
Fot
. M

J

l o b b i n gl o b b i n g

30

Postrzeganie lobbingu 
w Polsce
Grzegorz Ziemniak:
Konieczne jest odciêcie siê od wszyst-
kich spraw zwi¹zanych z aferami
i korupcj¹ � nazywaj¹c takie dzia³ania
po imieniu, bez eufemizmów � prze-
stêpstwami. Dzia³alno�æ lobbingowa
jest dzia³alno�ci¹ profesjonaln¹. Lob-
bystê mo¿na nazwaæ adwokatem
ds. komunikowania, przekazywania
informacji. Chcia³bym, aby zawód lob-
bysty postrzegano w Polsce w ten w³a-
�nie sposób.
Brak lobbingu 
dla lobbingu
GZ: Profesjonalnych lobbystów jest
w Polsce niewielu. Licz¹cych siê agen-

cji, które zajmuj¹ siê public affairs czy
lobbingiem, jest zaledwie kilka. Istnieje
du¿a liczba firm, b¹d� osób, nazywa-
nych przez nas �za³atwiaczami�, które
zajmuj¹ siê dzia³aniem na w³asn¹ rêkê.
Nie maj¹ nic wspólnego z profesjo-
nalnym lobbingiem, to znaczy: dostar-
czaniem informacji, analizowaniem
sytuacji prawnej, gospodarczej, skut-
kami wprowadzania pewnych rozwi¹-
zañ prawnych. Mo¿e dlatego tak
trudno przebiæ siê z komunikatem
i informacj¹, która dotyczy profesjo-
nalnego lobbingu. W sytuacji zmaso-
wanej kampanii i nagonki na s³owo
�lobbing�, potrzeba dziesiêciokrotnie
wiêcej pozytywnych przekazów, aby
co� zmieniæ. My�lê, ¿e trzeba po pro-
stu du¿o o tym mówiæ, szerzej pre-
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zentowaæ w³a�ciwe przyk³ady na
³amach prasy. Nale¿y pokazywaæ opi-
nii publicznej, ¿e jest to dzia³anie
legalne, s³u¿¹ce demokracji i podej-
mowaniu decyzji � podsumowuj¹c, jest
dzia³aniem pozytywnym. Je¿eli
bêdziemy nazywaæ rzeczy po imieniu,
dzia³aj¹c z otwart¹ przy³bic¹, to wize-
runek lobbingu bêdzie siê stopniowo
zmienia³.
Prawne regulacje 
dla bran¿y
Arkadiusz Protas: Nie zaz-
droszczê legislatorom, bo staraj¹ siê
uregulowaæ materiê, któr¹ regulowaæ
jest bardzo trudno. Niewiele krajów
siê tego zadania podjê³o i doprowa-
dzi³o je do koñca. Rozwi¹zania prawne
funkcjonuj¹ w Niemczech, w Stanach
Zjednoczonych, czê�ciowo w Danii
i  Kanadzie. Nigdzie nie s¹ doskona³e -
maj¹ mnóstwo s³abych punktów. Moim
zdaniem, projekt ministerialny nie jest
najlepszym punktem wyj�cia do dysku-
sji, ale zawsze to jaki� pocz¹tek. Mo¿na
na nim zbudowaæ prawo, które bêdzie
skuteczne, pod warunkiem, ¿e usta-
wodawca bêdzie wiedzia³, co dziêki
niemu chce osi¹gn¹æ. Obecnie sytuacja
wygl¹da jednak inaczej. Pos³owie maj¹
ró¿ne pomys³y. S¹ tacy, którzy chc¹
dzia³alno�æ zalegitymizowaæ, nadaæ jej
ramy, ale s¹ i tacy, którzy najchêtniej
wszystkich lobbystów wsadziliby
do wiêzienia. To oczywi�cie du¿e
uproszczenie, ale pokazuje wachlarz
pogl¹dów. Intencje czê�ci parlamentu
do wprowadzenia restrykcyjnych roz-
wi¹zañ s¹ zrozumia³e wobec tak
powszechnej korupcji w Polsce.
Powinny byæ jednak realizowane ina-
czej. Skupiaj¹c siê w ustawie lobbingo-
wej na walce z korupcj¹, ani nie napra-
wimy tego, co jest z³e w dzia³alno�ci
lobbingowej i w jej odbiorze publicz-
nym, ani nie zlikwidujemy korupcji.
Do tego celu mo¿na siê natomiast
przybli¿yæ, nak³adaj¹c na dzia³alno�æ
lobbingow¹ rozs¹dne ramy prawne.
GZ: W Polsce najpierw trzeba siê
zabraæ za ustawy reguluj¹ce dzia³alno�æ
urzêdników. Bêd¹ one nak³ada³y na nich
obowi¹zek jawno�ci i przejrzysto�ci
procedur. Liczê na to, ¿e w najbli¿szych
latach dojdziemy do standardów unij-
nych. Dla przyk³adu, portal Unii Euro-
pejskiej zawiera bazê projektów ustaw.

Mo¿na znale�æ tam szczegó³owe infor-
macje, nawet je¿eli projekt jest w fazie
wstêpnej. Ju¿ wtedy mo¿liwy jest kon-
takt z asystentami, osobami odpowie-
dzialnymi za poszczególne etapy two-
rzenia projektu. Pod odpowiednimi
fragmentami umieszcza siê linki umo¿-
liwiaj¹ce kontakt z twórcami tych doku-
mentów. Wszystko to daje przejrzysty
obraz, kto za czym lobbuje, jakie chce
wnie�æ stanowisko i argumenty do dys-
kusji. Dziêki takim rozwi¹zaniom pro-
ces uchwalania prawa mo¿na monito-
rowaæ. U nas, próbuj¹c uzyskaæ jak¹-
kolwiek informacjê od urzêdników,
trzeba siê dobiæ do sekretariatu, gabi-
netów politycznych i ró¿nych asysten-
tów. Po wydeptaniu �cie¿ek do kilku

sekretarek, mo¿na mieæ nadziejê, ¿e uda
siê wydobyæ jak¹� u¿yteczn¹ informa-
cjê. Jest to proces patologiczny, nie s³u¿y
dobremu podejmowaniu decyzji
w warunkach przejrzysto�ci. Za to nale-
¿a³oby siê w pierwszej kolejno�ci
zabraæ, gdy¿ jest to podstaw¹ spo³e-
czeñstwa informacyjnego, wolno�ci
gospodarczej i wszystkich innych dzia³añ.
AP: W interesie �rodowiska, a nawet
pañstwa le¿y przyjêcie takich ustaw.
Nie mo¿na jednak od razu stosowaæ
podej�cia �dokrêcania �ruby�. Lepiej
jest najpierw uchwaliæ prawo wzglêd-
nie ogólne, a potem uszczegó³awiaæ.
GZ: Niestety, obecny, nieszczêsny
projekt ustawy, który jest w Sejmie,
dotyka zarówno urzêdu prezydenta, jak
i szczebla gminnego. Wprowad�my naj-
pierw na pewnym obszarze tê ustawê,
zobaczmy jak ona funkcjonuje, a potem
zdobyte do�wiadczenia mo¿na bêdzie
przenosiæ na ni¿sze szczeble.

AP: W toku prac komisji pos³owie
postanowili nie zajmowaæ siê samo-
rz¹dami.
GZ: Owszem, ale by³ projekt, w któ-
rym forsowano podej�cie, ¿eby wszy-
scy, od szczebla gminy po prezydenta,
spowiadali siê równo z ka¿dego kon-
taktu, telefonu, ze wszystkich spotkañ,
które mog³yby byæ podejrzane o to,
¿e maj¹ na celu wywarcie nacisku lub
wp³ywu na podjêcie okre�lonych decy-
zji. Nie têdy droga.
Polska praktyka
GZ: My�lê, ¿e w Polsce jeszcze
za wcze�nie na �oddolne� kampanie
lobbingowe. Nie wydaje mi siê, aby
by³y one skuteczne. Mog¹ byæ
widoczne, medialne, ale czy efektywne?
W¹tpiê. Wystarczy spojrzeæ na liczbê
wykszta³conych osób, które stanowi¹
zaledwie 8 � 10 proc polskiego spo³e-
czeñstwa. Komunikaty podawane
codziennie w wieczornych wiadomo-
�ciach przetwarzane s¹ ze zrozumie-
niem przez ok. 40 proc. odbiorców.
Wydaje mi siê, ¿e realne do przepro-
wadzenia s¹ kampanie �rodowiskowe,
np. osób niepe³nosprawnych, maj¹ce
na celu chocia¿by zmianê zapisów
podatkowych na bardziej korzystne dla
tych grup. Te akcje ju¿ teraz organizuje
siê z wykorzystaniem metod typowych
dla kampanii �grass-roots�, czyli mar-
szów, pochodów, akcji zbierania podpi-
sów itp. Niestety, nasze spo³eczeñstwo
przez 40 lat komunizmu, a wcze�niej
ró¿ne zawirowania wojenne, zosta³o
rozbite, je¿eli chodzi o warstwê spo-
³eczn¹ i zdolno�æ skupiania siê wokó³
danego tematu. Jeste�my spo³eczeñ-
stwem bardzo zatomizowanym i w sfe-
rze finansowej, i wykszta³cenia, �wiado-
mo�ci czy pochodzenia. Trudno jest nas
zmobilizowaæ wokó³ danego tematu.
Istotnym czynnikiem jest fakt, ¿e nasi
politycy i decydenci nie s¹ podatni na
oddolny lobbing. W UE czy USA grupy
nacisku postrzegane s¹ jako elektorat,
który trzeba szanowaæ. U nas, jak wia-
domo, nie zawsze szacunek idzie
w parze z decyzjami, a one s¹ czasami
podejmowane nawet wbrew elektora-
towi. My�lê wiêc, ¿e jest to kwestia
dojrza³o�ci klasy politycznej i tego, na
jakie argumenty jest ona podatna.
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