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USTAWA O DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
W PROCESIE STANOWIENIA PRAWA 

Dnia 7 lipca 2005 r., podczas 107. posiedzenia Sejmu RP IV kadencji, uchwa-
lono ustawę o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa”1; 

ogłoszono ją w Dzienniku Ustaw z dnia 6 września 2005 r. Nr 169, poz. 1414. Zgod-
nie z jej art. 24, ustawa weszła w życie po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia, tj. 
7 marca 2006 r.

Uchwalenie ustawy regulującej działalność lobbistyczną nie ma w Polsce prece-
densu. Pomimo bogatych tradycji lobbingowych, które sięgają co najmniej czasów 
Rzeczypospolitej Szlacheckiej, nigdy wcześniej nie doszło w naszym kraju do pod-
dania działalności lobbistycznej regulacji prawnej. Złożyło się na to wiele przyczyn. 
Jedną z nich jest wciąż niedostateczny stan wiedzy dotyczący samego zjawiska za-
równo w Polsce, jak i w nauce europejskiej oraz rezerwa, z jaką tradycyjnie odno-
szono się do lobbingu w całej Europie kontynentalnej2. W przypadku jej części środ-
kowo-wschodniej, dodatkowo zaważył fakt blisko półwiecznego panowania systemu 
socjalistycznego, ze swej istoty przeciwnego swobodnej, lobbistycznej artykulacji 
interesów grupowych. Co jednak ciekawe — wszystkie europejskie ustawy lobbin-
gowe uchwalono w naszej części kontynentu.

Działania i dyskusje zmierzające do poddania działalności lobbingowej 
w Polsce regulacji prawnej rozpoczęły się na długo przed złożeniem projektu obec-
nie obowiązującej ustawy lobbingowej, przy czym — jak wiadomo — był to już 
drugi z kolei projekt3. Tym razem próba zakończyła się sukcesem, w tym sensie, 
że doszło do uchwalenia ustawy i jej wejścia w życie. Polska ustawa jest — obok 
chronologicznie wcześniejszych: gruzińskiej4 i litewskiej5 oraz późniejszej węgier-
skiej6 — jedną z zaledwie czterech ustaw lobbingowych uchwalonych i obowiązu-
jących na kontynencie europejskim (jedną z pięciu, jeśli doliczymy włoską ustawę 
obowiązującą na terenie Toskanii7). W skali całego globu, oprócz ok. 60 ustaw ame-

1 Punkt 35 porządku dziennego: „Sprawozdanie Komisji o projekcie ustawy o działalności lobbingowej 
— trzecie czytanie”. Głosowanie nr 28 nad przyjęciem w całości projektu ustawy o działalności lobbingowej, 
w brzmieniu proponowanym przez Komisję Nadzwyczajną, wraz z przyjętymi poprawkami. Sejm RP IV ka-
dencji. Posiedzenie nr 107, 7 lipca 2005 r., godz. 09:50. 

2 Obawa przed „ciałami pośredniczącymi” jako zalążkami oporu tradycyjnych elit przeciwko prądom rewo-
lucyjnym datuje się od czasów rewolucji francuskiej, a nawet wcześniej, w pracach teoretycznych myślicieli oświe-
cenia; S. Ehrlich, Władza i interesy. Studium struktury politycznej kapitalizmu, Warszawa 1967, s. 19, 21, 23.

3 W Sejmie III kadencji wniesiono „Poselski projekt ustawy o jawności procedur decyzyjnych, grupach 
interesów i publicznym dostępie do informacji” (druk nr 2153, wpłynął dnia 25 lipca 2000 r.). 

4 Law of Georgia on Lobbyist Activity, ustawa nr 1591 z dnia 30 września 1998 r.
5 Lietuvos Respublikos Lobistines Veiklos, 2000 m. birželio 27 d. Nr. VIII–1749.
6 Ustawa nr 49 o działalności lobbingowej z 25 lutego 2006 r. (2006. évi XLIX. törvény 

alobbitevékenységről).
7 Leggi Regionali nr 5 del 18 I 2002 (Boll. nr 2 del 28 I 2002, parte Prima, sezione I), Norme per la 

trasparenza dell’attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana.
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rykańskich i kanadyjskich — federalnych i stanowych (prowincjonalnych) — re-
gulacje lobbingowe rangi ustawowej posiadają jedynie Filipiny8 i Peru9. Ta skrom-
na statystyka nie uwzględnia kolejnych projektów regulacji lobbingu na poziomie 
ustawowym i regulaminowym, zgłaszanych co roku w różnych częściach demokra-
tycznego świata.

Niniejsze opracowanie ma na celu ukazanie genezy polskiej regulacji działalności 
lobbistycznej na tle długiej historii samego zjawiska, a przede wszystkim krytyczną 
analizę pierwszej polskiej ustawy lobbingowej. Pomimo niewątpliwie pionierskiego 
charakteru ustawy — nie tylko na tle polskiej historii, ale w skali Europy, a nawet 
świata — zasługuje ona na bardzo krytyczną ocenę, która znacznie obniża jej rangę. 
Opracowanie ma z konieczności charakter sygnalizacyjny i skupia się na najważniej-
szych faktach chronologicznych oraz najistotniejszych spośród bardzo licznych za-
rzutów dotyczących kształtu i treści ustawy.

Od pewnego czasu zauważamy stopniowy wzrost zainteresowania zagadnieniem 
lobbingu, który dotyczy obu części Europy. Popularny pogląd łączący to zjawisko 
z ustrojem amerykańskim, czy szerzej: z anglosaskim kręgiem prawnoustrojowym, 
podlega istotnej korekcie na podstawie coraz bogatszego dorobku badawczego. Po-
czątki wielowiekowej historii lobbingu coraz częściej odnajduje się nie w kuluarach 
XVIII-wiecznego Kongresu USA czy waszyngtońskiego Hotelu Willard z czasów 
prezydentury Ulyssesa S. Granta10 i Abrahama Lincolna11, ale na forum ateńskiego 
zgromadzenia ludowego, gdzie ścierały się interesy reprezentowane przez demago-
gów i retorów — pierwszych europejskich lobbistów par excellence. W zamian za od-
powiednie honorarium starożytni rzecznicy interesów podejmowali się reprezentowa-
nia każdego wpływowego zleceniodawcy12.

W dziejach lobbingu znajduje się również polski rozdział. Oprócz uniwersalnych 
dla całej Europy przejawów tego zjawiska, jak: działalność duchowieństwa chrześci-
jańskiego i kościoła katolickiego, średniowiecznych cechów rzemieślniczych, gildii 
kupieckich, hanz czy uniwersytetów, odnajdujemy przykłady charakterystyczne dla 
historii Polski. Należy tu wymienić „ablegatów”, czyli stałych przedstawicieli par-
lamentarnych działających na polecenie miast pozbawionych reprezentacji politycz-
nej, na podstawie przywileju królewskiego13, oraz „rezydentów”, czyli przedstawi-

 8 An Act to regulate lobbying in the Congress of the Philippines and in the Commission on Appoint-
ments, Republic Act nr 1827, 22 czerwca 1957.

 9 Ley que regula la gestión de intereses en la administración pública, Nr 28024 (Diario Ofi cial El Peru-
ano z 7 XII 2003).

10 T. Walat, Sztuka naciskania,. „Wprost” z dnia 17 stycznia 2004 r., s. 50.
11 T. Radzimińska, Lobbing czyli demokracja. Rozmowa z T. Grayem, „Nowe Życie Gospodarcze” 1998, 

nr 35, s. 14.
12 M.H. Hansen, Demokracja ateńska w czasach Demostenesa, Warszawa 1999, s. 152–154; A. Chodub-

ski, Grupy interesu w ujęciu historycznym, [w:] Grupy interesu. Teorie i działanie, pod red. Z. Machelskiego 
i L. Rubisza, Toruń 2003, s. 110–111; R. Turasiewicz, Demostenes i jego czasy, [w:] Demostenes. Wybór mów, 
Wrocław 1991, s. XIV–XV.

13 Jedynie pięć miast cieszyło się takimi względami. Były to: Kraków, Wilno, Lwów, Kamieniec 
Podolski i Lublin (F. Jaworski, Nobilitacja miasta Lwowa, Lwów 1909, s. 13–18). Sytuacja miast w Pru-
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cieli tych miast, które nie mogły cieszyć się posiadaniem „ablegatów”14. Swoich lob-
bistów posiadały również gminy żydowskie. Wyspecjalizowani „sztadlani” rekrutu-
jący się spośród szanowanych Żydów, wykształconych prawników i dyplomatów, 
uczestniczyli w obradach wszystkich rodzajów sejmików ziemskich i Sejmów Wal-
nych pilnując interesów żydowskich, nierzadko uciekając się do działań, które dzisiaj 
określa się jako korupcja. Byli opłacani ze specjalnie uchwalonego podatku15 i wy-
znaczani na czas określony. 

W późniejszym okresie, do ciekawych przykładów polskiego lobbingu nale-
ży działalność „zespołu” ks. Jerzego Czartoryskiego, powołanego w okresie po-
wstania listopadowego, który stosował nowoczesne i profesjonalne, nawet jak na 
dzisiejsze czasy, środki oddziaływania, wywierając nacisk na członków parlamen-
tu i rządu brytyjskiego w celu zdobycia poparcia i przychylności dla sprawy pol-
skiej16. W okresie 20-lecia międzywojennego polski lobbing, podobnie jak w krajach 
Europy Zachodniej, stanowił narzędzie głównie środowisk przemysłowych i handlo-
wych17 (w formie różnego rodzaju stowarzyszeń, ale również akcji jednorazowych) 
oraz samorządów lokalnych18. Za polską specyfi kę, wynikającą z rolniczego charak-
teru i tradycji historycznych państwa, należy uznać wyjątkową aktywność społecz-

sach Królewskich była — z racji różnic ustrojowych — lepsza od miast pozostałej części Rzeczypospoli-
tej. Istniało tam ogólne zgromadzenie stanów, zwane popularnie Sejmem Pruskim, składające się z izby 
szlacheckiej i mieszczańskiej. W skład tej drugiej izby wchodzili delegaci przeszło 30 miast. Przedstawi-
ciele trzech dużych miast, Gdańska, Torunia i Elbląga, wchodzili w skład Landesratu — Pruskiej Rady 
Krajowej. Ustrój Prus różnił się od Korony m.in. bardzo wysoką, nierzadko najwyższą pozycją miast 
(J. Bardach, Sejm dawnej Rzeczypospolitej, [w:] Dzieje Sejmu Polskiego, Warszawa 1997, s. 22).

14 Jako przykład można podać rezydentów miasta Torunia, tzw. sekretarzy (S. Russocki, Grupy in-
teresu w społeczeństwie feudalnym, „Kwartalnik Historyczny” 1963, t. XX, nr 4, s. 909 i n.). Rezyden-
tów miały również miasta, które wzmacniały malejącą efektywność swoich ablegatów właśnie poprzez 
ekspediowanie dodatkowych, stałych rezydentów, jak np. Kraków (J.J. Reder, Posłowie miasta Lublina 
na Sejmy dawnej Rzeczypospolitej, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1954, t. VI, s. 261, 273) czy Lu-
blin (S. Russocki, op. cit., s. 908).

15 W. Kriegseisen, Sejmiki Rzeczypospolitej Szlacheckiej w XVII i XVIII wieku, Warszawa 1991, 
s. 110–116; S. Russocki, op. cit., s. 910–911; M. Borucki, Sejmy i sejmiki szlacheckie, Warszawa 1972, 
s. 133–139.

16 Obok reprezentacyjnych lobbistów o znanych nazwiskach, którzy bezpośrednio kontaktowali się 
z członkami brytyjskiego parlamentu i rządu, „zespół” zatrudniał licznych asystentów przygotowujących 
teksty przemówień, artykuły prasowe, odezwy, analizy, zestawienia czy ekspertyzy. Zespół lobbistyczny 
ks. Czartoryskiego należał do wpływowych grup interesu w parlamencie brytyjskim do końca lat 50. 
XIX w. Zob. K. Marchlewicz, Propolski lobbing w Izbach Gmin i Lordów w latach trzydziestych i czter-
dziestych XIX wieku, „Przegląd Historyczny” 2005, t. XCVI, z. 1.

17 Na czele z osławionym „Lewiatanem”, czyli Centralnym Związkiem Polskiego Przemysłu, Gór-
nictwa, Handlu i Finansów założonym przez A. Wierzbickiego — wpływową organizacją polskiego biz-
nesu, która z czasem zyskała rangę ofi cjalnej reprezentacji środowiska prywatnego kapitału. Związek 
prowadził również działalność zagraniczną. Reprezentował interesy polskie w Międzynarodowej Orga-
nizacji Pracy; Z. Landau, J. Tomaszewski, Gospodarka Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1991, 
s. 15–16; J. Blikowska, Nowy Lewiatan, „Wprost” 2002, nr 1016.

18 Np. działalność wpływowego Związku Miast Polskich, który w okresie rozkwitu zrzeszał ponad 
80% miast polskich z ponad 90% ludności miejskiej; por. R. Szwed, Związek Miast Polskich 1917–1939, 
1990–1994, Poznań 1995.
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ną i polityczną warstwy ziemiaństwa, również w sferze aktywności stricte lub para-
lobbistycznej19.

W okresie PRL zanikła działalność lobbistyczna. Powodem był nie tylko brak 
sprzyjających warunków, fasadowość instytucji demokratycznych i likwidacja lub 
pozbawienie znaczenia środowisk będących głównymi zleceniodawcami lobbingu 
(prywatnych przedsiębiorców, samorządu terytorialnego i zawodowego czy właści-
cieli ziemskich), ale świadome działania służące wyeliminowaniu tej formy wyra-
żania interesów na rzecz modelu korporacyjnego (oczywiście w jego socjalistycznej 
odmianie), a więc dokładnego przeciwieństwa lobbingu. 

Blisko półwieczne panowanie socjalistycznego systemu ustrojowego zadecydowało 
o utrwaleniu form korporacji w wyrażaniu interesów. Z tego powodu sam fakt transfor-
macji ustrojowej lat 90. XX w. — pomimo stopniowego przywracania realnych a nie fa-
sadowych instytucji i mechanizmów demokratycznych — nie wystarczył, aby doszło do 
naturalnego odtworzenia się tradycyjnych mechanizmów lobbistycznych. W pierwszym 
rzędzie należało odbudować, praktycznie od nowa, wspomniane już środowiska o fun-
damentalnym znaczeniu dla zaistnienia i rozwoju lobbingu20. Odbywało się to w warun-
kach istnienia silnych grup interesu, takich jak związki zawodowe, których pozycja była 
efektem ich wiodącej roli w systemie korporacjonistycznym dodatkowo wzmocnionej 
z uwagi na decydujący udział w upadku systemu socjalistycznego. 

Tak specyfi czna sytuacja wyjściowa dla budowy struktur ustrojowych III Rzeczy-
pospolitej okazała się brzemienna w skutki. Czynniki sprzyjające dalszemu rozwojo-
wi korporacjonizmu w wyrażaniu interesów (już prorynkowej i zgodnej z zasadami 
demokratycznymi) zadecydowały o zaadoptowaniu tego systemu również w no-
wych warunkach. Dopiero wdrażane reformy gospodarcze zmierzające do stworze-
nia w Polsce gospodarki rynkowej w miejsce centralnie sterowanej, doprowadziły 
(choć nie było to ich głównym celem) do stopniowego wzrostu znaczenia środo-
wisk przedsiębiorców i pracodawców oraz osłabienia związków zawodowych i śro-
dowisk bliskich sferze publicznej (przedsiębiorstw państwowych, spółek skarbu pań-
stwa, agencji państwowych). W ten sposób powstała sytuacja, którą można uznać za 
fenomen, szczególnie wobec faktu, iż część nauki uważała ją dotąd za niemożliwą21. 
W państwie o korzeniach korporacyjnych oraz przewadze takich instytucji doszło do 
wtórnego wytworzenia się i rozwoju mechanizmów lobbistycznych, które nie wypar-
ły, ale zaczęły współistnieć ze zjawiskami o charakterze korporacyjnym. Co cieka-
we, do metod lobbistycznych poczęły również sięgać związki zawodowe.

19 Por. S. Rudnicki, Ziemiaństwo polskie w XX wieku, Warszawa 1996, s. 65, 94–95, 98–99; 
B. Gałka, Ziemianie w parlamencie II Rzeczypospolitej, Toruń 1999, s. 23, 39–40, 42–44, 121; W. Mich, 
Ideologia polskiego ziemiaństwa 1918–1939, Lublin 2000, s. 272–273, 277 i n.

20 K. Jasiecki, Organizacje biznesu jako nowi aktorzy sceny politycznej, [w:] Kształtowanie się śro-
dowiska biznesu jako grupy interesów w Polsce, pod red. Jolanty Gładys-Jakóbik, Warszawa 2002, 
s. 89–90.

21 J. Hausner, Modele systemów reprezentacji interesów w społeczeństwach postsocjalistycznych, 
[w:] Studia nad systemem reprezentacji interesów, t. 3, Kraków 1994, s. 320–322.
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Uwaga nauki prawa długo była skupiona na ciekawym procesie transformacji kor-
poracjonizmu socjalistycznego w demokratyczny i prorynkowy. Początkowo w ogóle 
odrzucano możliwość istnienia w Polsce działalności lobbistycznej — zjawiska uzna-
wanego za charakterystyczne dla amerykańskiego systemu ustrojowego. W konse-
kwencji nie dziwi fakt, iż pierwsze postulaty dotyczące poddania lobbingu regulacji 
prawnej były na ogół odrzucane. Jako uzasadnienie negowania potrzeby regulowania 
lobbingu w formie ustawowej podawano ponadto fakt, iż istnieje już taka regulacja, 
przynajmniej częściowa (ale wystarczająca) w postaci aktów, takich jak np. ustawy: 
o rzemiośle, o izbach gospodarczych, o związkach zawodowych, o organizacjach pra-
codawców. Nie ma więc sensu uchwalanie dodatkowej ustawy szczegółowej, skoro 
można prowadzić działalność lobbingową w oparciu o obowiązujące przepisy22.

Zmianę nastawienia do zagadnienia regulacji prawnej lobbingu w postaci odręb-
nej ustawy przynoszą kolejne doniesienia prasowe o aferach korupcyjnych i bliskich 
związkach świata biznesu i polityki, niebezpiecznych dla funkcjonowania państwa 
i jego instytucji. Negatywne konsekwencje braku kontroli państwa nad lobbin-
giem, który — pozostając w cieniu korporacjonizmu — zdążył się w Polsce roz-
winąć w sposób samoistny, stały się oczywiste, a postulat pilnego poddania lobbin-
gu regulacji prawnej wszedł do zestawu pierwszorzędnych tematów prowadzonej 
dyskusji ustrojowej i politycznej. Negatywne konotacje lobbingu wpłynęły na spo-
sób postrzegania samego zjawiska oraz kierunek prac nad jego regulacją prawną. 
W oczach opinii publicznej, głównie za sprawą języka mediów, lobbing utożsamia-
ny był z korupcją, a więc jego regulacja oznaczała dla kolejnych projektodawców 
przede wszystkim środek wyeliminowania jednego ze źródeł korupcji23. Było jesz-
cze za wcześnie by dostrzec takie cele regulacji prawnej lobbingu jak: umożliwienie 
rozwoju praktyk lobbistycznych jako formy swobodnej artykulacji interesów, źró-
dło bezpłatnej fachowej wiedzy i opinii eksperckich dla organów władzy państwo-
wej oraz nieodzowny — według najnowszych standardów — składnik ustroju demo-
kratycznego. 

W III RP do rangi pierwszej ustawy, której uchwalanie odbywało się przy peł-
nym zaangażowaniu profesjonalnych lobbistów, urosła ustawa o grach losowych. 
Prace nad projektem ustawy rozpoczęły się w 1992 r., ale lobbistyczne działania 
ujawnił dopiero raport Banku Światowego o korupcji w Polsce przygotowany na 

22 W. Wołpiuk stwierdza wprost: „[…] skoro dochodzimy do wniosku, że jakaś sfera działalności 
lobbingowej urzeczywistniana jest na podstawie i w granicach istniejących uregulowań, to tym samym 
nie ma potrzeby obejmowania jej dodatkowymi unormowaniami […]”; W. Wołpiuk, Lobbing a demo-
kratyczne formy wpływu na stanowienie prawa, [w:] Tryb ustawodawczy a jakość prawa, pod red. 
J. Wawrzyniaka, Warszawa 2005, s. 242. Zob. także: B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 
1999, s. 238; W. Wołpiuk, Lobbing. Próba ustalenia treści pojęcia i funkcji prawnopublicznych, „Prze-
gląd Sejmowy” 2004, nr 4, s. 26–27. 

23 Należy dodać, że granica między korupcją a lobbingiem, szczególnie w początkowym okresie, 
będzie bardzo cienka i nierzadko trudna do ustalenia; J. Górski, Korupcji cienie i blaski, „Rzeczpospoli-
ta” z dnia 3 października 1998 r.
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zlecenie Rady Ministrów w 2000 r. zawierający słynną informację o „cenie za usta-
wę”24, który spowodował lawinę reakcji, artykułów i burzliwą debatę w Sejmie. 
Ostatecznie sprawa zakończyła się na nieofi cjalnych podejrzeniach, zapoczątkowała 
ogólnopolską debatę nad korupcją w Polsce i potrzebą regulacji lobbingu25. Nie do-
szło jednak wówczas do wniesienia projektu ustawy. 

O wiele ważniejszym etapem tej drogi miała wkrótce okazać się tzw.„afera że-
latynowa”, której początek datuje się na rok 199326. Chociaż nie miała w istocie nic 
wspólnego z lobbingiem i przysłużyła się głównie utrwaleniu poglądu o korupcyj-
nym zabarwieniu tego zjawiska, przyniosła konkretny rezultat w postaci pierwsze-
go projektu ustawy o działalności lobbistycznej27. Odtąd walka z korupcją stała się 
jednym z nośnych haseł używanych przez polityków, a o potrzebie regulacji prawnej 
lobbingu jednym głosem przemawiali nawet przeciwnicy polityczni28.

Dnia 25 lipca 2000 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy „O jawności pro-
cedur decyzyjnych, grupach interesów i publicznym dostępie do informacji”29 (druk 
nr 2153) zgłoszony przez posłów z klubu Unii Wolności. Dnia 28 sierpnia został skie-
rowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu30. Na projekt składało się 26 artykułów 
w 8 rozdziałach: „Przepisy ogólne”, „Zasady jawności procedur”, „Dostęp do informa-
cji”, „Konsultowanie projektów aktów prawnych”, „Przyznawanie szczególnych upraw-
nień”, „Informacja o osobach sprawujących funkcje publiczne”, „Odpowiedzialność 
za naruszenie przepisów ustawy”, „Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe”. 
Chociaż uważa się go powszechnie za pierwszą w historii próbę prawnego uregulowa-
nia lobbingu w Polsce, trudno dostrzec w treści projektu przepisy, które uzasadniają 

24 Raport stwierdzał m.in., że blokowanie uchwalenia ustawy kosztowało zleceniodawców lob-
bingu ok. pół miliona dolarów; Polska przesiąknięta korupcją, „Rzeczpospolita” z dnia 22 marca 2000 r. 
8 lat później na podobne działania lobbiści przeznaczali już sumę 6-krotnie wyższą, co wzbudziło zrozu-
miały szok świata polityki, mediów i opinii publicznej.

25 M. Majewski, Bank z misiami. Ustawa o hazardzie była pierwszą, profesjonalnie lobbowaną 
ustawą Trzeciej Rzeczypospolitej, „Rzeczpospolita” z dnia 23 maja 2000 r. Postulat ustawowej regulacji 
lobbingu pojawił się również w raporcie Banku Światowego: Polska przesiąknięta korupcją, „Rzeczpo-
spolita” z dnia 22 marca 2000 r.; B. Sierszuła, D. Walewska, Pochwały i ostrzeżenia dla Polski. Jak wal-
czyć z korupcją w okresie zmian w gospodarce, „Rzeczpospolita” z dnia 26 września 2000 r.

26 R. Kamiński, Zaproszenie do korupcji, „Wprost” z dnia 3 grudnia 2000 r. Więcej na ten temat w: 
Dokument red. J. Kurskiego z redakcji „Gazety Wyborczej” na temat historii „afery żelatynowej”; 
URL= http://www.halat.pl/article.php?korupcja&korupcja&fs=korupcja.html 

27 Decyzja o przygotowaniu projektu ustawy o lobbingu zapadła na posiedzeniu Klubu Parlamen-
tarnego Unii Wolności dnia 3 marca 1998 r.; B. Waszkielewicz, Wątpliwości wokół gospodarki. UW 
chce wyciągnięcia wniosków z afery żelatynowej, „Rzeczpospolita” z dnia 4 marca 1998 r.

28 Kiedy doszło do kryzysu koalicji AWS–UW, w burzliwych negocjacjach sprawa regulacji lob-
bingu znalazła się wśród kwestii, co do których od razu osiągnięto porozumienie. W „Protokole rozbież-
ności” sporządzonym 31 maja 2000 r. stwierdzono, że: „zostanie przyjęte wspólne stanowisko AWS 
i UW dotyczące uregulowania lobbingu”; B. Wawrzewska, Ratowanie koalicji. Pierwsze nieofi cjalne ne-
gocjacje, „Rzeczpospolita” z dnia 1 czerwca 2000 r.

29 Druk nr 2153 (Sejm III kadencji), Warszawa, 20 lipca 2000 r.
30 Pierwsze czytanie projektu odbyło się łącznie z czytaniem projektu ustawy o dostępie do infor-

macji publicznej (druk nr 2094) wniesionym przez posłów z klubu AWS. Prace nad oboma projektami 
prowadziła komisja nadzwyczajna.
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taką opinię. Można go określić, co najwyżej, jako przyczynek do regulacji lobbingu31. 
Pomimo szerokiej dyskusji medialnej i politycznej na temat projektu, zainteresowanie, 
jakie wzbudzał, okazało się pozorne, czego dowodzą jego losy zakończone zatrzyma-
niem się prac nad projektem w komisji, między I i II czytaniem w Sejmie. W efekcie 
zakończenia III kadencji Sejmu nie doszło do uchwalenia ustawy32.

31 Lobbing pojawia się w ustawie w zaledwie dwóch z 26 artykułów: w art. 4 i 6.
32 Projekt można uznać za „skazany na porażkę”. Uzasadnienie dowodzi braku sprecyzowanej opinii 

projektodawcy na temat materii ustawy. Czytamy, że ustawa stanowi „z jednej strony próbę realizacji art. 61 
Konstytucji RP” (a więc obywatelskie prawo dostępu do informacji o działalności organów władzy publicznej 
oraz osób sprawujących funkcje publiczne), z drugiej „próbę stworzenia ram prawnych dla działań grup inte-
resów, mających wpływ na decyzję organów władzy i administracji, a przede wszystkim jawności tych działań 
i ich skutków (lobbyingu)” — druk nr 2153 (Sejm III kadencji). Warszawa, 20 lipca 2000 r., s. 13). Podobne 
cele wynikają z brzmienia art. 1 projektu. Nie ma tam już jednak ani słowa o lobbingu. Wyraz ten, w odniesie-
niu do celów regulacji, pada jedynie w uzasadnieniu. Wśród celów wskazanych w uzasadnieniu znajdujemy 
już jedynie określenie zasad „k o n s u l t o w a n i a  z e  z n a c z ą c y m i  [podkreślenie M.M.W.] grupami 
interesów projektów aktów prawnych” (druk nr 2153, op. cit., s. 15.), czyli po raz kolejny materia ustawy roz-
mija się z materią lobbingu i jego regulacji prawnej. Uzasadnienie projektu pełne jest zaskakujących stwier-
dzeń, jak np. że pojęcie lobbingu jest „dobrze znane i powszechnie używane”, dlatego dla potrzeb regulacji za-
sadne było odejście od defi niowania form lobbingu oraz osoby lobbisty, ponieważ „próba sformułowania za-
mkniętej defi nicji [lobbingu] naraża na powstanie pewnej luki prawnej”. Kolejne zdanie nie pozostawia wąt-
pliwości: „celem wprowadzenia do ustawy defi nicji lobbyingu jest przede wszystkim określenie ram 
informowania opinii publicznej o fakcie lobbowania w danej sprawie i o tym, kto jest lobbistą” (druk nr 2153, 
op. cit., s. 15). Ma to pozwolić na łatwiejsze określenie grup interesów zabiegających o konkretne rozwiązania. 
Omawiany projekt ustawy nie ma więc na celu regulacji lobbingu, ale jedynie posługuje się tą instytucją posił-
kowo dla pełniejszej regulacji kwestii, pobocznej dla lobbingu, jaką jest obywatelski dostęp do informacji pu-
blicznej. Defi nicja lobbingu w ustawie służy jedynie celowi odróżnienia lobbistów od innych osób zabiegają-
cych o dostęp do procesu decyzyjnego, a co za tym idzie, poinformowania społeczeństwa jedynie o przeja-
wach lobbingu. Regulacja samego zjawiska lobbingu (rozumiana jako kontrola, reglamentacja, rejestracja 
i sprawozdawczość) nie jest więc w żadnym stopniu celem proponowanej ustawy. Pomimo powszechnie zgła-
szanej pilnej potrzeby poddania lobbingu ścisłej kontroli i reglamentacji, projekt ustawy nie przewidywał żad-
nych obowiązków podmiotów prowadzących działalność lobbingową. Krytyka projektu ze strony rządu zwra-
cała uwagę na brak odróżnienia profesjonalnych lobbistów, których działania powinny zostać uregulowane 
w sposób „szczególnie precyzyjny”, podobnie do istniejącego w USA obowiązku rejestracyjno-sprawozdaw-
czego, brak form ujawniania wysokości środków fi nansowych zaangażowanych w działalność lobbingową, 
brak przepisów chroniących interes Skarbu Państwa w zakresie działalności lobbingowej prowadzonej na 
rzecz podmiotów zagranicznych, wreszcie brak spójności projektu ustawy z innymi regulacjami prawnymi za-
równo obowiązującymi, jak i znajdującymi się w fazie projektowej. Opinia rządowa kończy się konkluzją, iż: 
„w systemie prawnym potrzebna jest odrębna ustawa regulująca szczegółowo kwestie związane z lobbyin-
giem” (stanowisko rządu wobec poselskiego projektu ustawy o jawności procedur decyzyjnych, grupach inte-
resów i publicznym dostępie do informacji; druk nr 2153-x z 14 grudnia 2000 r., s. 2). Rząd zwraca więc 
uwagę na brak w projekcie najważniejszych elementów standardowej regulacji lobbingowej. Podobne opinie 
pojawiły się podczas I czytania ustawy. Nałożenie wielu obowiązków na organy władzy i administracji pu-
blicznej dotyczących informowania z wyprzedzeniem o mających zapaść decyzjach czy przygotowywanych 
projektach aktów prawnych sprawia, że projekt ustawy można określić jako „ułatwiający lobbing”, ale w żad-
nym razie nie jako regulację lobbingu. Projekt ustawy skierowano do komisji nadzwyczajnej („Komisja Nad-
zwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa obywateli do uzyskiwania informacji o dzia-
łalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne, a także dotyczących jawności 
procedur decyzyjnych i grup interesów”), której prace do końca kadencji zdominował projekt ustawy o dostę-
pie do informacji publicznej (druk nr 2094). Ustawę tę uchwalono 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 112, 
poz. 1198), a komisja nadzwyczajna do końca kadencji nie zajęła się drugim, „lobbingowym” projektem.
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Momentem przełomowym — w trwającej od lat dyskusji nad prawną regulacją
lobbingu — okazały się wydarzenia z lat 2001–2003 towarzyszące pracom nad 
projektem rządowym nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, znane powszechnie 
jako tzw. afera Rywina, ujawnione przez media oraz w wyniku przesłuchań przed 
pierwszą powołaną na mocy przepisów Konstytucji z 1997 r. sejmową komisją 
śledczą33. Na przełomie lat 2002 i 2003 opinia publiczna stała się świadkiem zakrojonej 
na szeroką skalę kampanii lobbingowej w związku z ustawą o „biopaliwach”. Były to 
pierwsze tak głośne sprawy, które ujawniły kulisy procesu legislacyjnego i lobbingu34. 
Głos zwolenników regulacji prawnej lobbingu uległ wzmocnieniu35. 

Już we wrześniu 2002 r. pojawiają się informacje o trwających w MSWiA pracach 
nad projektem ustawy lobbingowej36. Projekt ministerialny przewidywał wzorowane 
na amerykańskich regulacjach rozwiązania: rozbudowaną defi nicję legalną lobbingu, 
rejestrację fi rm lobbingowych w MSWiA i regularne sprawozdania lobbistów 
z podjętych działań, ze wskazaniem zleceniodawcy i zarobków lobbisty, ujawnianie 
przez władze informacji na temat uwzględnionych propozycji lobbistów, wreszcie 
kary pieniężne za działanie bez rejestracji, opóźnienie w złożeniu sprawozdania czy 
podanie w nim nieprawdy37.

W styczniu 2003 r., kiedy projekt ministerialny wciąż znajdował się na etapie wstęp-
nych konsultacji, pojawiła się alternatywna propozycja zmian w regulaminie Sejmu au-
torstwa klubu PSL38. Propozycje zmian w regulaminie Sejmu (zamiast uchwalania od-
rębnej ustawy lobbingowej) stały się popularnym postulatem polityków reagujących na 
coraz bardziej niepokojące doniesienia dotyczące praktyki legislacyjnej. 

33 Uchwały Sejmu z 10 stycznia 2003 r.: 1) w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania 
ujawnionych w mediach zarzutów dotyczących przypadków korupcji podczas prac nad nowelizacją 
ustawy o radiofonii i telewizji; 2) w sprawie wyboru jej składu osobowego. Zob. też uchwałę Sejmu RP 
z dnia 24 września 2004 r. w sprawie sprawozdania Komisji Śledczej do zbadania ujawnionych w me-
diach zarzutów dotyczących przypadków korupcji podczas prac nad nowelizacją ustawy o radiofonii 
i telewizji (M.P. z 2004 r. Nr 41, poz. 711).

34 Por. szczególnie: M. Majewski, P. Reszka, Wojna o biopaliwa czyli lobbing po polsku, „Rzecz-
pospolita” z dnia 18 grudnia 2002 r.; D. Kołakowska, Kupowanie ustawy, „Rzeczpospolita” z dnia 
9 lipca 2003 r.; Nieprzyzwoita ustawa, „Rzeczpospolita” z dnia 11 lipca 2003 r.; M. Basiewicz, P. Snar-
ski, Lobbiści — władza zza kulis, „Przegląd” 2003, nr 15.

35 K. Gottesman, Prawo o lobbingu potrzebne od zaraz, „Rzeczpospolita” z dnia 18 lutego 2002 r.; 
B. Wildstein, Kłopoty z ustawą, „Rzeczpospolita” z dnia 10 stycznia 2003 r.

36 Lobbing kontrolowany, „Rzeczpospolita” z dnia 26 września 2002 r.
37 M.D. Zdort, Lobbing czy korupcja. Wstępny projekt ustawy o lobbingu przygotowany w MSWiA, 

„Rzeczpospolita” z dnia 10 stycznia 2003 r.
38 M.D. Zdort, Projekt zmiany regulaminu Sejmu autorstwa PSL, „Rzeczpospolita” z dnia 10 stycz-

nia 2003 r. PSL proponował w projekcie m.in. wskazywanie — w uzasadnieniu projektu ustawy — pod-
miotów gospodarczych, które odniosą korzyści lub poniosą skutki fi nansowe planowanych rozwiązań 
prawnych, ujawnianie autorstwa projektu, przypadków wpływania na autora w celu wprowadzenia okre-
ślonych postanowień, zakaz udziału przedstawicieli zainteresowanych konkretnymi rozwiązaniami 
w posiedzeniach komisji i podkomisji sejmowych, zakaz powoływania na ekspertów osób zależnych od 
podmiotu, którego projekt ustawy bezpośrednio dotyczy. Druga propozycja PSL dotyczyła podawania 
w parlamentarnych drukach nazwisk autorów projektów ustaw, autorów poprawek i ekspertów pracują-
cych nad projektem; Ludowcy przeciw majstrowaniu, „Rzeczpospolita” z dnia 3 sierpnia 2003 r.
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Założenia do projektu polskiej ustawy lobbingowej Rada Ministrów przyjęła na po-
siedzeniu dnia 11 marca 2003 r.39 8 października przyjęto projekt ustawy o działalno-
ści lobbingowej, który wkrótce poddano szerokiej konsultacji40. Regulacja lobbingu zo-
stała przez rząd włączona do projektu strategii walki z korupcją w Polsce pod nazwą 
„Bezpieczna Polska”, co miało swoje konsekwencje zarówno w treści i formie projektu, 
jak i jego powszechnym postrzeganiu41. Projekt został zgłoszony do Sejmu dnia 28 paź-
dziernika 2003 r.42 Wykazywał pewne podobieństwa do projektu poselskiego zgłoszo-
nego podczas minionej kadencji Sejmu. Oczywiście, należy pamiętać, że skala porów-
nawcza jest tutaj niewielka, bowiem poprzedni projekt jedynie wzmiankował o kwestii 
lobbingu, tymczasem projekt z 2003 r. traktował głównie o lobbingu, co stanowi naj-
istotniejszą, ale nie jedyną różnicę. Składał się z 24 artykułów ujętych w 5 rozdziałach: 
1. „Przepisy ogólne”, 2. „Zasady wykonywania działalności lobbingowej oraz formy 
oddziaływania podmiotów wykonujących tę działalność na organy władzy publicznej”, 
3. „Formy kontroli działalności lobbingowej oraz obowiązki organów władzy publicznej 
w tym zakresie”, 4. „Sankcje za naruszenie przepisów ustawy” oraz 5. „Zmiany w prze-
pisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe”. 

Zgodnie z deklaracją projektodawcy zawartą w uzasadnieniu do projektu 
— celem ustawy jest nie tylko ujawnienie lobbingu (jak w projekcie z 2000 r.), ale 
przede wszystkim jego kontrola43.

Pierwsze czytanie, które odbyło się na posiedzeniu Sejmu dnia 10 grudnia 
2003 r. ujawniło kilka nieznanych faktów związanych z pracami nad projektem. 
Przedstawiciel wnioskodawcy (podsekretarz stanu w MSWiA, T. Matusiak) poinfor-
mował o modyfi kacjach, jakim poddano pierwotną wersję projektu Rady Ministrów 
w efekcie przeprowadzonych konsultacji. Zrezygnowano m.in. z nakładania na lob-
bistów obowiązku składania regularnych, szczegółowych sprawozdań z działalności, 
aby pozostawić w projekcie jedynie obowiązkowe sprawozdania adresatów lobbin-

39 S. Szparkowska, Jawność przeciw korupcji, „Rzeczpospolita” z dnia 12 marca 2003 r.
40 Komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów, Centrum Prasowe Kancelarii Prezesa Rady Mini-

strów, Warszawa dnia 8 października 2003 r. Co ciekawe, już wówczas pojawiła się korzystna dla lobbi-
stów dysproporcja w określeniu obowiązków lobbistów i adresatów lobbingu. Ustawa nie dotyczyła pra-
cujących w Polsce dyplomatów oraz przedstawicieli organizacji międzynarodowych występujących 
w charakterze ekspertów organów władzy publicznej Polski. W przypadku tych grup podmiotów działal-
ność lobbingowa rozumiana jest jako „działanie na rzecz własnego kraju”. Ten fakt przeszedł bez echa 
podczas prac nad projektem ustawy w Komisji Nadzwyczajnej.

41 I. Kubicz, Polskie spojrzenie na lobbing, URL= http://www.epr.pl (2005).
42 Rządowy projekt ustawy o działalności lobbingowej (druk nr 2188, IV kadencja Sejmu).
43 „[…] Projekt ustawy przyjmuje założenie, że lobbing — jako zjawisko społeczne — istnieje 

w życiu publicznym i wszelkie próby wyeliminowania go, np. przez ustanowienie zakazu tego typu 
działalności — nie będą skuteczne. W państwach demokratycznych, o ugruntowanej kulturze prawnej 
i politycznej, lobbing jest zjawiskiem pozytywnym, stanowiącym instrument artykułowania postulatów 
wobec organów władzy publicznej, umożliwiający jednocześnie zainicjowanie debaty publicznej na 
określony temat. Zagrożeniem jest jedynie lobbing skryty, wykonywany w zaciszu gabinetów, ponieważ 
może on prowadzić do korupcji. Dlatego też prawna regulacja lobbingu powinna się skoncentrować na 
ustanowieniu mechanizmów zapewniających jawność, a co za tym idzie — kontrolę działalności lobbin-
gowej […]” (druk nr 2188, s. 14).
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gu. W ten sposób pozbawiono regulację podstawowego narzędzia kontroli lobbistów 
i jednego z fi larów sprawozdawczości obecnego we wszystkich zaawansowanych re-
gulacjach lobbingu na świecie44. Paradoksalnie więc projekt regulacji lobbingu stał 
się obiektem skutecznych działań lobbistycznych ze strony środowisk gospodarczych 
jeszcze przed jego złożeniem w Sejmie45. Likwidacja obowiązkowych sprawozdań 
lobbistów to tylko jeden z wielu zasługujących na negatywną ocenę elementów pro-
jektu ustawy46.

W trakcie debaty nad założeniami projektu zaprezentowano wiele, głównie 
krytycznych uwag47. Zgłoszono również wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym 

44 Sprawozdanie stenografi czne Sejmu, IV kadencja, 63 posiedzenie, 1 dzień (09.12.2003 r.), pkt 2: 
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o działalności lobbingowej (druk nr 2188).

45 Postulaty zgłaszane przez środowiska gospodarcze również później, podczas prac legislacyjnych 
w Sejmie, zmierzały w kierunku ograniczenia (BCC) lub wręcz wyłączenia (PKPP) regulacji działalno-
ści lobbistów na rzecz regulowania działalności adresatów lobbingu (Biuletyn nr 3120/IV z 27 kwietnia 
2004 r.; posiedzenie nr 3). W wystąpieniach obu organizacji pojawiły się też poglądy o słuszności mo-
delu samoregulacji środowiska lobbistów zamiast regulacji ustawowej. Należy jednak odróżnić krytykę 
konkretnych przepisów projektu od krytyki samej regulacji prawnej. W tej sprawie w opinii środowisk 
biorących udział w publicznej dyskusji na ogół panowała zgodność: ustawa jest potrzebna, należy jed-
nak zadbać o jej właściwą treść; K. Kokocińska, Oddziaływanie na rozstrzygnięcia organów władzy pu-
blicznej i formy kontroli działalności lobbingowej — podstawowe rozwiązania projektu ustawy o działal-
ności lobbingowej, [w:] Prawo wobec wyzwań współczesności, t. 2, pod red. Pawła Wilińskiego, Prace 
Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, t. 15, s. 358. Zob. także: B. Waszkielewicz, Ser 
z dziurami dla lobbistów. Wywiad z prof. Jadwigą Staniszkis, „Newsweek” 2004, nr 45/46, s. 30–31; 
G. Rippel, O lobbingu czyli promocji interesów, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocła-
wiu” 2003, nr 1008, s. 443; relacja ze spotkania Z. Wrony, dyrektora Departamentu Prawnego w MSWiA 
w BCC, 18 lutego 2004 r.; 
URL= http://www.bcc.org.pl/dzialalnosc_goscie_szczegoly.php?object ID=97322

46 T. Matusiak przedstawia również informację, że przepis art. 16 ust. 2 projektu, który stanowi, iż 
niedopełnienie obowiązku sprawozdawczości przez wymienionych funkcjonariuszy państwowych może 
skutkować odwołaniem ze stanowiska, „należy traktować raczej w sposób symboliczny, powołanie na 
urząd i odwołanie z tego urzędu następuje bowiem w polskich warunkach zwykle na podstawie osobistej 
decyzji organu […]. Ponadto przepis ten nie może dotyczyć organów i funkcjonariuszy wybieranych, 
a więc posłów, senatorów i podobnych funkcji czy też podobnych stanowisk”. Celowo sformułowano 
więc normę o charakterze „symbolicznym”, której dyspozycja, bez jednoczesnych zmian w innych usta-
wach, jest wręcz niemożliwa do wypełnienia. Dowodzi to świadomego tworzenia fasadowych elemen-
tów regulacji lobbingu.

47 Zwrócono uwagę na chaotyczną, niespójną formę projektu i pozostawienie miejsca na dużą dozę 
uznaniowości przy podejmowaniu decyzji przez określone organy. Krytykowano liczne, choć wybiórcze 
wyłączenia podmiotowe, co znacznie osłabia skuteczność kontroli nad lobbistami, a wręcz stawia pod 
znakiem zapytania sens całej regulacji, która może nie objąć większości działań lobbistycznych. Poseł 
PO, G. Dolniak, zwrócił uwagę na fakt, że wystarczy założyć związek zawodowy lub stowarzyszenie, 
aby uprawiać lobbing praktycznie bez żadnej kontroli. Zarzuty posła L. Dorna dotyczyły także braku 
równowagi między szczegółowymi obowiązkami nałożonymi na urzędników i funkcjonariuszy pań-
stwowych a niemalże brakiem obowiązków po stronie lobbistów. Sprostanie wymogom ustawy wyma-
gać będzie od urzędnika uzyskania szczegółowych informacji o swoim rozmówcy oraz codziennego 
sporządzania notatek służbowych, również z prowadzenia korespondencji internetowej czy rozmów tele-
fonicznych. Urzędom publicznym grozi więc paraliż działalności (sprawozdanie stenografi czne Sejmu, 
IV kadencja, 63 posiedzenie, 1 dzień (09.12.2003 r.), op. cit., wypowiedzi nr 52 i 53).
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czytaniu, ale ostatecznie został on oddalony i zdecydowano o skierowaniu projektu 
ustawy do komisji nadzwyczajnej48. 

W międzyczasie pojawiła się inicjatywa marszałka Sejmu Marka Borowskiego, 
który na konferencji prasowej dnia 8 grudnia 2003 r. przedstawił „Zalecenia dotyczą-
ce procesu legislacyjnego”49 — zapowiedź zmian w Regulaminie Sejmu. Realizacja 
zaleceń miała, zdaniem marszałka, prowadzić do poprawy jakości procesu legi-
slacyjnego w Sejmie, zwiększenia jego przejrzystości i ucywilizowania lobbingu. 
Nauka prawa oceniła je pozytywnie50. Niesłusznie uznano je jednak za fragment re-
gulacji lobbistycznej, co utrwaliło pogląd o podstawowym dla kontroli lobbingu zna-
czeniu zasady jawności procedur decyzyjnych.

Tempo prac nad projektem ustawy lobbingowej wzrosła za sprawą wystąpienia 
szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który 12 listopada przedstawił Radzie 
Ministrów tajną informację na temat „Działań sprzecznych z interesem państwa 
w zakresie przetargów i kontraktów zawieranych przez instytucje rządowe”51. Pod 
koniec 2003 r. została ujawniona kolejna „afera automatowa”. W prasie ukazywały 
się informacje o niejasnych powiązaniach świata polityki i biznesu oraz poprawkach 
— niewyjaśnionego pochodzenia — w ustawie o grach i zakładach wzajemnych. 
Pojawiła się nawet teza o wpływach lobbistów zagrażających bezpieczeństwu pań-
stwa52. Dnia 5 kwietnia 2004 r. doszło do ujawnienia kolejnej afery, tzw. afery Orlenu 
związanej z zatrzymaniem 7 lutego 2002 r. przez Urząd Ochrony Państwa prezesa 
PKN Orlen Andrzeja Modrzejewskiego. W celu wyjaśnienia okoliczności sprawy, 
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48 IV kadencja, 63 posiedzenie, 2 dzień. Punkt 2. porządku dziennego: pierwsze czytanie projektu 
ustawy o działalności lobbingowej. Głosowanie nr 9, dnia 10.12.2003 r.

49 P. Śmiłowicz, Stop lobbistom i innym roślinom, „Rzeczpospolita” z dnia 9 grudnia 2003 r.;
Zalecenia dotyczące procesu legislacji. Konferencje Marszałka Sejmu, „Kronika Sejmowa” 2003, 
nr 73, IV kadencja, s. 29–30. Zalecenia przewidywały m.in. obowiązek składania każdej poprawki na 
piśmie, szczególnie w podkomisjach, ustalały kworum na posiedzeniu podkomisji (1/3 składu), wyła-
nianie sprawozdawcy komisji już na początku jej prac, aby móc monitorować wpływ grup nacisku na 
projekt w trakcie prac legislacyjnych. W zaleceniach określono również zasady uczestnictwa w posie-
dzeniach komisji i podkomisji ekspertów, dziennikarzy, gości. Tylko organizacje reprezentatywne 
miały uczestniczyć w posiedzeniach komisji. Anonimowi dotąd doradcy klubów poselskich mieli być 
zgłaszani ofi cjalnie prezydium komisji. Marszałek zalecił też wyznaczenie w salach obrad komisji sek-
torów dla poszczególnych kategorii stałych uczestników prac nad projektem. Wszyscy mają obowiązek 
podpisywania odrębnej dla każdej grupy listy obecności (Pismo Marszałka Sejmu M. Borowskiego do 
przewodniczących komisji sejmowych z dnia 6 grudnia 2003 r., „Przegląd Sejmowy” 2005, nr 6, 
s. 238–240).

50 By nie powtarzać „innych roślin”, „Rzeczpospolita” z dnia 9 września 2003 r.; S. Gebethner, 
Ustawy powinny być pisane w jednym ośrodku, „Rzeczpospolita” z dnia 9 września 2003 r.

51 A. Marszałek, Wilcze prawo rynku, rozmowa z A. Barcikowskim, szefem AB, „Rzeczpospolita” 
z dnia 3 listopada 2003 r.; I. Mirecka, T. Sygut, Przychodzi lobbista do dziennikarza, „Przegląd” 2003, 
nr 49; A. Barcikowski, Lobbing jest ponadpartyjny, „Przegląd” 2003, nr 50; Lobbing za zamkniętymi 
drzwiami (Serwis informacyjny TVP, URL= http://tvp.pl/119,2003112670271.strona); Barcikowski 
ostrzega przed lobbingiem, Informacja PAP z dnia 26 listopada 2003 r. 

52 W. Markiewicz, Wieloręczni bandyci, „Polityka” 2003, nr 50; J. Paradowska, Kto w co gra, „Po-
lityka” 2003, nr 49.
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dnia 28 maja 2004 r. Sejm powołał drugą w historii komisję śledczą53. W trakcie prac 
komisji doszło do ujawnienia kolejnych szczegółów lobbistycznej „kuchni”54.

Łącznie odbyły się 24 posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia 
rządowego projektu ustawy o działalności lobbingowej, 23 z nich między pierw-
szym a drugim czytaniem projektu w Sejmie (między 29 stycznia 2004 r. a 14 czerw-
ca 2005 r.). W trakcie prac komisji zgłoszono wiele ciekawych uwag i postulatów. 
Warto zasygnalizować kilka najistotniejszych.

W początkowym okresie prac, projekt spotkał się z krytyką, przede wszyst-
kich ze strony ekspertów, którzy zgodnie podkreślali jego niski poziom legislacyj-
ny55. Podczas 5. posiedzenia komisji Piotr Winczorek zgłosił propozycję, często póź-
niej przywoływaną i wykorzystywaną, aby ustawa w kształcie opracowywanym 
aktualnie w komisji stanowiła jedynie pierwszy etap procesu regulowania lobbingu. 
Zebrane w trakcie stosowania ustawy doświadczenia miałyby zostać wykorzystane 
w przyszłości w kolejnych stadiach tak wprowadzanej, etapowej regulacji lobbingu 
w Polsce56. Przedstawiciel rządu zaooponował przeciwko ograniczaniu zakresu usta-
wy57. W trwających ponad rok pracach komisji doszło do impasu. 

53 Pierwsze posiedzenie komisji odbyło się dnia 6 lipca 2004 r.
54 M.in. potwierdził się fakt bazowania polskiego lobbingu na kontaktach osobistych i służbowych by-

łych polityków, którzy znajdują zatrudnienie w fi rmach lobbingowych i wykorzystują swoje kontakty w sfe-
rach polityki (sprawozdanie z 55. posiedzenia Komisji Śledczej do zbadania zarzutu nieprawidłowości w nad-
zorze Ministerstwa Skarbu Państwa nad przedstawicielami Skarbu Państwa w spółce PKN Orlen SA oraz za-
rzutu wykorzystania służb specjalnych (d. UOP) do nielegalnych nacisków na organa wymiaru sprawiedliwo-
ści w celu uzyskania postanowień służących do wywierania presji na członków zarządu PKN Orlen SA z dnia 
12 marca 2005 r.).

55 Krytykowano zbyt szeroki zakres regulowania, przy jednoczesnym obszernym kręgu wyłączeń pod-
miotowych, które uczynią przyszłą ustawę aktem fasadowym i niemożliwym do pełnego zastosowania 
w praktyce (przykładem może być opinia stworzona poza nurtem prac legislacyjnych dla środowiska bibliote-
karzy; wynika z niej, że dopóki organizacje bibliotekarzy będą działać w ramach swoich celów statutowych, 
nie podlegają rygorom ustawy lobbingowej, co stanowi jeden z wielu dowodów na nieskuteczność i fasado-
wość regulacji lobbingowej w zaproponowanym przez rząd kształcie, która nie obejmuje wielu przejawów 
i przykładów działalności lobbingowej). Por. K. Niemirowicz-Szczytt, Projekt ustawy o działalności lobbingo-
wej — praktyczne możliwości zastosowania projektowanej ustawy przez organizacje bibliotekarzy, „Biuletyn 
EBIB” (Dokument elektroniczny, 2004, nr 2, luty). Zarzuty ekspertów dotyczyły również braku spójności mię-
dzy projektem a obowiązującym prawem, szczególnie regulacjami antykorupcyjnymi, których ustawa lobbin-
gowa powinna być ich częścią w pełni kompatybilną. Zwracano także uwagę na potrzebę ograniczenia zakresu 
regulacji, zarówno jeśli chodzi o krąg adresatów lobbingu, jak i samych lobbistów. Zasadne byłoby ogranicze-
nie normowania działalności lobbingowej do lobbistów komercyjnych. Nadmierne i uciążliwe obowiązki 
sprawozdawcze nałożone na urzędników, którzy mają odnotowywać każdy kontakt z lobbistą, nakazują posta-
wienie projektodawcy pytań: Co robić z taką wiedzą? oraz Kto miałby kontrolować taką sprawozdawczość 
i w jakim celu? K. Jasiecki, Opinia do rządowego projektu ustawy o działalności lobbingowej (druk 2188), 
BSiE Kancelarii Sejmu, Opinia zlecona nr I2527_03-1 z 12 grudnia 2003 r., Biuletyn komisji nr 2873/IV 
z dnia 2 marca 2004 r. (posiedzenie nr 2); podobnie, ale już po uchwaleniu ustawy: W. Wołpiuk, Ustawa o lob-
bingu i perspektywy jej realizacji, [w:] Władza ustawodawcza w państwie członkowskim Unii Europejskiej 
(Polsko-czeska konferencja naukowa, Warszawa, 12–13 XII 2005 r., s. 10).

56 Uwaga ta dotyczyła przede wszystkim wyłączenia spod reżimu ustawy organów samorządu tery-
torialnego i ich ewentualnego dołączenia po sprawdzeniu ustawy w praktyce na szczeblu organów cen-
tralnych (Biuletyn nr 3479/IV z dnia 28 lipca 2004 r., posiedzenie nr 5).

57 Biuletyn nr 3915/IV z dnia 25 listopada 2004 r., posiedzenie nr 9.
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Przełom w pracach komisji przyniosło jej 10. posiedzenie, podczas którego po-
seł T. Szczypiński przedstawił siedem postulatów istotnych zmian w projekcie58. 
Część z nich przyjęto, co wyznaczyło nowy kierunek prac, a przede wszystkim nowy 
kształt projektu. W dalszych pracach pojawiły się kolejne, liczne propozycje popra-
wek. Zaczęła się utrwalać charakterystyczna tendencja, podczas gdy przedstawiciele 
rządu starali się bronić postanowień zawartych w projekcie — co nierzadko stawa-
ło się powodem spięć — posłowie zaczęli stopniowo odchodzić od tematyki lobbin-
gowej na rzecz regulacji jawności procesu legislacyjnego czy szerzej — prawotwór-
czego, z wszystkimi tego faktu konsekwencjami 59. 

Zbliżający się koniec kadencji Sejmu zintensyfi kował prace nad ustawą60. 
Rozbieżności wzbudziła m.in. kwestia wyłączenia podmiotowego osób wykonują-
cych zawody prawnicze (adwokatów i radców prawnych)61 oraz przepisy karne za-
warte w ustawie62. Wyłączono spod regulacji ustawy wpływanie na organy samorzą-
dowe i lokalne zapowiadając powrót do tematu w przyszłości63. Po dłuższej dyskusji 

58 Zaproponował, by nie kontynuować szczegółowej dyskusji na temat brzmienia poszczególnych 
przepisów, ale wyznaczyć nowe ramy regulacji. Wśród nich: zawężenie zakresu ustawy jedynie do sta-
nowienia prawa, ogłaszanie kwartalnych harmonogramów prac legislacyjnych przez rząd i Prezyden-
ta RP, wprowadzenie jawnego rejestru osób zainteresowanych pracami nad projektami przedstawionymi 
w harmonogramach i dołączanego do danego projektu, wprowadzenie instytucji „publicznego wysłucha-
nia”, rejestru asystentów, pracowników biur poselskich, senatorskich i gabinetów politycznych, jawnego 
rejestru ponadpartyjnych zespołów parlamentarnych, ogłaszanego publicznie wraz ze składem imien-
nym i celami, jawnego rejestru dziennikarzy akredytowanych przy Sejmie. Rejestry nie zawierałyby in-
formacji dotyczących wysokości uzyskiwanych dochodów.

59 Kulminacją było wygłoszenie przez A. Lipińskiego opinii, podzielanej przez większość człon-
ków komisji, że od początku prac nad projektem w Sejmie celem posłów nie było ani regulowanie lob-
bingu, ani jego defi niowanie. Wobec tak zaskakującego oświadczenia, zadano pytanie o zasadność dal-
szego procedowania nad projektem rządowym. Pojawiła się propozycja złożenia wniosku o odrzucenie 
rządowego projektu ustawy lub jej wycofanie przez rząd na rzecz nowego, poselskiego projektu o jaw-
ności procesów decyzyjnych. Proponowano także uchwalenie dwóch ustaw: bardzo wąskiej regulacji 
stricte lobbistycznej i drugiej, szerokiej regulacji nadającej procesom prawotwórczym przymiot pełnej 
transparentności. Ostatecznie zdecydowano o dalszej pracy nad projektem rządowym i przygotowaniu 
propozycji poprawek, które rząd byłby gotowy zaakceptować (Biuletyn nr 4446/IV z dnia 19 kwietnia 
2005 r., posiedzenie nr 17).

60 Podczas 20. posiedzenia komisji przewodniczący zaprezentował pismo od marszałka Sejmu, w któ-
rym pojawiła się sugestia i intensyfi kacji prac w związku ze zbliżającym się zakończeniem IV kadencji Sejmu 
oraz „o dokonanie analiz trwającego procesu legislacyjnego i wskazanie tych projektów ustaw, które mogłyby 
skutkować przedłożeniem sprawozdania do drugiego czytania” (Biuletyn nr 4578/IV z dnia 18 maja 2005 r., 
posiedzenie nr 20).

61 Posiedzenie nr 19 i 20. W tej sprawie por.: J. M. Karolczak, Opinia prawna dot. art. 8 projektu 
ustawy o jawności prac legislacyjnych i zawodowej działalności lobbingowej (druk nr 2188), BSiE Kan-
celarii Sejmu, opinia nr I-1151-05 z dnia 17 maja 2005 r.

62 Chodziło głównie o ustalenie, czy w przypadku gdy naruszenia przepisów ustawy, np. uprawia-
nia działalności lobbingowej bez zarejestrowania się lub popełnienia przestępstwa, dopuści się pracow-
nik przedsiębiorstwa lobbingowego, po czym nastąpi jego skazanie prawomocnym wyrokiem sądu, to 
sankcję w postaci wykreślenia z rejestru na okres 3 lat ponosi osoba fi zyczna czy przedsiębiorstwo jako 
osoba prawna (Biuletyn nr 4606/IV z dnia 19 maja 2005 r., posiedzenie nr 21).

63 Kwestia ta była przedmiotem dwóch opinii prawnych: P. Radziewicz, Opinia prawna na temat 
sposobu zredagowania art. 1 projektu ustawy o działalności lobbigowej (w wersji z dnia 16 listopada 
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tytułowi projektu nadano nowe brzmienie: „O działalności lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa”64. Zaproponowano również wprowadzenie do ustawy — nieist-
niejącej w projekcie rządowym — procedury „wysłuchania publicznego”65. 

Dnia 1 lipca 2005 r. odbyło się drugie czytanie rządowego projektu ustawy66. 
Podczas debaty nad projektem dominowały opinie pozytywne. Zgłoszono 26 popra-
wek, w większości o charakterze formalnym i korekcyjnym. Podczas ostatniego, 24. 
posiedzenia komisja udzieliła wszystkim poprawkom pozytywnej rekomendacji67. 
Sprawozdanie komisji (druk nr 4138A) z 5 lipca 2005 r. zostało zaprezentowane pod-
czas 107. posiedzenia Sejmu IV kadencji dnia 7 lipca 2005 r. Ustawę o działalności lob-
bingowej w procesie stanowienia prawa uchwalono stosunkiem głosów: 399 za, 0 prze-
ciw, 4 wstrzymujące się. Senat nie zgłosił poprawek68. Dnia 15 sierpnia 2005 r. ustawę 
podpisał Prezydent RP, a ogłoszono ją w Dzienniku Ustaw z dnia 6 września 2005 r. 
Nr 169, poz. 1414. 

Tego samego dnia weszły w życie trzy rozporządzenia wykonawcze do ustawy69 
oraz uchwała z dnia 24 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę Regulamin Sejmu RP70, 
wśród nich przepis art. 1 pkt 2 przewidujący dodanie rozdziału 1a (art. 70a–70i) pt. 
„Wysłuchanie publiczne”.

Ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa składa się z 24 
artykułów zawartych w 6 rozdziałach: „Przepisy ogólne” (art. 1–2), „Zasady jawności 
działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa” (art. 3–9); „Rejestr podmio-

2004 r.), w celu zawężenia zakresu podmiotowego ustawy; opinia nr I2531-04 z dnia 23 listopada 2004 r.; 
P. Radziewicz, Opinia prawna w sprawie uzupełnienia projektu ustawy o działalności lobbingowej (druk 
nr 2188) o przepisy dotyczące prowadzenia lobbingu w procesie stanowienia prawa miejscowego (wersja 
projektu ustawy o działalności lobbingowej po pracach w komisji w trakcie pierwszego czytania), opinia 
nr I1277-05 z dnia 31 maja 2005 r. W drugiej opinii autor zwracał uwagę na konieczność poddania kon-
sultacji przepisów ustawy, które spowodują zmiany w sytuacji prawnej samorządów (będą przewidywać 
nowe obowiązki) zgodnie z regulacją prawną dotyczącą zasięgania opinii organizacji samorządowych 
tworzących stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

64 Posiedzenie nr 21 (Biuletyn nr 4606/IV z dnia 19 maja 2005 r.).
65 Minister zdrowia M. Balicki, zanim jeszcze uchwalono ustawę i wydano stosowne rozporządze-

nia, 9 lutego 2005 r. zorganizował pierwsze publiczne wysłuchanie w siedzibie ministerstwa (źródło: 
PAP, Publiczne wysłuchanie w Ministerstwie Zdrowia).

66 Zaprezentowano sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej wraz z ujednoliconym tekstem projektu 
z poprawkami komisji: druki nr 2188, 4138 i 4138-e (errata dotyczyła nieuwzględnienia w druku 
nr 4138 faktu propozycji podwyższenia górnej granicy kary pieniężnej za uprawianie działalności lob-
bingowej bez rejestracji do kwoty 50 tys. zł). 

67 Biuletyn nr 4856/IV z dnia 5 lipca 2005 r., posiedzenie nr 24.
68 Wniosek mniejszości, sygnowany przez senatorów M. Szyszkowską i S. Izdebskiego, dotyczący 

odrzucenia ustawy w całości nie uzyskał poparcia izby senatorskiej (druk nr 1025-Z z dnia 19 lipca 
2005 r., Senat RP V kadencja).

69 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie zgłaszania zainteresowa-
nia pracami nad projektami aktów normatywnych (Dz.U. Nr 34, poz. 236), rozporządzenie Rady Mini-
strów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie wysłuchania publicznego dotyczącego projektów rozporządzeń 
(Dz.U. Nr 30, poz. 207) i rozporządzenie MSWiA z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie rejestru podmio-
tów wykonujących zawodową działalność lobbingową (Dz.U. Nr 34, poz. 240).

70 M.P. z 2006 r. Nr 15, poz. 194.
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tów wykonujących zawodową działalność lobbingową oraz zasady wykonywania zawo-
dowej działalności lobbingowej” (art. 10–15), „Kontrola zawodowej działalności lob-
bingowej” (art. 16–18); „Sankcje za naruszenie przepisów ustawy” (art. 19–20) oraz 
„Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe” (art. 21–24). 

Zgodnie z art. 1 (a także koncepcją przyjętą podczas prac ustawodawczych), 
ustawa określa „zasady jawności działalności lobbingowej w procesie stanowienia 
prawa, zasady wykonywania zawodowej działalności lobbingowej, formy kontro-
li zawodowej działalności lobbingowej oraz zasady prowadzenia rejestru podmio-
tów wykonujących zawodową działalność lobbingową”. Ustawodawca zrezygnował 
z podania (tak uniwersalnych dla tego typu ustaw) celów ustawy, jak: regulacja lob-
bingu, kontrola lobbistów, zapewnienie wykonywania praw obywatelskich (prawa 
petycji, wolności słowa). Już na samym początku dochodzi do rozróżnienia „działal-
ności lobbingowej” i „zawodowej działalności lobbingowej”, przy czym działalność 
„zawodowa” jest jedynie szczególną formą prowadzenia działalności lobbingowej, 
której ogólną defi nicję zawiera ust. 1 art. 2 ustawy.

Wspomniane zawężenie zakresu regulacji oddziaływania lobbistów wyłącznie do 
ich udziału w procesie stanowienia prawa odróżnia polską ustawę od aktów obowią-
zujących w większości państw obcych, w których wyróżnia się lobbing prowadzo-
ny w celu wpływania na prawotwórstwo, ale także inną niż prawotwórcza działalność 
egzekutywy (jak koncesje, ulgi, decyzje personalne), a nawet judykatury. W polskiej 
defi nicji posłużono się dwoma ogólnymi określeniami: „proces stanowienia prawa” 
(a nie tylko np. „ustawodawstwo”) i „organ władzy publicznej” (a nie konkretnie 
wskazany organ czy organy), co może prowadzić do zastosowania wykładni rozsze-
rzającej (zapewne wbrew intencjom ustawodawcy) zakresu stosowania ustawy. 

Tak szeroko sformułowana defi nicja nakazuje, aby wyraźne wskazówki doty-
czące organów (np. Rada Ministrów, prezes Rady Ministrów, ministrowie — art. 4) 
i typów aktów prawnych (ustawy i rozporządzenia — art. 5), zawarte w dalszej czę-
ści ustawy traktować jedynie jako wyliczenie przykładowe, a nie enumeratywne. 
Oczywiście uwaga ta dotyczy jedynie adresatów lobbingu oraz aktów prawnych, 
które mogą stanowić przedmiot działalności lobbingowej, a nie adresatów obo-
wiązków czy uprawnień określonych w ustawie (jak organizacja wysłuchania pu-
blicznego, czy publikacja programu prac legislacyjnych). W tak pojmowanym poję-
ciu „prawo” mieści się więc każdy akt prawny: prawo powszechnie i wewnętrznie 
obowiązujące, miejscowe i ogólnokrajowe, międzynarodowe i ponadnarodowe, jeśli 
tworzone jest przez organ władzy publicznej. „Stanowienie prawa” również posia-
da szeroki zakres znaczeniowy, szczególnie w świetle najnowszych propozycji na-
uki prawa71.

71 Jako przykład można podać tezę o tworzeniu prawa przez sądy konstytucyjne, w tym polski Trybunał 
Konstytucyjny; zob. A. Sulikowski, Tworzenie prawa przez sądy konstytucyjne i jego demokratyczność, „Pań-
stwo i Prawo” 2005, z. 8. Wobec faktu zaliczania organów władzy sądowniczej do organów władzy publicznej, 
należałoby próby wpływania na decyzje Trybunału Konstytucyjnego również uznać za wypełniające prze-
słanki działalności lobbingowej.
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Określenie „organ władzy publicznej” może objąć organy państwa, naczelne 
i centralne, jak również organy administracji rządowej w terenie i organy samorządu 
terytorialnego w zakresie wykonywania przez nie zadań o charakterze publicznym72. 
Odmienna interpretacja pojęcia „organ władzy publicznej” wyraźnie odróżnia orga-
ny władzy samorządowej i administracji rządowej od organów władzy publicznej73. 
Jeszcze inne rozumienie pojęcia „organ władzy publicznej” przynosi ustawa z dnia 
30 czerwca 2005 r. o fi nansach publicznych74. Pojęcie „organ władzy publicznej” 
może być więc rozumiane szeroko lub wąsko. Wydaje się, że wobec braku jedno-
znacznego doprecyzowania oraz braku jakichkolwiek wyłączeń podmiotowych (po-
wszechnych w ustawach lobbingowych innych państw) pojęcie „organ władzy pu-
blicznej” należy rozumieć możliwie szeroko. Spełnienie intencji projektodawców 
i posłów, którzy zmierzali w trakcie prac ustawodawczych do ograniczenia przed-
miotowego (proces stanowienia prawa, a nie inne przejawy politycznego procesu de-
cyzyjnego) i podmiotowego (organy państwa, ale nie lokalne — samorządowe czy 
administracji rządowej) zakresu obowiązywania ustawy jest więc szczególnie nara-
żone na porażkę, co należy ocenić negatywnie.

Kolejnym, dyskusyjnym elementem ustawy jest określenie lobbingu jako „każde 
działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi”. Nieścisłe określenie „każde 
działanie” jest tylko pozornie zawężone sformułowaniem „prawnie dozwolone”, 
skoro ustawodawca nie podaje w ustawie katalogu metod wykonywania działalno-
ści lobbingowej, które można by uznać właśnie za owe „prawnie dozwolone” me-

72 Takie rozumienie pojęcia organu władzy publicznej znajdujemy w ustawodawstwie szczegóło-
wym, np. w ustawie z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Do-
wódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz.U. z dnia 25 września 2002 r. Nr 156, poz. 1301, z późn. zm.), której artykuły 9–14 zawarte w roz-
dziale 2 ustawy pt. „Zasady działania organów władzy publicznej” stanowią wykonanie postanowień 
art. 228 ust. 3 Konstytucji RP („Zasady działania organów władzy publicznej oraz zakres, w jakim mogą 
zostać ograniczone wolności i prawa człowieka i obywatela w czasie poszczególnych stanów nadzwy-
czajnych, określa ustawa”). Wśród organów wymienionych w przywołanych przepisach znajdujemy: 
prezydenta (art. 10), Radę Ministrów (art. 11), ministra obrony narodowej (art. 12), wojewodę (art. 13) 
oraz organy gminy, powiatu lub samorządu województwa (art. 14). To stanowisko zdaje się potwierdzać 
brzmienie art. 15 ust. 1 Konstytucji RP („Ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia decen-
tralizację władzy publicznej”) oraz zdanie pierwsze ust. 2 art. 16 Konstytucji RP: „Samorząd teryto-
rialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej”, co z organów samorządu terytorialnego sprawu-
jącego władzę publiczną czyni „organy władzy publicznej”.

73 Wynika to np. z wykładni art. 4a ust. 1 pkt 5 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczy-
pospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, tekst jedn. z późn. zm.), który stanowi, że Prezy-
dent RP, stojąc na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa, nienaruszalności i niepodzielności 
jego terytorium, może w szczególności „zwracać się do wszystkich organów władzy publicznej, admini-
stracji rządowej i samorządowej”.

74 Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.; art. 4 ust. 1 zawiera stwierdzenie, iż sektor fi -
nansów publicznych tworzą „organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy 
kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały; 2) gminy, powiaty i samorząd województwa, 
zwane dalej «jednostkami samorządu terytorialnego», oraz ich związki”. W tym przypadku organy sa-
morządu terytorialnego wyłączono z zakresu znaczeniowego pojęcia „organ władzy publicznej”, ale wli-
czono doń organy administracji rządowej.
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tody. Zawężająca interpretacja defi nicji jest więc błędna75. Pozostaje rozumienie do-
słowne, w istocie bardzo szerokie, które jedynie w przypadku zawodowej działalno-
ści lobbingowej podlega pewnej reglamentacji prawnej związanej ze szczątkowymi 
obowiązkami i uprawnieniami, jakie przewidziano wobec podmiotu prowadzącego tę 
odmianę działalności lobbingowej. Dodatkowo, polski ustawodawca użył sformuło-
wania „działanie  z m i e r z a j ą c e  do wywarcia wpływu” [podkreślenie M.M.W.]. 
Nie chodzi więc wyłącznie o samo wywarcie wpływu, skuteczne lub nie (czyli czyn-
ność dokonaną), ale o zmierzanie do niego (czynność niedokonaną). Chociaż jed-
nocześnie czasownik „zmierzać” zawiera element świadomego zamiaru76, wciąż za-
kres tak pojmowanej działalności lobbingowej jest bardzo szeroki, bowiem obejmuje 
wszelkie przygotowania do wywarcia wpływu np. poprzez kontakt z organem wła-
dzy publicznej, a więc opracowywanie opinii, analiz, przemówień, artykułów, pracę 
koncepcyjną, spotkania z decydentami, jak również organizowanie takich spotkań 
i wiele innych działań, bez względu na ich ostateczny wynik i bez względu na to, czy 
ów wpływ ma charakter marginalny dla danego zdarzenia, czy też jest jego głównym 
celem bądź wynikiem. Zbiór jest więc nieomal nieograniczony i obejmuje dosłownie 
każdą formę działalności, która może prowadzić do wywarcia wpływu na proces sta-
nowienia prawa. Aby zilustrować skalę kontrowersji dotyczących nowej klasyfi ka-
cji działań podmiotów, dotąd nieuznawanych za lobbistyczne, a wręcz wyłączanych 
spod reżimu regulacji lobbistycznych na świecie, można podać kilka przykładów. 
Wśród podmiotów prowadzących działalność lobbingową znajdą się m.in. wszystkie 
podmioty, które przedstawiają swoje opinie w procesie tworzenia prawa (np. na pod-
stawie art. 34 ust. 3 regulaminu Sejmu), szczególnie te, których opinie uzyskuje się 
obowiązkowo77. Skoro dla ustawodawcy bez znaczenia jest powód bądź cel podmiotu 
wpływającego (zamierzającego wpływać) na stanowienie prawa, celem tym może być 
zarówno zysk78, jak interes ogólny, nadanie aktowi prawnemu lepszej formy redakcyj-

75 Por. M. Zubik, Ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Uwagi na tle sytu-
acji organizacji pozarządowych, materiały z seminarium pt. Lobbing i działalność orzecznicza organizacji po-
zarządowych w świetle nowych regulacji prawnych, zorganizowanego w dniu 10 stycznia 2006 r. przez Trust 
for Civil Society in Central and Eastern Europe oraz Fundację im. Stefana Batorego, s. 6.

76 Wyraz „zmierzać” oznacza „dążyć świadomie do wytyczonego celu”; S. Skorupka, H. Auderska, 
Mały słownik języka polskiego, Warszawa 1968, s. 107 i 1013.

77 W 2002 r. lista obowiązkowo konsultowanych podmiotów, który to obowiązek wynika z przepisów 
ustaw — liczyła aż 70 pozycji; por. M. Zubik, Wykaz podmiotów, do których należy kierować projekty ustaw 
w trybie art. 31 ust. 3 Regulaminu Sejmu w celu konsultacji, BSiE Kancelarii Sejmu, informacja nr 896, lipiec 
2002. Można tu wymienić konsultacje ze związkami zawodowymi założeń i projektów aktów prawnych w za-
kresie objętym zadaniami związków zawodowych (art. 19 ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 maja 
1991 r., Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, tekst jedn. z późn. zm.) czy analogiczne uprawnienia organizacji pra-
codawców (art. 16 ustawy o organizacjach pracodawców z dnia 23 maja 1991 r., Dz.U. Nr 55, poz. 235, 
z późn. zm.). Szczególnym rodzajem lobbingu będzie również działalność Komisji Trójstronnej do Spraw 
Społeczno-Gospodarczych w procesie stanowienia ustawy budżetowej (zob. art. 3 ustawy o Trójstronnej Ko-
misji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, Dz.U. z 2001 r. 
Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.).

78 Co stanowi zgodnie z polskim unormowaniem przesłankę jedynie lobbingu zawodowego, a nie — jak 
w większości regulacji prawnych na świecie — przesłankę sine qua non każdej działalności lobbingowej.
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nej, działanie w interesie własnym, wykonywanie celów statutowych stowarzyszenia, 
którego jest się członkiem, i każdy inny powód lub cel. W ten sposób grono lobbistów 
ulega jeszcze większemu poszerzeniu obejmując również np.: dziennikarzy, naukow-
ców, wykładowców szkół wyższych, nauczycieli, księży, członków stowarzyszeń.

Wieloznaczność użytych określeń zawartych w defi nicji niesie więc ze sobą wie-
le poważnych trudności interpretacyjnych. Faktem jest, że w sferze, która dotyczy 
działalności lobbingowej rozumianej szeroko (art. 2 ust. 1 ustawy) są to problemy 
natury głównie teoretycznej (bowiem zaliczenie lub niezaliczenie danej aktywności 
do działalności lobbingowej nie wiąże się z określonymi obowiązkami lub upraw-
nieniami po stronie lobbisty lub adresata lobbisty). Kontrowersje natury teoretycznej 
mają jednak przełożenie zarówno na praktykę stosowania przepisów lobbistycznych, 
jak i na zagadnienia natury ustrojowej. Nowa klasyfi kacja pewnego wycinka aktyw-
ności społecznej, związanej ze stanowieniem prawa jako lobbing, dotyka problema-
tyki ustroju społeczno-gospodarczego. Przede wszystkim zatarciu ulega rozróżnienie 
elementów lobbistycznych i korporacjonistycznych funkcjonowania państwa i spo-
łeczeństwa, szczególnie w aspekcie procesu decyzyjnego. Dochodzi do zawłaszcze-
nia dla sfery lobbistycznej poważnej części zjawisk zaliczanych powszechnie do ele-
mentów korporacjonizmu, jak np. stałe procedury konsultacyjne, w których udział 
związków zawodowych czy organizacji pracodawców oraz samorządów gospo-
darczych jest przejawem świadomej działalności państwa o charakterze antylobbi-
stycznym. Polska odmienna wizja lobbingu nie jest tutaj kolejnym stadium ewolu-
cji postrzegania lobbingu, ale efektem ubocznym zastosowania nieostrych kryteriów 
klasyfi kacyjnych i defi nicyjnych, które w efekcie przyniosły rozmycie granic zna-
czeniowych i pomieszanie pojęć. 

Dobrą ilustracją tego problemu będzie fakt, że — zgodnie z brzmieniem defi ni-
cji z art. 2 ust. 1 — osobami wykonującymi działalność lobbingową będą: każdy po-
seł, senator i członek Rady Ministrów, którzy biorąc udział w procesie stanowienia 
prawa (co należy do obowiązków każdego z tych podmiotów), jeśli tylko będą w ja-
kikolwiek sposób zmierzali do oddziaływania na ten proces, to już wypełnią prze-
słanki lobbingu. Szczególnie dotkliwe są konsekwencje tej legislacyjnej niedbałości 
w sferze ogólnej wizji instytucji demokratycznego państwa, jakim bez wątpienia jest 
Polska. Takie fundamentalne jego elementy, jak zasada wolności słowa, prawo pety-
cji czy prawo koalicji, których burzliwa geneza jest powszechnie znana i podkreśla 
ich szczególną wartość i rangę, zdają się stanowić, w świetle ustawy, jedynie odmia-
nę czy formę działalności lobbingowej. Tak szerokie postrzeganie lobbingu należy 
ocenić bardzo negatywnie79. 

W przypadku lobbingu zawodowego istnienie przepisów niejednoznacznych 
i pozostawiających szerokie pole do interpretacji przestaje już mieć znaczenie wy-

79 Był to jeden z głównych powodów krytyki ze strony ekspertów już w trakcie prac komisji nad-
zwyczajnej (por. m.in. Biuletyn nr 2873/IV z dnia 2 marca 2004 r., posiedzenie nr 2 i Biuletyn nr 3346/IV 
z dnia 30 czerwca 2004 r., posiedzenie nr 4).
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łącznie teoretyczne, a staje się elementem negatywnym z punktu widzenia bezpie-
czeństwa obrotu prawnego i zasady pewności oraz określoności prawa.

Przepisy dotyczące „zawodowej działalności lobbingowej” określają ją, jako za-
robkową działalność lobbingową prowadzoną na rzecz osób trzecich w celu uwzględ-
nienia w procesie stanowienia prawa interesów tych osób wykonywaną przez przed-
siębiorcę albo przez osobę fi zyczną niebędącą przedsiębiorcą na podstawie umowy 
cywilnoprawnej (ust. 2 i 3 art. 2). Abstrahując od faktu, iż ustawa nie wskazuje, jak 
należy rozumieć pojęcie „przedsiębiorcy”80, przede wszystkim nie uznaje za lobbi-
stów pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, co stanowi donio-
słą różnicę w porównaniu z regulacjami innych państw, szczególnie USA i Kanady, 
gdzie dla tej kategorii lobbisty utworzono nawet odrębną kategorię klasyfi kacyjną. 
Dla przykładu, według polskiej ustawy lobbistą zawodowym nie będzie członek sto-
warzyszenia, który działa odpłatnie, ale w interesie stowarzyszenia, a więc nie osób 
trzecich, ale własnym, np. w przypadku mającej status stowarzyszenia pracodaw-
ców Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (NIPH)81. Tymczasem Brytyjska 
Izba Handlowa, prowadząca analogiczną do NIPH działalność w Polsce, posiada sta-
tus spółki cywilnej, a więc jej kontakty z organami władzy publicznej będą już pod-
legać reżimowi ustawy.

Trudno jest jednak wobec konkretnego brzmienia przepisów stwierdzić, czy 
działalność osoby wykonującej działalność podobną do lobbingu — będącej jedno-
cześnie członkiem stowarzyszenia, działającej na zlecenie stowarzyszenia i w jego 
celu statutowym, łączącej przy tym interes własny z niewątpliwym interesem osób 
trzecich (członków stowarzyszenia) — spełni przesłanki lobbingu? Nie budzi nato-
miast wątpliwości, że działanie np. osoby fi zycznej — zatrudnionej na podstawie 
umowy cywilnej przez związek zawodowy, czy np. partię polityczną i wykonują-
cej działania zmierzające do uwzględnienia interesów tegoż związku (jego człon-
ków) czy partii w procesie stanowienia prawa — będzie wypełniało przesłanki lob-
bingu z całokształtem uprawnień i obowiązków z tego faktu płynących. Wystarczy 
jednak, aby ta sama osoba fi zyczna wykonywała identyczną działalność w oparciu 
o umowę o pracę, aby jej klasyfi kacja jako lobbisty stanęła pod znakiem zapytania. 
W komentarzach pojawiają się również pytania o inne z możliwych sytuacji, np. czy 
lobbistą będzie osoba, która działała bez zlecenia, a za swoje działania otrzymała 
wynagrodzenie ex post?82. Grupa podmiotów, które będą wywierać wpływ na proces 
stanowienia prawa, nie zaliczając się przy tym do grona lobbistów zawodowych, jest 

80 Wydaje się uzasadnione odwołanie się do ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.). Według tej ustawy przedsiębiorcą jest 
„osoba fi zyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna 
ustawa przyznaje zdolność prawną — wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą” (art. 4 
ust. 1), a także „wspólnik spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez niego działalności gospodar-
czej” (art. 4 ust. 2).

81 K. Sobczak, Lobbing źle uregulowany, „Rzeczpospolita” z dnia 29 marca 2006 r.
82 M. Zubik, Ustawa o działalności lobbingowej...
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długa, przez co zupełnie realna staje się groźba nieprzestrzegania ustawy, której po-
stanowienia są bardzo łatwe do ominięcia.

Rozdział II ustawy „Zasady jawności działalności lobbingowej w procesie sta-
nowienia prawa” otwiera szczegółową część ustawy. Ten najobszerniejszy rozdział 
zawiera, wprowadzoną do ustawy podczas prac w komisji nadzwyczajnej i nieobec-
ną w projekcie rządowym, instytucję „wysłuchania publicznego” (public hearing), 
a także ustanawia obowiązek oraz określa sposób przygotowywania i podawania do 
publicznej wiadomości planu prac legislacyjnych przez Radę Ministrów, jej preze-
sa oraz ministrów. Tytuł rozdziału jest więc mylący, bowiem nie ustanawia ogólnych 
reguł transparentności działalności lobbingowej. 

Oczywiście „wysłuchanie publiczne” stwarza szerokie pole do prowadzenia dzia-
łalności lobbingowej83 i wypełnia jej ustawowe przesłanki, jednakże na całym świecie 
instytucja ta zaliczana jest do mechanizmów zapewniających możliwość wykonywa-
nia obywatelskiego prawa petycji. Wykorzystywanie wysłuchania dla celów lobbingu 
postrzega się powszechnie jako nadużycie (zawłaszczenie), niejako wbrew intencjom 
twórców, wbrew istocie lobbingu (odpłatnej działalności w interesie osób trzecich) 
i wbrew istocie prawa petycji (wykonywanego nieodpłatnie i w interesie własnym 
lub interesie ogólnym, publicznym). Tymczasem w polskiej ustawie wysłuchanie jest 
utożsamiane z lobbingiem stanowiąc przykład negatywnego nakładania się pojęć ge-
netycznie odmiennych. Zastanawia fakt, iż ustawa nie zawęża prawa udziału w wy-
słuchaniu publicznym tylko dla lobbistów, czy chociażby lobbistów zawodowych. 
Zgodnie z art. 7 zainteresowanie pracami nad projektem ustawy czy rozporządze-
nia może zgłosić „każdy”, co dowodzi braku konsekwencji, a nawet logiki w świe-
tle umiejscowienia norm regulujących „wysłuchanie publiczne” w rozdziale wyraźnie 
odnoszącym się do lobbingu. Z całą pewnością sprzyjać to będzie omijaniu postano-
wień ustawy, skoro na rzecz osób, które prowadzą lobbing odpłatnie (lobbista zawo-
dowy) nakłada się określone obowiązki (rejestracja, opłaty), a skorzystanie z główne-
go (nieomal jedynego) uregulowanego w ustawie uprawnienia dla lobbisty, jakim jest 
prawo udziału w wysłuchaniu publicznym, jest możliwe praktycznie dla „każdego”.

Obecność w tym rozdziale reguł dotyczących tworzenia i ujawniania programu 
prac legislacyjnych rządu trudno jest wytłumaczyć84. Obowiązkowe ujawnianie pla-
nów legislacyjnych z pewnością ułatwi lobbistom wykonywanie działalności, ale tej 
działalności nie ujawnia. Warto również zwrócić uwagę, że obowiązek publikowa-
nia planów legislacyjnych, które są ważnym źródłem informacji dla podmiotów po-

83 Wysłuchanie publiczne jest przy tym jedyną uregulowaną ustawowo formą (metodą) prowadze-
nia działalności lobbingowej w Polsce, chociaż nie używa się dla niej w treści ustawy takiej kategorii. 
„Wysłuchanie” ma stworzyć lobbistom możliwość i forum dla przedstawiania swoich poglądów, opinii 
i wniosków, dostępu do władz, a także cennej i bezpłatnej informacji o aktualnych planach prawotwór-
czych rządu. 

84 Jedynym uzasadnieniem może być związek publikowanych planów prac legislacyjnych z wysłu-
chaniami publicznymi. Podmioty zainteresowane udziałem w wysłuchaniu mogą dowiedzieć się o pla-
nowanych pracach legislacyjnych, które po ich wejściu w etap realizacji mogą być okazją do organizacji 
wysłuchania publicznego.
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tencjalnie zainteresowanych udziałem w wysłuchaniu, dotyczy wyłącznie projektów 
ustaw i rozporządzeń Rady Ministrów (ministrów, prezesa Rady Ministrów), ale już 
nie projektów prezydenckich ani poselskich, senackich czy projektów rozporządzeń 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 

Analiza regulacji instytucji „wysłuchania publicznego” prowadzi do stwier-
dzenia jej niskiego poziomu legislacyjnego oraz pozornego charakteru. Wystarczy 
stwierdzić, że organizacja wysłuchania ma charakter jedynie fakultatywny (okre-
ślenie: „może zostać przeprowadzone” w art. 8 ust. 1 i art. 9 ust. 1 nie pozostawia 
żadnej wątpliwości), zależy więc od uznania odpowiedniego organu. Dodatkowo 
— uchwała komisji o przeprowadzeniu wysłuchania publicznego podejmowa-
na jest wyłącznie na pisemny wniosek posła (art. 70a ust. 3 regulaminu Sejmu). 
Dopuszczalne powody umożliwiające odwołanie już zarządzonego wysłuchania pu-
blicznego są tak niejednoznaczne, jak: „względy lokalowe lub techniczne, względnie 
[…] liczba osób chętnych” (ust. 4 art. 9 ustawy). Ponadto, zgodnie z regulaminem 
Sejmu, istnieje możliwość ograniczenia liczby podmiotów biorących udział w wy-
słuchaniu (art. 70d ust. 1 regulaminu Sejmu)85. Wysłuchanie można także przerwać, 
jeśli taką decyzję podejmie przewodniczący (art. 70h). Niewielkim zadośćuczynie-
niem dla osób, które nie mogły wziąć udziału w wysłuchaniu, jest prawo złożenia do 
protokołu swojego wystąpienia (art. 70i). Praktyka legislacyjna w Polsce, ogromna 
liczba zgłaszanych projektów ustaw i tempo prac, pozwala przewidywać, że proce-
dura „wysłuchania publicznego” nie odegra większej roli86.

Na tle poczynionych spostrzeżeń należy instytucję „wysłuchań publicznych” 
uznać za ułomną i spodziewać się, że będzie rzadko wykorzystywana, tym rza-
dziej im większe znaczenie i kontrowersje będą towarzyszyły konkretnemu projek-
towi aktu prawnego. Obawy te są w pełni uzasadnione na tle wypadków pierwszych 
miesięcy stosowania ustawy i głośnych kontrowersji wokół odwołania zarządzonego 
wysłuchania publicznego w sprawie zmian w samorządowej ordynacji wyborczej87.

85 Przepis zawiera zastrzeżenie, że ograniczenie takie musi być dokonane w oparciu o uzasadnione 
kryterium i zastosowane jednolicie wobec wszystkich podmiotów.

86 Opinie tę potwierdzają praktycy, jak A. Gnys, główny specjalista ds. legislacji w Departamencie 
Sądów Powszechnych Ministerstwa Sprawiedliwości w artykule: Każdy ma prawo do zgłaszania uwag, 
„Gazeta Prawna” z dnia 22 marca 2006 r., s. 25.

87 Już pierwsze wysłuchanie publiczne (jeśli nie liczyć wysłuchania zorganizowanego przed wejściem w 
życie ustawy lobbingowej w poprzedniej kadencji Sejmu przez ministra M. Balickiego) dotyczące rządowego 
projektu ustawy o Narodowym Instytucie Wychowania (druk nr 650) wzbudziło kontrowersje. O połowę krót-
sze od zapowiadanego pozwoliło na zabranie głosu przez 66 obecnych spośród ponad 140 zgłoszonych uczest-
ników (M. Kula, Trwa kłótnia o wychowanie, „Rzeczpospolita” z dnia 23 sierpnia 2006 r.). Prawdziwa burza 
polityczna przetoczyła się przez Sejm w związku z organizacją wysłuchania publicznego w sprawie zmian 
w samorządowej ordynacji wyborczej. O jego przeprowadzeniu zdecydowała w sierpniu sejmowa Komisja 
Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Wysłuchanie miało się odbyć 11 września 2006 r. Posłowie 
reprezentujący partie wchodzące w skład koalicji rządowej nie zgodzili się na to, ponieważ wysłuchanie w ta-
kim terminie wydłużyłoby— ich zdaniem — sejmowe prace nad zmianami w ordynacji i wykluczyło możli-
wość zastosowania zmienionych przepisów ustawy do zaplanowanych na jesień wyborów samorządowych. 
Skład sejmowej komisji samorządowej został zmieniony, tak że posłowie z klubów koalicyjnych uzyskali 
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Wprowadzona do polskiego porządku prawnego instytucja „wysłuchania publiczne-
go” posiada jeszcze jeden konstytucyjny aspekt dotyczący wzajemnej relacji wysłucha-
nia publicznego (uregulowanego w ustawie) i obywatelskiego prawa petycji (wyrażo-
nego w Konstytucji RP). Do tej pory nie doszło do wykonania, zawartej w art. 63 Kon-
stytucji, delegacji do szczegółowego uregulowania prawa petycji. Można więc postawić 
tezę, że rozdział II ustawy lobbingowej w zakresie, w jakim reguluje instytucję „wysłu-
chania publicznego”, wykonuje wspomnianą delegację konstytucyjną i w ten sposób 
wypełnia lukę, jaka istniała w polskim systemie prawnym. W takim wypadku doniosłe 
staje się pytanie o zgodność regulacji ustawowej z Konstytucją RP. Te wątpliwości na-
tury konstytucyjnej zostały częściowo dostrzeżone podczas prac nad projektem ustawy 
i były przedmiotem jednej z opinii eksperckich88, której autor konkluduje, iż można sobie 
wyobrazić sytuację, w której obywatel wykona czynność, która według ustawy będzie 
wypełniała przesłanki działalności lobbingowej i jako taka wymagać będzie spełnienia 
dodatkowych wymogów formalnych pod groźbą kary, natomiast w świetle art. 63 Kon-
stytucji będzie to jedynie realizacja prawa do składania petycji i wniosków do organów 
władzy publicznej89. Pojawia się więc ciekawy, ale również znany nam z amerykańskich 
dyskusji, problem zgodności regulacji prawnej lobbingu z wolnością słowa i prawem 
petycji. Nie budzi wątpliwości, że materia lobbingu jest pokrewna zagadnieniom prawa 
petycji. Nie jest jednakże z nią tożsama. Uregulowanie ustawowe instytucji prawa pe-
tycji jest priorytetem, wynikającym z konstytucji, o czym — wydaje się — zapomnieli 
twórcy polskiej ustawy lobbingowej. 

Z tego powodu wciąż przed ustawodawcą stoi niezwykle istotne i trudne zadanie. 
Polega ono na: po pierwsze — uregulowaniu w ustawie szczegółowych zasad wyko-
nywania prawa petycji, po drugie — uregulowaniu zasad wykonywania działalności 
lobbingowej, i po trzecie — co bardzo ważne — wyraźnym odróżnieniu tych dwóch 
instytucji poprzez wytyczenie granic między wykonywaniem prawa petycji a prowa-
dzeniem działalności lobbingowej. Już jest sprawą mniej istotną, czy zostaną uregu-
lowane w jednej ustawie, czy dojdzie do uchwalenia odrębnych aktów prawnych do-
tyczących każdej z wymienionych instytucji90. 

w niej łącznie większość. Następnie komisja, już bez udziału opozycji, która zbojkotowała głosowanie, pod-
jęła decyzję o odwołaniu wysłuchania publicznego. Wówczas posłowie opozycji (PO, SLD, PSL) ogłosili, że 
zorganizują „alternatywne” wysłuchanie publiczne. Oczywiście, zorganizowane spotkanie (5 września) nie 
miało de iure formy wysłuchania publicznego, a jedynie de facto podobny charakter (G. Praczyk, Fortelem 
przeciwko blokowaniu list, „Rzeczpospolita” z 18 sierpnia 2006 r.; tegoż, Pawlak odwołany, wysłuchania nie 
będzie, „Rzeczpospolita” z dnia 24 sierpnia 2006 r.; A. Majda, Lokalni politycy: nie blokujcie nas, „Rzecz-
pospolita” z dnia 6 września 2006 r.).

88 Por. P. Radziewicz, Opinia prawna na temat projektu ustawy o działalności lobbingowej (druk 
nr 2188, nr I-2527-03 z dnia 5 grudnia 2003 r.).

89 P. Radziewicz, op. cit., s. 5–6.
90 Być może, właściwym tropem będzie dostrzeżenie w treści art. 63., że „Każdy ma prawo składać 

petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby  z a   j e j   z g o d ą” [podkr. 
M.M.W.]. W defi nicji lobbingu należałoby odpowiednio zaakcentować działanie w interesie innej osoby 
lub podmiotu, ale za wynagrodzeniem (w zamian za otrzymanie określonej korzyści) w celu jego uzyska-
nia. Na element zgody, jako warunek sine qua non wykonywania prawa petycji, zwracał uwagę B. Bana-
szak, Petycja w projekcie nowej konstytucji, „Rzeczpospolita” z dnia 18 listopada 1996 r.
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Nie budzi wątpliwości, że brak norm ustawowych dotyczących wykonywania 
prawa petycji narazi na zarzut niekonstytucyjności każdą formę kontroli czy ogra-
niczania lobbingu. Każda regulacja prawa petycji, bez jednocześnie uszczegóło-
wionych restrykcyjnie zasad prowadzenia działalności lobbingowej, doprowadzi do 
zdominowania instytucji prawa petycji przez lobbistów. Polska ustawa, z szerokim 
zakresem defi nicji działalności lobbingowej, prowadzi do sklasyfi kowania działań 
polegających de facto na wykonywaniu prawa petycji jako lobbingu. Doszło więc 
w ustawie do niebezpiecznego, z punktu widzenia zasad ustroju, pomieszania pojęć. 

Rozdział III ustawy, zgodnie z tytułem, zawiera przepisy regulujące „Rejestr 
podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową oraz zasady wyko-
nywania zawodowej działalności lobbingowej”. Można więc stwierdzić, że obo-
wiązującą zasadą, na mocy polskiej regulacji lobbingu, jest brak obowiązku reje-
stracji podmiotów wykonujących działalność lobbingową. Wyjątkiem, dotyczącym 
wyłącznie lobbistów zawodowych, jest obowiązkowa rejestracja. Co ważne, lobbi-
sta „niezawodowy” nie tylko nie musi, ale również nie może się zarejestrować. Jeśli 
więc nie korzysta z form czy metod, jakie daje mu do dyspozycji ustawa („wysłu-
chanie publiczne”) i nie prowadzi działalności zawodowej (a taką nie jest np. dzia-
łanie w oparciu o umowę o pracę), nie musi ujawniać faktu, że jest lobbistą i dzia-
łać jawnie. 

Konstrukcja prawna rejestru lobbistów jest (poza wspomnianymi wcześniej 
ograniczeniami) dość typowa na tle regulacji innych państw. Rejestr prowadzony 
jest przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej w postaci elektro-
nicznej bazy danych oraz udostępniany (z wyjątkiem danych adresowych osób fi -
zycznych) w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) i jest jawny (art. 10), a wpis jest 
objęty opłatą91. 

Zwraca uwagę fakt, iż ani ustawa, ani rozporządzenia wykonawcze nie przewidują 
sankcji za nieujawnienie w terminie zmiany danych podmiotu prowadzącego 
zawodową działalność lobbingową92. Większość ustaw lobbingowych wyraźnie 
wymaga okresowej aktualizacji danych pod groźbą wykreślenia z rejestru, a nawet 
czasowego zawieszenia prawa do rejestracji. Ponieważ wpis jest dokonywany na 
czas nieokreślony, można się spodziewać, że informacje zawarte w rejestrze będą 
częściowo nieaktualne. To kolejna, poważna wada ustawy.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze, jednak nie póź-
niej niż w terminie 7 dni od dnia wniesienia zgłoszenia93. Takie zrównanie daty do-

91 W wysokości 100 zł (art. 11 ust. 10 pkt 4 i § 8 rozporządzenia MSWiA). Od wykreślenia z reje-
stru nie pobiera się opłaty (§ 6 ust. 3 rozporządzenia), podobnie jak od wniosku o aktualizację danych 
(§ 5 rozporządzenia).

92 Takiej sytuacji nie obejmuje również hipoteza sankcji z art. 19 ustawy, która przewiduje karę 
grzywny jedynie za wykonywanie działalności lobbingowej bez wpisu do rejestru, a nie w sytuacji gdy 
wpis jest nieaktualny.

93 Chyba że wystąpiły braki formalne nieusunięte w terminie lub wniosek o dokonanie wpisu jest 
w sposób oczywisty bezzasadny (§ 4 rozporządzenia MSWiA).
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konania wpisu z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze może przysparzać lob-
biście zawodowemu sporych utrudnień, np. gdy będzie zainteresowany udziałem 
w pracach nad pilnym projektem ustawy, który nie mógł zostać uwzględniony w pro-
gramie prac legislacyjnych94. Brak rejestracji uniemożliwia prowadzenie działalno-
ści lobbingowej, a brak zaświadczenia o wpisie do rejestru uniemożliwia lobbiście 
zawodowemu nawet kontakt z organem władzy publicznej lub pracownikiem obsłu-
gującego go urzędu95. Takie faktyczne wyeliminowanie możliwości wykonywania 
zawodowej działalności lobbingowej może zachęcać do rejestrowania się z dużym 
wyprzedzeniem, „na wszelki wypadek”, a więc zgłaszania się do rejestru osób, któ-
re lobbistami nie są, ale planują stać się w bliżej nieokreślonej przyszłości. Inną kon-
sekwencją będzie poważne „wyhamowanie” tempa lobbingu, podczas gdy szybkość 
i odformalizowanie są dla niego czynnikami o podstawowym znaczeniu. W efekcie 
można się spodziewać, że rejestr lobbistów z jednej strony będzie obejmował nielob-
bistów, a z drugiej strony nie obejmie tych lobbistów, którzy zrezygnują z rejestra-
cji, aby uniknąć komplikacji.

Negatywne przykłady ogólnej i szczątkowej lub enigmatycznej regulacji działal-
ności lobbistów zawodowych można niestety mnożyć96. 

94 Jest to prawdopodobne, bowiem program prac legislacyjnych sporządzany jest co najmniej raz 
na 6 miesięcy. Jeśli np. z powodu wystąpienia nagłej potrzeby uchwalenia ustawy nowelizującej 
w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niekonstytucyjności określonych prze-
pisów ustawy nowelizowanej dojdzie do zgłoszenia pilnego projektu ustawy, jedyną szansą dowiedzenia 
się przez lobbistę o pracach nad nim i wyrażenia swojego zainteresowania będzie opublikowanie takiego 
projektu w BIP (art. 6 ustawy). Ofi cjalne zgłoszenie zainteresowania wymaga — w przypadku lobbisty 
zawodowego — przedstawienia zaświadczenia o wpisie do rejestru lobbistów (art. 7 ust. 5 pkt 1 usta-
wy). Takie zaświadczenie wydaje się jedynie podmiotowi już wpisanemu do rejestru (art. 11 ust. 8 usta-
wy), zapewne w określonym terminie, który stanowić może dodatkowe wydłużenie terminu 7 dni prze-
widzianego na zamieszczenie danych w rejestrze. Zgodnie z ust. 6 art. 70a regulaminu Sejmu, w wy-
padku projektu pilnego organizacja wysłuchania publicznego jest ogłaszana co najmniej na 3 dni przed 
jego terminem. Może to spowodować, że — jeśli lobbista wcześniej się nie zarejestrował — praktycznie 
utraci szansę na udział w wysłuchaniu publicznym dotyczącym tego projektu, względnie zostanie zmu-
szony do wzięcia udziału w charakterze innym niż lobbista zawodowy, co albo pozbawi go prawa do 
przyjęcia wynagrodzenia od zleceniodawcy lobbingu, albo do działania z naruszeniem prawa.

95 Lobbista zawodowy ma obowiązek doręczenia organowi, do którego się zwraca, stosownego za-
świadczenia o wpisie do rejestru. (art 15).

96 Jak np. art. 14 ust. 1, jedyny przepis ustawy traktujący o uprawnieniach lobbisty zawodowego, 
który stanowi, że lobbista (zawodowy) może prowadzić swoją działalność  t a k ż e  [podkr. M.M.W.] 
w siedzibie urzędu obsługującego organ władzy publicznej. „Także” w siedzibie, czyli również poza nią. 
Nie określono jednak, gdzie oprócz siedziby urzędu lobbista może wykonywać swoją działalność. Ustęp 
2 art. 14 ustawy zawiera enigmatyczne i krytykowane podczas prac legislacyjnych w komisji nadzwy-
czajnej stwierdzenie, iż kierownik urzędu zapewnia zawodowym lobbistom wpisanym do rejestru dostęp 
do kierowanego przez siebie urzędu „w celu umożliwienia właściwego reprezentowania interesów pod-
miotów, na rzecz których jest wykonywana ta działalność”. Bez wątpienia tę kwestię należałoby przeka-
zać do szczegółowego określenia w rozporządzeniu wykonawczym, analogicznie do podobnego odesła-
nia do regulaminów Sejmu i Senatu w przypadku uprawiania zawodowego lobbingu na terenie parla-
mentu. Wskazówką intepretacyjną może okazać się art. 14 ust. 3, z którego wynika, że zawodową dzia-
łalność lobbingową można wykonywać również na terenie Sejmu i Senatu. Nie wiadomo jednak, czy 
Sejm i Senat, a  t a k ż e  siedziba urzędu wyczerpuje dopuszczalne miejsca wykonywania zawodowego 
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Źródłem kontrowersji są również przepisy wykonawcze. Dobrą ilustracją jest 
określenie w regulaminie Sejmu jednego z uprawnień lobbisty, jakim jest udział 
w posiedzeniach komisji sejmowych, na których rozpatrywane są projekty ustaw97. 
Chociaż udział ten opiera się na zasadach ogólnych, doznaje poważnego ograniczenia 
w postaci zakazu udziału lobbisty w pracach podkomisji (art. 154 ust. 2d regulaminu 
Sejmu). Powszechnie jest wiadome, że prace w podkomisjach mają często kluczowe 
znaczenie dla kształtu ustaw na tym etapie prac legislacyjnych. Przypuszczenie, że 
— wobec zakazu zawartego w regulaminie Sejmu — lobbiści zrezygnują z wpływa-
nia na posłów w podkomisjach, jest co najmniej nieuzasadnione. Tak sformułowany 
zakaz będzie raczej sprzyjał omijaniu prawa poprzez uczestnictwo w posiedzeniach 
podkomisji lobbistów niezawodowych lub wpływaniu na członków podkomisji poza 
jej posiedzeniami. Uzasadnione wydaje się więc umożliwienie lobbistom również 
udziału w posiedzeniach podkomisji, przy zachowaniu ogólnych wymogów (reje-
stracja, ujawnienie interesów, o które się zabiega).

Rozdział IV ustawy traktuje o kontroli zawodowej działalności lobbingowej. 
Kontrola ta została oparta na obowiązku regularnego składania sprawozdań na temat 
aktywności lobbistów zawodowych oraz osób wykonujących działalność lobbingo-
wą bez uprzedniej rejestracji. 

Obowiązek sprawozdawczy — który w większości ustaw lobbingowych na 
świecie spoczywa przede wszystkim, a nierzadko wyłącznie, na lobbistach, czasem 
dodatkowo obejmując podmiot wynajmujący lobbistę (zleceniodawcę lobbingu) — 
w polskiej ustawie w ogóle nie spoczywa na lobbiście98, bowiem został w całości 
nałożony na organy władzy publicznej, które zgodnie z art. 16 są obowiązane nie-
zwłocznie udostępniać w BIP informacje o działaniach podejmowanych wobec nich 
przez zawodowych lobbistów wraz ze wskazaniem oczekiwanego przez lobbistów 
sposobu rozstrzygnięcia. 

lobbingu. Skoro lobbingiem jest nieomal „każde” działanie, a więc prowadzone w prawie każdym miej-
scu, należy uznać, że z wykładni defi nicji działalności lobbingowej wynika, iż Sejm, Senat i siedziba od-
powiedniego urzędu to jedynie przykładowe miejsca prowadzenia takiej działalności. Nie ma przy tym 
w polskiej ustawie przepisów, które zabraniałyby prowadzenia lobbingu w określonych miejscach. 
W ustawach amerykańskich, szczególnie stanowych, wstęp lobbisty na salę posiedzeń plenarnych parla-
mentu, w celu prowadzenia działalności lobbingowej, jest zabroniony. Należy więc przypuszczać, że 
działalność lobbingową może lobbista wykonywać praktycznie „wszędzie” tam, gdzie prawo nie zabra-
nia prowadzenia takiej działalności. Zob. również na ten temat: J. Mordwiłko, W sprawie zrealizowania 
przez nowelę z dnia 11 stycznia 2006 r. do Regulaminu Sejmu art. 14 ust. 3 ustawy o lobbingu, „Zeszyty 
Prawnicze” 2006, BSiE Kancelarii Sejmu, nr 1, s. 94–96. To kolejny spośród licznych przykładów nie-
ścisłych określeń i niskiego poziomu legislacyjnego ustawy.

97 Czyli z wyłączeniem np. komisji śledczej, która nie zajmuje się projektami ustaw oraz jest po-
zbawiona prawa inicjatywy ustawodawczej (art. 136e regulaminu Sejmu).

98 Ten brak należy uznać za jedną z największych wad ustawy oraz powód, dla którego trudno jest 
określać ją jako regulację lobbingu, skoro nie nakłada na lobbistów w zasadzie żadnych obowiązków 
poza rejestracją, z której praktycznie nic nie wynika, poza ujawnieniem personaliów osób fi zycznych za-
angażowanych w działalność lobbistyczną lub też nazw przedsiębiorstw prowadzących taką działalność, 
przy czym dane te mogą być poważnie zdezaktualizowane. 
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Ustawa milczy o sposobie informowania czy dokumentowania podejmowanych 
kontaktów lobbistycznych. Brakuje również informacji o pożądanych przez prawo 
sposobach postępowania urzędników wobec zawodowych lobbistów. Te kwestie 
przekazano do określenia przez kierowników urzędów obsługujących organy władzy 
publicznej (art. 16 ust. 2). Ustalenia te mają więc charakter wewnętrzny i uznaniowy. 
Najpoważniejszy zarzut dotyczy stopnia wnikliwości, jakiej ustawodawca wymaga 
od organu sporządzającego informację. Należy wątpić, czy w ogóle możliwe będzie 
sprostanie wymogowi ustawy, który nakazuje urzędnikowi np. zdobycie konkret-
nych informacji na temat kwestii tak abstrakcyjnej, jak realny wpływ działań jednej 
osoby na proces decyzyjny innej osoby lub osób (art. 18 ustawy). Wyrażona w tym 
artykule norma jest niemal niemożliwa do wypełnienia, nawet przy dołożeniu wszel-
kich starań, które są dostępne dla człowieka, którego percepcja, bez względu na po-
siadane umiejętności, jest ograniczona99. 

W efekcie, w zalewie informacji zostanie zgubiony cel regulacji (kontrola), moż-
na też spodziewać się paraliżu pracy wielu urzędów (co poseł J. Wojciechowski na-
zwał „obstrukcją lobbistyczną”) lub też ustawa będzie powszechnie niestosowana, 
a spotkania z lobbistami będą odbywać się nieofi cjalnie, aby nie powodować po-
wstania obowiązku raportowego. 

Rodzi to również uzasadnione obawy, że urzędnicy będą stronić od wszelkich 
kontaktów z lobbistami, a obowiązek kierownika polegający na zapewnieniu lob-
biście zawodowemu dostępu do kierowanego przez siebie urzędu (art. 14 ust. 2) 
może spowodować, że urzędnicy będą odmawiać dostępu osobom, które nie speł-
niają przesłanek „osoby prowadzącej zawodową działalność lobbingową w procesie 
stanowienia prawa”. Będzie to kolejny powód wspomnianej „rejestracji na wszelki 
wypadek” również przez osoby, które lobbistami zawodowymi nie są, ale status lob-
bisty stanie się skuteczną, jeśli nie jedyną przepustką do określonych urzędów i uzy-
skania określonych informacji. Praktyka pierwszych tygodni obowiązywania ustawy 
przynosi przykłady takiej właśnie intepretacji100.

Nie budzi wątpliwości konieczność niezwłocznego wprowadzenia do ustawy 
obowiązków sprawozdawczych lobbistów zawodowych (oraz zleceniodawców lob-
bingu). Należy również dokonać rozróżnienia działań podejmowanych przez lobbi-
stę w ramach wykonywania jego działalności lobbingowej. W innym wypadku może 
dojść, a praktycznie już dochodzi do sytuacji, w której każde zachowanie podmiotu 

 99 Przepis art. 17 wprost nakłada na urzędnika (organ władzy publicznej) również obowiązek ra-
portowania faktów wykonywania zawodowej działalności lobbingowej przez podmiot nie wpisany do 
rejestru, co jest kolejnym przykładem nakładania obowiązków niemożliwych do spełnienia, jeśli założy-
my, że urzędnik jest istotą ludzką o ograniczonych możliwościach percepcji i przenikliwości. Należy 
przy tym przypomnieć, że w fazie prac komisyjnych dokonano poważnego okrojenia zawartych w pro-
jekcie szczegółowych obowiązków sprawozdawczych, nałożonych na organy władzy publicznej i samo-
rządowej, bowiem było ich jeszcze więcej. 

100 M. Wojtuch, Luki w przepisach o lobbingu, „Gazeta Prawna” z dnia 13 kwietnia 2006 r., s. 19; 
G.J. Leśniak, Urzędnicy nadużywają niejasnych przepisów o lobbingu, „Rzeczpospolita” z dnia 16 maja 
2006 r.
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zarejestrowanego w rejestrze lobbistów jest uznawane za lobbing. Obowiązki spra-
wozdawcze po stronie organów władzy publicznej powinny mieć charakter dodatko-
wy, weryfi kujący informacje dostarczane w sprawozdaniach przez lobbistów101. 

Rozdział V ustawy zawiera przepisy karne. Nawiązując wyraźnie do rozwiązań 
przyjętych we wszystkich regulacjach lobbingowych na świecie — ustanowiono karę 
fi nansową. Podmiot wykonujący działalność lobbistyczną bez wpisu do rejestru pod-
lega karze pieniężnej w wysokości od 3 tys. do 50 tys. zł. Należy domniemywać, że 
inne naruszenia prawa, jak np. podanie nieprawdy w formularzu rejestracyjnym, pod-
legają sankcjom na zasadach ogólnych, przewidzianych przez kodeks karny czy usta-
wę o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 
kary. Analogicznie, naruszenia ze strony urzędników zagrożone są odpowiedzialno-
ścią dyscyplinarną lub karną. Brak szczegółowych postanowień ustawy i ograniczenie 
się do wskazania kar pieniężnych wyłącznie za jeden typ naruszenia to kolejna wada 
ustawy, szczególnie w aspekcie jej pierwotnych założeń i celów, wśród których wy-
mieniano wolę wyeliminowania patologii w działalności lobbingowej. Jak już wspo-
mniano, pomimo nałożenia na lobbistów obowiązku powiadamiania o zmianie da-
nych ujawnionych w rejestrze, a nawet oznaczenia terminu jego spełnienia (7 dni), nie 
przewidziano żadnej sankcji za jego niedopełnienie. Polski ustawodawca zrezygnował 
także z dodatkowych, obecnych w innych ustawach lobbingowych, sankcji za popeł-
nienie przestępstwa w związku z wykonywaniem działalności lobbingowej, jaką jest 
pozbawienie wolności oraz wykreślenie z rejestru zawodowych lobbistów102. 

Wynikającą z przepisu art. 19 ust. 4 możliwość wielokrotnego nakładania kary 
pieniężnej (do 50 tys. zł) — jeżeli nielegalnie działający lobbista, pomimo ukara-
nia, kontynuuje działalność bez wpisu do rejestru — należy ocenić pozytywnie103. 
Natomiast krytyce należy poddać koncepcję nakładania kary w drodze decyzji admi-
nistracyjnej, od której ewentualne odwołanie do sądu administracyjnego będzie roz-
patrywane wyłącznie w oparciu o kryterium legalności, ale już nie słuszności. Wśród 
komentarzy na temat treści ustawy pojawiło się pytanie o zgodność takiej regulacji 
z art. 77 Konstytucji104.

W ostatnim, VI rozdziale ustawy „Zmiany w przepisach obowiązujących, prze-
pisy przejściowe i końcowe”, w art. 21 i 22 zrealizowano część postulatów zgłoszo-

101 W niektórych ustawach innych państw przybiera to postać weryfi kacji następczej, polegającej 
na zgłaszaniu się organu weryfi kującego raporty lobbistów do tych organów władzy, które zostały przez 
lobbistę wymienione w raporcie. Organ ma ponadto obowiązek zgłoszenia informacji o kontakcie lobbi-
stycznym, który został z nim nawiązany, w przypadku gdy lobbista go pominął.

102 Druga z wymienionych sankcji była zawarta w projekcie rządowym. Oprócz samego wykreśle-
nia z rejestru proponowano ustanowienie okresu do 3 lat, w którym ukarany lobbista nie miałby prawa 
ponownej rejestracji.

103 Pozornie surową (wysoką) karę fi nansową należy postrzegać przez pryzmat ogromnych sum za-
angażowanych w fi nansowanie działalności lobbingowej.

104 M. Zubik, Głos w dyskusji podczas Seminarium „Lobbing i działalność rzecznicza organizacji 
pozarządowych w świetle nowych regulacji prawnych”, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 
10 stycznia 2006 r. (stenogram, s. 5).
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nych podczas prac nad projektem w komisji nadzwyczajnej. Miały na celu realizację 
zasady transparentności procesu legislacyjnego105. Ich związek z materią działalności 
lobbingowej jest co najmniej dyskusyjny.

Pierwsze komentarze po przyjęciu ustawy, obok pozytywnego odbioru samego fak-
tu uchwalenia ustawy lobbingowej, od dawna oczekiwanej i uznawanej za potrzeb-
ną, opracowywanej w komisji przez prawie 2 lata i uchwalonej w ostatnim momencie 
przed końcem kadencji, zawierają druzgocącą krytykę poszczególnych jej rozwiązań. 
Ich wydźwięk najlepiej ilustruje określenie użyte przez jednego z ekspertów komisji 
K. Jasieckiego: „góra urodziła mysz” 106. Lata nieudanych prób, konsultacji, poprawek 
i debat miały przynieść oczekiwany efekt w postaci trzeciej w Europie ustawy regulują-
cej działalność lobbingową. Stało się inaczej, na co złożyło się wiele przyczyn. Wśród 
powodów porażki twórców regulacji kilka należałoby wymienić jako podstawowe.

Po pierwsze — błędne założenia regulacji, którą oparto na realizacji postulatu 
zwalczania korupcji i zapewnienia jawności życia publicznego, a w tym wypadku 
procesu decyzyjnego i później prawotwórczego107. Piętno na projekcie obowiązującej 
ustawy odcisnął na pewno zgłoszony w czasie III kadencji Sejmu projekt Klubu UW, 
który kwestię dostępu do informacji utożsamił z zagadnieniami lobbingu. Ważną rolę 
odegrały również media utożsamiające lobbing z korupcją. Pomimo krytyki i licz-
nych ostrzeżeń ta identyfi kacja okazała się trwała108. Nawet jeśli nadanie lobbingowi 
przymiotu jawności zasługuje na ocenę pozytywną, realizację tej idei należy już oce-
nić negatywnie, podając jako przykład chociażby liczne mankamenty regulacji „wy-
słuchania publicznego”. Wprowadzenie tej instytucji do polskiego systemu prawno-
ustrojowego w zaproponowanym kształcie spowoduje jego marginalizację i w efekcie 

105 Zmiany wprowadzone do ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i sena-
tora (Dz.U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199, tekst jedn. z późn. zm.) oraz do ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. 
o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, tekst jedn. z późn. zm.) przewidują nowe obo-
wiązki sprawozdawcze nałożone na przewodniczących klubów i kół poselskich i senatorskich, posłów 
i senatorów oraz ministrów. Dotyczą one ujawniania danych osobowych (imię, nazwisko), miejsca za-
trudnienia w okresie trzech lat przed zgłoszeniem oraz źródła dochodów i prowadzonej w tym okresie 
działalności gospodarczej przez pracowników klubów, kół i gabinetów politycznych ministra oraz spo-
łecznych współpracowników.

106 K. Jasiecki, Lobbing po polsku, „Biuletyn Dialogu Społecznego” 2005, nr 9. 
107 Sami lobbiści odmawiali ustawie przymiotu regulacji lobbingowej stosując różne inne nazwy, 

jak np. „ustawa o przejrzystości stanowienia prawa”; M. Chmielewski, Smak porażki obudzi fi rmy! Roz-
mowa z M. Matraszkiem, Prezesem CEC Government Relations, „Gazeta Finansowa” z dnia 12 stycznia 
2005 r.

108 Na marginesie warto przytoczyć ciekawy argument W. Wołpiuka, który przy okazji podawania 
polskiego tłumaczenia tytułu amerykańskiej ustawy federalnej „Lobbying Disclosure Act” tłumaczy go 
jako „Ustawa o jawności lobbingu”. Tymczasem w później wydanym numerze „Zeszytów Prawniczych” 
BSiE Kancelarii Sejmu pojawia się tłumaczenie „Ustawa o ujawnianiu lobbingu”, które jakkolwiek po-
prawne, zdaniem W. Wołpiuka, jest tłumaczeniem gorszym. To kolejny ciekawy, choć marginalny przy-
kład błędnej interpretacji. W literaturze amerykańskiej postulat disclosure jest wypełniany właśnie po-
przez regularne sprawozdania składane głównie przez lobbistów. Tłumaczenie „o ujawnianiu”, a więc 
określenie stałej czynności niedokonanej jest z tego powodu właściwsze od „jawności”, czyli pewnej 
cechy; por. W. Wołpiuk, Lobbing a demokratyczne formy…, s. 244, przyp. 20.
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porażkę. Wiara, że dla zapewnienia jawności działalności lobbingowej wystarczy za-
dekretowanie tego faktu w postaci przepisu ustawy, bez ustalenia szczegółowych me-
chanizmów ujawniania i — co ważniejsze — ścisłej kontroli, jest co najmniej naiwna, 
niestety dość typowa dla kolejnych, fasadowych instytucji wprowadzanych do pol-
skiego systemu prawnego. Już samo przekonanie, że lobbiści będą masowo korzy-
stać z instytucji wysłuchania publicznego dla realizacji swoich celów jest niedorzecz-
ne, w świetle faktu, iż wysłuchanie zakłada publiczną prezentację opinii i poglądów, 
co w pewnym sensie kłóci się z istotą lobbingu opartego na bezpośrednim i zakuliso-
wym kontakcie z decydentami politycznymi. Wysłuchanie publiczne będzie najwyżej 
elementem uzupełniającym strategii lobbistycznych przy przewadze bezpośrednich 
lub pośrednich kontaktów z politykiem, czy urzędnikiem bez udziału osób trzecich. 
Dodatkowo, „odebrano” instytucję wysłuchań obywatelom, dla których (a nie dla lob-
bistów) powstała.

Po drugie — zauważalna w treści ustawy wola, aby przy okazji regulacji lob-
bingu — realizując popularne hasła walki z korupcją i jawności procesów decy-
zyjnych oraz poprawy jakości tworzonego prawa — „naprawić” i zmodyfi kować 
możliwie dużo wadliwych elementów funkcjonowania państwa wartych regulacji, 
ale bardzo luźno (jeśli w ogóle) związanych z problematyką kontroli lobbingu109. 
Symbolem tego zjawiska obok chaotyczności całej ustawy jest jej multitematycz-
ność. Dodatkowo, wiele zagadnień stricte lobbingowych w ogóle pominięto. 

Po trzecie — zupełnie chybiona koncepcja, aby kontrolę zawodowej działalno-
ści lobbingowej zawartą w ustawie oprzeć wyłącznie na kontroli adresatów lobbin-
gu, a więc lobbowanych, a nie samych lobbistów (i ich zleceniodawców).

Po czwarte — błędny pomysł, by ustawie lobbingowej z góry nadać formę regu-
lacji „na próbę”110. Polska ustawa nie ma w istocie nic wspólnego ze skądinąd cie-
kawą koncepcją ustawy okresowej (sunset-legislation) czy eksperymentalnej111 — 

109 Nie chodzi tutaj również o oczywiste zależności między jakością tworzonego prawa i pozio-
mem regulacji procedur legislacyjnych a jakością i skutecznością kontroli lobbingu. Te zależności wyni-
kają ze spójności systemu prawnego i ich dostrzeżenie nie uzasadnia mylenia czy rozmywania pojęć 
i zakresów instytucji.

110 P. Winczorek zastrzega, że takie założenie z góry etapowego regulowania lobbingu jest ryzy-
kiem, z uwagi na plagę uchwalania prawa pospiesznie i potem nieskończonych poprawek; ostatecznie 
uzasadnia decyzję stwierdzeniem, iż nie spodziewa się, „żeby się w Polsce znalazł taki ktoś, kto od razu 
byłby w stanie zaprojektować ustawę w kwestii tak niedookreślonej jak lobbing” — argument dość 
słaby; P. Winczorek, O lobbingu bez pośpiechu, „Rzeczpospolita” z dnia 3 sierpnia 2004 r.

111 Nawet w swojej kolebce (USA) sunset legislation jest formą stosowaną niezwykle rzadko, 
głównie z powodu zarzutów niekonstytucyjności (naruszenie zasady pewności prawa i gwarancji kon-
stytucyjnych praw jednostki). Warto pamiętać, że taka ustawa posiada określone wymogi formalne, któ-
rych w polskim wypadku nie dochowano. Najważniejszy z nich to charakter samoderogujący ustawy 
okresowej, czyli określony w niej termin utraty mocy obowiązującej, który zmusza ustawodawcę do ze-
brania w odpowiednim terminie informacji o skutkach wprowadzenia danej regulacji i podjęcia decyzji 
dotyczącej koniecznych zmian pod groźbą jej samouchylenia. Por. H. Kindermann, Ustawy okresowe, 
„Biuletyn Rady Legislacyjnej” 1986, nr 6; za: S. Wronkowska, Ekspert a proces tworzenia prawa, „Pań-
stwo i Prawo” 2000, z. 9, s. 9. Co ciekawe, charakter sunset legislation ma projekt rosyjski z 1996 r., 
w którego art. 14 pojawia się 3-letni okres obowiązywania ustawy.
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przede wszystkim nie wskazuje terminu obowiązywania będącego środkiem nacisku 
na ustawodawcę. Hasłem „ustawy na próbę” posłużono się więc jedynie dla uspoko-
jenia ewentualnych obaw co do zasadności uchwalania aktu miernej jakości. W ten 
sposób, jak określił to Marek Zubik, mogło dojść nie tyle do uchwalenia, co do „wy-
pchnięcia” ustawy z Sejmu przed samym końcem kadencji112.

Po piąte — powód, który przez cały okres prac nad ustawą jest najbardziej wi-
doczny i stanowi funkcję wszystkich wymienionych błędów, to zupełny brak pomy-
słu na regulację lobbingu w Polsce. Tym zapewne należy tłumaczyć tak szybką rezy-
gnację przez Radę Ministrów z kolejnych postanowień projektu oraz łatwość, z jaką 
dochodziło do dokonywania w nim nieraz bardzo daleko idących zmian. Szczególnie 
rażące są w tej mierze sukcesy grup interesów, które doprowadziły do wykreślenia 
z projektu wszystkich niekorzystnych dla siebie rozwiązań. Zaspokojono więc je-
dynie potrzebę istnienia ustawy lobbingowej, a nie potrzebę uregulowania lobbin-
gu czy objęcia go kontrolą. Niestety, w ten sposób ustawa wpisała się w popularny 
nurt tworzenia swoistych kontrinstytucji, które mają stanowić panaceum na wadliwe 
funkcjonowanie instytucji właściwych, zamiast wyeliminowania samej wady. Tak 
powstają kolejne, fasadowe instytucje prawa113.

Szczególnie negatywnym zjawiskiem jest brak zakotwiczenia polskiej ustawy 
w istniejącym systemie prawa, zapewniającego kompatybilność z innymi regulacja-
mi. A na tym właśnie polega najbardziej obecnie ceniony model regulacji lobbin-
gu, nie wyboru jednej z trzech dotąd rywalizujących strategii114: ustawy o kontro-
li lobbingu, przepisów antykorupcyjnych czy samoregulacji środowiskowej w po-
staci kodeksów etycznych, ale ich koniunkcji. Polskiej ustawie nie tylko brakuje 
wspomnianego „zakotwiczenia”, ale w efekcie dochodzi do kolizji z innymi prze-
pisami, a co gorsza, pojawiają się liczne zarzuty niekonstutycyjności, o których już 
szeroko wspominano przy okazji omawiania stosunku lobbingu do prawa petycji. 
Przypadkowy melanż rozwiązań amerykańskich, europejskich i elementów niezwią-
zanych z lobbingiem spowodował, że ustawę należy uznać za legislacyjny bubel.

Ustawodawca powinien jak najszybciej dokonać daleko idących zmian w usta-
wie o działalności lobbingowej. Optymalnym rozwiązaniem, szczególnie wobec tak 
licznych mankamentów obecnie obowiązującej regulacji, byłoby uchwalenie zupeł-
nie nowego aktu prawnego i uchylenie obowiązującej ustawy. Jak wspomniano, re-
gulacja lobbingu nie powinna ograniczać się do jednej ustawy, ale przewidywać 
również odpowiednie zmiany w już obowiązujących aktach prawnych. W ten sposób 
powstałby „pakiet” ustaw i aktów podustawowych dotyczących lobbingu. Zadanie 
to nie będzie łatwe szczególnie z powodu konieczności nałożenia obowiązków na 
środowisko, które wspiera świat polityki fi nansowo i jest z nim połączone licznymi 

112 M. Zubik, Głos w dyskusji…, s. 6.
113 Mechanizm ten częściowo opisuje W. Wołpiuk, Lobbing a demokratyczne…, s. 242.
114 K. Jasiecki, Lobbing w USA, Europie Zachodniej i Polsce. Podobieństwa i różnice, „Studia Eu-

ropejskie” 2002, nr 4, s. 128–129.



71

więzami, również natury prywatnej. Obecnie obowiązująca w Polsce ustawa z całą 
pewnością nie wywrze żadnego pozytywnego wpływu na kształt polskiego lobbingu. 
Jej uchwalenie i obowiązywanie w obecnym kształcie niesie ze sobą niebezpieczne, 
bowiem iluzoryczne przeświadczenie o zażegnaniu zagrożeń wynikających z bra-
ku kontroli państwa nad zjawiskiem lobbingu, podczas gdy państwo takiej kontroli 
w istocie nie sprawuje. Polska potrzebuje pilnego uchwalenia dobrej ustawy o dzia-
łalności lobbingowej. Jej brak nie tylko łączy się z niebezpieczeństwem zawładnię-
cia procesem decyzyjnym i dobrem ogólnym przez wpływowe, zorganizowane in-
teresy partykularne, ale również nie pozwala na zaistnienie licznych udogodnień 
i korzyści płynących z harmonijnego funkcjonowania lobbingu — nieodłącznego 
elementu nowoczesnego państwa demokratycznego.

SUMMARY

of the article:
Lobbying Act and the Law-Making Process

The purpose of this article is to show the origins of the Polish lobbying legislation on the 
background of the development of this phenomenon and, particularly, a critical analysis of the 
first Polish Lobbying Act, a pioneering legislation not only in the national, but also European 
and even global, context. Information contained in this article is, necessarily, of an indicative 
nature only. It is focused on most important historical facts and provides substantial arguments 
against the object and the content of the Act. The Act on Lobbying Activity in the Law-Making 
Process adopted on 7 September 2006 came into force on 7 March 2006. Beside the Polish one, 
there exist only four more lobbying acts in Europe (in Georgia, Lithuania, Hungary and 
Toskany). The main reason for poor European performance in this area is still insufficient in-
terest of the law sciences in lobbying often treated as an alien concept (typical of the USA). 

The first bill on lobbying activity submitted in Polish Parliament was a Deputies’ Bill. Nev-
ertheless, it has not been adopted. The second bill, drafted by the Government and submitted in 
October 2003, faced considerable criticism after its adoption. The main critical arguments are: 
a) erroneous assumptions of the regulation designed to realize the demand for fighting corrup-
tion and ensuring transparency of public life, b) limitation of the scope of the regulation to in-
clude only the law-making process, c) too broad and vague definition and the lack of appropriate 
exclusions relating to the scope of regulation and subject thereof, d) imposition of reporting re-
quirements on lobbying “addressees” without placing equivalent obligations on lobbyists and 
their principals, e) poor legislative quality of the Act, f) loopholes in the system of sanctions for 
application of the Act, g) failure to include many strictly lobbying issues, g) lack of consistency 
with other regulations existing in the Polish legal system.

The Polish legislator has not decided to apply the most accepted model of lobbying regula-
tion consisting in the conjunction of three elements (hitherto recognized to be mutually exclu-
sive): lobbying control act, anticorruption law and self-regulation of the community by means 
of codes of ethics. Poland needs good law governing lobbying activity. Failure to enact proper 
legislation in this respect not only leads to a situation where the decision-making process may 
be dominated and common good jeopardized by prominent well-organized groups of interest, 
but also does not permit the existence of various facilities and benefits of harmonious lobbying 
activities as a vital element of a modern democratic state.
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