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Informacja 

o działaniach podejmowanych wobec Ministra Środowiska 

przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2011 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 2011 wystąpiły dwa przypadki 
podejmowania działań wobec Ministra Środowiska przez podmioty wykonujące zawodową 
działalność lobbingową. 

L.p. Określenie spraw, 
w których 
zawodowa 

Wskazanie 
podmiotów, 
które 

Określenie form podjętej 
zawodowej działalności 
lobbingowej, wraz ze 

Określenie wpływu, 
jaki wywarł podmiot 
wykonujący 

działalność wykonywały wskazaniem, czy polegała ona zawodową 
lobbingowa była zawodową na wspieraniu określonych działalność 
podejmowana. działalność projektów, czy też na lobbingową w 

lobbingową. występowaniu przeciwko tym 
projektom. 

procesie stanowienia 
prawa w danej 
sprawie. 

1, Przepisy 
rozporządzenia 

Lobbing & 
Consulting 

Pismo z dnia 18 kwietnia 
2011 r. zawierające propozycję 

Nie doszło do 
wnioskowanego 

Ministra dr Wojciech spotkania w celu dokonania spotkania. Udzielono 
Środowiska z dnia Wardacki oceny zalet i wad ww. pisemnych wyjaśnień 
21 marca 2006 r. rozporządzenia oraz postulat informując, że trwają 
w sprawie odzysku wprowadzenia odpowiednich prace nad projektem 
lub zmian, m.in. polegających na nowej ustawy o 
unieszkodliwiania poszerzeniu katalogu odpadów odpadach. Natomiast 
odpadów poza dopuszczonych do odzysku lub prace nad nowymi 
instalacjami i unieszkodliwiania poza rozporządzeniami do 
urządzeniami (Dz. 
U. Nr 49, poz. 356) 

instalacjami i urządzeniami. nowej ustawy o 
odpadach rozpoczną 
się po opublikowaniu 
tej ustawy. 

2. Projekt ustawy o Lobbing & Zgłoszenie lobbingowe z dnia Zgłoszone 	uwagi 	nie 
odpadach Consulting 24 maja 2011 r. zawierające zostały 	przyjęte 	- 

dr Wojciech uwagi do projektu ustawy o zgłoszenie lobbingowe 
Wardacki odpadach, dotyczące 

następujących przepisów 
projektu ustawy: art. 21 ust. 3 i 

nie wpłynęło na kształt 
projektu. 

5; art. 26 ust. 6; art .  48 ust. 1; 
art. 110 ust. 5; art. 144 ust. 5. 
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