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        Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów samorządu 

województwa wielkopolskiego przez podmioty wykonujące zawodową  

działalność lobbingową w roku 2018 

  

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) informuję, że w roku 2018 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 udostępnienia informacji publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j.: Dz. U. z 2018 roku, poz. 

1330 ze zm.) w zakresie prowadzonych spraw związanych z realizacją zadań 

województwa w zakresie dotyczącym przeciwdziałaniu narkomanii. 

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 informacji odnośnie ilości umów oraz skąd i komu konkretnie 

zostały wydane zezwolenia dotyczące kontraktacji na uprawę konopi włóknistych 

(Cannabis sativa L.) na rok 2018 na terenie województwa. 

Podmiot podał, iż „Informacji tych potrzebuje, ponieważ podmioty, które reprezentuje 

chcą złożyć wnioski rejestrowe jako lokalny skup konopi i chciałby przedstawić swoje 

oferty do tych osób/podmiotów w celu dalszej współpracy i rozwoju regionu na rok 2019  

i lata następne.” 
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Dodatkowo zapytywał „czy urząd dysponuje informacjami odnośnie dostępności gruntów 

rolnych jak i tych poprzemysłowych wymagających czy też nadających się do 

rekultywacji gleby mieszczących się w granicach administracyjnych województwa.” 

Prosił o informację „w jakiej gminie, o jakiej powierzchni są dostępne grunty oraz pod 

jakim numerem telefonu lub maila mogę uzyskać więcej informacji na ten temat w celu 

dalszych rozmów konsultacyjnych w sprawie rekultywacji gleb tych o to terenów.” 

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

w procesie stanowienia prawa w danej sprawie. 

Podmiotowi udostępniono 11 maja 2018 r. informację publiczną, o którą wnioskował, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji 

publicznej (t.j.: Dz. U. z 2018 roku, poz. 1330 ze zm.).  

Stosowna informacja o działaniu lobbysty została udostępniona w Biuletynie Informacji 

Publicznej. 
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