Regulacja prawna
lobbingu samorz¹dowego
na œwiecie

Marcin M. Wiszowaty

Spis treœci
1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2. Definicja lobbingu samorz¹dowego

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2.1. Lobbing adresowany do organów samorz¹du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.2. Lobbing na zlecenie jednostki samorz¹du terytorialnego . . . . . . . . . . . . . . 5
2.3. Lobbing samorz¹dowy na poziomie ogólnokrajowym . . . . . . . . . . . . . . . 5
3. Regulacja prawna lobbingu samorz¹dowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3.1. Regulacja na œwiecie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3.2. Forma regulacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3.3. Elementy regulacji lobbingu samorz¹dowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.3.1. Adresat lobbingu samorz¹dowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.3.2. Zleceniodawca lobbingu samorz¹dowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.3.3. Lobbysta samorz¹dowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.3.4. Wy³¹czenia podmiotowe i przedmiotowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.3.5. Uprawnienia lobbysty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.3.6. Rejestracja lobbystów samorz¹dowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.3.7. Sprawozdawczoœæ lobbystów samorz¹dowych . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.3.8. Inne obowi¹zki lobbystów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3.3.9. Sankcje i zakazy przewidziane w regulacjach lobbingu samorz¹dowego . . 19
3.3.10. Inne zagadnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.3.11. Kodeksy etyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

1. Wprowadzenie
S³owo lobbying1 pochodzi z jêzyka angielskiego, gdzie powsta³o dla okreœlenia czynnoœci
podejmowanych w miejscu o nazwie lobby. Wyraz ten posiada kilka znaczeñ. The Oxford
English Dictionary2 definiuje go w nastêpuj¹cy sposób: „w Izbie Gmin i innych parlamentach
– wielki hall wejœciowy lub pomieszczenie dostêpne dla publicznoœci, s³u¿¹ce g³ównie kontaktom miêdzy deputowanymi a osobami nie bêd¹cymi cz³onkami parlamentu”. Pierwszy
zanotowany przypadek u¿ycia s³owa lobby w takim znaczeniu s³ownik odnotowuje w 1640 r.
W Stanach Zjednoczonych lobby uto¿samia siê g³ównie z budynkiem Kongresu, a szczególnie Izby Reprezentantów. Amerykanie zdaj¹ siê nie zwracaæ uwagi na fakt, ¿e lobbing
pojawi³ siê w USA a¿ o 200 lat póŸniej ni¿ w Anglii i nie sposób obroniæ tezy o amerykañskiej genezie lobbingu parlamentarnego. Mo¿na jednak mówiæ o Stanach Zjednoczonych
jako o pañstwie, w którym zjawisko lobbingu rozwinê³o siê, dojrza³o i wytworzy³o ró¿ne
odmiany.
S³owo lobby to nie tylko korytarz prowadz¹cy do sali obrad parlamentu, ale ka¿dy „hall
wejœciowy”. W hotelach lobby jest miejscem, w którym goœcie hotelowi mog¹ odbyæ niezobowi¹zuj¹ce spotkanie np. z partnerami biznesowymi czy dziennikarzami, bez koniecznoœci korzystania w tym celu z w³asnego pokoju. W II po³owie XIX wieku dwóch prezydentów
USA: Ulysses S. Grant i Abraham Lincoln regularnie bywa³o w hallu waszyngtoñskiego
hotelu Willard, po³o¿onego nieopodal Bia³ego Domu. Tam spotykali siê z rzecznikami
reprezentuj¹cymi grupowe interesy przede wszystkim przemys³owców3. W ten sposób
angielskie pojmowanie lobbingu, jako praktyki stricte parlamentarnej, w USA uleg³o poszerzeniu i objê³o równie¿ dzia³ania adresowane do w³adzy wykonawczej.
Proces poszerzania zakresu pojêciowego terminu „lobbing” nie zakoñczy³ siê i trwa nadal. Jest on zwi¹zany z dzia³alnoœci¹ samych lobbystów – rzeczników interesów, poszukuj¹cych dostêpu do decydentów politycznych w celu wywarcia na nich wp³ywu na
kolejnych poziomach w³adzy. Tak¿e nauka prawa, badaj¹c i analizuj¹c zjawisko lobbingu,
odkrywa kolejne obszary jego wystêpowania. Dorobek doktryny zyska³ nowe, praktyczne
znaczenie wraz z pojawieniem siê pierwszych regulacji prawnych lobbingu. Szybko
okaza³o siê, ¿e regulacja skuteczna to taka, która obejmuje mo¿liwie wszystkie przejawy,
obszary i metody dzia³alnoœci lobbingowej. Wymaga³o to wnikliwej obserwacji praktyki
dzia³ania organów w³adzy. Z czasem dostrze¿ono ewidentne przyk³ady dzia³alnoœci
1

Poprawna pisownia tego wyrazu to lobbying. W niniejszym tekœcie u¿ywaæ bêdziemy, podobnie jak ustawodawca polski, spolszczonej wersji: „lobbing”.
2
The Oxford English Dictionary, t. 8, Oxford University Press, Oxford 1989, s. 1074.
3
F. Schlitzer, Lobbying in Practice. Conference: Lobbying and institutional structure of policy making. University
of Rome „La Sapienza”, 26-27 IX 2002, http://lobby.audieripublice.ro/UserFiles/File/Studii%20despre
%20lobby/Lobbying%20in%20practice_Schlitzer.pdf s. 7–8; T. Walat, Sztuka naciskania, „Wprost” z 17 stycznia 2004 r.; T. Radzimiñska, Lobbing czyli demokracja. Rozmowa z T. Grayem, „Nowe ¯ycie Gospodarcze” 1998,
nr 35, s. 14.
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lobbingowej prowadzonej przy innych ni¿ parlament i prezydent organach w³adzy. Spowodowa³o to zarówno poszerzanie, jak i pog³êbianie definicji lobbingu. Wœród adresatów
dzia³alnoœci lobbingowej znalaz³y siê nie tylko organy i funkcjonariusze parlamentu czy
aparatu urzêdniczego prezydenta. Odkryto lobbing miêdzynarodowy, lobbing przy
w³adzy s¹downiczej oraz lobbing samorz¹dowy.
„Odkrycie” lobbingu samorz¹dowego przypisuje siê amerykañskim politologom, którzy
dostrzegli aktywnoœæ lobbystów na poziomie w³adz lokalnych. Nie ró¿ni siê on w znacz¹cy
sposób od innych odmian lobbingu. Metody, œrodki czy strategie s¹ podobne. Inna jest jedynie skala dzia³alnoœci i inne obszary tematyczne lobbingu samorz¹dowego. Na tym poziomie lobbyœci czêsto reprezentuj¹ interesy zwi¹zane z zagospodarowaniem przestrzennym,
uzyskiwaniem korzystnych decyzji dotycz¹cych zabudowy terenu czy przeznaczenia gruntów4. Oczywiœcie nie jest to jedyne pole ich zainteresowañ. Skala dzia³alnoœci lobbystycznej
bêdzie zawsze zale¿na od dwóch elementów: zakresu kompetencji okreœlonego organu
w³adzy samorz¹dowej jako adresata lobbingu oraz stopnia aktywnoœci tego organu realizuj¹cego swoje kompetencje czy korzystaj¹cego z nich. Im szerszy zakres kompetencji
i wiêksza aktywnoœæ organu, tym wiêksza skala lobbingu samorz¹dowego. Mo¿na przewidywaæ, ¿e na poziomie samorz¹du terytorialnego uwaga lobbystów bêdzie skupiona g³ównie
na decyzjach w sprawach indywidualnych, rzadziej na procesie tworzenia norm generalnie-abstrakcyjnych, który w g³ównej mierze odbywa siê na poziomie ogólnokrajowym,
w parlamentach, i stanowi g³ówny obiekt zainteresowania lobbystów parlamentarnych.

2. Definicja lobbingu samorz¹dowego
2.1. Lobbing adresowany do organów samorz¹du
Definicja lobbingu samorz¹dowego nie ró¿ni siê zbytnio od tej opisuj¹cej lobbing w ogóle.
Wynika to z faktu, ¿e lobbing samorz¹dowy jest jedynie odmian¹ lobbingu, a nie zjawiskiem niezale¿nym czy w istotny sposób odmiennym.
Przez lobbing samorz¹dowy rozumieæ bêdziemy zgodne z prawem czynnoœci podejmowane przez zarejestrowanego lobbystê dzia³aj¹cego za wynagrodzeniem (lub zwrotem
kosztów) i w interesie zleceniodawcy lobbingu, w celu wywarcia korzystnego dla zleceniodawcy wp³ywu na dzia³alnoœæ organów samorz¹dowych.
Tak ogólne sformu³owanie definicji wynika z faktu, ¿e nie istnieje jeden powszechnie
przyjêty pogl¹d na temat form aktywnoœci zaliczanych do lobbingu. Powoduje to, ¿e czêœæ
regulacji uznaje za lobbing wy³¹cznie dzia³alnoœæ o charakterze bezpoœrednim, tj. wp³ywanie na organy w³adzy poprzez kontakty osobiste, telefoniczne czy pisemne. Inne regulacje
jako lobbing okreœlaj¹ równie¿ ró¿nego rodzaju dzia³ania poœrednie, a nawet przygotowawcze, takie jak: tworzenie strategii lobbystycznych, monitorowanie procesu decyzyjnego,
analiza materia³ów prasowych, przygotowywanie materia³ów merytorycznych przydatnych podczas podejmowania prób wp³ywania na proces decyzyjny (tak np. w regulacji
miasta Madison). Co istotne, czêœæ regulacji wymaga, aby wszystkie te poœrednie formy prowadzenia lobbingu by³y raportowane jako lobbing. Inne nakazuj¹ jedynie uwzglêdnianie
ich przy okreœlaniu, czy dany podmiot wype³nia definicjê lobbysty – uzale¿niaj¹ bowiem
nabycie statusu lobbysty oraz zwi¹zanych z tym obowi¹zków od przekroczenia limitu
4

Zob.: A.J. Nownes, J. Giles, Big City Lobbyists: Who They Are and What They Do, Western Political Science
Association, Long Beach, CA 2002, s. 17.
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czasu poœwiêcanego na dzia³ania oko³olobbingowe. S¹ wreszcie regulacje, które takich
poœrednich dzia³añ w ogóle nie uznaj¹ za lobbing.
Umiejscowienie lobbingu samorz¹dowego w ogólnych regulacjach lobbingowych przejawia siê na ogó³ w jednej z dwóch postaci:
1) istnienia odrêbnej definicji lobbingu samorz¹dowego. Na ogó³ powiela ona ogóln¹ definicjê lobbingu z uwzglêdnieniem podstawowych ró¿nic ustrojowych miêdzy pañstwem
a samorz¹dem terytorialnym;
2) braku odrêbnej definicji. W takim wypadku ogólna definicja lobbingu wœród adresatów
dzia³alnoœci lobbingowej wskazuje równie¿ organy samorz¹du terytorialnego. Nie
dochodzi wiêc do wyodrêbnienia lobbingu samorz¹dowego, a oddzia³ywanie na organy
samorz¹dowe uznaje siê za jeden z przejawów lobbingu.

2.2. Lobbing na zlecenie jednostki samorz¹du terytorialnego
Okreœlenie „lobbing samorz¹dowy” mo¿e byæ u¿yte nie tylko dla opisania wywierania
wp³ywu na organy samorz¹dowe. Rzadszym, ale spotykanym zjawiskiem jest lobbing
uprawiany w interesie wspólnot samorz¹dowych – zarówno wobec organów pañstwa, jak
i na poziomie miêdzynarodowym (np. w interesie ubo¿szych regionów Unii Europejskiej).
Na marginesie mo¿na przypomnieæ, ¿e ta odmiana lobbingu jest jedn¹ z najstarszych.
Pocz¹tki lobbingu uprawianego w interesie i na zlecenie miast w Rzeczypospolitej datuje siê
na XVI wiek.
Istniej¹ dwa mo¿liwie podejœcia do tak pojmowanego lobbingu samorz¹dowego w zakresie jego regulacji prawnej:
1) zastosowanie znajduj¹ przepisy ogólne dotycz¹ce prowadzenia dzia³alnoœci lobbingowej;
jedynie osoba zleceniodawcy jest inna, a wszystkie pozosta³e elementy (przedmiot dzia³alnoœci, osoba lobbysty, prawa i obowi¹zki lobbysty itd.) s¹ takie same lub bardzo podobne;
2) ze wzglêdu na osobê zleceniodawcy (jednostka samorz¹du terytorialnego) i cel dzia³alnoœci lobbingowej (interes mieszkañców jednostki samorz¹dowej) ustawodawca decyduje
o odmiennym uregulowaniu tego typu lobbingu (dotyczy to np. zwolnienia z czêœci
obowi¹zków, a nawet ca³kowitego wy³¹czenia spod re¿imu ustawy urzêdników
samorz¹dowych wykonuj¹cych dzia³alnoœæ lobbingow¹ w imieniu i interesie jednostki
samorz¹dowej5).
W niniejszym opracowaniu przez „lobbing samorz¹dowy” bêdziemy rozumieæ praktykê
wywierania wp³ywu na organy w³adzy samorz¹dowej.

2.3. Lobbing samorz¹dowy na poziomie ogólnokrajowym
Lobbing samorz¹dowy, jako rzecznictwo interesów, na ogó³ ekonomicznych, nie musi
odbywaæ siê wy³¹cznie na poziomie samorz¹dowym. Decyzje maj¹ce wp³yw na wspólnoty
samorz¹dowe, w tym na dzia³alnoœæ w³adz samorz¹dowych, zapadaj¹ czêsto na poziomie
5

Tak stanowi wiêkszoœæ ustaw stanów USA: Alabama, Alaska, Arkansas (z wyj¹tkami), Connecticut, Delaware, Georgia, Hawaje, Idaho, Illinois (do okreœlonej wysokoœci wynagrodzenia), Indiana, Iowa (tylko pochodz¹cy z wyboru urzêdnicy), Kentucky, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota (z wyj¹tkami),
Missisippi, Montana, Nebraska, Nevada, New Jersey, Nowy Meksyk, Ohio, Oklahoma, Po³udniowa Karolina,
Pó³nocna Karolina, Pó³nocna Dakota, Rhode Island, Tennessee, Teksas (do okreœlonych w ustawie granic),
Utah, Vermont, Wirginia, Waszyngton, Wisconsin, Wyoming, Zachodnia Wirginia.
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wy¿szym, czyli ogólnokrajowym. St¹d czêœæ lobbystów samorz¹dowych mo¿e prowadziæ
swoj¹ dzia³alnoœæ przy organach pañstwowej w³adzy ustawodawczej i wykonawczej. Jak
dowodzimy w dalszej czêœci niniejszego opracowania, ustawodawcy i projektodawcy
ustaw w wielu pañstwach nieprzypadkowo zdecydowali o w³¹czeniu problematyki lobbingu samorz¹dowego do ustaw ogólnych, reguluj¹cych dzia³alnoœæ lobbingow¹ na ró¿nych
poziomach struktury w³adz.

3. Regulacja prawna lobbingu samorz¹dowego
3.1. Regulacja na œwiecie
Stan i poziom zaawansowania regulacji prawnej lobbingu samorz¹dowego na œwiecie
jest podobny jak w przypadku regulacji lobbingu na poziomie ogólnopañstwowym. W USA
i w Kanadzie (w mniejszym stopniu) proces regulacji lobbingu jest zaawansowany. Poza
tymi pañstwami jest to wci¹¿ rzadkoœæ, chocia¿ poœwiêca mu siê coraz wiêcej uwagi, szczególnie w sceptycznej do tej pory Europie Zachodniej. Proces regulowania lobbingu lokalnego to zjawisko stosunkowo nowe nawet w USA, a w Europie praktycznie nieobecne.
Regulacjê lobbingu samorz¹dowego spotykamy obecnie w wiêkszoœci stanów, w tym
w wielu miastach USA, a tak¿e Kanady. Amerykañskie regulacje samorz¹dowe wykazuj¹
wiele wzajemnych podobieñstw, co wynika z powszechnego zwyczaju czerpania inspiracji
przez projektodawców nowych regulacji z rozwi¹zañ wczeœniejszych, obowi¹zuj¹cych
w innych jednostkach samorz¹dowych (szczególnie powiatach i miastach6). Dominuj¹ca
pozycja USA jako lidera w procesie regulacji lobbingowej oznacza, ¿e obowi¹zuj¹ce tam
akty prawne mo¿na zaliczyæ do najbardziej zaawansowanych oraz najliczniejszych. Nie jest
to jednak równoznaczne z twierdzeniem, ¿e amerykañskie regulacje lobbingowe osi¹gnê³y
ju¿ optymalny poziom. Dowodem s¹ liczne i sta³e nowelizacje regulacji lobbingowych,
wynikaj¹ce najczêœciej z odkrywania nowych afer lobbystycznych czy luk w prawie. Zdarza
siê równie¿, ¿e propozycja uregulowania lobbingu na poziomie samorz¹dowym nie znajduje poparcia. Taka sytuacja mia³a miejsce w maju 2009 r. w stanie Connecticut. Odrzucono
tam projekt specjalnej ustawy reguluj¹cej tylko lobbing samorz¹dowy (w Connecticut obowi¹zuje ju¿ ogólna, stanowa ustawa lobbingowa)7.
Wiêkszoœæ regulacji ogólnopañstwowych oraz projektów takich aktów spoza terytorium
Ameryki Pó³nocnej obejmuje równie¿ dzia³alnoœæ lobbingow¹ adresowan¹ do organów
samorz¹du terytorialnego. Praktyka uchwalania odrêbnych regulacji dotycz¹cych wy³¹cznie lobbingu samorz¹dowego jest bardzo rzadka. Jedynym przyk³adem samorz¹dowej
regulacji lobbingu w Europie, co ciekawe – istniej¹cej w warunkach braku regulacji ogólnopañstwowej – jest akt obowi¹zuj¹cy we w³oskiej Toskanii8.
Wci¹¿ jednak liczn¹ grupê wœród regulacji i projektów regulacji prawnej lobbingu stanowi¹ te, które w ogóle nie traktuj¹ o lobbingu samorz¹dowym. Ograniczaj¹ siê do poziomu
ogólnokrajowego lub nawet tylko do lobbingu ustawodawczego.
6

Informacje na ten temat zawarte s¹ np. w uzasadnieniach projektów regulacji lobbingowych miast Chapel
Hill i Manhattan Beach.
7
Municipal Lobbying Bill Defeated – Is the pendulum slowing down?, http://www.ethical-influence.com
/blog/ct_politics/municipal-lobbying-bill-defeated-%E2%80%93-is-the-pendulum-slowing-down/.
8
Norme per la trasparenza dell`attivit politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana,
„Legge Regionale” z 18 stycznia 2002 r., nr 5 („Bollettino Ufficiale” z 28 stycznia 2002 r., nr 2, cz. 1, Rozdzia³ I).
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W niniejszym opracowaniu odwo³ujemy siê do kilkudziesiêciu aktów prawnych, wœród
których znalaz³y siê regulacje obowi¹zuj¹ce lub projekty pochodz¹ce g³ównie z USA i Kanady, ale tak¿e kilkunastu pañstw Europy i Ameryki Po³udniowej. Szczególnie godne uwagi
s¹ samorz¹dowe regulacje i projekty regulacji, pochodz¹ce od organów w³adzy samorz¹dowej. Regulacje:
– USA (miasta): Baltimore (Maryland), Chicago (Illinois), Cincinnati (Ohio), Denver (Kolorado), El Paso (Teksas), Irvine (Kalifornia), Los Angeles (Kalifornia), Madison (Wisconsin), Nowy Jork (Nowy Jork), Phoenix (Arizona), San Antonio (Teksas), San Diego (Kalifornia), San Francisco (Kalifornia), Santa Clarita (Kalifornia), Seattle (Waszyngton);
– USA (powiaty): Hillsborough County (Florida);
– Kanada (miasta): Toronto (Ontario), Ottawa (Ontario);
– Europa: Toskania.

Projekty regulacji:
– USA (miasta): Chapel Hill (Karolina Pó³nocna), Dallas (Teksas), Manhattan Beach (Kalifornia), Oceanside (Kalifornia).

3.2. Forma regulacji
Rozró¿niamy trzy podstawowe formy regulacji lobbingu samorz¹dowego:
Regulacja w akcie prawnym dotycz¹cym lobbingu na poziomie ogólnokrajowym to
obecnie najczêœciej wybierane rozwi¹zanie. Wœród adresatów lobbingu wymienia siê organy samorz¹dowe, a czasem tak¿e samorz¹dowe organy wewnêtrzne czy urzêdników
samorz¹dowych. Poza tym regulacja jest niemal identyczna, z ró¿nicami wynikaj¹cymi
np. z ustanowienia odrêbnego organu rejestracyjnego czy te¿ odmiennoœci ustrojowych
(organizacyjnych lub kompetencyjnych) miêdzy organami pañstwa a organami samorz¹du
terytorialnego9.
Regulacja w odrêbnym akcie prawnym odnosz¹cym siê wy³¹cznie do lobbingu samorz¹dowego. Ta forma regulacji wymaga szczegó³owego opisu, mo¿e bowiem wystêpowaæ
w kilku odmianach.
Najczêœciej spotykanym rozwi¹zaniem jest regulacja uchwalana przez organ samorz¹dowy, wzoruj¹ca siê na postanowieniach aktu ogólnokrajowego. Wynika to na ogó³
z faktu, i¿ w akcie ogólnokrajowym znajduje siê upowa¿nienie dla organów samorz¹dowych do uregulowania lobbingu na ich obszarze dzia³ania. Nie oznacza to jednak pe³nej
autonomii organu w³adzy lokalnej. Na ogó³ wymaga siê, aby regulacja by³a analogiczna lub
wrêcz identyczna jak na poziomie ogólnokrajowym. Jest to wiêc rozwi¹zanie jedynie formalnie odró¿niaj¹ce siê (rang¹ aktu prawnego i organem wydaj¹cym) od wspomnianego
w poprzedniej regulacji. Jako przyk³ad mo¿emy tu wymieniæ amerykañskie stany Alabama,
Arizona i Arkansas. W ustawie lobbingowej stanu Illinois znalaz³o siê upowa¿nienie
umo¿liwiaj¹ce w³adzom lokalnym przyjêcie odpowiednich regulacji lobbingowych, ale
9

Szczególnego przyk³adu dostarcza ustawa litewska, która nie wymienia wprost organów samorz¹dowych jako adresatów lobbingu. W przepisie okreœlaj¹cym obowi¹zki lobbysty w zakresie ujawniania swoich
praktyk ustawa wylicza jednak informowanie opinii publicznej i w³adz „o przygotowywanych projektach
aktów prawnych w instytucjach samorz¹dowych”, z czego wynika dopuszczalnoœæ lobbingu samorz¹dowego (Artyku³ 4 ustêp 1 pkt 4 ustawy Lietuvos Respublikos Lobistines Veiklos, 2000 m. birželio 27 d.
Nr. VIII-1749).
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z zastrze¿eniem, ¿e bêd¹ zgodne ze stanowymi10. Regulacjê tak¹ uchwali³o np. miasto Chicago11. Z kolei w stanie Maryland obowi¹zuje przepis, który przewiduje obowi¹zek wydania przez w³adze lokalne przepisów lobbingowych analogicznych do stanowych12.
W Europie takie rozwi¹zanie przewidywa³ w³oski projekt z 2002 r., który wy³¹cza³ regulacjê
lobbingu przy w³adzach lokalnych z ustawy, jednoczeœnie nak³adaj¹c na samorz¹dy
obowi¹zek wydania stosownych przepisów lokalnych, analogicznych do centralnych13.
Inne rozwi¹zanie przewiduje ustanowienie w akcie ogólnokrajowym upowa¿nienia
o charakterze zakresowym. Oznacza to, ¿e prawodawca (najczêœciej chodzi o ustawodawcê)
upowa¿nia, a nawet zobowi¹zuje organ do wydania lokalnej regulacji dzia³alnoœci lobbingowej, ale stwierdza, ¿e nie mo¿e byæ ona ³agodniejsza lub surowsza od regulacji ogólnokrajowej. Takie zastrze¿enie zawiera np. lobbingowa ustawa stanu Michigan, która
zakazuje, by akt reguluj¹cy lobbing na poziomie powiatu, miasta, wsi lub dystryktu szkolnego zawiera³ postanowienia surowsze ni¿ ustawa14. Jest to wiêc ogólne przyzwolenie
dotycz¹ce wydawania takich lokalnych regulacji, jednak bez ustanawiania obowi¹zku czy
precyzowania szczegó³owych postanowieñ.
Kolejna mo¿liwoœæ to akt prawny wydany z inicjatywy oddolnej mieszkañców lub w³asnej przez organ samorz¹du, nienawi¹zuj¹cy wprost do regulacji ogólnopañstwowej
(np. miasto San Diego w Californii, powiat Hillsborough County na Florydzie, miasto
Madison w Wisconsin).
Regulacje fragmentaryczne lub uzupe³niaj¹ce, o charakterze fakultatywnym, jak œrodowiskowe kodeksy etyczne. Rozró¿niamy dwa rodzaje œrodowiskowych kodeksów etycznych. Pierwsze s¹ tworzone przez organizacje bran¿owe zrzeszaj¹ce profesjonalnych
lobbystów15 i stanowi¹ jedyn¹ w danym pañstwie formê regulacji, a raczej samoregulacji
lobbingowej. Drugi typ kodeksów wystêpuje w warunkach obowi¹zywania ustawy lobbingowej
(lub innego typu aktu prawnego). Kodeks tworzony jest przez organ w³aœciwy do rejestracji
lobbystów, na podstawie upowa¿nienia zawartego w regulacji ustawowej, jako jej uzupe³nienie.
Lobbyœci wstêpuj¹cy do organizacji bran¿owej zobowi¹zuj¹ siê do przestrzegania ustanowionych przez ni¹ regu³ w³aœciwego postêpowania. W przypadku kodeksów tworzonych przez organy rejestracyjne czêsto wymaga siê odbycia odpowiedniego szkolenia
dotycz¹cego treœci kodeksu, a nawet zdania egzaminu. Szkolenia lub egzaminy s¹ regularnie ponawiane przy okazji odnawiania rejestracji.
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Illinois Lobbyist Registration Act, 13 paŸdziernika 1969 r., Illinois Compiled Statutes, rozdzia³ 25 (Legislature), § 170/11.2.
11
Najnowsza nowelizacja mia³a miejsce w paŸdzierniku 2009 r. i polega³a m.in. na podwy¿szeniu kar za
uprawianie dzia³alnoœci lobbingowej bez rejestracji oraz niez³o¿enie raportu. Wed³ug danych z grudnia
2009 r. rejestr lobbystów zarejestrowanych na podstawie regulacji miasta Chicago liczy³ 613 lobbystów. Reprezentowali oni ponad 1300 klientów (zob. City of Chocaho Board of Ethics List of Registered Lobbyists,
http://egov.cityofchicago.org/webportal/COCWebPortal/COC_EDITORIAL/lob-list-12-15-09.pdf).
12
State Government Act of Maryland, tytu³ 15, subtytu³ 7 (Lobbying), § 15-803–§15-806. Zob. np. regulacjê
obowi¹zuj¹c¹ w mieœcie Baltimore: Baltimore City Code, art. 8, sub. 8 (Lobbying).
13
Art. 8 (projekt nr 3485/2002: Disciplina dell’attivit di relazione svolta nei confronti dei componenti delle Assemblee legislative e dei titolari di pubbliche funzioni).
14
Michigan Act 472 of 1978, Sec. 4.425.
15
Omówienia kilku kodeksów œrodowiskowych zawiera dokument przygotowany przez OECD: Lobbyists,
government and public trust: Promoting integrity by self-regulation, Sygn. GOV/PGC(2009)9, 9 paŸdziernika
2009 r., s. 23–30.
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3.3. Elementy regulacji lobbingu samorz¹dowego
Ze wzglêdu na ramy opracowania poni¿sza analiza zostanie ograniczona g³ównie do
tych elementów regulacji prawnej, które odnosz¹ siê bezpoœrednio do lobbingu samorz¹dowego. Zagadnienia wspólne dla regulacji lobbingu przy organach pañstwa i organach samorz¹dowych zostan¹ tutaj wspomniane bardzo ogólnie, aby nie powielaæ treœci
dostêpnych publikacji traktuj¹cych o regulacji prawnej lobbingu16.
Do typowych elementów regulacji lobbingowej nale¿y okreœlenie: adresatów i zleceniodawców lobbingu samorz¹dowego, osoby lobbysty, zastosowanych przez ustawodawcê
lub prawodawcê wy³¹czeñ podmiotowych i przedmiotowych, praw i obowi¹zków lobbysty, w tym obowi¹zku rejestracji i sk³adania sprawozdañ, wreszcie sankcji przewidzianych
za naruszenie przepisów.
3.3.1. Adresat lobbingu samorz¹dowego
Adresaci lobbingu samorz¹dowego s¹ w aktach prawnych (i ich projektach) okreœlani
albo ogólnie, jako „organ samorz¹du”, albo szczegó³owo z wyliczeniem konkretnych organów i urzêdników, do których lobbyœci mog¹ kierowaæ swoje dzia³ania. Przewa¿a pierwsze
ujêcie, które spotykamy w wiêkszoœci regulacji prawnych (np. Wêgry) oraz projektów
(np. Bu³garia17 czy Rumunia18).
Rozwi¹zanie drugiego typu odnaleŸæ mo¿na np. w ustawie peruwiañskiej, która wœród
adresatów lobbingu wymienia burmistrzów miast19, czy kanadyjskiej prowincji Quebec,
która wœród urzêdników publicznych, wobec których mo¿e byæ prowadzona dzia³alnoœæ
lobbingowa, wyraŸnie wylicza: burmistrzów, cz³onków rad miejskich i gminnych oraz
w³adz samorz¹dowych i pracowników komunalnych20. Zdarzaj¹ siê równie¿ okreœlenia
ogólniejsze, jak „urzêdnik miejski”, nastêpnie doprecyzowane w drodze szczegó³owego
wyliczenia: „urzêdnik miejski to ka¿dy pochodz¹cy z wyboru urzêdnik samorz¹du miejskiego, cz³onek jakiegokolwiek cia³a doradczego powo³anego przez Radê Miejsk¹, jakikolwiek etatowy pracownik urzêdu miejskiego, szef departamentu, wydzia³u rady miejskiej,
asystent szefa lub jakikolwiek etatowy pracownik jakiegokolwiek departamentu, do którego
obowi¹zków nale¿y rekomendowanie urzêdnikom miejskim podjêcia jakiejkolwiek decyzji
w zakresie sprawowania w³adzy samorz¹dowej”21.
Regulacja lobbingowa miasta Phoenix ogranicza kr¹g adresatów lobbingu do w³adz miejskich pochodz¹cych z wyborów powszechnych22.
Podobnie jak w wypadku przepisów odnosz¹cych siê do organów pañstwa, w wiêkszoœci regulacji lobbingowych, pomimo pozornie szerokiego zakresu podmiotowego ustawy
okreœlaj¹cego samorz¹dowych adresatów lobbingu („organ samorz¹du”), grupa ta podlega
16

Ich szczegó³owa analiza: M.M. Wiszowaty, Regulacja prawna lobbingu na œwiecie. Historia, elementy, stan
obecny, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008.
17
Art. 2 projektu ustawy z lipca 2002 r.
18
Lege privind regimul activitatoril de lobby (art. 5 ust. 1). Projekt nr 638/2004 z 26 paŸdziernika 2004 r.
19
Art. 5 (Ley que regula la gestión de intereses en la administración pública Ley Nº 28024).
20
Lobbying Transparency and Ethics Act, Regulations et Statutes de Quebec, (R.S.Q.), Chapter T-11.011,
2002, c. 23, s. 4. Chapter I-4.(5), wersja z 27 lipca 2009 r.
21
Projekt regulacji lobbingowej: An Ordinance to establish Lobbying Regulations and additional ethical and
disclosure standards for members of the Chapel Hill Town Council (2004-05-24/O-7). Miasto Chapel Hill,
Karolina Po³udniowa, projekt zg³oszony 24 maja 2004 r.
22
Chapter 2, Art. XXX, sec. 2-1002, Code of the City of Phoenix.
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dookreœleniu przez uœciœlenie celu adresowanej do nich dzia³alnoœci lobbingowej. Na
przyk³ad w Gruzji dopuszcza siê oddzia³ywanie lobbystyczne na w³adze samorz¹dowe
(tzw. sakrebu³y powiatowe i miejskie), ale wy³¹cznie w zakresie ich uprawnieñ i dzia³añ prawotwórczych, co wy³¹cza z zakresu dopuszczalnego wp³ywu lobbingowego np. dzia³alnoœæ kreacyjn¹23. Doprecyzowanie przedmiotu dzia³alnoœci lobbingowej s³u¿y eliminacji
niepo¿¹danej sytuacji, gdy ka¿dy kontakt z urzêdnikiem miejskim wymaga³by raportowania. Pomocne w tej mierze s¹ wydawane przez w³adze miejskie podrêczniki i poradniki dla
lobbystów 24.
Odwo³uj¹c siê do treœci regulacji amerykañskich, mo¿na stwierdziæ, ¿e lobbing samorz¹dowy polega na wp³ywaniu na „decyzje w³adz samorz¹dowych” (municipal decision), do
których zalicza siê na ogó³:
– przygotowywanie i zg³aszanie projektów aktów prawnych, wp³ywanie na ich uchwalenie, zmianê lub uchylenie, a tak¿e blokowanie podjêcia decyzji w danej sprawie,
– zawieranie umów z w³adzami miejskimi,
– decyzje organów quasi-s¹dowych i decyzje administracyjne dotycz¹ce m.in. zabudowy
gruntów, zagospodarowania przestrzennego, planów architektonicznych,
– udzielanie grantów, dotacji, licencji, pozwoleñ.

Prawo niejednolicie odnosi siê do zaanga¿owania lobbystów w kampaniê wyborcz¹ kandydatów do w³adz samorz¹dowych. S¹ regulacje, które zakazuj¹ takiego udzia³u. Inne zaliczaj¹ go do grupy wy³¹czeñ przedmiotowych i odsy³aj¹ do regulacji zawartych w prawie
wyborczym. Istniej¹ tak¿e takie akty, które uznaj¹, ¿e anga¿owanie siê w kampaniê
wyborcz¹ wype³nia przes³anki lobbingu.
Szczególnym sposobem ograniczenia zakresu regulacji lobbingu samorz¹dowego jest
wy³¹czenie jej obowi¹zywania lub uchwalania w najmniejszych jednostkach samorz¹dowych. Przyk³adowo w ustawie prowincji Quebec (po nowelizacji w 2005 r.) ograniczono
dopuszczalnoœæ prowadzenia lobbingu municypalnego do miast powy¿ej 10 000 mieszkañców. Regulacja lobbingowa stanu Nowy Jork ogranicza prawo do uchwalania lokalnych
regulacji lobbingowych do miast powy¿ej 50 000 mieszkañców.
3.3.2. Zleceniodawca lobbingu samorz¹dowego

Ustawowe okreœlenie zleceniodawcy lobbingu wynika z faktu na³o¿enia równie¿ na zleceniodawców (obok samych lobbystów) obowi¹zku ujawnienia siê poprzez zg³oszenie
do rejestru (np. w mieœcie Seattle25). Lobbysta dzia³a zawsze w interesie zleceniodawcy,
wiêc informacja o nim jest niezwykle istotna dla ujawnienia interesów, które reprezentuje
lobbysta.
Kategoria zleceniodawców lobbingu samorz¹dowego nie wykazuje formalnych odmiennoœci w porównaniu ze zleceniodawcami lobbingu adresowanego do organów pañstwa.
S¹ to na ogó³ inne podmioty w sensie personalnym, ale regulacje lobbingowe nie przewiduj¹ wobec zleceniodawców lobbingu samorz¹dowego specjalnych wymogów.
23

Art. 2 (Law of Georgia on Lobbyist Activity, ustawa nr 1591 z 30 wrzeœnia 1998 r.).
Zob. Lobbying Manual. Information Regarding the City of San Diego Lobbying Ordinance, San Diego, grudzieñ
2009 r., który wyjaœnia w formie krótkich pytañ i odpowiedzi, ¿e nie ka¿da decyzja podjêta przez urzêdnika
miejskiego to municipal decision. Jej definicja znajduje siê w regulacji lobbingowej. Dla przyk³adu: wyst¹pienie
obywatela do urzêdnika miejskiego w sprawie dziury w ulicy nie bêdzie lobbingiem.
25
Art. 2.06.060, Seattle Municipal Code.
24
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Szczególny typ zleceniodawcy lobbingu stanowi¹ organy samorz¹dowe. Jak wspomniano,
s¹ regulacje, które zezwalaj¹ na zlecanie lobbingu przez organy samorz¹dowe w interesie
lokalnej wspólnoty. Wœród nich czêœæ reguluje takie praktyki na zasadach ogólnych, czêœæ
nie porusza tej kwestii, a czêœæ wyraŸnie zabrania anga¿owania siê samorz¹dów w dzia³alnoœæ lobbingow¹ (Litwa26).
3.3.3. Lobbysta samorz¹dowy
Przepisy aktów reguluj¹cych lobbing samorz¹dowy nie przewiduj¹ szczególnych unormowañ odnosz¹cych siê do osoby lobbysty samorz¹dowego, wobec czego nale¿y uznaæ za
w³aœciwe zasady ogólne. Zgodnie z nimi lobbyst¹ mo¿e byæ na ogó³ osoba fizyczna lub prawna (firma lobbingowa), a nawet udzia³owiec czy wspó³w³aœciciel osoby prawnej (stan
Missisippi27). Wœród szczegó³owych wymogów obecnych w wiêkszoœci regulacji i projektów znajduj¹ siê wymogi dotycz¹ce niekaralnoœci lobbysty (np. Filipiny, Gruzja, Wêgry),
posiadania obywatelstwa kraju, gdzie dzia³aj¹ organy, do których lobbysta kieruje swoje
dzia³ania (stanowisko ustawodawców i projektodawców jest tutaj zró¿nicowane – od œcis³ego
wymogu posiadania obywatelstwa w projektach rosyjskich do pe³nego otwarcia zawodu lobbysty dla cudzoziemców w projektach meksykañskim z 2002 r. i kolumbijskim z 2003 r.).
Najczêœciej wystêpuj¹ca forma zatrudnienia lobbysty, czyli podstawa prawna jego umocowania i wynagrodzenia, to sta³e zatrudnienie w formie umowy o pracê lub umowy zlecenia. Wiêkszoœæ regulacji amerykañskich uzale¿nia zakwalifikowanie do kategorii lobbysty
i objêcie re¿imem regulacji lobbingowej od wysokoœci otrzymywanego wynagrodzenia lub
czasu spêdzanego na dzia³aniach stricte lobbystycznych. Dla przyk³adu w stanie Minnesota
za lobbystê dzia³aj¹cego przy w³adzach miejskich (lobbysta municypalny) bêdzie uznana
osoba, która za swoje us³ugi zarabia minimum 3000 dolarów rocznie28; w mieœcie Los Angeles
– osoba, która w ci¹gu kolejnych 3 miesiêcy poœwiêci³a na dzia³alnoœæ lobbingow¹ co najmniej 30 godzin29. Nale¿y dodaæ, ¿e osoba, która prowadzi dzia³alnoœæ typowo lobbingow¹,
ale nie spe³nia wskazanych przes³anek formalnych, czyli w danym okresie zarobi³a
mniejsz¹ kwotê lub na swoje dzia³ania lobbingowe poœwiêci³a mniej czasu – nie podlega re¿imowi ustawy, bowiem nie bêdzie uznana za lobbystê.
Obecne w kanadyjskich i irlandzkich regulacjach rozró¿nienie na lobbystê zatrudnionego
na sta³e (in-house lobbyist) u zleceniodawcy oraz na podstawie zlecenia (consultant-lobbyists)
odnajdujemy tak¿e w niektórych regulacjach œciœle samorz¹dowych (np. miasto San Diego).
Rozró¿nienie to ma znaczenie przede wszystkim wówczas, kiedy na ró¿ne kategorie lobbystów na³o¿ono ró¿ne obowi¹zki lub nadano im ró¿ne uprawnienia30. W innym wypadku
s³u¿y jedynie doprecyzowaniu definicji lobbysty lub lobbingu.
Kolejn¹, szczególn¹ kategori¹ lobbystów s¹ osoby, które, wystêpuj¹c w imieniu w³adz
i na ich zlecenie, uczestnicz¹ w politycznym procesie decyzyjnym. S¹ to na ogó³ urzêdnicy,
26

Art. 7 ustawy. Dodatkowo ustawa zakazuje finansowania dzia³alnoœci lobbingowej z bud¿etu samorz¹dowego (art. 11 ust. 2 ustawy).
27
Missisippi Lobbying Law Reform Act of 1994, Sec. 5-8-3.
28
Minnesota Statutes of 2009, Art. 10A.01 subt. 21 (a) (1).
29
Chapter IV, Article 8, Sec. 48.01, Municipal Lobbying Ordinance, Los Angeles Municipal Code.
30
Wœród kategorii lobbystów pojawia siê dodatkowa: Organization lobbyist, czyli lobbysta dzia³aj¹cy na zlecenie organizacji spo³ecznej, nierzadko o charakterze non-profit. Tacy lobbyœci na ogó³ s¹ zwolnieni z wielu
obowi¹zków na³o¿onych na lobbystów w pe³ni komercyjnych. W kanadyjskiej prowincji Nowa Szkocja
dzia³alnoœæ lobbystów dzia³aj¹cych na zlecenie (Consultant lobbyist) jest w wiêkszej liczbie przypadków uznawana za lobbing ni¿ analogiczna dzia³alnoœæ innych lobbystów.
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którzy dzia³alnoœæ lobbystyczn¹ uprawiaj¹ w ramach wykonywania swoich obowi¹zków
s³u¿bowych. Wówczas najczêœciej s¹ wy³¹czeni spod rygorów regulacji lobbingowych.
Lobbingiem nigdy nie bêdzie ich przewidziany prawem udzia³ w procesie decyzyjnym,
bowiem bêd¹ to dzia³ania zgodne z ich kompetencjami. Sytuacja ulega zmianie, jeœli
oddzia³uj¹ na proces prawotwórczy czy decyzyjny w inny zgodny z prawem sposób.
Wówczas bêd¹ ju¿ kwalifikowaæ siê do zaszeregowania w grupie lobbystów i podlegaæ
rygorom ustawy (chocia¿ nierzadko nieco zmodyfikowanym).
Dodaæ nale¿y, ¿e w imieniu w³adz mog¹ wystêpowaæ inne osoby ni¿ urzêdnicy. Zawsze
zale¿y to od konkretnego uregulowania. Jak wspomniano, s¹ pañstwa, które w ogóle zakazuj¹ prowadzenia lobbingu na zlecenie w³adz, np. samorz¹dowych. S¹ regulacje, które pozwalaj¹ na zlecanie takiego lobbingu, ale pod warunkiem, ¿e jest on prowadzony przez
urzêdników, w ramach ich s³u¿bowych obowi¹zków. Zdarzaj¹ siê tak¿e regulacje (rzadko),
które pozwalaj¹ na korzystanie przez jednostki samorz¹dowe z us³ug profesjonalnych
lobbystów, finansowanych ze œrodków publicznych (w stanach Karolina Pó³nocna31
i Wirginia32 jest to absolutnie zakazane).
Grupa umocowanych przez organy pañstwa (lub w³adze lokalne) lobbystów podlega
przewa¿nie szczególnym unormowaniom, odró¿niaj¹cym ich od lobbystów „komercyjnych”. Dotyczy to np. identyfikatora u¿ywanego przez lobbystów dzia³aj¹cych na zlecenie
w³adz lokalnych33. Z wyraŸnym okreœleniem takich osób mianem lobbysty spotykamy siê
w ustawach stanów: Alabama, Floryda34, Georgia35, Iowa36, Michigan37, Missisippi38,
Montana39, Nowy Meksyk40 i Wirginia41. W przypadku stanu Alabama lobbystê
dzia³aj¹cego na zlecenie w³adz okreœla siê mianem „konsultanta” i dopuszcza, aby w³adze
stanowe lub lokalne nie by³y jego jedynymi mocodawcami42.
Czêœæ ustaw (kanadyjskie, projekty irlandzkie) odró¿nia lobbystów w zale¿noœci od tego,
czy s¹ zatrudnieni na sta³e u zleceniodawcy lobbingu, dzia³aj¹ na podstawie umowy o pracê,
czy te¿ reprezentuj¹ organizacjê spo³eczn¹. Rozró¿nienie to ma wp³yw na status prawny (prawa i obowi¹zki) takich lobbystów. Lobbyœci reprezentuj¹cy organizacje non-profit (organization-lobbyist) czêsto korzystaj¹ z ró¿nych zwolnieñ i ulg, np. wysokoœci op³aty rejestracyjnej.
Wszystkie regulacje lobbingowe dla podjêcia dzia³alnoœci lobbingowej wymagaj¹ od
lobbysty uprzedniej rejestracji.
3.3.4. Wy³¹czenia podmiotowe i przedmiotowe

Wa¿nym elementem regulacji lobbingu jest zestaw wy³¹czeñ okreœlonych kategorii osób
i typów dzia³alnoœci spod re¿imu prawnego. Osoby takie nie bêd¹ uznawane za lobbystów
pomimo faktu wykonywania dzia³alnoœci ³udz¹co podobnej do lobbingu. Rzadziej zdarza siê,
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

North Carolina Code, Article 9A („Lobbying”): § 120-47.12.
Virginia Lobbyist Registration Act, § 2.2-434.
Zob. South Dakota Codified Laws and Constitution, Sec. 2-12-7.1.
Florida Code, Sec. 11.061.
Georgia Code Unnanotated 2004, Sec. 21-5-70.
Iowa Code 2005, Sec. 68B.2.13.
Michigan Act 472 of 1978, Sec. 4.415 (4).
Missisippi Lobbying Law Reform Act of 1994, Sec. 5-8-3.
Montana Code Annotated 2003, Sec. 5.7.102.
New Mexico Lobbyist Regulation Act of 1978 („Lobbyist Regulation Act”), Sec. 2-11-2 (G).
Virginia Lobbyist Registration Act, § 2.2-419.
Code of Alabama of 1975, Sec. 36-25-1(18)a.
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¿e regulacje lobbingowe dodatkowo wskazuj¹ kategorie osób, którym zakazuje siê uprawiania lobbingu. Poniewa¿ czêœæ ustaw reguluj¹cych dzia³alnoœæ lobbingow¹ odnosi siê
tak¿e do lobbingu samorz¹dowego, znajd¹ tu zastosowanie ogólne regu³y wy³¹czeñ. Grupa
osób, których dzia³alnoœæ nie bêdzie uznawana za lobbingow¹ lub nie mo¿e mieæ lobbingowego charakteru, jest liczna i zró¿nicowana. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e zakres wy³¹czeñ zmienia
siê w zale¿noœci od konkretnego aktu prawnego.
Wy³¹czenia podmiotowe obejmuj¹ na ogó³:
– prawników reprezentuj¹cych swoich klientów w postêpowaniu przed w³adzami43,
– pracowników personelu lobbysty, jeœli sami nie zajmuj¹ siê lobbingiem,
– organizacje non-profit, non-tax i charytatywne,
– „œwiadków faktu” i osoby, które wystêpuj¹ przed w³adzami, sk³adaj¹c bezstronne
oœwiadczenia lub dostarczaj¹c neutralnych informacji, równie¿ na zaproszenie zarejestrowanego lobbysty,
– ekspertów wykonuj¹cych bezstronne analizy i ekspertyzy lub opracowuj¹cych projekty
aktów prawnych na zlecenie w³adz, równie¿ samorz¹dowych (Chicago),
– pracowników szkó³ wy¿szych, których dzia³ania maj¹ charakter pracy naukowej; równie¿ polegaj¹ce na komentowaniu aktów prawnych, jeœli nie wykazuje ono cech lobbingu, np. za które otrzymuj¹ dodatkowe wynagrodzenie od zleceniodawcy (USA,
Litwa44),
– studentów, którzy kontaktuj¹ siê z w³adzami samorz¹dowymi np. w zwi¹zku z prowadzeniem projektu naukowego czy pisaniem pracy dyplomowej,
– osób, które kontaktuj¹ siê z w³adzami tylko w celu zasiêgniêcia informacji, np. na temat
wyk³adni przepisów (USA, Kanada – regulacje: federalna i prowincjonalne),
– cz³onków stowarzyszenia, które zleca lobbing, ale którzy sami nie s¹ lobbystami,
– lobbystów dzia³aj¹cych wy³¹cznie na otwartych posiedzeniach komisji (Filipiny45),
– urzêdników samorz¹dowych dzia³aj¹cych w ramach wykonywania swoich obowi¹zków
(Kanada fed./prow., Litwa, Bu³garia),
– dziennikarzy wykonuj¹cych zwyk³e obowi¹zki reporterskie (USA, W³ochy – 2002 r.,
Peru, Bu³garia, miasta: Madison, Cincinnati, San Diego),
– dyplomatów i przedstawicieli obcych rz¹dów (Kanada fed./prow., W³ochy – 2002 r.46,
Irlandia – 2000 i 2003 r., Bu³garia),
– koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych (USA, W³ochy – 2002 r.), a tak¿e organizacji pracodawców i zwi¹zków zawodowych (Bu³garia), w sprawach nale¿¹cych do zakresu ich
dzia³alnoœci,
43

Pytanie o status prawny profesjonalnych prawników jest jednym z powa¿niejszych problemów pojawiaj¹cych siê na gruncie obowi¹zywania regulacji lobbingowych. Wiêkszoœæ przepisów amerykañskich, ³¹cznie z ustaw¹ federaln¹, wy³¹cza ich spod re¿imu ustawy. Jest to skutek prawdziwych batalii, jakie od lat tocz¹
prawnicy, pragn¹cy za wszelk¹ cenê unikn¹æ objêcia ich re¿imem regulacji lobbingowych. S¹ jednak wyj¹tki,
równie¿ na poziomie samorz¹dowym, jak np. w mieœcie Denver, którego regulacja w³¹cza wyraŸnie prawników (attorney at law) do grona lobbystów (zob. Art. XIII, Sec. 2-301, Revised Municipal Code of City and
County of Denver, Kolorado).
44
Art. 6.
45
An Act to regulate lobbying in the Congress of the Philippines and in the Commission on Appointments,
Republic Act nr 1827, 22 czerwca 1957 r., Sec. 12 (2).
46
Art. 2 (Projekt nr 3485/2002: Disciplina dell’attivit di relazione svolta nei confronti dei componenti delle
Assemblee legislative e dei titolari di pubbliche funzioni).
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– osób fizycznych i organizacji spo³ecznych uczestnicz¹cych w opiniowaniu lub objaœnianiu aktów prawnych na zlecenie instytucji pañstwowych lub samorz¹dowych (Litwa).

Wœród podmiotów, którym ustawy zakazuj¹ prowadzenia dzia³alnoœci lobbingowej,
znajduj¹ siê m.in.: policjanci (Nowa Szkocja), w³aœciciele i dyrektorzy krajowych lub zagranicznych mediów (Peru), bankruci (Kostaryka, Chile), bezpañstwowcy, cudzoziemcy lub
osoby z podwójnym obywatelstwem – innym ni¿ danego kraju (Rosja), pracownicy firm
z wiêkszoœciowym udzia³em skarbu pañstwa (Wêgry).
Dok³adniejszego scharakteryzowania wymagaj¹ dwie grupy podmiotów, którym nie
wolno wykonywaæ zawodu lobbysty czy œwiadczyæ us³ug lobbystycznych: byli funkcjonariusze pañstwowi, w tym samorz¹dowi, a tak¿e osoby ukarane za naruszenie przepisów
lobbingowych.
Sprawa zakazu prowadzenia lobbingu przez by³ych funkcjonariuszy nazwana zosta³a
w doktrynie amerykañskiej „problemem drzwi obrotowych” (ang. revolving door). To obrazowe porównanie ilustruje zjawisko powrotu by³ych polityków do aktywnej dzia³alnoœci po zakoñczeniu politycznej kariery, ale ju¿ w charakterze lobbystów47. Niektóre
pañstwa tego zakazuj¹, okreœlaj¹c zakres czasowy zakazu. W USA najczêœciej jest to rok
od zakoñczenia kadencji48. Podobnie na Litwie, w Peru, w projektach: argentyñskim
z 2001 r.49 i rosyjskich50. Rzadziej spotykany jest 2-letni okres karencji (stan Kentucky,
projekt irlandzki z 2003 r., powiat Hillsborough County51), a nawet d³u¿szy (projekt
kolumbijski – 3 lata52, projekt argentyñski z 2002 r. – 5 lat53). Znane s¹ te¿ przypadki ró¿nicowania okresu karencji w zale¿noœci od rangi urzêdu czy funkcji sprawowanej przez
polityka (np. stan Ohio – od 12 do 24 miesiêcy) lub zrównanie okresu karencji z d³ugoœci¹
kadencji, jak¹ polityk zakoñczy³ (stan Michigan).
Zakazem wykonywania dzia³alnoœci lobbystycznej obejmuje siê równie¿ cz³onków
rodziny polityka w trakcie sprawowania przez niego funkcji. Niektóre ustawy i projekty
s¹ w tej mierze bardzo restrykcyjne, wskazuj¹c dopuszczalny stopieñ pokrewieñstwa lobbysty i polityka (np. w Peru i w projekcie argentyñskim z 2002 r. – IV stopieñ pokrewieñstwa i II stopieñ powinowactwa). Ustawa wêgierska wymaga od urzêdnika tylko
zawiadomienia odpowiednich w³adz o fakcie podjêcia przez krewnego dzia³alnoœci lobbingowej, chyba ¿e urzêdnik (lub polityk) jest adresatem tej dzia³alnoœci. Wówczas jest
ona zakazana.
Uzupe³nieniem zestawu wy³¹czeñ podmiotowych s¹ w ustawach i innych regulacjach
lobbingowych wy³¹czenia przedmiotowe. Za lobbing nie uwa¿a siê na ogó³:
– wyst¹pieñ ustnych lub pisemnych kierowanych do organów w³adzy publicznej na ich
wezwanie lub zlecenie (Kanada fed./prow., Peru, Bu³garia),
47

Zob. W.N. Eskridge Jr., Federal Lobbying Regulation: History through 1954,w: The Lobbying Manual.
A Compliance Guide for Lawyers and Lobbyists, red. W.V. Luneburg, Section of Administrative Law and Regulatory
Practice, American Bar Association, Chicago 2002, s. 12.
48
Alaska, Arizona, Massachusetts, New Jersey, Karolina Po³udniowa, Dakota Po³udniowa, miasto Santa
Clarita (Kalifornia).
49
Art. 1 (projekt 0121-S-01: Registro de Lobbistas).
50
Art. 6 (projekt nr 967001123-2), równie¿ w projektach: nr 97801795-2 z 2000 r. oraz nr 396138-3 z 2003 r.
51
Chapter 2, art. V, sec. 2-85, Code of Law and Ordinances, County of Hillsborough, Florida, 26 czerwca
2003 r.
52
Art. 8 (projekt nr 171-03 DE: Por La Cual Se Reglamenta La Actividad Profesional De Cabildeo).
53
Art. 10 (projekt 0065-CD-02: Regimen Legal De La Actividad De Promocion De Causas).
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– wykonywania konstytucyjnego prawa petycji do w³adz (miasto Cincinnati, Argentyna
200254, Filipiny) oraz wolnoœci s³owa, pod warunkiem ¿e wypowiedzi publiczne nie
zawieraj¹ wezwania do uchwalenia, uchylenia czy zmiany aktu prawnego.

Innym kryterium wy³¹czeñ, o charakterze formalnym, jest objêcie danej aktywnoœci inn¹
regulacj¹ prawn¹. Czêœæ ustaw i innych regulacji lobbingowych wy³¹cza z obowi¹zków
rejestracyjno-sprawozdawczych dzia³alnoœæ lobbysty, która podlega przepisom dotycz¹cym udzia³u w tzw. public hearings, czyli wys³uchaniach publicznych (zg³oszenie zainteresowania, rejestracja obecnoœci, sk³adanie tekstów wyst¹pieñ ad acta), które na ogó³ s¹
regulowane poza ustawami lobbingowymi (np. miasto San Antonio). Czêœæ regulacji lobbingowych traktuje lobbystê jako podmiot kwalifikowany i nakazuje mu ujawnienie pe³nej
dzia³alnoœci lobbystycznej, bez wzglêdu na to, czy jej elementy s¹ objête innymi regulacjami
i lobbysta wype³ni³ ju¿ obowi¹zki na³o¿one przez te regulacje55.
Na tle licznych przyk³adów wy³¹czeñ podmiotowych i przedmiotowych mo¿na dostrzec
pewne prawid³owoœci. Odpowiednio skonstruowany katalog wy³¹czeñ jest konieczny, aby
do kategorii dzia³alnoœci lobbingowej nie zaliczyæ aktywnoœci wchodz¹cej w zakres wykonywania konstytucyjnych praw jednostki, obowi¹zków s³u¿bowych organów w³adz publicznych i lokalnych czy dzia³añ tylko pozornie podobnych do lobbingu. Mo¿e to bowiem
doprowadziæ do uznania regulacji za niekonstytucyjn¹ i w efekcie jej uchylenia, lub te¿ do
rozmycia pojêcia lobbingu, za który uwa¿aæ siê bêdzie nieomal ka¿dy typ dzia³alnoœci
dotycz¹cej sfery publicznej. Jednoczeœnie zbyt szerokie wy³¹czenia mog¹ uczyniæ ustawê
fasadow¹, bowiem spowoduj¹, ¿e wielu lobbystów bez trudu odnajdzie podstawê do unikniêcia wype³nienia obowi¹zków na³o¿onych przez ustawê.
3.3.5. Uprawnienia lobbysty

Regulacje obowi¹zuj¹ce w USA ró¿ni¹ siê od pozosta³ych brakiem katalogu uprawnieñ
dla lobbystów. Najwiêkszym przywilejem lobbysty, zdaniem Amerykanów, jest mo¿noœæ
prowadzenia dzia³alnoœci lobbingowej, a wiêc z jednej strony wp³ywania na decydentów
politycznych, z drugiej otrzymywania wynagrodzenia, które jest czêsto bardzo wysokie.
Poza USA obowi¹zuje inna filozofia. Ustawodawcy zdaj¹ siê zachêcaæ lobbystów do rejestracji oraz poddania siê re¿imowi ustaw i w tym celu ustanawiaj¹ katalogi przywilejów.
Wœród nich przede wszystkim prawo do zaprezentowania swoich pogl¹dów przed organem w³adzy – w tym samorz¹dowym, lub jego organem wewnêtrznym (np. komisja
samorz¹dowa na Wêgrzech). Do innych uprawnieñ nale¿y dostêp do informacji dotycz¹cych procesu decyzyjnego, tekstów projektów aktów prawnych czy udzia³ w konsultacjach spo³ecznych dotycz¹cych polityki i decyzji organu. Lobbyœci maj¹ na ogó³ prawo
wstêpu do siedziby organów w³adzy i bezpoœredniego kontaktowania siê z decydentami
politycznymi.
3.3.6. Rejestracja lobbystów samorz¹dowych

Standardowym rozwi¹zaniem obecnym w ka¿dej regulacji lobbingowej jest ustanowienie obowi¹zku rejestracji lobbysty. Dzia³alnoœæ lobbingowa mo¿e byæ prowadzona wy³¹cznie po uzyskaniu wpisu do rejestru.
54

Art. 4 (Projekt 1152-D-02, Creacion de los Registros de Lobbyistas en el ambito de los poderes ejecutivo
y legislativo).
55
Zob. S. Greene, Sample Provisions of Municipal Lobbying Ordinances, Town of Chapel Hill, marzec 2004 r.,
http://townhall.townofchapelhill.org/agendas/ca040322/12-attach2-Lobbying%20%20matrix.htm.
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Celem dzia³añ legislacyjnych jest stworzenie regulacji optymalnej. Mo¿na zaobserwowaæ
kilka charakterystycznych tendencji w tej dziedzinie. Podstawowe ró¿nice dotycz¹ okreœlenia w³aœciwego organu rejestracyjnego, zakresu podmiotowego obowi¹zku rejestracji,
istnienia i wysokoœci op³at oraz treœci danych ujawnianych w rejestrze. Wspólne dla wszystkich amerykañskich regulacji s¹: jawnoœæ danych ujawnianych w rejestrze (udostêpnia siê je
ka¿dej osobie zainteresowanej zarówno w siedzibie organu rejestracyjnego w godzinach
jego urzêdowania, jak i w formie elektronicznej, na ogó³ na stronach internetowych organu)
oraz podstawowy zestaw wymaganych danych. Nale¿y do nich wskazanie: personaliów
lobbysty (imiê, nazwisko, adres, telefon), tematów, które bêd¹ stanowiæ przedmiot dzia³alnoœci lobbysty56 i ujawnienie mocodawcy (mocodawców). Niektóre regulacje przewiduj¹
obowi¹zek podania dodatkowych informacji, jak np. na Litwie, gdzie lobbysta musi przedstawiæ dane dotycz¹ce miejsca pracy, któr¹ wykonywa³ w minionym roku. W projekcie
argentyñskim polityk lub urzêdnik, objêty 5-letnim okresem karencji po opuszczeniu funkcji i po jego zakoñczeniu, staraj¹cy siê o zarejestrowanie jako lobbysta, musi przedstawiæ
przebieg swojej kariery zawodowej w tym okresie. Rzadziej wymaga siê ujawnienia postanowieñ umowy ³¹cz¹cej lobbystê ze zleceniodawc¹ lub wprost dostarczenia kopii umowy
(Gruzja, Peru). Godnym uwagi jest wymóg, aby lobbysta ujawni³ wszelkie techniki, których
ma zamiar u¿yæ w celu wywarcia wp³ywu na adresata swojej dzia³alnoœci (Kanada
fed./prow., Peru, Irlandia57, Argentyna – 2001 r.), czy te¿ szacowany bud¿et kampanii lobbystycznej (Bu³garia). Coraz wiêcej regulacji przewiduje dodatkowy obowi¹zek rejestracyjny na³o¿ony na zleceniodawcê lobbingu, który rejestruje siê niezale¿nie od lobbystów,
których wynajmuje. Tê tendencjê nale¿y oceniæ pozytywnie.
Rejestracja odbywa siê najczêœciej w sposób tradycyjny, z u¿yciem wniosków pisemnych, co
istotne – sk³adanych na specjalnych formularzach, których opracowanie nale¿y do zadañ organu rejestracyjnego. Jednoczeœnie dopuszcza siê coraz popularniejsz¹ i tañsz¹ formê rejestracji
elektronicznej. W Los Angeles rejestracja odbywa siê za poœrednictwem Internetu, ale nastêpnie
nale¿y z³o¿yæ w organie rejestracyjnym papierow¹ wersjê wniosku wraz z wszystkimi wymaganymi za³¹cznikami. Ka¿da strona musi byæ parafowana przez wnioskodawcê58.
Istotnym elementem regulacji jest okreœlenie lub ustanowienie w³aœciwego organu rejestracyjnego. W USA, w przypadku lobbingu samorz¹dowego regulowanego w ustawach
stanowych, jest to na ogó³ stanowa komisja etyki – organ konstytucyjny wystêpuj¹cy w blisko
po³owie stanów, sk³adaj¹cy siê z obywateli niesprawuj¹cych funkcji politycznych i wybieranych w sk³ad komisji na krótk¹, przewa¿nie roczn¹ kadencjê. Regulacje samorz¹dowe przewiduj¹ prowadzenie rejestru przez odpowiedniego urzêdnika samorz¹dowego – jak
np. sekretarza miasta czy dyrektora urzêdu miejskiego.
Poza USA, g³ównie w projektach regulacji lobbingowych, spotyka siê rozwi¹zanie, które
przewiduje istnienie kilku równorzêdnych organów rejestracyjnych w³aœciwych dla ró¿nych kategorii lobbystów. W ten sposób gdzie indziej rejestruj¹ siê lobbyœci oddzia³ywuj¹cy
na w³adzê wykonawcz¹, a gdzie indziej lobbyœci dzia³aj¹cy na terenie parlamentu lub
wp³ywaj¹cy na stanowienie ustaw. Dla lobbystów samorz¹dowych w³aœciwy jest odpowiedni organ wyznaczony przez burmistrza lub radê miejsk¹ (Gruzja59, W³ochy – 2001 r.60,
56

Tego wymogu nie ma w stanie Michigan (por. Act 472 of 1978, Sec. 4.417).
Art. 5 (3) (k) (projekt nr 29/2000: An Bille Um Chlaru Brustocairi).
58
Sec. 48.06.1, Chapter IV, Article 8, Sec. 48.08, Municipal Lobbying Ordinance, Los Angeles Municipal Code.
59
Art. 5. Poprzednio rejestracj¹ lobbystów przy egzekutywie zajmowa³ siê pierwszy zastêpca ministra stanu – szef kancelarii pañstwa. Po nowelizacji konstytucji Gruzji kompetencje te przej¹³ premier.
60
Art. 2 (projekt nr 1567/2001).
57

Marcin M. Wiszowaty

17

Argentyna – 200161 i 2004 r.62, Brazylia – 2003 r., Kostaryka). Pomys³ ten nale¿y poddaæ krytyce, jako niepotrzebne utrudnienie.
Interesuj¹ce s¹ zestawy zadañ i kompetencji organów rejestracyjnych, przewidziane
w regulacjach lobbingowych. Oprócz oczywistego obowi¹zku prowadzenia rejestru lobbystów, dodatkowym zadaniem organu rejestracyjnego jest publikowanie podrêczników dla
lobbystów (USA, Kanada – fed./prow.63). Te kompendia wiedzy lobbingowej zawieraj¹ zarówno aktualnie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa lobbystycznego, jak i szczegó³owy komentarz, zestaw pytañ i odpowiedzi na najczêœciej zadawane pytania64 oraz formularze
konieczne dla dope³nienia wymogów rejestracyjnych. Podrêczniki s¹ aktualizowane
zazwyczaj co roku. W kanadyjskiej prowincji Quebec publikuje siê regularnie biuletyny
organu rejestracyjnego, tzw. „Interpretation Bulletins”.
Organy rejestracyjne w czêœci pañstw i stanów upowa¿niono do ustanowienia kodeksów
etycznych dla lobbystów65. Ciekawostk¹ jest fakt, ¿e wiele regulacji wymaga, aby lobbysta
przed rejestracj¹ odby³ specjalny kurs zorganizowany przez organ rejestracyjny66, a dotycz¹cy zarówno znajomoœci przepisów, jak i zasad etycznych (np. w Kalifornii). Kurs wystarczy odbyæ raz, ale zdarza siê, ¿e nale¿y go regularnie ponawiaæ (w Maryland co 2 lata).
Wystêpuj¹ce w czêœci regulacji uprawnienie organu rejestracyjnego do ustalania
wi¹¿¹cej wyk³adni przepisów lobbingowych to z jednej strony przyczynek do tworzenia
ciekawego dorobku praktyki stosowania przepisów, przydatny nie tylko lobbystom, ale
z drugiej strony – ciekawy problem konstytucyjny67.
Równie¿ poza Ameryk¹, zazwyczaj w projektach regulacji, postuluje siê, aby organy
rejestracyjne nie ogranicza³y siê do prowadzenia rejestru, ale równie¿ popularyzowa³y
przepisy lobbingowe. Obowi¹zek udzielania odpowiedzi na pytania lobbystów dotycz¹ce
praw i obowi¹zków wynikaj¹cych z ustawy lobbingowej przewiduje projekt irlandzki,
a wydawanie podrêczników dla lobbystów z omówieniem przepisów lobbingowych – projekt
bu³garski.
Przepisy szczegó³owe dotycz¹ terminu rejestracji oraz wymaganych op³at. Co do zasady rejestracji nale¿y dokonaæ przed lub krótko po rozpoczêciu dzia³alnoœci lobbingowej.
Wysokoœæ op³at nie nale¿y do wygórowanych, ale jest ró¿na w zale¿noœci od pañstwa.
W samych Stanach Zjednoczonych oscyluje od 10 do nawet 1000 dolarów. Podlega waloryzacji. Przepisy na ogó³ przewiduj¹ zwolnienia lub ulgi dla lobbystów dzia³aj¹cych na
zlecenie w³adz publicznych. Op³atê mo¿e wnieœæ lobbysta lub jego zleceniodawca (miasto
San Diego).
Wa¿n¹ cech¹ rejestracji jest jej czasowy charakter. Wymaga odnowienia, na ogó³ co roku,
co wi¹¿e siê z obowi¹zkiem ponownego wniesienia op³aty.
61

Art. 2 (proyecto de Ley no. 0121-S-01: Registro de Lobbistas).
Art. 4 (Proyecto de Ley no. 196-S-04, Regimen legal del lobby).
63
Np. w 1999 r. w Ontario, w 2003 r. (lipiec) w British Columbia (Guide to the Lobbyists Registration Act
for Lobbyists) i w 2004 r. (kwiecieñ) w prowincji Nova Scotia (Guide to the Nova Scotia Registry of Lobbyists).
64
Np. Indiana, I.C. Sec. 2-7-4-2.
65
Np. Maryland, § 15-713.
66
Kentucky, K.R.S. Sec. 6.701.
67
W 2004 r. w Kanadzie dosz³o do pierwszego w historii zaskar¿enia decyzji interpretacyjnej organu rejestracyjnego do Federalnego S¹du Najwy¿szego pod zarzutem naruszenia konstytucji. S¹d uzna³ cztery
regu³y ustanowione przez Radcê ds. Etyki (Ethics Counsellor) Howarda Wilsona za niezgodne z prawem
i uchyli³ je.
62
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Rejestry s¹ jawne. Ka¿da osoba zainteresowana mo¿e uzyskaæ wgl¹d do rejestru w godzinach pracy biura organu rejestracyjnego. Jawnoœæ oznacza równie¿ mo¿noœæ sporz¹dzania odpisów. Czêœæ projektów przewiduje rejestracjê elektroniczn¹ oraz ujawnienie danych
z rejestru w internecie (Bu³garia i Nowa Szkocja68 – obowi¹zkowo, Peru, Szwajcaria, Szkocja). W niektórych krajach dane te ponadto podlegaj¹ lub maj¹ podlegaæ og³oszeniu
w dzienniku urzêdowym (Litwa69, Argentyna – 200470). Projekt argentyñski z 2004 r. przewiduje dodatkowy obowi¹zek publikacyjny na³o¿ony na organ rejestracyjny, polegaj¹cy na
regularnym przesy³aniu zbiorczych zestawieñ danych z rejestru lobbystów do g³ównych
gazet i mediów elektronicznych o zasiêgu ogólnokrajowym.
Na organie rejestracyjnym spoczywa tak¿e obowi¹zek dostarczania zbiorczych raportów
odpowiednim organom (przede wszystkim adresatom lobbingu) w okreœlonych odstêpach
czasu.
3.3.7. Sprawozdawczoœæ lobbystów samorz¹dowych

Najwa¿niejszym obowi¹zkiem lobbysty oprócz rejestracji jest regularne raportowanie
wszystkich wydatków ponoszonych w zwi¹zku z lobbingiem oraz jego przejawów. O ile
rejestracja pozwala na zidentyfikowanie wœród licznych interesantów lobbystów, którzy
w sposób profesjonalny zajmuj¹ siê reprezentacj¹ cudzych interesów, o tyle raporty s³u¿¹
ujawnieniu szczegó³ów zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ lobbysty, adresatów jego zabiegów, pól,
na jakich dzia³a³ czy wysokoœci œrodków zaanga¿owanych w dan¹ inicjatywê. £¹czne
wystêpowanie tych dwóch obowi¹zków (rejestracji i sprawozdawczoœci) uwa¿a siê za
warunek konieczny skutecznoœci regulacji lobbingu.
Zaawansowane regulacje lobbingowe nie ograniczaj¹ obowi¹zku ujawnienia finansów
lobbystycznych tylko do kwot wydatkowanych bezpoœrednio na wywieranie wp³ywu na
decydentów. Nale¿y wykazaæ równie¿ wydatki poniesione na rzecz innych lobbystów (np.
sojuszników w realizacji konkretnej strategii lobbingowej) oraz œrodki wykorzystane na
zakup prezentów dla cz³onków rodziny71 adresata lobbysty (np. miasto San Diego72).
Wy³¹czone s¹ wydatki na okolicznoœciowe, drobne prezenty (np. kwiaty, czekoladki), a tak¿e prezenty w postaci materia³ów reklamowych: T-shirtów, czapek, kubków czy d³ugopisów z logo firmy, biletów na imprezy charytatywne organizowane przez zleceniodawcê
lobbingu, je¿eli wszyscy uczestnicy s¹ jednakowo traktowani – np. w zakresie serwowanych podczas imprezy dañ i napojów (miasto Nowy Jork). Nale¿y ujawniæ fakt poczynienia
na rzecz polityka ulg czy udzielenia po¿yczek na preferencyjnych warunkach. Wiele ustaw
zabrania politykom korzystania z takich ulg i rabatów.
Wa¿nym elementem raportu jest wskazanie aktów prawnych (projektów), które stanowi³y przedmiot zainteresowañ lobbysty.
Raporty sk³ada siê regularnie, w odstêpach czasu, które ustawy i inne regulacje lobbingowe okreœlaj¹ ró¿nie – od miesi¹ca do roku (np. w mieœcie Seattle raz na kwarta³, a w styczniu
68

Sec. 11 (4) (Lobbyist Registration Act, 2001).
„Przegl¹d Informacji”, bêd¹cy za³¹cznikiem do „Wiadomoœci Rz¹dowych” (art. 13). Publikuje siê w nim
informacje o zawieszeniu, rejestracji, zakoñczeniu, wznowieniu i ustaniu dzia³alnoœci lobbystycznej wraz
z list¹ lobbystów zarejestrowanych.
70
„Wiadomoœci Rz¹dowe” („Boletin Oficial”), Art. 7 (Proyecto de Ley nr 196-S-04, Regimen legal del lobby).
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Na ogó³ nie wyjaœnia siê tego terminu. Ustawa stanu Massachusetts stanowi, ¿e chodzi o krewnych do
III stopnia pokrewieñstwa. Kilka ustaw wymienia z nazwy (brat, siostra, ojciec, syn brata, ma³¿onek, dziecko
itd.) wszystkich krewnych adresata.
72
Chapter 2, § 27.4002, San Diego Municipal Code, paŸdziernik 2008 r.
69

Marcin M. Wiszowaty

19

dodatkowo za ubieg³y rok73, podobnie w Los Angeles74 i projekcie regulacji miasta Dallas75).
Czasami nak³ada siê na lobbystê obowi¹zek z³o¿enia dodatkowego raportu zbiorczego po
zakoñczeniu okreœlonego projektu lub osi¹gniêciu celu. Czêsto raporty takie opracowuje
organ rejestracyjny, zamiast lub obok lobbysty. Istniej¹ tak¿e kraje, gdzie organ rejestracyjny mo¿e za¿¹daæ z³o¿enia rejestru w trybie nadzwyczajnym, np. w celu weryfikacji uzyskanych wiadomoœci lub w razie przekroczenia limitu wydatków, który uzasadnia z³o¿enie
raportu.
Nale¿y nadmieniæ, ¿e nie wszystkie samorz¹dowe regulacje lobbingowe wymagaj¹
sk³adania raportów. Takiego obowi¹zku nie przewiduj¹ np. regulacje miasta Santa Clarita76
w USA i we w³oskiej Toskanii.
3.3.8. Inne obowi¹zki lobbystów
Do szczegó³owych obowi¹zków lobbysty nale¿y ujawnianie faktu bycia lobbyst¹. Dotyczy to kontaktów z urzêdnikami pañstwowymi i samorz¹dowymi, którzy s¹ adresatami
dzia³alnoœci lobbingowej. Lobbyœci musz¹ te¿, na ogó³, podczas przebywania w siedzibie
urzêdów, na których terenie prowadz¹ swoj¹ dzia³alnoœæ, nosiæ plakietki informuj¹ce o ich
statusie.
Odrêbnym obowi¹zkiem jest odbycie kursu dla lobbystów, który obejmuje przepisy prawa i kodeksy etyczne. Od decyzji prawodawcy zale¿y, czy warunkiem zaliczenia kursu jest
obecnoœæ na zajêciach czy dodatkowy egzamin koñcowy.
3.3.9. Sankcje i zakazy przewidziane w regulacjach lobbingu samorz¹dowego

W regulacjach lobbingowych pojawiaj¹ siê cztery rodzaje sankcji za z³amanie prawa,
szczególnie za prowadzenie dzia³alnoœci lobbingowej bez rejestracji:
– kara grzywny, której wysokoœæ zale¿y od skali naruszeñ, a tak¿e mo¿e ulec zwielokrotnieniu w przypadku powtórnego naruszenia ustawy; jest to najczêœciej przewidziana
w regulacjach sankcja,
– czasowy zakaz wykonywania dzia³alnoœci lobbingowej (rzadko stosowany w USA z racji
kontrowersji na tle konstytucyjnego prawa petycji), który mo¿e nawet osi¹gn¹æ wymiar
trwa³ego i ca³kowitego zakazu,
– kara pozbawienia wolnoœci (niespotykana w regulacjach uchwalanych na poziomie samorz¹dowym).

Karze podlega tak¿e opóŸnienie siê ze z³o¿eniem sprawozdania oraz podanie niekompletnych danych. W tych wypadkach najczêœciej ma zastosowanie sankcja zawieszenia
prawa do wykonywania dzia³alnoœci lub kara grzywny (np. 25 dolarów za ka¿dy dzieñ
opóŸnienia w Los Angeles77).
Odrêbn¹ kwestiê stanowi¹ zakazy na³o¿one na lobbystów, wprowadzane w regulacjach
lobbingowych. Oprócz zakazu dzia³ania bez rejestracji czy w czasie odbywania kary pozbawienia prawa wykonywania dzia³alnoœci lobbingowej znajdujemy tak¿e inne ograniczenia.
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SMC, art. 2.06.030.
Chapter IV, Article 8, Sec. 48.08, Municipal Lobbying Ordinance, Los Angeles Municipal Code.
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Projekt z 2 listopada 2009 r.: An ordinance amending Section 12A-2 of and adding Sections 12A-15.2 through
12A-15.12 to Chapter 12A, „Code of Ethics,” of the Dallas City Code, http://www.dallascityhall.com/council_
briefings/agendas/agendas_1109/LobbyistRegistrationOrdinance_11092009.pdf.
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City of Santa Clarita Municipal Code. Chapter 7.03: „Influencing Municipal Legislation”.
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Tytu³em przyk³adu wskazaæ mo¿na kilka. Popularny w ustawach amerykañskich jest zakaz
stosowania wynagrodzeñ wynikowych, zwanych contingency fee, a wiêc opartych na drobnej kwocie gwarantowanej i premii za osi¹gniête efekty (równie¿: Filipiny, Quebec, Litwa).
Inne zakazy dotycz¹: reprezentowania jednoczeœnie dwóch lub wiêcej klientów o sprzecznych interesach78 (miasto San Antonio79, a tak¿e Chile80, Litwa, Wêgry), finansowania lobbingu ze œrodków skarbu pañstwa lub bud¿etu samorz¹du (ze wspomnianymi wyj¹tkami),
wystêpowania w imieniu nieistniej¹cego klienta, wprowadzania w b³¹d i utrudniania pracy organu rejestracyjnego (Quebec), podejmowania zleceñ jeœli cel klienta jest nielegalny lub nieetyczny (Wêgry), czy te¿ zakaz sugerowania lub publicznego oœwiadczania, i¿ ma siê wp³yw na
decyzjê organów w³adzy publicznej (Litwa). Kwalifikowan¹ odmian¹ niezgodnej z prawem
dzia³alnoœci lobbingowej jest przekonywanie do uchwalenia aktu prawnego tylko po to, aby nastêpnie zaoferowaæ swoje us³ugi zmierzaj¹ce do jego uchylenia. Lobbysta nie mo¿e tak¿e
w swojej dzia³alnoœci stosowaæ nieuczciwych zabiegów w celu uzyskania informacji (Wêgry).
3.3.10. Inne zagadnienia

Do rzadziej wystêpuj¹cych elementów regulacji lobbingowych zalicza siê obowi¹zki
nak³adane na adresatów lobbingu. Ich celem jest zapewnienie regulacji wiêkszej skutecznoœci poprzez dodatkow¹ kontrolê urzêdników oraz poœredni¹ kontrolê lobbystów dziêki weryfikacji dostarczanych przez nich danych.
Na adresatów dzia³alnoœci lobbingowej nak³ada siê obowi¹zek regularnego raportowania kontaktów lobbystycznych, a tak¿e wszelkich korzyœci otrzymanych od lobbystów.
Z zasady wyjaœnia siê, o jakie korzyœci chodzi oraz ustanawia minimalny pu³ap wartoœci
(np. 80 dolarów w projekcie miasta Chapel Hill).
3.3.11. Kodeksy etyczne

Jak wspomniano, kodeksy etyki lobbysty (Code of conduct) ustanawiane s¹ na ogó³ przez
organizacje bran¿owe lobbystów lub organ rejestracyjny – w zale¿noœci od przyjêtego
w danym kraju lub na danym poziomie w³adz systemu regulacji lobbingu.
Nie ka¿dy organ rejestracyjny posiada prawo do ustanawiania szczegó³owych regu³
etycznych81. Nierzadko poprzestaje siê na ogólnym wyliczeniu w ustawie powinnoœci lobbysty o charakterze etycznym, bez ich doprecyzowania.
Kodeksy etyczne maj¹ na ogó³ formê wykazu zaleceñ w³aœciwego postêpowania82.
Kanadyjski federalny kodeks etyczny (Lobbyists’ Code of Conduct) formu³uje osiem obowi¹zków na³o¿onych na lobbystê. Wœród nich wymaga siê: dostarczania wy³¹cznie rzetelnych informacji, wstrzymania siê od ujawnienia informacji poufnych, informowania
zleceniodawcy lobbingu o jego obowi¹zkach wynikaj¹cych z regulacji lobbingowej czy
unikania konfliktu interesów.
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Warto w tym miejscu przywo³aæ g³oœn¹ w USA „aferê Abramoffa”, w której dosz³o m.in. do z³amania tego
zakazu. Zob. raport „The Washington Post”: Investigating Abramoff – Special Report, http://www.washingtonpost.
com/wp-dyn/content/linkset/2005/06/22/LI2005062200936.html.
79
Zob. City of San Antonio Ethics Code and Lobbying Regulations of April 12, 2006.
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Art. 14. Chyba ¿e przed innymi urzêdami lub w innych instancjach.
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Obecnie poza USA kodeksy etyczne dla lobbystów przewiduj¹ ustawy: Peru, Quebecu i federalna kanadyjska, a tak¿e projekty: Szkocji, Argentyny (projekt nr 065-CD-02), Irlandii (za³¹cznik do projektu).
82
P.B. Meunier, Lobbying in Canada: Canada’s First Guide to Federal and Provincial Lobbying Laws – Explained,
Fasken Martineau, Montreal 2004, http://reports.fja.gc.ca/fc/2004/pub/v4/2004fc35033.html.
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Kodeksy, co do zasady, nie s¹ zabezpieczone sankcjami pañstwowymi83, a wiêc ich
wp³yw na praktykê lobbingow¹ jest ograniczony. Jest to równie¿ powodem du¿ego poparcia ze strony organizacji i firm lobbystycznych dla tej formy regulowania dzia³alnoœci lobbingowej. Jej fakultatywnoœæ odpowiada lobbystom, którzy s¹ z oczywistych powodów
przeciwni poddaniu siê kontroli pañstwa.
Do zalet kodeksów etycznych tworzonych przez organizacje bran¿owe dla swoich cz³onków nale¿y:
– ³atwoœæ ich wprowadzenia, nie wymagaj¹cego anga¿owania organów w³adzy pañstwowej czy samorz¹dowej,
– potencjalnie du¿a skutecznoœæ wynikaj¹ca z zainteresowania samych lobbystów usuwaniem ze swojego grona osób nieuczciwych czy dopuszczaj¹cych siê dzia³añ nieetycznych.
Istotne mankamenty kodeksów to:
– ograniczony zakres obowi¹zywania i fakultatywny charakter; kodeks jest obowi¹zuj¹cy
tylko dla cz³onków danej organizacji na czas ich cz³onkostwa; jedyn¹ sankcj¹ za z³amanie
kodeksu bêdzie wykluczenie z szeregów organizacji z ewentualnym podaniem tego
faktu do publicznej wiadomoœci,
– brak dostêpu w³adz pañstwowych i samorz¹dowych do informacji na temat metod stosowanych przez lobbystów czy poniesionych przez nich wydatków,
– brak realnego wp³ywu kodeksów na praktykê lobbystyczn¹; kodeksy nie przewiduj¹
sk³adania przez lobbystów sprawozdañ, które by³yby podawane do publicznej wiadomoœci.
Kodeksy etyczne s¹ wiêc najwy¿ej uzupe³nieniem w³aœciwej regulacji lobbingu. Wobec ich
fakultatywnego charakteru trudno jest okreœlaæ je mianem alternatywnej formy regulacji.
Interesuj¹ce s¹ wnioski zawarte w opracowaniu OECD dotycz¹cym samoregulacji lobbingu w formie kodeksów etycznych organizacji bran¿owych. Zdaniem autorów powodzenie takiej formy regulacji zale¿y od stopnia krytycyzmu opinii publicznej wobec
dzia³alnoœci w³adz publicznych. Im jest on wiêkszy, tym mniejsze s¹ szanse na powodzenie
samoregulacji i roœnie waga regulacji ustawowej pos³uguj¹cej siê sankcjami karnymi za nieprzestrzeganie przepisów. Wybór odpowiedniej formy regulacji zale¿y wiêc zdaniem autorów opracowania od realiów spo³eczno-politycznych danego pañstwa.
W przypadku samoregulacji autorzy proponuj¹ kilka sposobów na podniesienie jej skutecznoœci:
– uczynienie z kodeksu etycznego obowi¹zkowej normy postêpowania dla lobbystów,
– organizowanie obowi¹zkowych szkoleñ z zasad etyki dla cz³onków stowarzyszeñ lobbystycznych,
– wzmocnienie systemu egzekwowania zasad kodeksu etyki od cz³onków stowarzyszeñ
lobbystycznych,
– wprowadzenie systemu obowi¹zkowej rejestracji lobbystów za poœrednictwem stowarzyszeñ bran¿owych oraz raportowania pod auspicjami stowarzyszeñ lobbystycznych
dzia³alnoœci lobbystów z podaniem treœci sprawozdañ w internecie84.
Propozycjom tym nie sposób odmówiæ s³usznoœci, ale mo¿na zarzuciæ brak realizmu.
Przyznaj¹ to nawet sami autorzy opracowania. Sposobem zapewnienia kodeksom
83

Jedynie ustawa kanadyjskiej prowincji Quebec przewiduje mo¿liwoœæ na³o¿enia kary za naruszenie przez
lobbystê kodeksu etyki.
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Lobbyists, government and public trust…, op. cit., s. 61–62.
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etycznym wiêkszej skutecznoœci by³oby np. powi¹zanie sankcji za naruszenie kodeksu
w postaci wykluczenia z szeregów stowarzyszenia, z jednoczesnym rozwi¹zaniem kontraktu na œwiadczenie us³ug. Taka decyzja zale¿y jednak zawsze od zleceniodawcy lobbingu,
czyli pracodawcy lobbysty, a stowarzyszenia bran¿owe nie maj¹ na ni¹ bezpoœredniego
wp³ywu.
Jak wiadomo, samoregulacja zdaje siê byæ popularniejsza w krajach Europy Zachodniej,
z czego – jeœli odwo³amy siê do spostrze¿eñ zawartych w omawianym raporcie – mo¿na by
wywodziæ wniosek o wyj¹tkowej dojrza³oœci politycznej i obywatelskiej tamtejszych
spo³eczeñstw. Po pierwsze, teza ta nie wytrzymuje krytyki w przypadku porównania Europy
Zachodniej do USA, gdzie wy³¹czna samoregulacja jest rzadkoœci¹, a nikt nie w¹tpi w istnienie rozwiniêtego spo³eczeñstwa obywatelskiego. Po drugie, nawet jeœli za³o¿yæ, ¿e skala
dzia³alnoœci lobbingowej jest w Europie mniejsza ni¿ w USA, co mo¿e byæ prawd¹, nie nale¿y zapominaæ, ¿e rzadkoœæ ustawowych, „twardych” regulacji lobbingu w Europie mo¿e
byæ równie¿ efektem dzia³alnoœci samych lobbystów zainteresowanych w zablokowaniu
prac nad ustawow¹, skuteczn¹ (a wiêc dolegliw¹) regulacj¹ ich dzia³alnoœci, w której w³aœnie zakulisowoœæ i nietransparentnoœæ s¹ bardzo korzystne.

4. Podsumowanie
Zaprezentowany przegl¹d regulacji lobbingu samorz¹dowego pozwala na sformu³owanie kilku wniosków natury ogólnej:
1) Regulacja lobbingu samorz¹dowego to zjawisko stosunkowo nowe. Nawet w USA
i Kanadzie, krajów uchodz¹cych w tej materii za pionierów i jednoczeœnie liderów, proces
regulowania tej odmiany lobbingu wci¹¿ trwa i znajduje siê na stosunkowo wczesnym
etapie. Poza kontynentem amerykañskim akty prawne dotycz¹ce lobbingu samorz¹dowego s¹ niezwykle rzadkie, a dedykowane tej odmianie lobbingu prawie nie istniej¹.
2) Regulacja lobbingu samorz¹dowego przybiera jedn¹ z czterech form:
– fragmentu regulacji ogólnej, na ogó³ ustawy, co powoduje, ¿e do lobbingu samorz¹dowego stosuje siê odpowiednio przepisy dotycz¹ce lobbingu na poziomie centralnym,
– odrêbnej regulacji uchwalonej w formie ustawy przez parlament,
– odrêbnej regulacji uchwalonej przez samorz¹dowy organ prawodawczy, obowi¹zuj¹cej tylko na obszarze dzia³ania organu,
– samoregulacji œrodowiskowej w formie kodeksu etycznego, obowi¹zuj¹cej cz³onków
stowarzyszeñ zawodowych.

Za regulacjê lobbingu trudno jest uznawaæ przepisy dotycz¹ce tylko rejestracji osób obecnych na posiedzeniach kolegialnych organów samorz¹dowych. Ich podobieñstwo do rejestru lobbystów jest jedynie pozorne.
3) Poszczególne regulacje lobbingu samorz¹dowego wykazuj¹ wiele podobieñstw, co wynika z faktu szukania przez prawodawców samorz¹dowych inspiracji w obowi¹zuj¹cych
ju¿ w innych jednostkach samorz¹dowych aktach prawnych.
4) Regulacja lobbingu opiera siê na stosowaniu œrodków s³u¿¹cych z jednej strony ujawnieniu, a z drugiej kontrolowaniu przez w³adze pañstwa, wspólnoty samorz¹dowej lub organizacji zawodowej – sposobów i przejawów dzia³alnoœci lobbingowej w celu eliminacji
zjawisk negatywnych i maksymalnego wyzyskania korzyœci p³yn¹cych z lobbingu.
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Regulacja nie jest potrzebna dla samego prowadzenia lobbingu, bowiem jest on zjawiskiem pierwotnym wobec regulacji prawnej i mo¿e z powodzeniem istnieæ bez dedykowanych mu przepisów.
5) Skuteczna regulacja lobbingu wymaga istnienia dwóch obowi¹zków po stronie lobbystów: rejestracji i regularnej sprawozdawczoœci; obowi¹zek ten dotyczyæ mo¿e
uzupe³niaj¹co równie¿ zleceniodawców lobbingu oraz adresatów lobbingu. Nie s¹ to jednak warunki wystarczaj¹ce, aby zapewniæ regulacji pe³n¹ skutecznoœæ.
6) Do zagadnieñ kluczowych w procesie regulowania lobbingu samorz¹dowego bêd¹
nale¿eæ:
– zbudowanie poprawnej definicji lobbingu samorz¹dowego, która obejmowa³aby
wszystkie jego przejawy; w tym celu powinno dojœæ do œcis³ego okreœlenia grona adresatów takiej dzia³alnoœci oraz jej przejawów i celów, wreszcie – zestawu koniecznych
wy³¹czeñ podmiotowych i przedmiotowych;
– wprowadzenie obowi¹zkowej rejestracji i sprawozdawczoœci lobbystów;
– popularyzacja kodeksów etycznych w formie szkoleñ i egzaminów dla lobbystów
i urzêdników samorz¹dowych;
– odpowiednie wykorzystanie danych pochodz¹cych od lobbystów, aby z jednej strony
zwiêkszaæ przejrzystoœæ procesu decyzyjnego, a z drugiej eliminowaæ negatywne konsekwencje i przejawy wywierania wp³ywu na decydentów politycznych;
– zestaw przywilejów dla lobbystów, którzy zdecyduj¹ siê na poddanie rygorom regulacji; ta zachêta szczególnie w pierwszym okresie obowi¹zywania regulacji bêdzie
mia³a istotny wp³yw na jej skutecznoœæ;
– istnienie systemu sankcji za naruszenie przepisów regulacji lobbingowej, które zwiêksza³yby jej skutecznoœæ.
7) Nie istnieje regulacja optymalna, która eliminowa³aby wszystkie mankamenty lobbingu
nieregulowanego lub sprawia³a, ¿e wykorzystywano by wszystkie korzyœci, jakie dla
organów w³adzy p³yn¹ z istnienia lobbingu. Z jednej strony powoduje to, ¿e regulacje
lobbingowe s¹ stale poprawiane, z drugiej s³u¿y jako g³ówny argument przeciwników
poddawania lobbingu regulacji prawnej. W rezultacie wiele projektów takich regulacji
nie doczeka³o siê uchwalenia, przez co lobbing pozostaje wolny od jakiejkolwiek kontroli
w³adz w zdecydowanej wiêkszoœci demokratycznych pañstw œwiata.

Nale¿y zdaæ sobie sprawê, ¿e lobbing istnieje i rozwija siê bez koniecznoœci uchwalania
stosownej regulacji prawnej. Jej brak sprawia jednak, ¿e nie tylko nie mo¿na skorzystaæ
w pe³ni z dobrodziejstw lobbingu, ale tak¿e trudno jest przeciwdzia³aæ jego negatywnym
konsekwencjom. Wœród nich wspomnieæ nale¿y nie tylko zachowania zaliczane do przestêpstw i œcigane na podstawie odrêbnych przepisów (korupcja, p³atna protekcja). Kiedy
w codziennej dzia³alnoœci w³adz dochodzi do zachwiania równowagi miêdzy interesem
wspólnym i partykularnym, na korzyœæ tego drugiego, wspieranego przez lobbystów –
mo¿e nast¹piæ trudny do naprawienia spadek zaufania obywateli do organów w³adzy i ich
decyzji. W efekcie dojœæ mo¿e tak¿e do znacz¹cego obni¿enia partycypacji spo³ecznej i politycznej obywateli, co jest ju¿ zjawiskiem bardzo niekorzystnym dla idei spo³eczeñstwa obywatelskiego i jej rozwoju, a wiêc jednego z fundamentów nowoczesnych demokracji. Warto
o tym pamiêtaæ przystêpuj¹c do dyskusji o potrzebie regulacji lobbingu w ogóle, a tak¿e
jego samorz¹dowej odmiany.
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