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Informacja

o działaniach podejmowanych wobec Ministra Środowiska 

przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2017 r.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) informuję, że w roku 2015 
stwierdzono następujące przypadki podejmowania działań wobec Ministra Środowiska, przez 
podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.

Określenie wpływu, 
jaki wywarł podmiot 

wykonujący 
zawodową działalność 
lobbingową w procesie 
stanowienia prawa w 

danej sprawie.

Określenie spraw, 
w których 
zawodowa 
działalność 

lobbingowa była 
podejmowana.

Wskazanie
podmiotów,

które
wykonywały
zawodową
działalność
lobbingową.

Określenie form podjętej 
zawodowej działalności 

lobbingowej, wraz ze 
wskazaniem, czy polegała 

ona na wspieraniu 
określonych projektów, 
czy też na występowaniu 

przeciwko tym 
projektom.

L.p.

1. Projekt
rozporządzenia 
Rady Ministrów 
w sprawie 
jednostkowych 
stawek opłat za 
usługi wodne

Zgłoszenie uwag do 
projektu

Dariusz
Walczak

Uwaga nie została 
uwzględniona

2. Projekt
rozporządzenia 
Rady Ministrów 
w sprawie 
jednostkowych 
stawek opłat za 
usługi wodne

Zgłoszenie uwag do 
projektu

Towarzystwo
Gospodarcze
Polskie
Elektrownie

Część uwag została 
uwzględniona



Podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej w rozumieniu art. 2 ust. 
1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, 
działające we własnym imieniu i na własną rzecz, tj. niewykonujące zawodowej działalności 
lobbingowej w rozumieniu ww. ustawy.

Określenie spraw, 
w których 
zawodowa 
działalność 

lobbingowa była 
podejmowana.

Określenie form podjętej 
zawodowej działalności 

lobbingowej, wraz ze 
wskazaniem, czy polegała 

ona na wspieraniu 
określonych projektów, czy 

też na występowaniu 
przeciwko tym projektom.

Wskazanie
podmiotów,

które
wykonywały
zawodową
działalność
lobbingową.

Określenie wpływu, 
jaki wywarł 

podmiot 
wykonujący 
zawodową 
działalność 

lobbingową w 
procesie

stanowienia prawa 
w danej sprawie.

L.p.

1. Zgłoszenie 
zainteresowania 
pracami nad 
projektem ustawy 
o zmianie ustawy 
Prawo
geologiczne i 
górnicze oraz 
niektórych 
innych ustaw

Zgłoszenie zainteresowania 
pracami polegało na 
pozytywnym odniesieniu 
się do projektu i 
przedstawieniu propozycji 
zmian

Uwagi zostały
częściowo
uwzględnione

LOTOS 
Petrobaltic S.A. 
reprezentowany 
przez Barbarę 
Sokołowską

2. Uwaga została 
uwzględniona

Projekt
rozporządzenia 
Rady Ministrów 
w sprawie 
jednostkowych 
stawek opłat za 
usługi wodne

ENERGA SA Zgłoszenie uwag do 
projektu

3. Przeanalizowano 
zgłoszone uwagi i 
wyjaśniono część 
uwag, które 
wynikały ze złego 
zrozumienia 
przepisów 
zawartych w 
propozycji 
przedmiotowej 
ustawy.

Projekt ustawy o 
zmianie ustawy o 
substancjach 
zubożających 
warstwę ozonową 
i niektórych 
fluorowanych 
gazach
cieplarnianych

Zgłoszenie uwag do 
projektu.

PKN ORLEN
S.A.


