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EWIDENCJA WYSTĄPIEŃ PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH ZAWODOWĄ DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWĄ ORAZ 

PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH BEZ WPISU DO REJESTRU CZYNNOŚCI Z ZAKRESU ZAWODOWEJ DZIAŁALNOŚCI 

LOBBINGOWEJ. 

Lp. Data wpływu 
wystąpienia do 
Urzędu 
Marszałkowskiego 
Województwa 
Wielkopolskiego 
w Poznaniu 

Dane podmiotu, 
który wniósł 
wystąpienie, w 
tym numer wpisu 
w rejestrze 
podmiotów 
wykonujących 
zawodową 
działalność 
lobbingową – 
jeżeli podmiot ten 
jest wpisany do 
tego rejestru 
 

Wskazanie podmiotów, 
na rzecz których 
wykonywana jest 
działalność lobbingowa 

Określenie przedmiotu 
wystąpienia, w tym 
oczekiwanego przez podmiot 
wykonujący zawodową 
działalność lobbingową, 
sposobu rozstrzygnięcia oraz 
proponowanych  
w nim rozwiązań 

Określenie wpływu, jaki 
wywarł podmiot 
wykonujący zawodową 
działalność lobbingową  
w procesie stanowienia 
prawa w danej sprawie, 
poprzez opis sposobu 
uwzględnienia propozycji 
zawartych w wystąpieniu 
lub przyczyn nieprzyjęcia 
propozycji zawartych  
w wystąpieniu 

1. 14.07.2016 r. Artur Brylikowski 
Nr w rejestrze 
zawodowych 
lobbystów 00351 
 

1. Grupa lobbingowa 
GRASS ROOTS 
LOBBING 

2. Stowarzyszenie 
Cannabis House 

 

Podmiot domaga się przesłania 
informacji odnośnie 
wprowadzenia zarządzenia 
dotyczącego obsługi 
zawodowych lobbystów na 
terenie Urzędu 
Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego 
w Poznaniu w myśl art. 16 
ustawy o działalności 
lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa z dnia 7 lipca 

19 lipca 2016 r. zostało 
wysłane potwierdzenie 
wpłynięcia wystąpienia. 
Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego wydał 
Zarządzenie Nr 40/2016 z 
dnia 22 lipca 2016 roku w 
sprawie: szczegółowego 
sposobu postępowania z 
podmiotami wykonującymi 
zawodową działalność 
lobbingową oraz  
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2005 roku. 
Jeżeli nie zostało ono 
wprowadzone podmiot wnosi o 
jak najszybsze uzupełnienie 
braku poprzez sporządzenie 
wewnętrznego zarządzenia przez 
kierownika Urzędu i 
poinformowanie drogą 
elektroniczną o miejscu 
umieszczenia na adres: 
samorzad@grassrootslobbing.eu. 
Na podstawie art. 63 par. 4 KPA 
podmiot żąda potwierdzenia 
wpłynięcia wniosku. 
Zgodnie z art. 18 ustawy o 
działalności lobbingowej w 
procesie stanowienia prawa 
podmiot żąda sporządzenia 
stosownego raportu i 
opublikowania go w BIP. 

z podmiotami wykonującymi 
bez wpisu do rejestru 
czynności z zakresu 
zawodowej działalności 
lobbingowej. 
Zarządzenie zostało 
opublikowane w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu 
Marszałkowskiego 
Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu, 
pod adresem: 
http://www.bip.umww.pl/106-
--673---lobbing. 
4 sierpnia 2016 r. została 
wysłana odpowiedź na 
wystąpienie lobbysty.  
Stosowna informacja o 
działaniu lobbysty została 
udostępniona w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 

 


