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1. Wpro wa dze nie

S³owo lob by ing1 pocho dzi z jêzyka angie l skiego, gdzie powsta³o dla okre œle nia czyn no œci
podej mo wa nych w mie j scu o nazwie lobby. Wyraz ten posiada kilka zna czeñ. The Oxford
 English Dic tio nary2 defi niuje go w nastê puj¹cy spo sób: „w Izbie Gmin i innych par la men tach 
– wie lki hall wej œciowy lub pomie sz cze nie dostê pne dla pub li cz no œci, s³u¿¹ce g³ównie kon -
taktom miê dzy depu to wa nymi a oso bami nie bêd¹cymi cz³onkami par la mentu”. Pie r wszy
zano to wany przy pa dek u¿y cia s³owa lobby w takim zna cze niu s³ownik odno to wuje w 1640 r. 

W Sta nach Zjed no czo nych lob by uto ¿ sa mia siê g³ów nie z bu dyn kiem Kon gre su, a szcze -
gó l nie Izby Re pre zen tan tów. Ame ry ka nie zdaj¹ siê nie zwra caæ uwa gi na fakt, ¿e lob bing
po ja wi³ siê w USA a¿ o 200 lat pó Ÿ niej ni¿ w An glii i nie spo sób ob ro niæ tezy o ame ry ka ñ -
skiej ge ne zie lob bin gu par la men tar ne go. Mo ¿ na jed nak mó wiæ o Sta nach Zjed no czo nych
jako o pa ñ stwie, w któ rym zja wi sko lob bin gu roz wi nê³o siê, doj rza³o i wy two rzy³o ró ¿ ne
od mia ny.

S³owo lob by to nie ty l ko ko ry tarz pro wadz¹cy do sali ob rad pa r la men tu, ale ka ¿ dy „hall
wej œcio wy”. W ho te lach lob by jest mie j s cem, w któ rym go œcie ho te lo wi mog¹ od byæ nie zo -
bo wi¹zuj¹ce spo t ka nie np. z par t ne ra mi biz ne so wy mi czy dzien ni ka rza mi, bez ko nie cz no -
œci ko rzy sta nia w tym celu z w³as ne go po ko ju. W II po³owie XIX wie ku dwóch pre zy den tów 
USA: Ulys ses S. Grant i Ab ra ham Lin coln re gu la r nie bywa³o w hal lu wa szyng toñ skie go
 hotelu Wil lard, po³o¿o ne go nie opo dal Bia³ego Domu. Tam spo ty ka li siê z rze cz ni ka mi
 reprezentuj¹cymi gru po we in te re sy prze de wszy stkim prze mys³ow ców3. W ten spo sób
 angielskie po j mo wa nie lob bin gu, jako pra kty ki stri c te par la men tar nej, w USA uleg³o po sze -
rze niu i objê³o rów nie¿ dzia³ania ad re so wa ne do w³adzy wy ko na w czej.

Pro ces po sze rza nia za kre su po jê cio we go te r mi nu „lob bing” nie za ko ñ czy³ siê i trwa na -
dal. Jest on zwi¹zany z dzia³al no œci¹ sa mych lob by stów – rze cz ni ków in te re sów, po szu -
kuj¹cych do stê pu do de cy den tów po li ty cz nych w celu wy wa r cia na nich wp³ywu na
ko le j nych po zio mach w³adzy. Ta k ¿e na uka pra wa, ba daj¹c i ana li zuj¹c zja wi sko lob bin gu,
od kry wa ko le j ne ob sza ry jego wy stê po wa nia. Do ro bek do ktry ny zy ska³ nowe, pra kty cz ne
zna cze nie wraz z po ja wie niem siê pie r wszych re gu la cji pra wnych lob bin gu. Szy b ko
 okaza³o siê, ¿e re gu la cja sku te cz na to taka, któ ra obe j mu je mo ¿ li wie wszy stkie prze ja wy,
ob sza ry i me to dy dzia³al no œci lob bin go wej. Wy ma ga³o to wni kli wej ob se r wa cji pra kty ki
dzia³ania or ga nów w³adzy. Z cza sem do strze ¿o no ewi den t ne przyk³ady dzia³al no œci

1  Po pra w na pi so w nia tego wy ra zu to lob by ing. W ni nie j szym te k œcie u¿y waæ bê dzie my, po do b nie jak usta -
wo da w ca pol ski, spo l sz czo nej wer sji: „lob bing”.

2  The Ox ford En glish Di c tio na ry, t. 8, Ox ford Uni ve r si ty Press, Ox ford 1989, s. 1074.
3  F. Schli t zer, Lob by ing in Pra cti ce. Con fe ren ce: Lob by ing and in sti tu tio nal stru c tu re of po li cy ma king. Uni ve r si ty

of Rome „La Sa pien za”, 26-27 IX 2002, http://lob by.au die ripu bli ce.ro/Use r Fi les/File/Stu dii%20de spre
%20lob by/Lob by ing%20in%20pra c ti ce_Schli t zer.pdf s. 7–8; T. Wa lat, Sztu ka na ci ska nia, „Wprost” z 17 sty cz -
nia 2004 r.; T. Ra dzi mi ñ ska, Lob bing czy li de mo kra cja. Roz mo wa z T. Gra y em, „Nowe ¯ycie Go spo da r cze” 1998,
nr 35, s. 14.



 lobbingowej pro wa dzo nej przy in nych ni¿ pa r la ment i pre zy dent or ga nach w³adzy. Spo wo -
do wa³o to za rów no po sze rza nie, jak i pog³êbia nie de fi ni cji lob bin gu. Wœród ad re sa tów
dzia³al no œci lob bin go wej zna laz³y siê nie ty l ko or ga ny i fun kcjo na riu sze pa r la men tu czy
apa ra tu urzêd ni cze go pre zy den ta. Od kry to lob bing miê dzy naro do wy, lob bing przy
w³adzy s¹do wni czej oraz lob bing sa morz¹dowy.

„Od kry cie” lob bin gu sa morz¹do we go przy pi su je siê ame ry ka ñ skim po li to lo gom, któ rzy 
do strze gli akty w noœæ lob by stów na po zio mie w³adz lo ka l nych. Nie ró ¿ ni siê on w znacz¹cy
spo sób od in nych od mian lob bin gu. Me to dy, œro d ki czy stra te gie s¹ po do b ne. Inna jest je dy -
nie ska la dzia³al no œci i inne ob sza ry te ma ty cz ne lob bin gu sa morz¹do we go. Na tym po zio -
mie lob by œci czê sto re pre zen tuj¹ in te re sy zwi¹zane z zago spoda ro wa niem prze strzen nym,
uzy ski wa niem ko rzy st nych de cy zji do tycz¹cych za bu do wy te re nu czy prze zna cze nia grun -
tów4. Oczy wi œcie nie jest to je dy ne pole ich zain te re so wañ. Ska la dzia³al no œci lob by sty cz nej
bê dzie za wsze za le ¿ na od dwóch ele men tów: za kre su ko m pe ten cji okre œlo ne go or ga nu
w³adzy sa morz¹do wej jako ad re sa ta lob bin gu oraz sto p nia akty w no œci tego or ga nu re a li zu -
j¹cego swo je ko m pe ten cje czy ko rzy staj¹cego z nich. Im sze r szy za kres ko m pe ten cji
i  wiêksza akty w noœæ or ga nu, tym wiê ksza ska la lob bin gu sa morz¹do we go. Mo ¿ na prze wi -
dy waæ, ¿e na po zio mie sa morz¹du tery to rial ne go uwa ga lob by stów bê dzie sku pio na g³ów nie
na de cy zjach w spra wach indy widu a l nych, rza dziej na pro ce sie two rze nia norm general -
nie-ab strakcy j nych, któ ry w g³ów nej mie rze od by wa siê na po zio mie ogól no kra jo wym,
w par la men tach, i sta no wi g³ówny obiekt zain tere so wa nia lob by stów par la men tar nych.

2. De fi ni cja lob bin gu sa morz¹do we go

2.1. Lob bing ad re so wa ny do or ga nów sa morz¹du

De fi ni cja lob bin gu sa morz¹do we go nie ró ¿ ni siê zby t nio od tej opi suj¹cej lob bing w ogó le.
Wy ni ka to z fa ktu, ¿e lob bing sa morz¹dowy jest je dy nie od mian¹ lob bin gu, a nie zja wi s -
kiem nie za le ¿ nym czy w isto t ny spo sób od mien nym.

Przez lob bing sa morz¹dowy ro zu mieæ bê dzie my zgod ne z pra wem czyn no œci po dej mo -
wa ne przez zare je stro wane go lob by stê dzia³aj¹cego za wy na gro dze niem (lub zwro tem
ko sztów) i w in te re sie zle ce nio daw cy lob bin gu, w celu wy wa r cia ko rzy st ne go dla zle ce -
nio daw cy wp³ywu na dzia³al noœæ or ga nów sa morz¹do wych.

Tak ogó l ne sfo r mu³owa nie de fi ni cji wy ni ka z fa ktu, ¿e nie ist nie je je den po wszech nie
przy jê ty pogl¹d na te mat form akty w no œci za li cza nych do lob bin gu. Po wo du je to, ¿e czêœæ
re gu la cji uz na je za lob bing wy³¹cz nie dzia³al noœæ o cha ra kte rze bez po œred nim, tj. wp³ywa -
nie na or ga ny w³adzy po przez kon ta kty oso bi ste, tele fo ni cz ne czy pi se m ne. Inne re gu la cje
jako lob bing okre œlaj¹ rów nie¿ ró ¿ ne go ro dza ju dzia³ania po œred nie, a na wet przy goto wa w -
cze, ta kie jak: two rze nie stra te gii lob by sty cz nych, moni to ro wa nie pro ce su de cy zyj ne go,
ana li za ma te ria³ów pra so wych, przy goto wy wa nie ma te ria³ów mery to ry cz nych przy da t -
nych pod czas po dej mo wa nia prób wp³ywa nia na pro ces de cy zy j ny (tak np. w re gu la cji
 miasta Ma di son). Co isto t ne, czêœæ re gu la cji wy ma ga, aby wszy stkie te po œred nie fo r my pro -
wa dze nia lob bin gu by³y ra por to wa ne jako lob bing. Inne na ka zuj¹ je dy nie uw z glêd nia nie
ich przy okre œla niu, czy dany pod miot wype³nia de fi ni cjê lob by sty – uza le ¿ niaj¹ bo wiem
na by cie sta tu su lob by sty oraz zwi¹za nych z tym obo wi¹zków od prze kro cze nia li mi tu

4 Re gu la cja pra w na lob bin gu sa morz¹do we go na œwie cie

4  Zob.: A.J. No w nes, J. Gi les, Big City Lob by ists: Who They Are and What They Do, Wes tern Po li ti cal Scien ce
As so cia tion, Long Be ach, CA 2002, s. 17.



 czasu po œwiê ca ne go na dzia³ania oko³olob bin go we. S¹ wre sz cie re gu la cje, któ re ta kich
 poœrednich dzia³añ w ogó le nie uz naj¹ za lob bing.

Umie js co wie nie lob bin gu sa morz¹do we go w ogó l nych re gu la cjach lob bin go wych prze -
ja wia siê na ogó³ w jed nej z dwóch po sta ci:

1) ist nie nia od rê b nej de fi ni cji lob bin gu sa morz¹do we go. Na ogó³ po wie la ona ogóln¹ de fi ni -
cjê lob bin gu z uw z glêd nie niem pod sta wo wych ró ¿ nic ustro jo wych miê dzy pa ñ stwem
a sa morz¹dem tery to ria l nym;

2) bra ku od rê b nej de fi ni cji. W ta kim wy pa d ku ogó l na de fi ni cja lob bin gu wœród ad re sa tów
dzia³al no œci lob bin go wej wska zu je rów nie¿ or ga ny sa morz¹du tery to rial ne go. Nie
 dochodzi wiêc do wyod rê b nie nia lob bin gu sa morz¹do we go, a od dzia³ywa nie na or ga ny
sa morz¹dowe uz na je siê za je den z prze ja wów lob bin gu.

2.2. Lob bing na zle ce nie jed no stki sa morz¹du tery to rial ne go

Okre œle nie „lob bing sa morz¹dowy” mo¿e byæ u¿y te nie ty l ko dla opi sa nia wy wie ra nia
wp³ywu na or ga ny sa morz¹dowe. Rza d szym, ale spo ty ka nym zja wi skiem jest lob bing
upra wia ny w in te re sie wspól not sa morz¹do wych – za rów no wo bec or ga nów pa ñ stwa, jak
i na po zio mie miê dzy naro do wym (np. w in te re sie ubo ¿ szych re gio nów Unii Eu ro pe j skiej).
Na ma r gi ne sie mo ¿ na przy po mnieæ, ¿e ta od mia na lob bin gu jest jedn¹ z naj sta r szych.
Pocz¹tki lob bin gu upra wia ne go w in te re sie i na zle ce nie miast w Rze czypo spo li tej da tu je siê 
na XVI wiek. 

Ist niej¹ dwa mo ¿ li wie po dej œcia do tak poj mo wa ne go lob bin gu sa morz¹dowego w za -
kre sie jego re gu la cji pra wnej:

1) za sto so wa nie zna j duj¹ prze pi sy ogó l ne do tycz¹ce pro wa dze nia dzia³al no œci lob bin go wej;
je dy nie oso ba zle ce nio daw cy jest inna, a wszy stkie po zo sta³e ele men ty (przed miot dzia³al -
no œci, oso ba lob by sty, pra wa i obo wi¹zki lob by sty itd.) s¹ ta kie same lub bar dzo po do b ne;

2) ze wzglê du na oso bê zle ce nio daw cy (jed no stka sa morz¹du tery to rial ne go) i cel dzia³al no -
œci lob bin go wej (in te res mie sz ka ñ ców jed no stki sa morz¹do wej) usta wo da w ca de cy du je
o od mien nym ure gu lo wa niu tego typu lob bin gu (do ty czy to np. zwo l nie nia z czê œci
 obowi¹zków, a na wet ca³ko wi te go wy³¹cze nia spod re ¿i mu usta wy urzêd ni ków
 samorz¹do wych wy ko nuj¹cych dzia³al noœæ lob bin gow¹ w imie niu i in te re sie jed no stki
sa morz¹do wej5).

W ni nie j szym opra co wa niu przez „lob bing sa morz¹dowy” bê dzie my ro zu mieæ pra kty kê 
wy wie ra nia wp³ywu na or ga ny w³adzy sa morz¹do wej.

2.3. Lob bing sa morz¹dowy na po zio mie ogól no kra jo wym

Lob bing sa morz¹dowy, jako rze cz ni c two in te re sów, na ogó³ eko no mi cz nych, nie musi
od by waæ siê wy³¹cz nie na po zio mie sa morz¹do wym. De cy zje maj¹ce wp³yw na wspól no ty
sa morz¹dowe, w tym na dzia³al noœæ w³adz sa morz¹do wych, za pa daj¹ czê sto na po zio mie

Ma r cin M. Wi szo wa ty 5

5  Tak sta no wi wiê kszoœæ ustaw sta nów USA: Ala ba ma, Ala ska, Ar kan sas (z wyj¹tka mi), Con ne c ti cut, De la -
wa re, Ge o r gia, Ha wa je, Ida ho, Il li no is (do okre œlo nej wy so ko œci wy na gro dze nia), In dia na, Iowa (ty l ko po -
chodz¹cy z wy bo ru urzêd ni cy), Ken tu c ky, Ma ry land, Mas sa chu setts, Mi chi gan, Min ne so ta (z wyj¹tka mi),
Mis si sip pi, Mon ta na, Ne bra ska, Ne va da, New Je r sey, Nowy Me ksyk, Ohio, Okla ho ma, Po³ud nio wa Ka ro li na,
Pó³no c na Ka ro li na, Pó³no c na Da ko ta, Rho de Is land, Ten nes see, Te ksas (do okre œlo nych w usta wie gra nic),
Utah, Ve r mont, Wi r gi nia, Wa szyn g ton, Wi s con sin, Wy oming, Za chod nia Wi r gi nia.



wy ¿szym, czy li ogól no kra jo wym. St¹d czêœæ lob by stów sa morz¹do wych mo¿e pro wa dziæ
swoj¹ dzia³al noœæ przy or ga nach pa ñ stwo wej w³adzy usta wo da w czej i wy ko na w czej. Jak
do wo dzi my w da l szej czê œci ni nie j sze go opra co wa nia, usta wo da w cy i pro je kto daw cy
ustaw w wie lu pa ñ stwach nie przy pad ko wo zde cy do wa li o w³¹cze niu pro ble ma ty ki lob bin -
gu sa morz¹do we go do ustaw ogó l nych, re gu luj¹cych dzia³al noœæ lob bin gow¹ na ró ¿ nych
po zio mach stru ktu ry w³adz.

3. Re gu la cja pra w na lob bin gu sa morz¹do we go

3.1. Re gu la cja na œwie cie

Stan i po ziom za awan so wa nia re gu la cji pra wnej lob bin gu sa morz¹do we go na œwie cie
jest po do b ny jak w przy pa d ku re gu la cji lob bin gu na po zio mie ogól nopa ñ stwo wym. W USA 
i w Ka na dzie (w mnie j szym sto p niu) pro ces re gu la cji lob bin gu jest za awan so wa ny. Poza
tymi pa ñ stwa mi jest to wci¹¿ rza d koœæ, cho cia¿ po œwiê ca mu siê co raz wiê cej uwa gi, szcze -
gó l nie w sce p ty cz nej do tej pory Eu ro pie Za chod niej. Pro ces re gu lo wa nia lob bin gu lo ka l ne -
go to zja wi sko sto sun ko wo nowe na wet w USA, a w Eu ro pie pra kty cz nie nie obe c ne.

Re gu la cjê lob bin gu sa morz¹do we go spo ty ka my obe c nie w wiê kszo œci sta nów, w tym
w wie lu mia stach USA, a ta k ¿e Ka na dy. Ame ry ka ñ skie re gu la cje sa morz¹dowe wy ka zuj¹
wie le wza je mnych po do bieñstw, co wy ni ka z po wszech ne go zwy cza ju cze r pa nia in spi ra cji
przez pro je kto daw ców no wych re gu la cji z roz wi¹zañ wcze œ nie j szych, obo wi¹zuj¹cych
w in nych jed no stkach sa morz¹do wych (szcze gó l nie po wia tach i mia stach6). Do mi nuj¹ca
po zy cja USA jako li de ra w pro ce sie re gu la cji lob bin go wej oz na cza, ¿e obo wi¹zuj¹ce tam
akty pra w ne mo ¿ na za li czyæ do naj bar dziej za awan so wa nych oraz najli cz nie j szych. Nie jest
to jed nak rów no zna cz ne z twier dze niem, ¿e ame ry ka ñ skie re gu la cje lob bin go we osi¹gnê³y
ju¿ op ty ma l ny po ziom. Do wo dem s¹ li cz ne i sta³e no we li za cje re gu la cji lob bin go wych,
 wynikaj¹ce naj czê œciej z od kry wa nia no wych afer lob by sty cz nych czy luk w pra wie. Zda rza 
siê rów nie¿, ¿e pro po zy cja ure gu lo wa nia lob bin gu na po zio mie sa morz¹do wym nie zna j du -
je po pa r cia. Taka sy tu a cja mia³a mie j s ce w maju 2009 r. w sta nie Con ne c ti cut. Od rzu co no
tam pro jekt spe cja l nej usta wy re gu luj¹cej ty l ko lob bing sa morz¹dowy (w Con ne c ti cut obo -
wi¹zuje ju¿ ogó l na, sta no wa usta wa lob bin go wa)7.

Wiê kszoœæ re gu la cji ogól nopa ñ stwo wych oraz pro je któw ta kich aktów spo za te ry to rium
Ame ry ki Pó³no c nej obe j mu je rów nie¿ dzia³al noœæ lob bin gow¹ ad re so wan¹ do or ga nów
 samorz¹du tery to rial ne go. Pra kty ka uchwa la nia od rê b nych re gu la cji do tycz¹cych wy³¹cz -
nie lob bin gu sa morz¹do we go jest bar dzo rza d ka. Je dy nym przyk³adem sa morz¹do wej
 regulacji lob bin gu w Eu ro pie, co cie ka we – ist niej¹cej w wa run kach bra ku re gu la cji ogól -
nopa ñ stwo wej – jest akt obo wi¹zuj¹cy we w³oskiej To ska nii8.

Wci¹¿ jed nak liczn¹ gru pê wœród re gu la cji i pro je któw re gu la cji pra wnej lob bin gu sta no -
wi¹ te, któ re w ogó le nie tra ktuj¹ o lob bin gu sa morz¹do wym. Ogra ni czaj¹ siê do po zio mu
ogól no kra jowe go lub na wet ty l ko do lob bin gu usta woda w cze go. 

6 Re gu la cja pra w na lob bin gu sa morz¹do we go na œwie cie

6  In fo r ma cje na ten te mat za wa r te s¹ np. w uza sad nie niach pro je któw re gu la cji lob bin go wych miast Cha pel 
Hill i Man hat tan Be ach.

7  Mu ni ci pal Lob by ing Bill De fe a ted – Is the pen du lum slo wing down?, http://www.ethi cal -in fluen ce.com
/blog/ct_po li tics/municipal -lobbying -bill-de fea ted-%E2%80%93-is-t he-pendu lum-slo wing- down/.

8  No r me per la tra spa ren za dell`at ti vit� po li ti ca e ammi ni stra ti va del Con si glio re gio na le de lla To s ca na,
„Leg ge Re gio na le” z 18 sty cz nia 2002 r., nr 5 („Bol let ti no Uf fi cia le” z 28 sty cz nia 2002 r., nr 2, cz. 1, Roz dzia³ I). 



W ni nie j szym opra co wa niu odwo³uje my siê do kil ku dzie siê ciu aktów pra wnych, wœród
któ rych zna laz³y siê re gu la cje obo wi¹zuj¹ce lub pro je kty po chodz¹ce g³ów nie z USA i Ka na -
dy, ale ta k ¿e ki l ku na stu pañstw Eu ro py i Ame ry ki Po³ud nio wej. Szcze gó l nie god ne uwa gi
s¹ sa morz¹dowe re gu la cje i pro je kty re gu la cji, po chodz¹ce od or ga nów w³adzy sa morz¹do -
wej. Re gu la cje:

– USA (mia sta): Ba l ti mo re (Ma ry land), Chi ca go (Il li no is), Cin cin na ti (Ohio), De nver (Ko lo -
ra do), El Paso (Te ksas), Ir vi ne (Ka li fo r nia), Los An ge les (Ka li fo r nia), Ma di son (Wi s con -
sin), Nowy Jork (Nowy Jork), Pho e nix (Ari zo na), San An to nio (Te ksas), San Die go (Ka li -
fo r nia), San Fran ci s co (Ka li fo r nia), San ta Cla ri ta (Ka li fo r nia), Se at t le (Wa szyn g ton);

– USA (po wia ty): Hill s bo ro ugh Co un ty (Flo ri da);
– Kanada (mia sta): To ron to (On ta rio), Ot ta wa (On ta rio);
– Euro pa: To ska nia.

Pro je kty re gu la cji:

– USA (mia sta): Cha pel Hill (Ka ro li na Pó³no c na), Dal las (Te ksas), Man hat tan Be ach (Ka li -
fo r nia), Oce an si de (Ka li fo r nia).

3.2. Fo r ma re gu la cji

Roz ró ¿ nia my trzy pod sta wo we fo r my re gu la cji lob bin gu sa morz¹do we go:

Re gu la cja w akcie pra wnym do tycz¹cym lob bin gu na po zio mie ogól no kra jo wym to
obe c nie naj czê œciej wy bie ra ne roz wi¹za nie. Wœród ad re sa tów lob bin gu wy mie nia siê or ga -
ny sa morz¹dowe, a cza sem ta k ¿e sa morz¹dowe or ga ny we wnê trz ne czy urzêd ni ków
 samorz¹do wych. Poza tym re gu la cja jest nie mal iden ty cz na, z ró ¿ ni ca mi wy ni kaj¹cymi
np. z u sta no wie nia od rê b ne go or ga nu reje stra cyj ne go czy te¿ od mien no œci ustro jo wych
(orga niza cy j nych lub kom pe ten cyj nych) miê dzy or ga na mi pa ñ stwa a or ga na mi sa morz¹du
tery to rial ne go9.

Regu la cja w odrê b nym akcie pra wnym odnosz¹cym siê wy³¹cznie do lob bingu samo -
rz¹dowego. Ta forma regu la cji wymaga szczegó³owego opisu, mo¿e bowiem wystê po waæ
w kilku odmia nach.

Naj czê œciej spo ty ka nym rozwi¹zaniem jest regu la cja uchwa lana przez organ samo -
rz¹dowy, wzo ruj¹ca siê na posta no wie niach aktu ogól no kra jowego. Wynika to na ogó³
z  faktu, i¿ w akcie ogól no kra jo wym zna j duje siê upo wa ¿ nie nie dla orga nów samorz¹do -
wych do ure gu lo wa nia lob bingu na ich obsza rze dzia³ania. Nie ozna cza to jed nak pe³nej
 autonomii organu w³adzy loka l nej. Na ogó³ wymaga siê, aby regu la cja by³a ana lo gi czna lub
wrêcz identy czna jak na pozio mie ogól no kra jo wym. Jest to wiêc rozwi¹zanie jedy nie for mal -
nie odró ¿ niaj¹ce siê (rang¹ aktu pra wnego i orga nem wydaj¹cym) od wspo mnia nego
w  poprzedniej regu la cji. Jako przyk³ad mo¿emy tu wymie niæ ame ry ka ñ skie stany Ala bama, 
Ari zona i Arkan sas. W usta wie lob bin go wej stanu Illi nois zna laz³o siê upo wa ¿ nie nie
 umo¿liwiaj¹ce w³adzom loka l nym przy jê cie odpo wied nich regu la cji lob bin go wych, ale
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9  Szcze gó l ne go przyk³adu do sta r cza usta wa li te wska, któ ra nie wy mie nia wprost or ga nów sa morz¹do -
wych jako ad re sa tów lob bin gu. W prze pi sie okre œlaj¹cym obo wi¹zki lob by sty w za kre sie uja w nia nia swo ich 
pra ktyk usta wa wy li cza jed nak info r mo wa nie opi nii pu b li cz nej i w³adz „o przy goto wy wa nych pro je ktach
aktów pra wnych w in sty tu cjach sa morz¹do wych”, z cze go wy ni ka dopu sz cza l noœæ lob bin gu sa morz¹do we -
go (Ar ty ku³ 4 ustêp 1 pkt 4 usta wy Lie tu vos Re spu b li kos Lo bi sti nes Ve i klos, 2000 m. birželio 27 d.
Nr. VIII-1749).



z zastrze ¿e niem, ¿e bêd¹ zgodne ze sta no wymi10. Regu la cjê tak¹ uchwali³o np. mia sto Chi -
cago11. Z kolei w sta nie Mary land obowi¹zuje prze pis, który prze wi duje obowi¹zek wyda -
nia przez w³adze loka lne prze pi sów lob bin go wych ana lo gi cz nych do sta no wych12.
W Euro pie takie rozwi¹zanie prze wi dywa³ w³oski pro jekt z 2002 r., który wy³¹cza³ regu la cjê 
lob bingu przy w³adzach loka l nych z ustawy, jed no cze œ nie nak³adaj¹c na samorz¹dy
obowi¹zek wyda nia sto so w nych prze pi sów loka l nych, ana lo gi cz nych do cen tra l nych13.

Inne roz wi¹za nie prze wi du je usta no wie nie w akcie ogól no kra jo wym upo wa ¿ nie nia
o cha ra kte rze za kre so wym. Oz na cza to, ¿e pra wo da w ca (naj czê œciej cho dzi o usta wo da w cê) 
upo wa ¿ nia, a na wet zo bo wi¹zuje or gan do wy da nia lo ka l nej re gu la cji dzia³al no œci lob bin -
go wej, ale stwier dza, ¿e nie mo¿e byæ ona ³agod nie j sza lub su ro wsza od re gu la cji ogól no -
kra jo wej. Ta kie za strze ¿e nie za wie ra np. lob bin go wa usta wa sta nu Mi chi gan, któ ra
za ka zu je, by akt re gu luj¹cy lob bing na po zio mie po wia tu, mia sta, wsi lub dys try ktu szko l -
ne go za wie ra³ po sta no wie nia su ro wsze ni¿ usta wa14. Jest to wiêc ogó l ne przy zwo le nie
 dotycz¹ce wy da wa nia ta kich lo ka l nych re gu la cji, jed nak bez usta na wia nia obo wi¹zku czy
pre cy zo wa nia szcze gó³owych po sta no wieñ.

Ko le j na mo ¿ li woœæ to akt pra w ny wy da ny z ini cja ty wy od do lnej mie sz ka ñ ców lub w³as -
nej przez or gan sa morz¹du, nie na wi¹zuj¹cy wprost do re gu la cji ogól nopa ñ stwo wej
(np. mia sto San Die go w Ca li fo r nii, powiat Hill s bo ro ugh Co un ty na Flo ry dzie, mia sto
 Madison w Wi s con sin).

Re gu la cje frag men tary cz ne lub uzu pe³niaj¹ce, o cha ra kte rze faku lta ty w nym, jak œro -
do wi sko we ko de ksy ety cz ne. Roz ró ¿ nia my dwa ro dza je œro do wi sko wych ko de ksów ety -
cz nych. Pie r wsze s¹ two rzo ne przez or ga ni za cje bran ¿o we zrze szaj¹ce pro fe sjo nal nych
lob by stów15 i sta no wi¹ je dyn¹ w da nym pa ñ stwie fo r mê re gu la cji, a ra czej samo re gu la cji
lob bin go wej. Dru gi typ ko de ksów wy stê pu je w wa run kach obo wi¹zy wa nia usta wy lob bin go wej 
(lub in ne go typu aktu pra wne go). Ko deks two rzo ny jest przez or gan w³aœci wy do re je stra cji
lob by stów, na pod sta wie upo wa ¿ nie nia za wa r te go w re gu la cji usta wo wej, jako jej uzu -
pe³nie nie.

Lob by œci wstê puj¹cy do or ga ni za cji bran ¿o wej zo bo wi¹zuj¹ siê do prze strze ga nia usta -
no wio nych przez ni¹ regu³ w³aœci we go po stê po wa nia. W przy pa d ku ko de ksów two rzo -
nych przez or ga ny reje stra cy j ne czê sto wy ma ga siê od by cia od po wied nie go szko le nia
do tycz¹cego tre œci ko de ksu, a na wet zda nia eg za mi nu. Szko le nia lub eg za mi ny s¹ re gu la r -
nie po na wia ne przy oka zji od na wia nia re je stra cji.

8 Re gu la cja pra w na lob bin gu sa morz¹do we go na œwie cie

10  Il li no is Lob by ist Re gi stra tion Act, 13 paŸ dzie r ni ka 1969 r., Il li no is Co m pi led Sta tu tes, roz dzia³ 25 (Le gis la -
tu re), § 170/11.2. 

11  Naj no wsza no we li za cja mia³a mie j s ce w paŸ dzie r ni ku 2009 r. i po le ga³a m.in. na pod wy ¿sze niu kar za
upra wia nie dzia³al no œci lob bin go wej bez re je stra cji oraz niez³o¿e nie ra po r tu. Wed³ug da nych z grud nia
2009 r. re jestr lob by stów zare je stro wa nych na pod sta wie re gu la cji mia sta Chi ca go li czy³ 613 lob by stów. Re pre -
zen towa li oni ponad 1300 klien tów (zob. City of Cho ca ho Bo ard of Et hics List of Re gi ste red Lob by ists,
http://egov.city of chi ca go.org/we bpo r tal/COC Web Po r tal/COC_EDITORIAL/lo b - list-12-15-09.pdf).

12  Sta te Go ve r n ment Act of Ma ry land, tytu³ 15, sub ty tu³ 7 (Lob by ing), § 15-803–§15-806. Zob. np. re gu la cjê
obo wi¹zuj¹c¹ w mie œcie Ba l ti mo re: Ba l ti mo re City Code, art. 8, sub. 8 (Lob by ing).

13  Art. 8 (pro jekt nr 3485/2002: Dis ci p li na dell’attivit� di re la zio ne svo l ta nei con fron ti dei co m po nen ti delle As sem -
b lee le gis la ti ve e dei ti to la ri di pub b li che fun zio ni).

14  Mi chi gan Act 472 of 1978, Sec. 4.425.
15  Omó wie nia ki l ku ko de ksów œro do wi sko wych za wie ra do ku ment przy go to wa ny przez OECD: Lob by ists,

go ve r n ment and pu b lic trust: Pro mo ting in te gri ty by self -re gu la tion, Sygn. GOV/PGC(2009)9, 9 paŸ dzie r ni ka
2009 r., s. 23–30.



3.3. Ele men ty re gu la cji lob bin gu sa morz¹do we go

Ze wzglê du na ramy opra co wa nia po ni ¿ sza ana li za zo sta nie ogra ni czo na g³ów nie do
tych ele men tów re gu la cji pra wnej, któ re od nosz¹ siê bez po œred nio do lob bin gu sa morz¹do -
we go. Za gad nie nia wspó l ne dla re gu la cji lob bin gu przy or ga nach pa ñ stwa i or ga nach sa -
morz¹do wych zo stan¹ tu taj wspo mnia ne bar dzo ogó l nie, aby nie po wie laæ tre œci
do stê p nych pu b li ka cji tra ktuj¹cych o re gu la cji pra wnej lob bin gu16. 

Do ty po wych ele men tów re gu la cji lob bin go wej na le ¿y okre œle nie: ad re sa tów i zle ce nio -
daw ców lob bin gu sa morz¹do we go, oso by lob by sty, za sto so wa nych przez usta wo da w cê
lub pra wo da w cê wy³¹czeñ pod mio to wych i przed mio to wych, praw i obo wi¹zków lob by -
sty, w tym obo wi¹zku re je stra cji i sk³ada nia spra wo z dañ, wre sz cie san kcji prze wi dzia nych
za na ru sze nie prze pi sów. 

3.3.1. Ad re sat lob bin gu sa morz¹do we go

Ad re sa ci lob bin gu sa morz¹do we go s¹ w aktach pra wnych (i ich pro je ktach) okre œla ni
albo ogó l nie, jako „or gan sa morz¹du”, albo szcze gó³owo z wy li cze niem kon kre t nych or ga -
nów i urzêd ni ków, do któ rych lob by œci mog¹ kie ro waæ swo je dzia³ania. Prze wa ¿a pie r wsze
ujê cie, któ re spo ty ka my w wiê kszo œci re gu la cji pra wnych (np. Wê gry) oraz pro je któw
(np. Bu³ga ria17 czy Ru mu nia18).

Roz wi¹za nie dru gie go typu od na leŸæ mo ¿ na np. w usta wie pe ru wia ñ skiej, któ ra wœród
ad re sa tów lob bin gu wy mie nia bu r mi strzów miast19, czy ka na dy j skiej pro win cji Qu e bec,
któ ra wœród urzêd ni ków pu b li cz nych, wo bec któ rych mo¿e byæ pro wa dzo na dzia³al noœæ
lob bin go wa, wy ra Ÿ nie wy li cza: bu r mi strzów, cz³on ków rad mie j skich i gmin nych oraz
w³adz sa morz¹do wych i pra co w ni ków ko mu na l nych20. Zda rzaj¹ siê rów nie¿ okre œle nia
ogó l nie j sze, jak „urzêd nik mie j ski”, na stê p nie do pre cyzo wa ne w dro dze szcze gó³owe go
wy li cze nia: „urzêd nik mie j ski to ka ¿ dy po chodz¹cy z wy bo ru urzêd nik sa morz¹du mie j -
skie go, cz³onek ja kie goko l wiek cia³a do ra d cze go powo³ane go przez Radê Miejsk¹, ja ki ko l -
wiek eta to wy pra co w nik urzê du mie j skie go, szef depa r ta men tu, wy dzia³u rady mie j skiej,
asy stent sze fa lub ja ki ko l wiek eta to wy pra co w nik ja kie goko l wiek depa r ta men tu, do któ re go
obo wi¹zków na le ¿y reko men do wa nie urzêd ni kom mie j skim pod jê cia ja kiej ko l wiek de cy zji
w za kre sie spra wo wa nia w³adzy sa morz¹do wej”21.

Regu la cja lob bin gowa mia sta Pho e nix ogra ni cza kr¹g adre sa tów lob bingu do w³adz miej -
skich pochodz¹cych z wybo rów powszech nych22.

Po do b nie jak w wy pa d ku prze pi sów od nosz¹cych siê do or ga nów pa ñ stwa, w wiê kszo -
œci re gu la cji lob bin go wych, po mi mo po zo r nie sze ro kie go za kre su pod mio to we go usta wy
okre œlaj¹cego sa morz¹do wych ad re sa tów lob bin gu („or gan sa morz¹du”), gru pa ta pod le ga
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16  Ich szcze gó³owa ana li za: M.M. Wi szo wa ty, Re gu la cja pra w na lob bin gu na œwie cie. Hi sto ria, ele men ty, stan
obe c ny, Wy daw ni c two Se j mo we, Wa r sza wa 2008.

17  Art. 2 pro je ktu usta wy z li pca 2002 r.
18  Lege pri vind re gi mul acti vi ta to ril de lob by (art. 5 ust. 1). Pro jekt nr 638/2004 z 26 paŸ dzie r ni ka 2004 r.
19  Art. 5 (Ley que re gu la la ge stión de in te re ses en la ad mi ni stra ción pública Ley Nº 28024).
20  Lob by ing Trans pa ren cy and Et hics Act, Re gu la tions et Sta tu tes de Qu e bec, (R.S.Q.), Cha p ter T-11.011,

2002, c. 23, s. 4. Cha p ter I-4.(5), wer sja z 27 li pca 2009 r.
21  Pro jekt re gu la cji lob bin go wej: An Or di nan ce to esta b lish Lob by ing Re gu la tions and ad di tio nal et hi cal and 

dis c lo su re stan dards for me m bers of the Cha pel Hill Town Co un cil (2004-05-24/O-7). Mia sto Cha pel Hill,
 Karolina Po³ud nio wa, pro jekt zg³oszo ny 24 maja 2004 r.

22  Cha p ter 2, Art. XXX, sec. 2-1002, Code of the City of Pho e nix.



do okre œle niu przez uœci œle nie celu ad re so wa nej do nich dzia³al no œci lob bin go wej. Na
przyk³ad w Gru zji do pu sz cza siê od dzia³ywa nie lob by sty cz ne na w³adze sa morz¹dowe
(tzw. sa kre bu³y po wia to we i mie j skie), ale wy³¹cz nie w za kre sie ich upra w nieñ i dzia³añ pra -
wo twó r czych, co wy³¹cza z za kre su dopu sz czal ne go wp³ywu lob bin go we go np. dzia³al -
noœæ kre a cyjn¹23. Do pre cyzo wa nie przed mio tu dzia³al no œci lob bin go wej s³u¿y eli mi na cji
nie po¿¹da nej sy tu a cji, gdy ka ¿ dy kon takt z urzêd ni kiem mie j skim wy ma ga³by rapo r to wa -
nia. Po mo c ne w tej mie rze s¹ wy da wa ne przez w³adze mie j skie pod rê cz ni ki i po rad ni ki dla
lob by stów 24. 

Odwo³uj¹c siê do tre œci re gu la cji ame ry ka ñ skich, mo ¿ na stwier dziæ, ¿e lob bing sa mo -
rz¹dowy po le ga na wp³ywa niu na „de cy zje w³adz sa morz¹do wych” (mu ni ci pal de ci sion), do
któ rych za li cza siê na ogó³:

– przy goto wy wa nie i zg³asza nie pro je któw aktów pra wnych, wp³ywa nie na ich uchwa le -
nie, zmia nê lub uchy le nie, a ta k ¿e blo ko wa nie pod jê cia de cy zji w da nej spra wie,

– za wie ra nie umów z w³ad za mi mie j ski mi,
– de cy zje or ga nów qu a si-s¹do wych i de cy zje admi ni stra cyj ne do tycz¹ce m.in. za bu do wy

grun tów, zago spoda ro wa nia prze strzen ne go, pla nów archi tekto ni cz nych,
– udzie la nie gran tów, do ta cji, li cen cji, po zwo leñ.

Pra wo nie jed no li cie od no si siê do zaan ga ¿o wa nia lob by stów w ka m pa niê wy borcz¹ kan -
dy da tów do w³adz sa morz¹do wych. S¹ re gu la cje, któ re za ka zuj¹ ta kie go udzia³u. Inne za li -
czaj¹ go do gru py wy³¹czeñ przed mio to wych i odsy³aj¹ do re gu la cji za wa r tych w pra wie
wy bo r czym. Ist niej¹ ta k ¿e ta kie akty, któ re uz naj¹, ¿e an ga ¿o wa nie siê w ka m pa niê
 wyborcz¹ wype³nia przes³anki lob bin gu.

Szcze gó l nym spo so bem ogra ni cze nia za kre su re gu la cji lob bin gu sa morz¹do we go jest
wy³¹cze nie jej obo wi¹zy wa nia lub uchwa la nia w naj mnie j szych jed no stkach sa morz¹do -
wych. Przyk³ado wo w usta wie pro win cji Qu e bec (po no we li za cji w 2005 r.) ogra ni czo no
dopu sz cza l noœæ pro wa dze nia lob bin gu muni cypa l ne go do miast po wy ¿ej 10 000 mie sz ka ñ -
ców. Re gu la cja lob bin go wa sta nu Nowy Jork ogra ni cza pra wo do uchwa la nia lo ka l nych
 regulacji lob bin go wych do miast po wy ¿ej 50 000 mie sz ka ñ ców.

3.3.2. Zle ce nio daw ca lob bin gu sa morz¹do we go 

Usta wo we okre œle nie zle ce nio daw cy lob bin gu wy ni ka z fa ktu na³o¿e nia rów nie¿ na zle -
ce nio daw ców (obok sa mych lob by stów) obo wi¹zku uja w nie nia siê po przez zg³osze nie
 do re je stru (np. w mie œcie Se at t le25). Lob by sta dzia³a za wsze w in te re sie zle ce nio daw cy,
wiêc in fo r ma cja o nim jest nie zwy kle isto t na dla uja w nie nia in te re sów, któ re re pre zen tu je
lob by sta.

Ka te go ria zle ce nio daw ców lob bin gu sa morz¹do we go nie wy ka zu je fo r ma l nych od mien -
no œci w po rów na niu ze zle ce nio daw cami lob bin gu adre so wa ne go do or ga nów pa ñ stwa.
S¹ to na ogó³ inne pod mio ty w sen sie per so na l nym, ale re gu la cje lob bin go we nie prze wi -
duj¹ wo bec zle ce nio daw ców lob bin gu sa morz¹do we go spe cja l nych wy mo gów.

10 Re gu la cja pra w na lob bin gu sa morz¹do we go na œwie cie

23  Art. 2 (Law of Ge o r gia on Lob by ist Ac ti vi ty, usta wa nr 1591 z 30 wrze œ nia 1998 r.).
24  Zob. Lob by ing Ma nu al. In fo r ma tion Re gar ding the City of San Die go Lob by ing Or di nan ce, San Die go, gru dzieñ

2009 r., któ ry wy ja œ nia w fo r mie kró t kich py tañ i od po wie dzi, ¿e nie ka ¿ da de cy zja pod jê ta przez urzêd ni ka
mie j skie go to mu ni ci pal de ci sion. Jej de fi ni cja zna j du je siê w re gu la cji lob bin go wej. Dla przyk³adu: wyst¹pie nie
oby wa te la do urzêd ni ka mie j skie go w spra wie dziu ry w uli cy nie bê dzie lob bin giem.

25  Art. 2.06.060, Se at t le Mu ni ci pal Code.



Szcze gó l ny typ zle ce nio daw cy lob bin gu sta no wi¹ or ga ny sa morz¹dowe. Jak wspo mnia no, 
s¹ re gu la cje, któ re ze z wa laj¹ na zle ca nie lob bin gu przez or ga ny sa morz¹dowe w in te re sie
 lokalnej wspól no ty. Wœród nich czêœæ re gu lu je ta kie pra kty ki na za sa dach ogó l nych, czêœæ
nie po ru sza tej kwe stii, a czêœæ wy ra Ÿ nie za bra nia an ga ¿o wa nia siê sa morz¹dów w dzia³al -
noœæ lob bin gow¹ (Li twa26).

3.3.3. Lob by sta sa morz¹dowy 

Prze pisy aktów regu luj¹cych lob bing samorz¹dowy nie prze wi duj¹ szcze gó l nych uno r -
mo wañ odnosz¹cych siê do osoby lob by sty samorz¹dowego, wobec czego nale¿y uznaæ za
w³aœciwe zasady ogó lne. Zgod nie z nimi lob byst¹ mo¿e byæ na ogó³ osoba fizy czna lub praw -
na (firma lob bin gowa), a nawet udzia³owiec czy wspó³w³aœci ciel osoby pra wnej (stan
 Missisippi27). Wœród szczegó³owych wymo gów obe cnych w wiê kszo œci regu la cji i pro je -
któw zna j duj¹ siê wymogi dotycz¹ce nie kara l no œci lob by sty (np. Fili piny, Gru zja, Wêgry),
posia da nia oby wa te l stwa kraju, gdzie dzia³aj¹ organy, do któ rych lob by sta kie ruje swoje
dzia³ania (sta no wi sko usta wo da w ców i pro je kto daw ców jest tutaj zró¿ ni co wane –  od œcis³ego 
wymogu posia da nia oby wa te l stwa w pro je ktach rosy j skich do pe³nego otwa r cia zawodu lob -
by sty dla cudzo zie m ców w pro je ktach meksy ka ñ skim z 2002 r. i kolu m bi j skim z 2003 r.).

Naj czê œciej wy stê puj¹ca fo r ma za trud nie nia lob by sty, czy li pod sta wa pra w na jego umo -
co wa nia i wy na gro dze nia, to sta³e za trud nie nie w fo r mie umo wy o pra cê lub umo wy zle ce -
nia. Wiê kszoœæ re gu la cji ame ry ka ñ skich uza le ¿ nia zakwa lifi ko wa nie do ka te go rii lob by sty
i ob jê cie re ¿i mem re gu la cji lob bin go wej od wy so ko œci otrzy my wa ne go wy na gro dze nia lub
cza su spê dza ne go na dzia³aniach stri c te lob by sty cz nych. Dla przyk³adu w sta nie Min ne so ta
za lob by stê dzia³aj¹cego przy w³ad zach mie j skich (lob by sta mu ni cy pal ny) bê dzie uz na na
oso ba, któ ra za swo je us³ugi za ra bia mi ni mum 3000 do la rów ro cz nie28; w mie œcie Los An ge les
– oso ba, któ ra w ci¹gu ko le j nych 3 mie siê cy po œwiê ci³a na dzia³al noœæ lob bin gow¹ co naj -
mniej 30 go dzin29. Na le ¿y do daæ, ¿e oso ba, któ ra pro wa dzi dzia³al noœæ ty po wo lob bin gow¹,
ale nie spe³nia wska za nych przes³anek fo r ma l nych, czy li w da nym okre sie za ro bi³a
mniejsz¹ kwo tê lub na swo je dzia³ania lob bin go we po œwiê ci³a mniej cza su – nie pod le ga re -
¿i mo wi usta wy, bo wiem nie bê dzie uz na na za lob by stê.

Obe c ne w ka na dy j skich i ir lan dz kich re gu la cjach roz ró ¿ nie nie na lob by stê za trud nio ne go
na sta³e (in -ho u se lob by ist) u zle ce nio daw cy oraz na pod sta wie zle ce nia (consul tant- lob by ists)
od naj du je my ta k ¿e w nie któ rych re gu la cjach œci œle sa morz¹do wych (np. mia sto San Die go). 
Roz ró ¿ nie nie to ma zna cze nie prze de wszy stkim wów czas, kie dy na ró ¿ ne ka te go rie lob by -
stów na³o¿o no ró ¿ ne obo wi¹zki lub na da no im ró ¿ ne upra w nie nia30. W in nym wy pa d ku
s³u¿y je dy nie do pre cyzo wa niu de fi ni cji lob by sty lub lob bin gu.

Ko lejn¹, szcze góln¹ ka te go ri¹ lob by stów s¹ oso by, któ re, wy stê puj¹c w imie niu w³adz
i na ich zle ce nie, ucze st nicz¹ w po li ty cz nym pro ce sie de cy zy j nym. S¹ to na ogó³ urzêd ni cy,
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26  Art. 7 usta wy. Do da t ko wo usta wa za ka zu je fi nan so wa nia dzia³al no œci lob bin go wej z bu d¿e tu sa mo -
rz¹do we go (art. 11 ust. 2 usta wy).

27  Mis si sip pi Lob by ing Law Re form Act of 1994, Sec. 5-8-3.
28  Min ne so ta Sta tu tes of 2009, Art. 10A.01 subt. 21 (a) (1).
29  Cha p ter IV, Ar ti c le 8, Sec. 48.01, Mu ni ci pal Lob by ing Or di nan ce, Los An ge les Mu ni ci pal Code.
30  Wœród ka te go rii lob by stów po ja wia siê do da t ko wa: Or ga ni za tion lob by ist, czy li lob by sta dzia³aj¹cy na zle -

ce nie or ga ni za cji spo³ecz nej, nie rza d ko o cha ra kte rze non - pro fit. Tacy lob by œci na ogó³ s¹ zwo l nie ni z wie lu
obo wi¹zków na³o¿o nych na lob by stów w pe³ni kome r cy j nych. W ka na dy j skiej pro win cji Nowa Szko cja
dzia³al noœæ lob by stów dzia³aj¹cych na zle ce nie (Con su l tant lob by ist) jest w wiê kszej li cz bie przy pa d ków uz na -
wa na za lob bing ni¿ ana lo gi cz na dzia³al noœæ in nych lob by stów.



któ rzy dzia³al noœæ lob by styczn¹ upra wiaj¹ w ra mach wy ko ny wa nia swo ich obo wi¹zków
s³u¿ bo wych. Wów czas naj czê œciej s¹ wy³¹cze ni spod ry go rów re gu la cji lob bin go wych.
 Lobbingiem ni g dy nie bê dzie ich prze wi dzia ny pra wem udzia³ w pro ce sie de cy zy j nym,
 bowiem bêd¹ to dzia³ania zgod ne z ich kom pe ten cja mi. Sy tu a cja ule ga zmia nie, je œli
 oddzia³uj¹ na pro ces pra wo twó r czy czy de cy zy j ny w inny zgod ny z pra wem spo sób.
 Wówczas bêd¹ ju¿ kwa li fi ko waæ siê do za sze rego wa nia w gru pie lob by stów i pod le gaæ
 rygorom usta wy (cho cia¿ nie rza d ko nie co zmo dyfi ko wa nym). 

Do daæ na le ¿y, ¿e w imie niu w³adz mog¹ wy stê po waæ inne oso by ni¿ urzêd ni cy. Za wsze
za le ¿y to od kon kre t ne go ure gu lo wa nia. Jak wspo mnia no, s¹ pa ñ stwa, któ re w ogó le za ka -
zuj¹ pro wa dze nia lob bin gu na zle ce nie w³adz, np. sa morz¹do wych. S¹ re gu la cje, któ re po -
zwa laj¹ na zle ca nie ta kie go lob bin gu, ale pod wa run kiem, ¿e jest on pro wa dzo ny przez
urzêd ni ków, w ra mach ich s³u¿ bo wych obo wi¹zków. Zda rzaj¹ siê ta k ¿e re gu la cje (rza d ko),
któ re po zwa laj¹ na ko rzy sta nie przez jed no stki sa morz¹dowe z us³ug pro fe sjo nal nych
 lobbystów, fi nan so wa nych ze œro d ków pu b li cz nych (w sta nach Ka ro li na Pó³no c na31

i  Wirginia32 jest to ab so lu t nie za ka za ne). 

Gru pa umo co wa nych przez or ga ny pa ñ stwa (lub w³adze lo ka l ne) lob by stów pod le ga
prze wa ¿ nie szcze gó l nym uno r mo wa niom, od ró ¿ niaj¹cym ich od lob by stów „kome r cy j -
nych”. Do ty czy to np. iden tyfi ka to ra u¿y wa ne go przez lob by stów dzia³aj¹cych na zle ce nie
w³adz lo ka l nych33. Z wy ra Ÿ nym okre œle niem ta kich osób mia nem lob by sty spo ty ka my siê
w usta wach sta nów: Ala ba ma, Flo ry da34, Ge o r gia35, Iowa36, Mi chi gan37, Mis si sip pi38,
 Montana39, Nowy Me ksyk40 i Wi r gi nia41. W przy pa d ku sta nu Ala ba ma lob by stê
dzia³aj¹cego na zle ce nie w³adz okre œla siê mia nem „kon su l tan ta” i do pu sz cza, aby w³adze
sta no we lub lo ka l ne nie by³y jego je dy ny mi mo co daw ca mi42.

Czêœæ ustaw (ka na dy j skie, pro je kty ir lan dz kie) od ró ¿ nia lob by stów w za le ¿ no œci od tego,
czy s¹ za trud nie ni na sta³e u zle ce nio daw cy lob bin gu, dzia³aj¹ na pod sta wie umo wy o pra cê,
czy te¿ re pre zen tuj¹ or ga ni za cjê spo³eczn¹. Roz ró ¿ nie nie to ma wp³yw na sta tus pra w ny (pra -
wa i obo wi¹zki) ta kich lob by stów. Lob by œci re pre zen tuj¹cy or ga ni za cje non - pro fit (organi -
zation -lob by ist) czê sto ko rzy staj¹ z ró ¿ nych zwo l nieñ i ulg, np. wy so ko œci op³aty reje stra cy j nej.

Wszy stkie re gu la cje lob bin go we dla pod jê cia dzia³al no œci lob bin go wej wy ma gaj¹ od
 lobbysty uprzed niej re je stra cji.

3.3.4. Wy³¹cze nia pod mio to we i przed mio to we

 Wa¿ nym ele men tem regu la cji lob bingu jest zestaw wy³¹czeñ okre œlo nych kate go rii osób
i typów dzia³alno œci spod re¿imu pra wnego. Osoby takie nie bêd¹ uzna wane za lob by stów
pomimo faktu wyko ny wa nia dzia³alno œci ³udz¹co podo bnej do lob bingu. Rza dziej  zdarza siê,

12 Re gu la cja pra w na lob bin gu sa morz¹do we go na œwie cie

31  North Ca ro li na Code, Ar ti c le 9A („Lob by ing”): § 120-47.12.
32  Vi r gi nia Lob by ist Re gi stra tion Act, § 2.2-434.
33  Zob. So uth Da ko ta Co di fied Laws and Con sti tu tion, Sec. 2-12-7.1.  
34  Flo ri da Code, Sec. 11.061.
35  Ge o r gia Code Un na no ta ted 2004, Sec. 21-5-70.
36  Iowa Code 2005, Sec. 68B.2.13.
37  Mi chi gan Act 472 of 1978, Sec. 4.415 (4).
38  Mis si sip pi Lob by ing Law Re form Act of 1994, Sec. 5-8-3.
39  Mon ta na Code An no ta ted 2003, Sec. 5.7.102.
40  New Me xi co Lob by ist Re gu la tion Act of 1978 („Lob by ist Re gu la tion Act”), Sec. 2-11-2 (G).
41  Vi r gi nia Lob by ist Re gi stra tion Act, § 2.2-419.
42  Code of Ala ba ma of 1975, Sec. 36-25-1(18)a.



¿e regu la cje lob bin gowe doda t kowo wska zuj¹ kate go rie osób, któ rym zaka zuje siê upra -
wia nia lob bingu. Ponie wa¿ czêœæ ustaw regu luj¹cych dzia³alnoœæ lob bin gow¹ odnosi siê
tak¿e do lob bingu samorz¹dowego, znajd¹ tu zasto so wa nie ogó lne regu³y wy³¹czeñ. Grupa
osób, któ rych dzia³alnoœæ nie bêdzie uzna wana za lob bin gow¹ lub nie mo¿e mieæ lob bin go -
wego cha ra kteru, jest liczna i zró¿ ni co wana. Nale¿y pamiê taæ, ¿e zakres wy³¹czeñ zmie nia
siê w zale ¿ no œci od kon kre t nego aktu pra wnego. 

Wy³¹cze nia pod mio to we obe j muj¹ na ogó³: 

– pra wni ków re pre zen tuj¹cych swo ich klien tów w po stê po wa niu przed w³ad za mi43, 
– pra co w ni ków per so ne lu lob by sty, je œli sami nie za j muj¹ siê lob bin giem, 
– or ga ni za cje non - pro fit, non - tax i cha ryta ty w ne, 
– „œwia d ków faktu” i osoby, które wystê puj¹ przed w³adzami, sk³adaj¹c bez stronne

oœwia d cze nia lub dosta r czaj¹c neu tra l nych info r ma cji, rów nie¿ na zapro sze nie zare je stro -
wanego lob by sty,

– eks per tów wy ko nuj¹cych bez stron ne ana li zy i eks per ty zy lub opra co wuj¹cych pro je kty
aktów pra wnych na zle ce nie w³adz, rów nie¿ sa morz¹do wych (Chi ca go), 

– pra co w ni ków szkó³ wy ¿szych, któ rych dzia³ania maj¹ cha ra kter pra cy na uko wej; rów -
nie¿ po le gaj¹ce na ko men to wa niu aktów pra wnych, je œli nie wy ka zu je ono cech lob bin -
gu, np. za któ re otrzy muj¹ do da t ko we wy na gro dze nie od zle ce nio daw cy (USA,
 Litwa44),

– stu den tów, któ rzy kon ta ktuj¹ siê z w³ad za mi sa morz¹do wy mi np. w zwi¹zku z pro wa -
dze niem pro je ktu na uko we go czy pi sa niem pra cy dy p lo mo wej,

– osób, któ re kon ta ktuj¹ siê z w³ad za mi ty l ko w celu za siê g niê cia in fo r ma cji, np. na te mat
wyk³adni prze pi sów (USA, Ka na da – re gu la cje: fe de ra l na i pro win cjo nal ne),

– cz³on ków sto wa rzy sze nia, któ re zle ca lob bing, ale któ rzy sami nie s¹ lob by sta mi,
– lob by stów dzia³aj¹cych wy³¹cz nie na otwa r tych po sie dze niach ko mi sji (Fi li pi ny45),
– urzêd ni ków sa morz¹do wych dzia³aj¹cych w ra mach wy ko ny wa nia swo ich obo wi¹zków 

(Ka na da fed./prow., Li twa, Bu³ga ria),
– dzien ni ka rzy wy ko nuj¹cych zwyk³e obo wi¹zki repo r te r skie (USA, W³ochy – 2002 r.,

Peru, Bu³ga ria, mia sta: Ma di son, Cin cin na ti, San Die go),
– dy p lo ma tów i przed sta wi cie li ob cych rz¹dów (Ka na da fed./prow., W³ochy – 2002 r.46,

 Irlandia – 2000 i 2003 r., Bu³ga ria),
– ko œcio³ów i zwi¹zków wy zna nio wych (USA, W³ochy – 2002 r.), a ta k ¿e or ga ni za cji pra co -

da w ców i zwi¹zków za wo do wych (Bu³ga ria), w spra wach na le¿¹cych do za kre su ich
dzia³al no œci,
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43  Py ta nie o sta tus pra w ny pro fe sjo nal nych pra wni ków jest jed nym z powa ¿ nie j szych pro ble mów po ja -
wiaj¹cych siê na grun cie obo wi¹zy wa nia re gu la cji lob bin go wych. Wiê kszoœæ prze pi sów ame ry ka ñ skich, ³¹cz -
nie z ustaw¹ fe de raln¹, wy³¹cza ich spod re ¿i mu usta wy. Jest to sku tek pra wdzi wych ba ta lii, ja kie od lat tocz¹
pra wni cy, pragn¹cy za wszelk¹ cenê unikn¹æ ob jê cia ich re ¿i mem re gu la cji lob bin go wych. S¹ jed nak wyj¹tki,
rów nie¿ na po zio mie sa morz¹do wym, jak np. w mie œcie De nver, któ re go re gu la cja w³¹cza wy ra Ÿ nie pra wni -
ków (at to r ney at law) do gro na lob by stów (zob. Art. XIII, Sec. 2-301, Re vi sed Mu ni ci pal Code of City and
 County of De nver, Ko lo ra do).

44  Art. 6.
45  An Act to re gu la te lob by ing in the Con gress of the Phi lip pi nes and in the Com mis sion on Ap po in t ments,

Re pu b lic Act nr 1827, 22 cze r w ca 1957 r., Sec. 12 (2).
46  Art. 2 (Pro jekt nr 3485/2002: Dis ci p li na dell’attivit� di re la zio ne svo l ta nei confron ti dei co m po nen ti de lle

 Assemblee le gis la ti ve e dei ti to la ri di pub b li che fun zio ni).



– osób fi zy cz nych i or ga ni za cji spo³ecz nych ucze st nicz¹cych w opi nio wa niu lub ob ja œ nia -
niu aktów pra wnych na zle ce nie in sty tu cji pa ñ stwo wych lub sa morz¹do wych (Li twa).

Wœród pod mio tów, któ rym usta wy za ka zuj¹ pro wa dze nia dzia³al no œci lob bin go wej,
zna j duj¹ siê m.in.: po li cjan ci (Nowa Szko cja), w³aœci cie le i dy re kto rzy krajo wych lub za gra -
ni cz nych me diów (Peru), ban kru ci (Ko sta ry ka, Chi le), bez pañ stwo w cy, cu dzo zie m cy lub
oso by z pod wó j nym oby wa te l stwem – in nym ni¿ da ne go kra ju (Ro sja), pra co w ni cy firm
z wiê kszo œcio wym udzia³em skar bu pa ñ stwa (Wê gry).

Dok³ad nie jsze go scha rakte ryzo wa nia wy ma gaj¹ dwie gru py pod mio tów, któ rym nie
wol no wy ko ny waæ za wo du lob by sty czy œwia d czyæ us³ug lob by sty cz nych: byli fun kcjo na -
riu sze pa ñ stwo wi, w tym sa morz¹dowi, a ta k ¿e oso by uka ra ne za na ru sze nie prze pi sów
lob bin go wych.

Spra wa za ka zu pro wa dze nia lob bin gu przez by³ych fun kcjo na riu szy na zwa na zo sta³a
w do ktry nie ame ry ka ñ skiej „pro ble mem drzwi ob ro to wych” (ang. re vo l ving door). To ob -
ra zo we po rów na nie ilu stru je zja wi sko po wro tu by³ych po li ty ków do akty w nej dzia³al no -
œci po za ko ñ cze niu po li ty cz nej ka rie ry, ale ju¿ w cha ra kte rze lob by stów47. Nie któ re
pa ñ stwa tego za ka zuj¹, okre œlaj¹c za kres cza so wy za ka zu. W USA naj czê œciej jest to rok
od za ko ñ cze nia ka den cji48. Po do b nie na Li twie, w Peru, w pro je ktach: ar gen ty ñ skim
z 2001 r.49 i ro sy j skich50. Rza dziej spo ty ka ny jest 2-le t ni okres ka ren cji (stan Ken tu cky,
 projekt ir lan dz ki z 2003 r., po wiat Hill s bo ro ugh Co un ty51), a na wet d³u¿ szy (pro jekt
 kolumbijski – 3 lata52, pro jekt ar gen ty ñ ski z 2002 r. – 5 lat53). Zna ne s¹ te¿ przy pa d ki ró¿ ni -
co wa nia okre su ka ren cji w za le ¿ no œci od ran gi urzê du czy fun kcji spra wo wa nej przez
 polityka (np. stan Ohio – od 12 do 24 mie siê cy) lub zrów na nie okre su ka ren cji z d³ugo œci¹
ka den cji, jak¹ po li tyk za ko ñ czy³ (stan Mi chi gan). 

Za ka zem wy ko ny wa nia dzia³al no œci lob by sty cz nej obe j mu je siê rów nie¿ cz³on ków
 rodziny po li ty ka w tra kcie spra wo wa nia przez nie go fun kcji. Nie któ re usta wy i pro je kty
s¹ w tej mie rze bar dzo re stry kcy j ne, wska zuj¹c dopu sz cza l ny sto pieñ po kre wie ñ stwa lob -
by sty i po li ty ka (np. w Peru i w pro je kcie ar gen ty ñ skim z 2002 r. – IV sto pieñ po kre wie ñ -
stwa i  II sto pieñ powi no wa c twa). Usta wa wê gie r ska wy ma ga od urzêd ni ka ty l ko
za wia do mie nia od po wied nich w³adz o fa kcie pod jê cia przez kre w ne go dzia³al no œci lob -
bin go wej, chy ba ¿e urzêd nik (lub po li tyk) jest ad re sa tem tej dzia³al no œci. Wów czas jest
ona za ka za na.

Uzu pe³nie niem ze sta wu wy³¹czeñ pod mio to wych s¹ w usta wach i in nych re gu la cjach
lob bin go wych wy³¹cze nia przed mio to we. Za lob bing nie uwa ¿a siê na ogó³:

– wyst¹pieñ ust nych lub pi se mnych kie ro wa nych do or ga nów w³adzy pu b li cz nej na ich
wez wa nie lub zle ce nie (Ka na da fed./prow., Peru, Bu³ga ria), 

14 Re gu la cja pra w na lob bin gu sa morz¹do we go na œwie cie

47
 Zob. W.N. Eskri d ge Jr., Fe de ral Lob by ing Re gu la tion: Hi sto ry thro ugh 1954,w: The Lob by ing Ma nu al.

A  Compliance Gu i de for La wy ers and Lob by ists, red. W.V. Lu ne burg, Se c tion of Admi ni stra ti ve Law and Re gu la tory
Pra cti ce, Ame ri can Bar As so cia tion, Chi ca go 2002, s. 12.

48  Ala ska, Ari zo na, Mas sa chu setts, New Je r sey, Ka ro li na Po³ud nio wa, Da ko ta Po³ud nio wa, mia sto San ta
Cla ri ta (Ka li fo r nia).

49  Art. 1 (pro jekt 0121-S-01: Re gi stro de Lob bi stas).
50  Art. 6 (pro jekt nr 967001123-2), rów nie¿ w pro je ktach: nr 97801795-2 z 2000 r. oraz nr 396138-3 z 2003 r.
51  Cha p ter 2, art. V, sec. 2-85, Code of Law and Or di nan ces, Co un ty of Hill s bo ro ugh, Flo ri da, 26 cze r w ca

2003 r.
52  Art. 8 (pro jekt nr 171-03 DE: Por La Cual Se Re gla men ta La Ac ti vi dad Pro fe sio nal De Ca bi l deo).
53  Art. 10 (pro jekt 0065-CD-02: Re gi men Le gal De La Ac ti vi dad De Pro mo cion De Ca u sas).



– wy ko ny wa nia kon sty tucy jne go pra wa pe ty cji do w³adz (mia sto Cin cin na ti, Ar gen ty na
200254, Fi li pi ny) oraz wol no œci s³owa, pod wa run kiem ¿e wy po wie dzi pu b li cz ne nie
 zawieraj¹ wez wa nia do uchwa le nia, uchy le nia czy zmia ny aktu pra wne go.

In nym kry te rium wy³¹czeñ, o cha ra kte rze fo r ma l nym, jest ob jê cie da nej akty w no œci inn¹
re gu lacj¹ prawn¹. Czêœæ ustaw i in nych re gu la cji lob bin go wych wy³¹cza z obo wi¹zków
rejestra cyjno- sprawoz daw czych dzia³al noœæ lob by sty, któ ra pod le ga prze pi som do ty -
cz¹cym udzia³u w tzw. pu b lic he a rings, czy li wys³ucha niach pu b li cz nych (zg³osze nie zain -
tere so wa nia, re je stra cja obe cno œci, sk³ada nie te kstów wyst¹pieñ ad acta), któ re na ogó³ s¹
re gu lo wa ne poza usta wa mi lob bin go wy mi (np. mia sto San An to nio). Czêœæ re gu la cji lob -
bin go wych tra ktu je lob by stê jako pod miot kwa lifi ko wa ny i na ka zu je mu uja w nie nie pe³nej
dzia³al no œci lob by sty cz nej, bez wzglê du na to, czy jej ele men ty s¹ ob jê te in ny mi re gu la cja mi
i lob by sta wype³ni³ ju¿ obo wi¹zki na³o¿o ne przez te re gu la cje55.

Na tle licz nych przyk³adów wy³¹czeñ pod mio to wych i przed mio to wych mo¿na dostrzec 
pewne pra wid³owo œci. Odpo wie d nio skon stru o wany kata log wy³¹czeñ jest konie czny, aby
do kate go rii dzia³alno œci lob bin go wej nie zali czyæ akty w no œci wchodz¹cej w zakres wyko -
ny wa nia konsty tucy j nych praw jed no stki, obowi¹zków s³u¿bo wych orga nów w³adz pub licz -
nych i loka l nych czy dzia³añ tylko pozo r nie podo bnych do lob bingu. Mo¿e to bowiem
dopro wa dziæ do uzna nia regu la cji za nie kon sty tu cyjn¹ i w efe kcie jej uchy le nia, lub te¿ do
roz my cia pojê cia lob bingu, za który uwa ¿aæ siê bêdzie nie omal ka¿dy typ dzia³alno œci
 dotycz¹cej sfery pub li cz nej. Jed no cze œ nie zbyt sze ro kie wy³¹cze nia mog¹ uczy niæ ustawê
 fasadow¹, bowiem spo wo duj¹, ¿e wielu lob by stów bez trudu odnaj dzie pod stawê do uni k -
niê cia wype³nie nia obowi¹zków na³o¿o nych przez ustawê.

3.3.5. Upra w nie nia lob by sty 

Regu la cje obowi¹zuj¹ce w USA ró¿ni¹ siê od pozo sta³ych bra kiem kata logu upra w nieñ
dla lob by stów. Naj wiê kszym przy wi le jem lob by sty, zda niem Ame ry ka nów, jest mo¿ noœæ
pro wa dze nia dzia³alno œci lob bin go wej, a wiêc z jed nej strony wp³ywa nia na decy den tów
poli ty cz nych, z dru giej otrzy my wa nia wyna gro dze nia, które jest czê sto bar dzo wyso kie.
Poza USA obowi¹zuje inna filo zo fia. Usta wo da wcy zdaj¹ siê zachê caæ lob by stów do re -
jestracji oraz pod da nia siê re¿i mowi ustaw i w tym celu usta na wiaj¹ kata logi przy wi le jów. 
Wœród nich przede wszy stkim prawo do zapre zen towa nia swo ich pogl¹dów przed orga -
nem w³adzy – w tym samorz¹dowym, lub jego orga nem wewnê trz nym (np. komi sja
 samo rz¹dowa na Wêgrzech). Do innych upra w nieñ nale¿y dostêp do info r ma cji doty -
cz¹cych pro cesu decy zyj nego, tekstów pro je któw aktów pra wnych czy udzia³ w kon su l ta -
cjach spo³ecz nych dotycz¹cych poli tyki i decy zji organu. Lob by œci maj¹ na ogó³ prawo
wstêpu do sie dziby orga nów w³adzy i bez po œred niego kon ta kto wa nia siê z decy den tami
poli ty cz nymi.

3.3.6. Re je stra cja lob by stów sa morz¹do wych 

Stan dar do wym roz wi¹za niem obe cnym w ka ¿ dej re gu la cji lob bin go wej jest usta no wie -
nie obo wi¹zku re je stra cji lob by sty. Dzia³al noœæ lob bin go wa mo¿e byæ pro wa dzo na wy³¹cz -
nie po uzy ska niu wpi su do re je stru.
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54  Art. 4 (Pro jekt 1152-D-02, Cre a cion de los Re gi stros de Lob by i stas en el am bi to de los pode res eje cu ti vo
y le gis la ti vo).

55  Zob. S. Gre e ne, Sa m p le Pro vi sions of Mu ni ci pal Lob by ing Or di nan ces, Town of Cha pel Hill, ma rzec 2004 r.,
http://to w n hall.towno fcha pe l hill.org/agen das/ca040322/12-at tach2 -Lob by ing%20%20ma trix.htm.



Ce lem dzia³añ legi sla cy j nych jest stwo rze nie re gu la cji op ty ma l nej. Mo ¿ na zaob se r wo waæ 
ki l ka chara ktery sty cz nych ten den cji w tej dzie dzi nie. Pod sta wo we ró ¿ ni ce do tycz¹ okre œle -
nia w³aœci we go or ga nu reje stra cyj ne go, za kre su pod mio to we go obo wi¹zku re je stra cji,
 istnienia i wy so ko œci op³at oraz tre œci da nych uja w nia nych w re je strze. Wspó l ne dla wszy st -
kich ame ry ka ñ skich re gu la cji s¹: ja w noœæ da nych uja w nia nych w re je strze (udo stê p nia siê je 
ka ¿ dej oso bie zain tere so wa nej za rów no w sie dzi bie or ga nu reje stra cyj ne go w go dzi nach
jego urzê do wa nia, jak i w fo r mie ele ktro ni cz nej, na ogó³ na stro nach in ter ne to wych or ga nu)
oraz pod sta wo wy ze staw wy ma ga nych da nych. Na le ¿y do nich wska za nie: per so na liów
lob by sty (imiê, na zwi sko, ad res, te le fon), te ma tów, któ re bêd¹ sta no wiæ przed miot dzia³al -
no œci lob by sty56 i uja w nie nie mo co da w cy (mo co da w ców). Nie któ re re gu la cje prze wi duj¹
obo wi¹zek po da nia do da t ko wych in fo r ma cji, jak np. na Li twie, gdzie lob by sta musi przed -
sta wiæ dane do tycz¹ce mie j s ca pra cy, któr¹ wy ko ny wa³ w mi nio nym roku. W pro je kcie
 argentyñskim po li tyk lub urzêd nik, ob jê ty 5-le t nim okre sem ka ren cji po opu sz cze niu fun k -
cji i po jego za ko ñ cze niu, sta raj¹cy siê o zare je stro wa nie jako lob by sta, musi przed sta wiæ
prze bieg swo jej ka rie ry za wo do wej w tym okre sie. Rza dziej wy ma ga siê uja w nie nia po sta -
no wieñ umo wy ³¹cz¹cej lob by stê ze zle ce nio dawc¹ lub wprost do sta r cze nia ko pii umo wy
(Gru zja, Peru). God nym uwa gi jest wy móg, aby lob by sta uja w ni³ wsze l kie te ch ni ki, któ rych
ma za miar u¿yæ w celu wy wa r cia wp³ywu na ad re sa ta swo jej dzia³al no œci (Ka na da
fed./prow., Peru, Ir lan dia57, Ar gen ty na – 2001 r.), czy te¿ sza co wa ny bud¿et ka m pa nii lob -
by sty cz nej (Bu³ga ria). Co raz wiê cej re gu la cji prze wi du je do da t ko wy obo wi¹zek reje stra cy j -
ny na³o¿o ny na zle ce nio daw cê lob bin gu, któ ry re je stru je siê nie za le ¿ nie od lob by stów,
któ rych wy naj mu je. Tê ten den cjê na le ¿y oce niæ po zy ty w nie.

Re je stra cja od by wa siê naj czê œciej w spo sób tra dy cy j ny, z u¿y ciem wnio sków pi se mnych, co
isto t ne – sk³ada nych na spe cja l nych fo r mu la rzach, któ rych opra co wa nie na le ¿y do za dañ or ga -
nu reje stra cyj ne go. Jed no cze œ nie do pu sz cza siê co raz po pu la r niejsz¹ i tañsz¹ fo r mê re je stra cji
ele ktro ni cz nej. W Los An ge les re je stra cja od by wa siê za po œred ni c twem In ter ne tu, ale na stê p nie 
na le ¿y z³o¿yæ w or ga nie reje stra cy j nym pa pie row¹ wer sjê wnio sku wraz z wszy stki mi wy ma -
ga ny mi za³¹czni ka mi. Ka ¿ da stro na musi byæ pa ra fo wa na przez wnio sko da w cê58.

Isto t nym ele men tem regu la cji jest okre œle nie lub usta no wie nie w³aœci wego organu re -
jestra cyj nego. W USA, w przy pa dku lob bingu samorz¹dowego regu lo wa nego w usta wach
sta no wych, jest to na ogó³ sta nowa komi sja etyki – organ kon sty tucy jny wystê puj¹cy w bli sko
po³owie sta nów, sk³adaj¹cy siê z oby wa teli nie spra wuj¹cych fun kcji poli ty cz nych i wybie ra -
nych w sk³ad komi sji na krótk¹, prze wa ¿ nie roczn¹ kaden cjê. Regu la cje samorz¹dowe prze -
wi duj¹ pro wa dze nie reje stru przez odpo wied niego urzêd nika samorz¹dowego – jak
np. sekre ta rza mia sta czy dyre ktora urzêdu mie j skiego. 

Poza USA, g³ównie w pro je ktach regu la cji lob bin go wych, spo tyka siê rozwi¹zanie, które
prze wi duje ist nie nie kilku rów no rzêd nych orga nów reje stra cy j nych w³aœci wych dla ró¿ -
nych kate go rii lob by stów. W ten spo sób gdzie indziej reje struj¹ siê lob by œci oddzia³ywuj¹cy 
na w³adzê wyko nawcz¹, a gdzie indziej lob by œci dzia³aj¹cy na tere nie par la mentu lub
wp³ywaj¹cy na sta no wie nie ustaw. Dla lob by stów samorz¹dowych w³aœciwy jest odpo -
wiedni organ wyzna czony przez bur mi strza lub radê miejsk¹ (Gru zja59, W³ochy – 2001 r.60,
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56  Tego wy mo gu nie ma w sta nie Mi chi gan (por. Act 472 of 1978, Sec. 4.417).
57  Art. 5 (3) (k) (pro jekt nr 29/2000: An Bil le Um Chla ru Bru sto ca i ri).
58  Sec. 48.06.1, Cha p ter IV, Ar ti c le 8, Sec. 48.08, Mu ni ci pal Lob by ing Or di nan ce, Los An ge les Mu ni ci pal Code.
59  Art. 5. Po prze dnio re je stracj¹ lob by stów przy eg ze ku ty wie za j mo wa³ siê pie r wszy za stê pca mi ni stra sta -

nu – szef kan ce la rii pa ñ stwa. Po no we li za cji kon sty tu cji Gru zji ko m pe ten cje te przej¹³ pre mier.
60  Art. 2 (pro jekt nr 1567/2001).



Argen tyna – 200161 i 2004 r.62, Bra zy lia – 2003 r., Kosta ryka). Pomys³ ten nale¿y pod daæ kry -
tyce, jako nie po trze bne utrud nie nie.

In te re suj¹ce s¹ ze sta wy za dañ i ko m pe ten cji or ga nów reje stra cy j nych, prze wi dzia ne
w re gu la cjach lob bin go wych. Oprócz oczy wi ste go obo wi¹zku pro wa dze nia re je stru lob by -
stów, do da t ko wym za da niem or ga nu reje stra cyj ne go jest pub li ko wa nie pod rê cz ni ków dla
lob by stów (USA, Ka na da – fed./prow.63). Te ko m pen dia wie dzy lob bin go wej za wie raj¹ za -
rów no aktu a l nie obo wi¹zuj¹ce prze pi sy pra wa lob by sty czne go, jak i szcze gó³owy ko men -
tarz, ze staw py tañ i od po wie dzi na naj czê œciej za da wa ne py ta nia64 oraz fo r mu la rze
ko nie cz ne dla dope³nie nia wy mo gów reje stra cy j nych. Pod rê cz ni ki s¹ aktu ali zo wa ne
 zazwyczaj co roku. W ka na dy j skiej pro win cji Qu e bec pu b li ku je siê re gu la r nie biu le ty ny
 organu reje stra cyj ne go, tzw. „In ter pre ta tion Bul le tins”.

Or ga ny reje stra cy j ne w czê œci pañstw i sta nów upo wa ¿ nio no do usta no wie nia ko de ksów 
ety cz nych dla lob by stów65. Cie ka wostk¹ jest fakt, ¿e wie le re gu la cji wy ma ga, aby lob by sta
przed re je stracj¹ odby³ spe cja l ny kurs zor gani zo wa ny przez or gan reje stra cy j ny66, a do -
tycz¹cy za rów no zna jo mo œci prze pi sów, jak i za sad ety cz nych (np. w Ka li fo r nii). Kurs wy -
sta r czy od byæ raz, ale zda rza siê, ¿e na le ¿y go re gu la r nie po na wiaæ (w Ma ry land co 2 lata).

Wy stê puj¹ce w czê œci re gu la cji upra w nie nie or ga nu reje stra cyj ne go do usta la nia
wi¹¿¹cej wyk³adni prze pi sów lob bin go wych to z jed nej stro ny przy czy nek do two rze nia
cie ka we go do ro b ku pra kty ki sto so wa nia prze pi sów, przy da t ny nie ty l ko lob by stom, ale
z dru giej stro ny – cie ka wy pro blem kon sty tucy j ny67.

Rów nie¿ poza Ame ryk¹, zazwy czaj w pro je ktach regu la cji, postu luje siê, aby organy
rejestra cy jne nie ogra ni cza³y siê do pro wa dze nia reje stru, ale rów nie¿ popu la ry zowa³y
prze pisy lob bin gowe. Obowi¹zek udzie la nia odpo wie dzi na pyta nia lob by stów dotycz¹ce
praw i obowi¹zków wyni kaj¹cych z ustawy lob bin go wej prze wi duje pro jekt irlan dzki,
a wyda wa nie pod rê cz ni ków dla lob by stów z omó wie niem prze pi sów lob bin go wych – pro jekt
bu³gar ski.

Prze pi sy szcze gó³owe do tycz¹ te r mi nu re je stra cji oraz wy ma ga nych op³at. Co do za sa -
dy re je stra cji na le ¿y do ko naæ przed lub kró t ko po roz po czê ciu dzia³al no œci lob bin go wej.
Wy so koœæ op³at nie na le ¿y do wy gó ro wa nych, ale jest ró ¿ na w za le ¿ no œci od pa ñ stwa.
W sa mych Sta nach Zjed no czo nych os cy lu je od 10 do na wet 1000 do la rów. Pod le ga wa lo -
ry za cji. Prze pi sy na ogó³ prze wi duj¹ zwo l nie nia lub ulgi dla lob by stów dzia³aj¹cych na
zle ce nie w³adz  publicznych. Op³atê mo¿e wnieœæ lob by sta lub jego zle ce nio daw ca (mia sto
San Die go).

Wa¿n¹ cech¹ re je stra cji jest jej cza so wy cha ra kter. Wy ma ga od no wie nia, na ogó³ co roku,
co wi¹¿e siê z obo wi¹zkiem po no w ne go wnie sie nia op³aty.
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61  Art. 2 (pro ye c to de Ley no. 0121-S-01: Re gi stro de Lob bi stas).
62  Art. 4 (Pro ye c to de Ley no. 196-S-04, Re gi men le gal del lob by).
63  Np. w 1999 r. w On ta rio, w 2003 r. (li piec) w Bri tish Co lu m bia (Gu i de to the Lob by ists Re gi stra tion Act

 for Lob by ists) i w 2004 r. (kwie cieñ) w pro win cji Nova Sco tia (Gu i de to the Nova Sco tia Re gi stry of Lob by ists).
64  Np. In dia na, I.C. Sec. 2-7-4-2.
65  Np. Ma ry land, § 15-713.
66  Ken tu c ky, K.R.S. Sec. 6.701.
67  W 2004 r. w Ka na dzie dosz³o do pie r wsze go w hi sto rii za ska r ¿e nia de cy zji inter preta cy j nej or ga nu re -

jestracyjnego do Fe de ral ne go S¹du Naj wy ¿sze go pod za rzu tem na ru sze nia kon sty tu cji. S¹d uzna³ czte ry
regu³y usta no wio ne przez Ra d cê ds. Ety ki (Et hics Co un sel lor) Ho war da Wi l so na za nie zgod ne z pra wem
i uchy li³ je.



Re je stry s¹ ja w ne. Ka ¿ da oso ba zain tere so wa na mo¿e uzy skaæ wgl¹d do re je stru w go -
dzi nach pra cy biu ra or ga nu reje stra cyj ne go. Ja w noœæ oz na cza rów nie¿ mo ¿ noœæ sporz¹dza -
nia od pi sów. Czêœæ pro je któw prze wi du je re je stra cjê ele ktro niczn¹ oraz uja w nie nie da nych
z re je stru w in ter ne cie (Bu³ga ria i Nowa Szko cja68 – obo wi¹zko wo, Peru, Szwa j ca ria, Szko -
cja). W nie któ rych kra jach dane te ponad to pod le gaj¹ lub maj¹ pod le gaæ og³osze niu
w dzien ni ku urzê do wym (Li twa69, Argen tyna – 200470). Pro jekt ar gen ty ñ ski z 2004 r. prze -
wi du je do da t ko wy obo wi¹zek pub lika cy j ny na³o¿o ny na or gan reje stra cy j ny, po le gaj¹cy na
re gu la r nym prze sy³aniu zbio r czych ze sta wieñ da nych z re je stru lob by stów do g³ów nych
ga zet i me diów ele ktro ni cz nych o za siê gu ogól no kra jo wym. 

Na or ga nie reje stra cy j nym spo czy wa ta k ¿e obo wi¹zek do sta r cza nia zbio r czych ra po r tów 
od po wied nim or ga nom (prze de wszy stkim ad re sa tom lob bingu) w okre œlo nych od stê pach
cza su.

3.3.7. Spra woz da w czoœæ lob by stów sa morz¹do wych 

Naj wa¿ nie j szym obo wi¹zkiem lob by sty oprócz re je stra cji jest re gu la r ne rapo r to wa nie
wszy stkich wy da t ków po no szo nych w zwi¹zku z lob bin giem oraz jego prze ja wów. O ile
 rejestracja po zwa la na ziden tyfi ko wa nie wœród li cz nych inte re san tów lob by stów, któ rzy
w spo sób pro fe sjo nal ny za j muj¹ siê re pre zen tacj¹ cu dzych in te re sów, o tyle ra po r ty s³u¿¹
uja w nie niu szcze gó³ów zwi¹za nych z dzia³al no œci¹ lob by sty, ad re sa tów jego za bie gów, pól, 
na ja kich dzia³a³ czy wy so ko œci œro d ków zaan ga ¿o wa nych w dan¹ ini cja ty wê. £¹czne
 wystêpowanie tych dwóch obo wi¹zków (re je stra cji i spra wozda w czo œci) uwa ¿a siê za
 warunek ko nie cz ny sku te cz no œci re gu la cji lob bin gu.

Za awan so wa ne re gu la cje lob bin go we nie ogra ni czaj¹ obo wi¹zku uja w nie nia fi nan sów
lob by sty cz nych ty l ko do kwot wyda t ko wa nych bez po œred nio na wy wie ra nie wp³ywu na
de cy den tów. Na le ¿y wy ka zaæ rów nie¿ wy da t ki po nie sio ne na rzecz in nych lob by stów (np.
so ju sz ni ków w re a li za cji kon kre t nej stra te gii lob bin go wej) oraz œro d ki wy ko rzy sta ne na
 zakup pre zen tów dla cz³on ków ro dzi ny71 ad re sa ta lob by sty (np. mia sto San Die go72).
Wy³¹czo ne s¹ wy da t ki na oko licz no œcio we, dro b ne pre zen ty (np. kwia ty, cze ko la d ki), a ta k -
¿e pre zen ty w po sta ci ma te ria³ów re kla mo wych: T-shi r tów, cza pek, ku b ków czy d³ugo pi -
sów z logo fi r my, bi le tów na im pre zy cha ryta ty w ne orga ni zo wa ne przez zle ce nio daw cê
lob bin gu, je ¿e li wszy s cy ucze st ni cy s¹ jed na ko wo tra kto wa ni – np. w za kre sie se r wo wa -
nych pod czas im pre zy dañ i na po jów (mia sto Nowy Jork). Na le ¿y uja w niæ fakt po czy nie nia
na rzecz po li ty ka ulg czy udzie le nia po ¿y czek na pre fe ren cyj nych wa run kach. Wie le ustaw
za bra nia po li ty kom ko rzy sta nia z ta kich ulg i ra ba tów. 

Wa ¿ nym ele men tem ra po r tu jest wska za nie aktów pra wnych (pro je któw), któ re sta no -
wi³y przed miot zain te re so wañ lob by sty.

Ra po r ty sk³ada siê re gu la r nie, w od stê pach cza su, któ re usta wy i inne re gu la cje lob bin go -
we okre œlaj¹ ró ¿ nie – od mie si¹ca do roku (np. w mie œcie Se at t le raz na kwa r ta³, a w sty cz niu 
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68  Sec. 11 (4) (Lob by ist Re gi stra tion Act, 2001).
69  „Przegl¹d In fo r ma cji”, bêd¹cy za³¹czni kiem do „Wia do mo œci Rz¹do wych” (art. 13). Pu b li ku je siê w nim

in fo r ma cje o za wie sze niu, re je stra cji, za ko ñ cze niu, wzno wie niu i usta niu dzia³al no œci lob by sty cz nej wraz
z list¹ lob by stów zare je stro wa nych.

70  „Wia do mo œci Rz¹dowe” („Bo le tin Ofi cial”), Art. 7 (Pro ye c to de Ley nr 196-S-04, Re gi men le gal del lob by).
71  Na ogó³ nie wy ja œ nia siê tego te r mi nu. Usta wa sta nu Mas sa chu setts sta no wi, ¿e cho dzi o kre w nych do

 III sto p nia po kre wie ñ stwa. Ki l ka ustaw wy mie nia z na zwy (brat, sio stra, oj ciec, syn bra ta, ma³¿o nek, dzie c ko
itd.) wszy stkich kre w nych ad re sa ta.

72  Cha p ter 2, § 27.4002, San Die go Mu ni ci pal Code, pa Ÿ dzie r nik 2008 r.



do da t ko wo za ubieg³y rok73, po do b nie w Los An ge les74 i pro je kcie re gu la cji mia sta Dal las75). 
Cza sa mi nak³ada siê na lob by stê obo wi¹zek z³o¿e nia do dat ko we go ra po r tu zbio r cze go po
za ko ñ cze niu okre œlo ne go pro je ktu lub osi¹gniê ciu celu. Czê sto ra po r ty ta kie opra co wu je
 organ reje stra cy j ny, za miast lub obok lob by sty. Ist niej¹ ta k ¿e kra je, gdzie or gan reje stra cy j -
ny mo¿e za¿¹daæ z³o¿e nia re je stru w try bie nad zwy cza j nym, np. w celu we ry fi ka cji uzy ska -
nych wia do mo œci lub w ra zie prze kro cze nia li mi tu wy da t ków, któ ry uza sad nia z³o¿e nie
ra po r tu. 

Na le ¿y nad mie niæ, ¿e nie wszy stkie sa morz¹dowe re gu la cje lob bin go we wy ma gaj¹
sk³ada nia ra po r tów. Ta kie go obo wi¹zku nie prze wi duj¹ np. re gu la cje mia sta San ta Cla ri ta76

w USA i we w³oskiej To ska nii.

3.3.8. Inne obo wi¹zki lob by stów 

Do szcze gó³owych obo wi¹zków lob by sty na le ¿y uja w nia nie fa ktu by cia lob byst¹. Do ty -
czy to kon ta któw z urzêd ni ka mi pa ñ stwo wy mi i sa morz¹do wy mi, któ rzy s¹ ad re sa ta mi
dzia³al no œci lob bin go wej. Lob by œci musz¹ te¿, na ogó³, pod czas prze by wa nia w sie dzi bie
urzê dów, na któ rych te re nie pro wadz¹ swoj¹ dzia³al noœæ, no siæ pla kie t ki in fo r muj¹ce o ich
sta tu sie.

Od rê b nym obo wi¹zkiem jest od by cie ku r su dla lob by stów, któ ry obe j mu je prze pi sy pra -
wa i ko de ksy ety cz ne. Od de cy zji pra wo da w cy za le ¿y, czy wa run kiem za li cze nia ku r su jest
obe cnoœæ na za jê ciach czy do da t ko wy eg za min ko ñ co wy.

3.3.9. San kcje i za ka zy prze wi dzia ne w re gu la cjach lob bin gu sa morz¹do we go

W re gu la cjach lob bin go wych po ja wiaj¹ siê czte ry ro dza je san kcji za z³ama nie pra wa,
szcze gó l nie za pro wa dze nie dzia³al no œci lob bin go wej bez re je stra cji:

– kara grzy w ny, któ rej wy so koœæ za le ¿y od ska li na ru szeñ, a ta k ¿e mo¿e ulec zwie lokro t -
nie niu w przy pa d ku po wtó r ne go na ru sze nia usta wy; jest to naj czê œciej prze wi dzia na
w re gu la cjach san k cja,

– cza so wy za kaz wy ko ny wa nia dzia³al no œci lob bin go wej (rza d ko sto so wa ny w USA z ra cji 
kon tro we r sji na tle kon sty tucy jne go pra wa pe ty cji), któ ry mo¿e na wet osi¹gn¹æ wy miar
trwa³ego i ca³ko wi te go za ka zu,

– kara po zba wie nia wol no œci (nie spo ty ka na w re gu la cjach uchwa la nych na po zio mie sa -
morz¹do wym).

Karze pod lega tak¿e opó Ÿ nie nie siê ze z³o¿e niem spra wo z da nia oraz poda nie nie kom -
pletnych danych. W tych wypa d kach naj czê œciej ma zasto so wa nie san k cja zawie sze nia
prawa do wyko ny wa nia dzia³alno œci lub kara grzy wny (np. 25 dola rów za ka¿dy dzieñ
 opóŸnienia w Los Ange les77).

Od rêbn¹ kwe stiê sta no wi¹ za ka zy na³o¿o ne na lob by stów, wpro wa dza ne w re gu la cjach
lob bin go wych. Oprócz za ka zu dzia³ania bez re je stra cji czy w cza sie od by wa nia kary po zba -
wie nia pra wa wy ko ny wa nia dzia³al no œci lob bin go wej zna j du je my ta k ¿e inne ogra ni cze nia.
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73  SMC, art. 2.06.030.
74  Cha p ter IV, Ar ti c le 8, Sec. 48.08, Mu ni ci pal Lob by ing Or di nan ce, Los An ge les Mu ni ci pal Code.
75  Pro jekt z 2 li sto pa da 2009 r.: An or di nan ce amen ding Se c tion 12A-2 of and ad ding Se c tions 12A-15.2 thro ugh

12A-15.12 to Cha p ter 12A, „Code of Et hics,” of the Dal las City Code, http://www.dal las ci ty hall.com/co un cil_
brie fings/agen das/agen das_1109/Lobbyi stRegi stratio nOrdinan ce_11092009.pdf. 

76  City of San ta Cla ri ta Mu ni ci pal Code. Cha p ter 7.03: „In flu en cing Mu ni ci pal Le gi s la tion”.
77  Cha p ter IV, Ar ti c le 8, Sec. 48.09.F, Mu ni ci pal Lob by ing Or di nan ce, Los An ge les Mu ni ci pal Code.



Tytu³em przyk³adu wska zaæ mo ¿ na ki l ka. Po pu la r ny w usta wach ame ry ka ñ skich jest za kaz 
sto so wa nia wy na gro dzeñ wy ni ko wych, zwa nych con tin gen cy fee, a wiêc opa r tych na dro b -
nej kwo cie gwa ran to wa nej i pre mii za osi¹gniê te efe kty (rów nie¿: Fi li pi ny, Qu e bec, Li twa).
Inne za ka zy do tycz¹: re pre zen towa nia jed no cze œ nie dwóch lub wiê cej klien tów o sprze cz -
nych in te re sach78 (mia sto San An to nio79, a ta k ¿e Chi le80, Li twa, Wê gry), fi nan so wa nia lob -
bin gu ze œro d ków skar bu pa ñ stwa lub bu d¿e tu sa morz¹du (ze wspo mnia ny mi wyj¹tka mi),
wy stê po wa nia w imie niu nie ist niej¹cego klien ta, wpro wa dza nia w b³¹d i utrud nia nia pra cy or -
ga nu reje stra cyj ne go (Qu e bec), po dej mo wa nia zle ceñ je œli cel klien ta jest nie le ga l ny lub nie ety -
cz ny (Wê gry), czy te¿ za kaz su ge ro wa nia lub pub li cz ne go oœwia d cza nia, i¿ ma siê wp³yw na
de cy zjê or ga nów w³adzy pu b li cz nej (Li twa). Kwa li fi ko wan¹ od mian¹ nie zgod nej z pra wem
dzia³al no œci lob bin go wej jest prze ko ny wa nie do uchwa le nia aktu pra wne go ty l ko po to, aby na -
stê p nie za ofe ro waæ swo je us³ugi zmie rzaj¹ce do jego uchy le nia. Lob by sta nie mo¿e ta k ¿e
w swo jej dzia³al no œci sto so waæ nie ucz ci wych za bie gów w celu uzy ska nia  informacji (Wê gry).

3.3.10. Inne za gad nie nia

Do rza dziej wy stê puj¹cych ele men tów re gu la cji lob bin go wych za li cza siê obo wi¹zki
nak³ada ne na ad re sa tów lob bin gu. Ich ce lem jest za pe w nie nie re gu la cji wiê kszej sku te cz no -
œci po przez do da t kow¹ kon tro lê urzêd ni ków oraz po œred ni¹ kon tro lê lob by stów dziê ki we -
ry fi ka cji do sta r cza nych przez nich da nych. 

Na ad re sa tów dzia³al no œci lob bin go wej nak³ada siê obo wi¹zek re gu lar ne go rapo r to wa -
nia kon ta któw lob by sty cz nych, a ta k ¿e wsze l kich ko rzy œci otrzy ma nych od lob by stów.
Z za sa dy wy ja œ nia siê, o ja kie ko rzy œci cho dzi oraz usta na wia mi ni ma l ny pu³ap wa r to œci
(np. 80 dola rów w pro je kcie mia sta Cha pel Hill).

3.3.11. Ko de ksy ety cz ne

Jak wspo mnia no, ko de ksy ety ki lob by sty (Code of con duct) usta na wia ne s¹ na ogó³ przez
or ga ni za cje bran ¿o we lob by stów lub or gan reje stra cy j ny – w za le ¿ no œci od przy jê te go
w  danym kra ju lub na da nym po zio mie w³adz sy ste mu re gu la cji lob bin gu. 

Nie ka ¿ dy or gan reje stra cy j ny po sia da pra wo do usta na wia nia szcze gó³owych regu³
 etycznych81. Nie rza d ko po prze sta je siê na ogó l nym wy li cze niu w usta wie po win no œci lob -
by sty o cha ra kte rze ety cz nym, bez ich do pre cyzo wa nia.

Ko de ksy ety cz ne maj¹ na ogó³ fo r mê wy ka zu za le ceñ w³aœci we go po stê po wa nia82.
 Kanadyjski fe de ra l ny ko deks ety cz ny (Lobbyists’ Code of Con duct) fo r mu³uje osiem obo -
wi¹zków na³o¿o nych na lob by stê. Wœród nich wy ma ga siê: do sta r cza nia wy³¹cz nie rze te l -
nych  informacji, wstrzy ma nia siê od uja w nie nia in fo r ma cji po uf nych, info r mo wa nia
zle ce nio daw cy lob bin gu o jego obo wi¹zkach wy ni kaj¹cych z re gu la cji lob bin go wej czy
uni ka nia kon fli ktu in te re sów.
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78  Warto w tym mie j s cu przy wo³aæ g³oœn¹ w USA „afe rê Ab ra mof fa”, w któ rej dosz³o m.in. do z³ama nia tego
za ka zu. Zob. ra port „The Wa s hin g ton Post”: In ve sti ga ting Ab ra moff – Spe cial Re port, http://www.was hin g ton post.
com/wp-dyn/con tent/lin kset/2005/06/22/LI2005062200936.html.

79  Zob. City of San An to nio Et hics Code and Lob by ing Re gu la tions of April 12, 2006.
80  Art. 14. Chy ba ¿e przed in ny mi urzê da mi lub w in nych in stan cjach.
81  Obe c nie poza USA ko de ksy ety cz ne dla lob by stów prze wi duj¹ usta wy: Peru, Qu e be cu i fe de ra l na ka na -

dy j ska, a ta k ¿e pro je kty: Szko cji, Ar gen ty ny (pro jekt nr 065-CD-02), Ir lan dii (za³¹cznik do pro je ktu).
82  P.B. Me u nier, Lob by ing in Ca na da: Canada’s First Gu i de to Fe de ral and Pro vin cial Lob by ing Laws – Ex p la i ned,

Fa sken Mar ti ne au, Mon tre al 2004, http://re ports.fja.gc.ca/fc/2004/pub/v4/2004fc35033.html. 



Ko de ksy, co do za sa dy, nie s¹ za bez pie czo ne san kcja mi pa ñ stwo wy mi83, a wiêc ich
wp³yw na pra kty kê lob bin gow¹ jest ogra ni czo ny. Jest to rów nie¿ po wo dem du ¿e go po pa r -
cia ze stro ny or ga ni za cji i firm lob by sty cz nych dla tej fo r my re gu lo wa nia dzia³al no œci lob -
bin go wej. Jej faku lta ty w noœæ od po wia da lob by stom, któ rzy s¹ z oczy wi s tych po wo dów
prze ciw ni pod da niu siê kon tro li pa ñ stwa.

Do za let ko de ksów ety cz nych two rzo nych przez or ga ni za cje bran ¿o we dla swo ich cz³on -
ków na le ¿y:
– ³atwoœæ ich wpro wa dze nia, nie wy ma gaj¹cego an ga ¿o wa nia or ga nów w³adzy pa ñ stwo -

wej czy sa morz¹do wej,
– po ten cja l nie du¿a sku te cz noœæ wy ni kaj¹ca z zain tere so wa nia sa mych lob by stów usu wa -

niem ze swo je go gro na osób nie ucz ci wych czy do pu sz czaj¹cych siê dzia³añ nie ety cz nych.

Isto t ne man ka men ty ko de ksów to:
– ogra ni czo ny za kres obo wi¹zy wa nia i faku lta ty w ny cha ra kter; ko deks jest obo wi¹zuj¹cy

ty l ko dla cz³on ków da nej or ga ni za cji na czas ich cz³on ko stwa; je dyn¹ sankcj¹ za z³ama nie 
ko de ksu bê dzie wy klu cze nie z sze re gów or ga ni za cji z ewen tu a l nym po da niem tego
 faktu do pu b li cz nej wia do mo œci,

– brak do stê pu w³adz pa ñ stwo wych i sa morz¹do wych do in fo r ma cji na te mat me tod sto -
so wa nych przez lob by stów czy po nie sio nych przez nich wy da t ków,

– brak re a l ne go wp³ywu ko de ksów na pra kty kê lob by styczn¹; ko de ksy nie prze wi duj¹
sk³ada nia przez lob by stów spra wo z dañ, któ re by³yby po da wa ne do pu b li cz nej wia do mo œci.

Ko de ksy ety cz ne s¹ wiêc naj wy ¿ej uzu pe³nie niem w³aœci wej re gu la cji lob bin gu. Wo bec ich
faku lta tyw ne go cha ra kte ru trud no jest okre œlaæ je mia nem alte rna ty w nej fo r my re gu la cji.

In te re suj¹ce s¹ wnio ski za wa r te w opra co wa niu OECD do tycz¹cym samo re gu la cji lob -
bin gu w fo r mie ko de ksów ety cz nych or ga ni za cji bran ¿o wych. Zda niem au to rów po wo dze -
nie ta kiej fo r my re gu la cji za le ¿y od sto p nia kry ty cy z mu opi nii pu b li cz nej wo bec
dzia³al no œci w³adz pu b li cz nych. Im jest on wiê kszy, tym mnie j sze s¹ szan se na po wo dze nie
samo re gu la cji i ro œ nie waga re gu la cji usta wo wej pos³uguj¹cej siê san kcja mi ka r ny mi za nie -
prze strze ga nie prze pi sów. Wy bór od po wied niej fo r my re gu la cji za le ¿y wiêc zda niem au to -
rów opra co wa nia od re a liów spo³eczno -poli ty cz nych da ne go pa ñ stwa. 

W przy pa d ku samo re gu la cji au to rzy pro po nuj¹ ki l ka spo so bów na pod nie sie nie jej sku -
te cz no œci:
– uczy nie nie z ko de ksu ety cz ne go obo wi¹zko wej no r my po stê po wa nia dla lob by stów,
– orga ni zo wa nie obo wi¹zko wych szko leñ z za sad ety ki dla cz³on ków sto wa rzy szeñ lob by -

sty cz nych,
– wzmo c nie nie sy ste mu egze k wo wa nia za sad ko de ksu ety ki od cz³on ków sto wa rzy szeñ

lob by sty cz nych,
– wpro wa dze nie sy ste mu obo wi¹zko wej re je stra cji lob by stów za po œred ni c twem sto wa -

rzy szeñ bran ¿o wych oraz rapo r to wa nia pod au spi cja mi sto wa rzy szeñ lob by sty cz nych
dzia³al no œci lob by stów z po da niem tre œci spra wo z dañ w in ter ne cie84.

Pro po zy cjom tym nie spo sób od mó wiæ s³usz no œci, ale mo ¿ na za rzu ciæ brak re a li z mu.
Przy znaj¹ to na wet sami au to rzy opra co wa nia. Spo so bem za pe w nie nia ko de ksom
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83  Je dy nie usta wa ka na dy j skiej pro win cji Qu e bec prze wi du je mo ¿ li woœæ na³o¿e nia kary za na ru sze nie przez 
lob by stê ko de ksu ety ki.

84
 Lob by ists, go ve r n ment and pu b lic trust…, op. cit., s. 61–62.



 etycznym wiê kszej sku te cz no œci by³oby np. powi¹za nie san kcji za na ru sze nie ko de ksu
w po sta ci wy klu cze nia z sze re gów sto wa rzy sze nia, z jed no cze s nym roz wi¹za niem kon tra -
ktu na œwia d cze nie us³ug. Taka de cy zja za le ¿y jed nak za wsze od zle ce nio daw cy lob bin gu,
czy li pra co da w cy lob by sty, a sto wa rzy sze nia bran ¿o we nie maj¹ na ni¹ bez po œred nie go
wp³ywu.

Jak wia do mo, samo re gu la cja zda je siê byæ popu lar nie j sza w kra jach Eu ro py Za chod niej,
z cze go – je œli odwo³amy siê do spo strze ¿eñ za wa r tych w oma wia nym ra po r cie – mo ¿ na by
wy wo dziæ wnio sek o wyj¹tko wej doj rza³oœci po li ty cz nej i oby wa te l skiej ta m te j szych
spo³eczeñstw. Po pie r wsze, teza ta nie wy trzy mu je kry ty ki w przy pa d ku po rów na nia Eu ro py
Za chod niej do USA, gdzie wy³¹czna samo re gu la cja jest rza d ko œci¹, a nikt nie w¹tpi w ist nie -
nie roz wi niê te go spo³ecze ñ stwa oby wate l skie go. Po dru gie, na wet je œli za³o¿yæ, ¿e ska la
dzia³al no œci lob bin go wej jest w Eu ro pie mnie j sza ni¿ w USA, co mo¿e byæ prawd¹, nie na le -
¿y za po mi naæ, ¿e rza d koœæ usta wo wych, „twar dych” re gu la cji lob bin gu w Eu ro pie mo¿e
byæ rów nie¿ efe ktem dzia³al no œci sa mych lob by stów zain tere so wa nych w za blo ko wa niu
prac nad usta wow¹, sku teczn¹ (a wiêc do le gliw¹) re gu lacj¹ ich dzia³al no œci, w któ rej w³aœ -
nie za ku li so woœæ i nie trans paren t noœæ s¹ bar dzo ko rzy st ne.

4. Pod su mo wa nie

Za pre zen towa ny przegl¹d re gu la cji lob bin gu sa morz¹do we go po zwa la na sfo r mu³owa -
nie ki l ku wnio sków na tu ry ogó l nej:

1) Re gu la cja lob bin gu sa morz¹do we go to zja wi sko sto sun ko wo nowe. Na wet w USA
i  Kana dzie, kra jów uchodz¹cych w tej ma te rii za pio nie rów i jed no cze œ nie li de rów, pro ces
re gu lo wa nia tej od mia ny lob bin gu wci¹¿ trwa i zna j du je siê na sto sun ko wo wcze s nym
eta pie. Poza kon ty nen tem ame ry ka ñ skim akty pra w ne do tycz¹ce lob bin gu sa morz¹do -
we go s¹ nie zwy kle rza d kie, a de dy ko wa ne tej od mia nie lob bin gu pra wie nie ist niej¹.

2) Re gu la cja lob bin gu sa morz¹do we go przy bie ra jedn¹ z czte rech form:

– fra g men tu re gu la cji ogó l nej, na ogó³ usta wy, co po wo du je, ¿e do lob bin gu sa morz¹do -
we go sto su je siê od po wie d nio prze pi sy do tycz¹ce lob bin gu na po zio mie cen tra l nym,

– od rê b nej re gu la cji uchwa lo nej w fo r mie usta wy przez pa r la ment,
– od rê b nej re gu la cji uchwa lo nej przez sa morz¹dowy or gan pra wo da w czy, obo wi¹zu -

j¹cej ty l ko na ob sza rze dzia³ania or ga nu,

– samo re gu la cji œro do wi sko wej w fo r mie ko de ksu ety cz ne go, obo wi¹zuj¹cej cz³on ków
sto wa rzy szeñ za wo do wych. 

Za re gu la cjê lob bin gu trud no jest uz na waæ prze pi sy do tycz¹ce ty l ko re je stra cji osób obe c -
nych na po sie dze niach ko le gia l nych or ga nów sa morz¹do wych. Ich po do bie ñ stwo do re je -
stru lob by stów jest je dy nie po zo r ne.

3) Po szcze gó l ne re gu la cje lob bin gu sa morz¹do we go wy ka zuj¹ wie le po do bieñstw, co wy ni -
ka z fa ktu szu ka nia przez pra wo da w ców sa morz¹do wych in spi ra cji w obo wi¹zuj¹cych
ju¿ w in nych jed no stkach sa morz¹do wych aktach pra wnych.

4) Re gu la cja lob bin gu opie ra siê na sto so wa niu œro d ków s³u¿¹cych z jed nej stro ny uja w nie -
niu, a z dru giej kon tro lo wa niu przez w³adze pa ñ stwa, wspól no ty sa morz¹do wej lub  or -
ga ni za cji za wo do wej – spo so bów i prze ja wów dzia³al no œci lob bin go wej w celu eli mi na cji
zja wisk ne ga ty w nych i ma ksy mal ne go wy zy ska nia ko rzy œci p³yn¹cych z lob bin gu.
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 Regulacja nie jest po trze b na dla sa me go pro wa dze nia lob bin gu, bo wiem jest on zja wi -
skiem pie r wo t nym wo bec re gu la cji pra wnej i mo¿e z po wo dze niem ist nieæ bez de dy ko -
wa nych mu prze pi sów.

5) Sku te cz na re gu la cja lob bin gu wy ma ga ist nie nia dwóch obo wi¹zków po stro nie lob by -
stów: re je stra cji i re gu la r nej spra wozda w czo œci; obo wi¹zek ten do ty czyæ mo¿e
 uzupe³niaj¹co rów nie¿ zle ce nio daw ców lob bin gu oraz ad re sa tów lob bin gu. Nie s¹ to jed -
nak wa run ki wy sta r czaj¹ce, aby za pe w niæ re gu la cji pe³n¹ sku te cz noœæ.

6) Do za gad nieñ klu czo wych w pro ce sie re gu lo wa nia lob bin gu sa morz¹do we go bêd¹
 nale¿eæ:

– zbu do wa nie po pra wnej de fi ni cji lob bin gu sa morz¹do we go, któ ra obe j mo wa³aby
wszy stkie jego prze ja wy; w tym celu po win no dojœæ do œcis³ego okre œle nia gro na ad re -
sa tów ta kiej dzia³al no œci oraz jej prze ja wów i ce lów, wre sz cie – ze sta wu ko nie cz nych
wy³¹czeñ pod mio to wych i przed mio to wych;

– wpro wa dze nie obo wi¹zko wej re je stra cji i spra wozda w czo œci lob by stów;
– popu la ry za cja ko de ksów ety cz nych w fo r mie szko leñ i eg za mi nów dla lob by stów

i  urzêdników sa morz¹do wych;
– od po wied nie wy ko rzy sta nie da nych po chodz¹cych od lob by stów, aby z jed nej stro ny

zwiê kszaæ prze j rzy stoœæ pro ce su de cy zyj ne go, a z dru giej eli mi no waæ ne ga ty w ne kon -
se k wen cje i prze ja wy wy wie ra nia wp³ywu na de cy den tów po li ty cz nych;

– ze staw przy wi le jów dla lob by stów, któ rzy zde cy duj¹ siê na pod da nie ry go rom re gu -
la cji; ta za chê ta szcze gó l nie w pie r wszym okre sie obo wi¹zy wa nia re gu la cji bê dzie
mia³a isto t ny wp³yw na jej sku te cz noœæ;

– ist nie nie sy ste mu san kcji za na ru sze nie prze pi sów re gu la cji lob bin go wej, któ re zwiê k -
sza³yby jej sku te cz noœæ.

7) Nie ist nie je re gu la cja op ty ma l na, któ ra eli mi no wa³aby wszy stkie man ka men ty lob bin gu
nie regu lowa ne go lub spra wia³a, ¿e wyko rzy sty wa no by wszy stkie ko rzy œci, ja kie dla
 organów w³adzy p³yn¹ z ist nie nia lob bin gu. Z jed nej stro ny po wo du je to, ¿e re gu la cje
lob bin go we s¹ sta le po pra wia ne, z dru giej s³u¿y jako g³ówny ar gu ment prze ciw ni ków
pod da wa nia lob bin gu re gu la cji pra wnej. W re zu l ta cie wie le pro je któw ta kich re gu la cji
nie do cze ka³o siê uchwa le nia, przez co lob bing po zo sta je wo l ny od ja kiej ko l wiek kon tro li 
w³adz w zde cy do wa nej wiê kszo œci demo kra ty cz nych pañstw œwia ta. 

Na le ¿y zdaæ so bie spra wê, ¿e lob bing ist nie je i roz wi ja siê bez ko nie cz no œci uchwa la nia
sto so w nej re gu la cji pra wnej. Jej brak spra wia jed nak, ¿e nie ty l ko nie mo ¿ na sko rzy staæ
w pe³ni z do bro dziejstw lob bin gu, ale ta k ¿e trud no jest prze ciw dzia³aæ jego ne ga ty w nym
kon se k wen cjom. Wœród nich wspo mnieæ na le ¿y nie ty l ko za cho wa nia za li cza ne do prze -
stêpstw i œci ga ne na pod sta wie od rê b nych prze pi sów (ko ru p cja, p³atna pro te k cja). Kie dy
w co dzien nej dzia³al no œci w³adz do cho dzi do za chwia nia rów no wa gi miê dzy in te re sem
wspó l nym i par tyku la r nym, na ko rzyœæ tego dru gie go, wspie ra ne go przez lob by stów –
mo¿e nast¹piæ trud ny do na pra wie nia spa dek za ufa nia oby wa te li do or ga nów w³adzy i ich
de cy zji. W efe kcie dojœæ mo¿e ta k ¿e do znacz¹cego ob ni ¿e nia par ty cy pa cji spo³ecz nej i po li -
ty cz nej oby wa te li, co jest ju¿ zja wi skiem bar dzo nie ko rzy st nym dla idei spo³ecze ñ stwa oby -
wate l skie go i jej roz wo ju, a wiêc jed ne go z fun da men tów no wo cze s nych de mo kra cji. Wa r to
o tym pa miê taæ przy stê puj¹c do dys ku sji o po trze bie re gu la cji lob bin gu w ogó le, a ta k ¿e
jego sa morz¹do wej od mia ny.
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