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        Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów samorządu 

województwa wielkopolskiego przez podmioty wykonujące zawodowo  

działalność lobbingową w roku 2016 

  

Działając na podstawie art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej  

w procesie stanowienia prawa (t.j: Dz. U. 2017 r. poz. 248 ze zm.) informuję, że w roku 2016 

do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wpłynęło jedno 

wystąpienie od podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową.  

 

1. Określenie spraw, w których zawodowa działalność lobbingowa była podejmowana. 

Sprawa dotyczyła ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o działalności lobbingowej  

w procesie stanowienia prawa, która m. in. nakłada na kierowników urzędów 

obsługujących organy władzy publicznej obowiązek określenia szczegółowego sposobu 

postępowania pracowników podległego urzędu z podmiotami wykonującymi zawodową 

działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru 

czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej, w tym sposób dokumentowania 

podejmowanych kontaktów. 

2. Wskazanie podmiotów, które wykonywały zawodową działalność lobbingową. 

Artur Brylikowski (nr w rejestrze zawodowych lobbystów 00351). 

3. Określenie form podjętej zawodowej działalności lobbingowej, wraz ze wskazaniem, czy 

polegała ona na wspieraniu określonych projektów, czy też na występowaniu przeciwko 

tym projektom. 

Podmiot domagał 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 2005 roku. 
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Jeżeli nie zostało ono wprowadzone podmiot wnosił o jak najszybsze uzupełnienie braku 

poprzez sporządzenie wewnętrznego zarządzenia przez kierownika Urzędu  

i poinformowanie drogą elektroniczną o miejscu umieszczenia. 

Zgodnie z art. 18 ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 

podmiot żądał sporządzenia stosownego raportu i opublikowania go w BIP. 

4. Określenie wpływu, jaki wywarł podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową 

w procesie stanowienia prawa w danej sprawie. 

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 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. Stosowna informacja o działaniu lobbysty 

została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 

 


