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Informacja

o działaniach podejmowanych wobec Ministra Środowiska oraz Ministra Klimatu

przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2019 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 2019 stwierdzono następujące 
przypadki podejmowania działań przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.

L.p. 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.

Określenie 
wpływu, jaki 

wywarł podmiot 
wykonujący 
zawodową 
działalność 

lobbingową w 
procesie 

stanowienia 
prawa w danej 

sprawie.

1. Uwagi jakie 
zgłosił KZZG 
PIG-PIB nie 

wpłynęły na treść 
projektu.

Projekt ustawy 
o zmianie ustawy - 
Prawo geologiczne 

i górnicze oraz 
niektórych innych 

ustaw (UD464)

1) Organizacja 
Zakładowa Nr 6 

NSZZ
„Solidarność” 

Region Mazowsze 
w PIG-PIB, ul. 

Rakowiecka 4, 00- 
975 Warszawa; 

2) Krajowy Związek 
Zawodowy 

Geologów PIB- 
PIB, ul.

Rakowiecka 4, 00- 
975 Warszawa.

Pierwszy podmiot mimo 
zgłoszenia, nie podjął 

działalności. 
Stanowisko drugiego 

podmiotu - KZZG PIG- 
PIB było krytyczne do 

projektu.

Uwagi dotyczyły 
wyłączenia wybranych 
inwestycji - armatury 

_____ i urządzeń \

2. Projekt rozporządzenia 
Rady Ministrów 

w sprawie 
przedsięwzięć

Polskie Górnictwo 
Naftowe i Gazownictwo 

S.A.

Żadna 
z propozycji 

zmian nie została 
uwzględniona



mogących znacząco 
oddziaływać 

na środowisko

w projekcie.towarzyszących 
instalacji do przesyłu 

gazu - z grupy 
przedsięwzięć 
wymagających 

uzyskania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowań iach. 

Ponadto, postulowano 
o doprecyzowanie 

wyłączenia stacji paliw 
gazu płynnego i 

sprężonego z grupy 
przedsięwzięć 

mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać 

na środowisko

Projekt rozporządzenia 
Ministra Środowiska 

w sprawie
szczegółowych stawek 

opłat produktowych 
dla poszczególnych 

produktów

Polski Koncern Naftowy 
ORLEN Spółka 

Akcyjna

3. Uwagi
do rozporządzenia 

przekazane w formie 
papierowej (droga 

elektroniczna oraz za 
pośrednictwem poczty 

tradycyjnej).

Uwagi nie zostały 
przyjęte, 

wykraczały poza 
zakres projektu 
rozporządzenia.

Zgłoszona uwaga 
nie została 
przyjęta.

Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu 

w sprawie 
szczegółowych 
wymagań dla 

magazynowania 
odpadów

Towarzystwo 
Gospodarcze Polskie 

Elektrownie

4. Uwaga
do rozporządzenia 

przekazana w formie 
papierowej.

Uwagi zostały 
przyjęte.

Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu 

zmieniającego 
rozporządzenie 

Ministra Środowiska 
w sprawie składowisk 

odpadów

Polski Koncern Naftowy 
ORLEN Spółka 

Akcyjna

Uwagi
do rozporządzenia 

przekazane w formie 
papierowej (droga 

elektroniczna oraz za 
pośrednictwem poczty 

tradycyjnej).

5.


