców �LEWIATAN�, ul. Trêbacka 4, 00-071 Warszawa; �ON BOARD
PUBLIC RELATIONS� Sp. z o.o. ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa; Dariusz Krupski.

16 Wiêcej informacji na stronie internetowej www. bip.mswia.gov.pl.
17 Dz.U. Nr 34, poz. 240.
18 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 � Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 557 ze zm.).
�Art. 41. § 1. S¹d mo¿e orzec zakaz zajmowania okre�lonego stanowiska albo wyko-

nywania okre�lonego zawodu, je¿eli sprawca nadu¿y³ przy pope³nieniu przestêpstwa sta-
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art. 9 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 28 pa�dziernika 2002 r. o odpowie-
dzialno�ci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod gro�b¹ kary19
prawomocnego orzeczenia zakazuj¹cego wykonywania zawodowej dzia-
³alno�ci lobbingowej,ministerw³a�ciwy do spraw administracji publicznej
wykre�la z rejestru w drodze decyzji administracyjnej przedsiêbiorcê albo
osobê fizyczn¹, których dotyczy to orzeczenie. Rejestr podmiotów
wykonuj¹cych zawodow¹ dzia³alno�æ lobbingow¹ utworzony zosta³ dla
zapewnienia przejrzysto�ci zasad dzia³ania tych podmiotów.

3.2. Zasady wykonywania zawodowej dzia³alno�ci lobbingowej
�Maj¹c na wzglêdzie, ¿e Senat jest organem w³adzy publicznej, w sto-

sunku do którego podejmowanemog¹ byæ czynno�ci wchodz¹ce w zakres
dzia³alno�ci lobbingowej oraz uznaj¹c zasadê autonomii Parlamentu,
ustawodawca sformu³owa³ w art. 14 ust. 3 delegacjê przenosz¹c¹ do
regulaminów Senatu i Sejmu okre�lenie zasad wykonywania zawodowej

nowiska lub wykonywanego zawodu albo okaza³, ¿e dalsze zajmowanie stanowiska lub
wykonywanie zawodu zagra¿a istotnym dobrom chronionym prawem.

§ 1a.(4) S¹d mo¿e orzec zakaz zajmowania wszelkich lub okre�lonych stanowisk,
wykonywaniawszelkich lub okre�lonych zawodówalbo dzia³alno�ci, zwi¹zanych zwycho-
waniem, edukacj¹, leczeniemma³oletnich lub z opiek¹ nad nimi, na zawszew razie skazania
na karê pozbawieniawolno�ci za przestêpstwo przeciwkowolno�ci seksualnej lub obyczaj-
no�ci na szkodê ma³oletniego.

§ 1b.(5) S¹d orzeka zakaz, o którym mowa w § 1a, na zawsze w razie ponownego
skazania sprawcy w warunkach okre�lonych w tym przepisie.

§ 2. S¹d mo¿e orzec zakaz prowadzenia okre�lonej dzia³alno�ci gospodarczej w razie
skazania za przestêpstwo pope³nione w zwi¹zku z prowadzeniem takiej dzia³alno�ci, je¿eli
dalsze jej prowadzenie zagra¿a istotnym dobrom chronionym prawem.�

19 Dz.U. Nr 197, poz. 1661 ze zm.
�Art. 9.1. Wobec podmiotu zbiorowego mo¿na orzec:
(...)
5) zakaz prowadzenia okre�lonej dzia³alno�ci podstawowej lub ubocznej;
(...).
2. Zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, orzeka siê na okres od 1 roku do lat 5;

orzeka siê je w latach.
3.(6) Zakazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, nie orzeka siê, je¿eli jego orzeczenie

mog³oby doprowadziæ do upad³o�ci albo likwidacji podmiotu zbiorowego lub zwolnieñ,
o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach roz-
wi¹zywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotycz¹cych pracowników
(Dz.U. Nr 90, poz. 844, z pó�n. zm.).
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dzia³alno�ci na ich terenie�20. Zasady wykonywania zawodowej dzia³al-
no�ci lobbingowej na terenie Sejmu i Senatu okre�laj¹ odpowiednio re-
gulaminSejmu i Senatu (art. 14 ust. 3 u.d.l.).Delegacja ustawowa zwi¹zana
jest niew¹tpliwie z prawem podmiotu wykonuj¹cego zawodow¹ dzia³al-
no�æ lobbingow¹dowykonywania tej dzia³alno�ci tak¿ew siedzibie urzêdu
obs³uguj¹cego organ w³adzy publicznej. W okresie vacatio legis koniecz-
na sta³a siêwiêc zmiana tych regulaminów.Zgodnie z regulaminemSejmu21
zmienionym uchwa³¹ Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego
2006 r., decyzjêw sprawiewys³uchania publicznego �podejmujew drodze
uchwa³y komisja, do której dany projekt zosta³ skierowany, na pisemny
wniosek z³o¿ony przez pos³a. Je¿eli wiêc takiego wniosku ¿aden pose³
nie z³o¿y, nie ma obowi¹zku przeprowadzania wys³uchania publiczne-
go�22. Utworzono System Informacyjny Sejmu, prowadzony w formie
elektronicznej, przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostêp-
niania danych zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ Sejmu i jego organów oraz
Kancelarii Sejmu.Osobiewykonuj¹cej zawodow¹dzia³alno�æ lobbingow¹
oraz osobie uprawnionej do reprezentowania podmiotu wykonuj¹cego
zawodow¹ dzia³alno�æ lobbingow¹ przys³uguje prawo wstêpu do budyn-
ków pozostaj¹cych w zarz¹dzie Kancelarii Sejmu w zakresie umo¿liwia-
j¹cym wykonywanie tej dzia³alno�ci oraz prawo sk³adania do komisji roz-
patruj¹cej dany projekt ustawy albo komisji w³a�ciwej ze wzglêdu na
przedmiotowyzakres jej dzia³ania dokumentów,wszczególno�ci propozycji
rozwi¹zañ prawnych, ekspertyz i opinii prawnych, które nastêpnie podlegaæ
bêd¹ udostêpnieniu w Systemie Informacyjnym Sejmu. Osobie wykonu-
j¹cej zawodow¹ dzia³alno�æ lobbingow¹ oraz osobie uprawnionej do repre-
zentowania podmiotu wykonuj¹cego zawodow¹ dzia³alno�æ lobbingow¹ na
jej wniosek wydawana jest okresowa karta wstêpu, która upowa¿nia do
korzystania z okre�lonego wej�cia oraz poruszania siê we wskazanych
rejonach budynków pozostaj¹cych w zarz¹dzie Kancelarii Sejmu.

20 Uzasadnienie do projektu uchwa³yw sprawie zmiany regulaminu Senatu, druk nr 70,
16 lutego 2006 r.

21 Uchwa³a SejmuRzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. �Regulamin Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2002 r. Nr 23, poz. 398 � tekst jedn. ze zm.).

22 Opinia Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan do ustawy z dnia
7 lipca 2005 r. o dzia³alno�ci lobbingowejw procesie stanowienia prawa,www.prywatni.pl.
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Zgodnie z uchwa³¹ Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca
2006 r. w sprawie zmiany regulaminu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej23,
do regulaminu tego dodano artyku³ 37a upowa¿niaj¹cy podmioty wyko-
nuj¹ce zawodow¹ dzia³alno�æ lobbingow¹ do wykonywania tej dzia³alno-
�ci na terenie Senatu. �Sprawy organizacyjne dotycz¹ce wykonywania
zawodowej dzia³alno�ci lobbingowej uregulowane zostan¹ w zarz¹dze-
niach Marsza³ka Senatu�24. Podmioty wykonuj¹ce zawodow¹ dzia³alno�æ
lobbingow¹maj¹ prawouczestniczyæwpracach komisji senackich podczas
rozpatrywania przez nie ustaw i projektów ustaw oraz maj¹ zapewnion¹
mo¿liwo�æ przedstawienia oczekiwanego przez nie sposobu rozstrzygniê-
cia na zasadach okre�lonych przez przewodnicz¹cego komisji. Zawodo-
wy lobbysta, realizuj¹c swoje ustawowe uprawnienia w ramach uczest-
nictwa w pracach komisji senackich, przestrzegaæ musi postanowieñ
zarz¹dzenia przewodnicz¹cego komisji, które okre�la sposób realizowania
uprawnieñ nadanych lobbystom. �Ponadto podmiot wykonuj¹cy zawo-
dow¹ dzia³alno�æ lobbingow¹ bêdzie mia³ prawo wstêpu na posiedzenie
Senatu na zasadach ogólnych, tj. na zasadach okre�lonych w zarz¹dzeniu
nr 12 Marsza³ka Senatu z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie dostêpu
do informacji publicznej oraz zasadwstêpu na posiedzenie Senatu i komisji
senackich. Na tych samych zasadach wstêp na posiedzenia Senatu i ko-
misji senackich bêd¹mia³y podmioty wykonuj¹ce dzia³alno�æ lobbingow¹
nie zawodowo�25. Zawodowi lobby�ci uzyskali wa¿ny przywilej � mog¹
oni bowiem w sposób jawny, zgodny z prawem reprezentowaæ w urzê-
dach, Sejmie i Senacie interesy podmiotów, na rzecz których wykonuj¹
dzia³alno�æ lobbingow¹.
Podmiot wykonuj¹cy zawodow¹ dzia³alno�æ lobbingow¹ jest obowi¹-

zany dorêczyæ organowi w³adzy publicznej lub pracownikowi urzêdu
obs³uguj¹cego organ w³adzy publicznej, przed którym wystêpuje, za-
�wiadczenie o wpisie do rejestru wraz z pisemnym o�wiadczeniem
zawieraj¹cym wskazanie podmiotów, na rzecz których wykonuje tê
dzia³alno�æ (art. 15 u.d.l.).

23 Monitor Polski Nr 21, poz. 232.
24 Uzasadnienie do projektu uchwa³y Senatu RPw sprawie zmiany regulaminu Senatu,

www.senat.gov.pl.
25 Tam¿e.
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4. Kontrola zawodowej dzia³alno�ci lobbingowej

Zgodnie z postanowieniami rozdzia³u 4 u.d.l., zawodowa dzia³alno�æ
lobbingowa podlega kontroli, która polegam.in. na tym, ¿e organyw³adzy
publicznej obowi¹zane s¹ do niezw³ocznego udostêpnienia w Biuletynie
Informacji Publicznej informacji o dzia³aniach podejmowanych wobec
nich przez podmiotywykonuj¹ce zawodow¹dzia³alno�æ lobbingow¹,wraz
ze wskazaniem oczekiwanego przez te podmioty sposobu rozstrzygniêcia.
Pracownicy urzêdów obs³uguj¹cych organy w³adzy publicznej dzia³aj¹
oraz dokumentuj¹ kontakty z podmiotami prowadz¹cymi zawodow¹
dzia³alno�æ lobbingow¹ oraz podmiotami wykonuj¹cymi bez wpisu do
rejestru czynno�ci z zakresu zawodowej dzia³alno�ci lobbingowej, podej-
mowane w sposób okre�lony szczegó³owo przez kierowników urzêdów.
Je¿eli organ w³adzy publicznej stwierdzi, ¿e podmiot niewpisany do

rejestru wykonuje czynno�ci wchodz¹ce w zakres zawodowej dzia³alno-
�ci lobbingowej, obowi¹zany jest do niezw³ocznego pisemnego poinfor-
mowania o tym ministra w³a�ciwego do spraw administracji publicznej.
Kierownicy urzêdówobs³uguj¹cych organyw³adzy publicznej obowi¹zani
s¹ do opracowania raz w roku, w terminie do koñca lutego, informacji
o dzia³aniach podejmowanych wobec tych organów w roku poprzednim
przez podmioty wykonuj¹ce zawodow¹ dzia³alno�æ lobbingow¹. Infor-
macja ta zawiera okre�lenie podmiotów, które wykonywa³y zawodow¹
dzia³alno�æ lobbingow¹ oraz podejmowane przez nie sprawy, okre�lenie
formpodjêtej zawodowejdzia³alno�ci lobbingowej iwskazania, czypolega³a
ona na wspieraniu okre�lonych projektów, czy te¿ na wystêpowaniu
przeciwko tymprojektom, a tak¿e okre�leniewp³ywu, jakiwywar³ podmiot
wykonuj¹cy zawodow¹ dzia³alno�æ lobbingow¹ w procesie stanowienia
prawa. Informacje te podlegaj¹ niezw³ocznie udostêpnieniu w Biuletynie
Informacji Publicznej.
Podmiotomprowadz¹cymzawodow¹dzia³alno�æ lobbingow¹bezwpisu

do rejestru grozi kara pieniê¿na w wysoko�ci od 3 000 z³ do 50 000 z³.
Karê nak³ada w drodze decyzji administracyjnej minister w³a�ciwy do
spraw administracji publicznej, a jej wysoko�æ uzale¿niona jest od stopnia,
w jakim lobbysta wp³yn¹³ na okre�lone rozstrzygniêcie organu w³adzy
publicznej, dotycz¹ce stanowienia prawa oraz zakresu i charakteru pod-
jêtych przez ten podmiot czynno�ci z zakresu zawodowej dzia³alno�ci
lobbingowej. Je¿eli podmiot taki kontynuowa³ bêdzie czynno�ci z zakresu
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zawodowej dzia³alno�ci lobbingowej bez wymaganego wpisu do rejestru,
ukaranymo¿e byæ kar¹ pieniê¿n¹ wielokrotnie. Pisemn¹ informacjê o wy-
konywaniu dzia³alno�ci lobbingowej przez podmiot niewpisany do rejestru
w³a�ciwy organ w³adzy publicznej niezw³ocznie przekazuje ministrowi
w³a�ciwemu do spraw administracji publicznej. Wydaje siê, ¿e dolegli-
wo�ci ewentualnych sankcji mog¹ okazaæ siê niewystarczaj¹ce. Zdarzyæ
mog¹ siê bowiem sytuacje, w których podmiot, pomimo na³o¿onej na
niego kary, osi¹gn¹æ mo¿e niewspó³mierne korzy�ci z prowadzenia za-
wodowej dzia³alno�ci lobbingowej bez wpisu do rejestru.

5. Próba oceny rozwi¹zañ prawnych w zakresie dzia³alno�ci
lobbingowej w procesie stanowienia prawa

Oprócz zalet p³yn¹cych z unormowania prawnego sytuacji podmiotów
zajmuj¹cych siê zawodow¹ dzia³alno�ci¹ lobbingow¹ wskazaæ nale¿y
równie¿ niedoskona³o�ci ustawy. Czytaj¹c jej postanowienia, zauwa¿yæ
mo¿na, ¿e nie przyznaje ona podmiotom zawodowo zajmuj¹cym siê
lobbingiem zbyt rozbudowanych przywilejów, nak³adaj¹c na nie jedno-
cze�nie liczne obowi¹zki (wpis do rejestru, ró¿norodne formy zg³aszania
swojego zainteresowania przebiegiem prac legislacyjnych). Trudno do-
szukaæ siê tutaj znacz¹cych uprawnieñ w porównaniu do tych, jakie ma
ka¿dy podmiot lub obywatel, czy to na podstawie przepisów ustawy
o dostêpie do informacji publicznej, czy uregulowañ konstytucyjnych.
Zarówno zakres przedmiotowy (jawno�æ prac legislacyjnych), jak

i podmiotowy ustawy nie jest wyczerpuj¹cy. Przedmiotowo ogranicza siê
ona tylko do jawno�ci projektów ustaw i rozporz¹dzeñ przygotowywa-
nych przez Radê Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i ministrów, po-
mijaj¹c ca³kowicie kwestiê jawno�ci tworzenia projektów ustaw przez
Prezydenta czy jawno�æ tworzenia prawa miejscowego26. Uwa¿am, ¿e
na zakres przedmiotowy ustawodawca móg³ spojrzeæ du¿o szerzej. Nie
zosta³ okre�lony sposóbaktualizacji projektówustaw i rozporz¹dzeñumiesz-
czonych w Biuletynie Informacji Publicznej wraz z postêpem prac nad
danym projektem.

26 Tam¿e, s. 5.
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Wskazaæ nale¿y na brak jednolitych zasad kontroli sprawowanej nad
dzia³alno�ci¹ lobbystów,gdy¿zgodniez rozwi¹zaniamiprzyjêtymiwustawie
�kontrol¹ maj¹ zajmowaæ siê urzêdnicy instytucji, które jednocze�nie s¹
podmiotami dzia³alno�ci lobbingowej (...)�27.
Cz³onkowie Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewia-

tan negatywnie odnie�li siê do postanowieñ art. 14 ust. 2 u.d.l., s³usznie
podkre�laj¹c jego lakoniczno�æ i nieprecyzyjno�æ. Co bowiem ustawo-
dawca rozumie poprzez zapis nakazuj¹cy kierownikowi urzêdu obs³ugu-
j¹cego organ w³adzy publicznej zapewnienie podmiotom wykonuj¹cym
zawodow¹ dzia³alno�æ lobbingow¹ wpisanym do rejestru dostêpu do kie-
rowanego przez siebie urzêdu w celu umo¿liwienia w³a�ciwego reprezen-
towania interesów podmiotów, na rzecz których jest wykonywana ta
dzia³alno�æ28? Zgodnie bowiem z postanowieniami ustawy z dnia 6 wrze-
�nia 2001 r. o dostêpie do informacji publicznej29 ka¿demu przys³uguje,
z zastrze¿eniem art. 5 tej ustawy, prawo dostêpu do informacji publicznej,
a od osoby wykonuj¹cej prawo do informacji publicznej nie wolno ¿¹daæ
wykazania interesu prawnego lub faktycznego. Równie¿ art. 54 ust. 1
Konstytucji RP zapewnia ka¿demu wolno�æ wyra¿ania swoich pogl¹dów
orazpozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji.Wskazaæw tymmiejscu
mo¿na równie¿ art. 61 ustawy zasadniczej, który daje obywatelowi prawo
do uzyskiwania informacji o dzia³alno�ci organóww³adzy publicznej oraz
osób pe³ni¹cych funkcje publiczne.
Ustawodawca pos³u¿y³ siê pojêciem organu w³adzy publicznej, nie

formu³uj¹c jego legalnej definicji. O ile z przepisów ustawy wyra�nie
wyczytaæ mo¿na, ¿e zasady jawno�ci dzia³alno�ci lobbingowej okre�lone
w rozdziale II dotycz¹ czynno�ci podejmowanych wobec Rady Mini-
strów, ministrów, Sejmu i Senatu, o tyle zakres podmiotowy rozdzia³u
IV interpretowany powinien byæ du¿o szerzej. Tutaj pojêcie organuw³adzy
publicznej, moim zdaniem, rozpatrywaæ nale¿y szeroko, podporz¹dkowu-

27 Czy ustawa o dzia³alno�ci lobbingowej sprzyja organizacjom pozarz¹dowym?
www.isp.org.pl/info.

28 Por. Opinia Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan do ustawy
z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia³alno�ci lobbingowej w procesie stanowienia prawa, www.pry-
watni.pl

29 Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.
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j¹c jego postanowieniom wszystkie organy w³adzy publicznej, ³¹cznie
z organami jednostek samorz¹du terytorialnego.

6. Podsumowanie

Przepisy ustawy o dzia³alno�ci lobbingowej w procesie stanowienia
prawa to kolejny instrument przeciwdzia³ania korupcji. Zapewniaj¹ one
w³a�ciwe i skuteczne �ledzenie procesu legislacyjnego. �Racjonalne ujêcie
normatywne dzia³alno�ci lobbystycznej wymaga pokazania ró¿nym pod-
miotom zainteresowanym we wspó³uczestnictwie w procesach decyzyj-
nych, korzy�ci wynikaj¹cych z jawnego jej prowadzenia. Z drugiej strony,
umo¿liwia w³adzom publicznym racjonalne stanowienie prawa, u³atwia
poszukiwanie kompromisów, wyra¿enie ró¿nych, niekiedy przeciwstaw-
nych interesów partykularnych czy grupowych, daje mo¿liwo�æ zapew-
nienia ³adu spo³ecznego, a tak¿e pozyskiwanie informacji od podmiotów
dzia³aj¹cych na rynku�30. Zapewnia wspó³udzia³ w podejmowaniu decyzji
i dostêp do informacji.
Ustawa powinna przynie�æ kres lobbingu z³ego, patologicznego, ³¹czo-

nego i powi¹zanego ze zjawiskiem korupcji, gdzie lobby�ci wykorzysty-
wali nielegalne formy wp³ywania na urzêdników pañstwowych, aby
osi¹gn¹æ swoje cele i jak najlepiej zabezpieczyæ reprezentowane przez
siebie interesy. Powinna ona zachêcaæ lobbystówdopodejmowania dzia³añ
zgodnych z jej zasadami, w jawny, zgodny z prawem sposób.
Uwa¿am, ¿e zasady jawno�ci dzia³alno�ci lobbingowej w stanowieniu

prawa zosta³y przez ustawodawcê przedstawione w jasny i przejrzysty
sposób poprzez utworzenie mechanizmów nakazuj¹cych bardzo szerok¹
dzia³alno�æ informacyjn¹, przejawiaj¹c¹ siêwnakazie zamieszczaniadanych
z planowanych czy tocz¹cych siê procesów legislacyjnych w Biuletynie
Informacji Publicznej. Wskazaæ tu mo¿na chocia¿by obowi¹zek udostêp-
nienia w Biuletynie Informacji Publicznej wszelkich dokumentów doty-
cz¹cych prac nad projektami ustaw czy rozporz¹dzeñ, a tak¿e projektów
tych aktów normatywnych w sytuacji, gdy nie by³y one zawarte w pro-
gramie prac legislacyjnych czy publikowanie w Biuletynie Informacji
Publicznej projektu wys³uchania publicznego. Postanowienia ustawy na

30 Por. Zubik, Uwagi o dzia³alno�ci lobbingowej..., s. 2 i nast.
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pewno u³atwi¹ dostêp do bie¿¹cych informacji z zakresu procesu legi-
slacyjnego projektów ustaw i rozporz¹dzeñ.
Bardzo czêsto oddzia³ywanie na organy pañstwowe (lobbing) kojarzo-

ne jest z korupcj¹. �St¹d te¿ potrzeba wypracowania normatywnych
narzêdzi gwarantuj¹cych praworz¹dno�æ rozstrzygniêæ i ich kontrolê,
przestrzeganie nadrzêdno�ci interesu publicznego oraz ochronê konkuren-
cji stymuluj¹cej rozwój gospodarki�31.

31 K. K o k o c i ñ s k a, Oddzia³ywanie na rozstrzygniêcia organów w³adzy publicz-
nej..., s. 355.


