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Kraje wchodz¹ce do Unii Europejskiej, b¹d�
negocjuj¹ce swoje cz³onkostwo, dysponuj¹ ³¹cz-
nie oko³o 20 przedstawicielstwami. Za najbar-
dziej aktywnych, spo�ród tej czê�ci Europy,
uchodz¹ Czesi i Wêgrzy. Dzia³ania lobbingowe
nowych cz³onków i krajów kandyduj¹cych prze-
jawiaj¹ siê w kilku obszarach.
Na rzecz biznesu i nauki
W Brukseli dzia³aj¹ AACC, czyli Przedstawi-
cielstwo Stowarzyszenia Czeskich Spó³dzielni
Rolniczych, Biuro Konfederacji Przemys³u Cze-
skiego oraz przedstawicielstwo najwiêkszej
firmy energetycznej CzEZ (CEZ Power Com-
pany Representation Office).
O efektach dzia³ania decyduj¹ strategie, a nie
ilo�æ reprezentacji. Wêgrzy zdecydowali siê na
otwarcie jednego przedstawicielstwa regional-

Spo�ród rodzimych organizacji gospodar-
czych do tej pory jedynie Polska Konfede-
racja Pracodawców Prywatnych zdecydo-
wa³a siê na otwarcie (w czerwcu 2001
roku) placówki. Sk³oni³y j¹ do tego m.in.
naciski ze strony cz³onków alarmuj¹cych
o zaniedbaniach pewnych kwestii w nego-
cjacjach z UE. Konfederacja zwróci³a uwagê
na fakt, ¿e czêsto regulacje wprowadzane
w Polsce zawieraj¹ postanowienia bardziej
restrykcyjne od unijnych dyrektyw. PKPP
doprowadzi³a m.in do renegocjacji z UE
w ramach tematu �swobodny przep³yw
towarów� okresu przej�ciowego dla pol-
skich producentów leków. Bez niego, z dnia
na dzieñ zakazano by sprzeda¿y po³owy pol-
skich leków, a przychody polskich produ-
centów spad³yby o prawie 40 proc.

Kto lobbuje 
w Brukseli?

Gdyby kryterium ilo�ciowe
by³o jedynym wska�nikiem
skuteczno�ci lobbingu,
mieliby�my powody 
do zadowolenia, jeste�my
bowiem wraz z Turkami 
i S³oweñcami w czo³ówce.

Fot
. PA

P/E
PA

/Ge
rar

d C
erle

s



l o b b i n g

z Podlaskiem), pomorskiego, �l¹skiego, ³ódz-
kiego, Miasta £odzi, ma³opolskiego, Miasta Kra-
kowa, dolno�l¹skiego, �wiêtokrzyskiego, mazo-
wieckiego i zachodniopomorskiego. Ponadto,
na rzecz polskich regionów lobbuj¹ Biura Infor-
macyjne Województw: opolskiego, wielkopol-
skiego i kujawsko-pomorskiego oraz Przedsta-
wicielstwo Województwa Warmiñsko-Mazur-
skiego. Lista adresów biur znajduje siê na stro-
nie Polskiego Sta³ego Przedstawicielstwa przy
Unii Europejskiej: www.polrepeu.be.

nego (Hungarian Regions), na którego czele
stoi Niemiec, Hans Beck, wieloletni, obecnie
emerytowany szef przedstawicielstwa Komisji
Europejskiej w Budapeszcie. Oddzielne biura
maj¹ pracodawcy (MGYOSZ), ma³e i �rednie
przedsiêbiorstwa (IPOSZ) oraz biuro do spraw
badañ i rozwoju (HunOR). Natomiast S³owenia
podjê³a inicjatywê stworzenia i wspó³finanso-
wania wspólnej reprezentacji S³oweñskiej Izby
Gospodarczej, �rodowisk naukowo-badawczych
oraz wiêkszych firm przemys³owych.
Na rzecz regionów
Ma³e kraje decyduj¹ siê na jedn¹ reprezentacjê
regionaln¹, np. stolicy, tak jak S³owacja i Esto-
nia, które otworzy³y biura Bratys³awy i Tallina,
(przy czym ta ostatnia dysponuje równie¿ biu-
rem Baltic Seven Islands � 7 wysp ba³tyckich:
Sarema i Hiuma).
W przypadku Polski najliczniejsza jest repre-
zentacja regionalna. Wed³ug danych opubliko-
wanych 23 pa�dziernika 2003 roku przez Misjê
RP przy UE, w Brukseli funkcjonuje oko³o dwu-
dziestu polskich przedstawicielstw. Funkcjonuj¹
ju¿: Biura Regionalne Województw: lubelskiego
(dzia³aj¹ce od czerwca 1999 do 2001 wespó³

Bardzo aktywnie funk-
cjonuje Przedstawiciel-
stwo Polskich Organi-
zacji Pozarz¹dowych,
utworzone przez kilka-
na�cie organizacji poza-
rz¹dowych. Ta formu³a
stanowi pewne no-
wum, gdy¿ europejskie
NGO�s grupuj¹ siê
raczej wed³ug struktury
bran¿owej. Zadaniem
biura jest przede
wszystkim pomoc pol-
skim organizacjom
w skutecznym wyko-
rzystaniu mo¿liwo�ci
i szans, jakie stwarza
proces integracji Polski
z Uni¹ Europejsk¹.
Wspó³pracuje ono
m.in. ze Stowarzysze-
niem Obywateli Euro-
pejskich (ECAS) oraz
Europejskim Centrum
Fundacji (EFC).

Od pa�dziernika 2002 roku w siedzibie naj-
wiêkszej europejskiej organizacji rolniczej
COPA/COGECA, funkcjonuje brukselskie
biuro Zwi¹zku Rolników, Kó³ek i Organiza-
cji Rolniczych. W Brukseli obecne s¹ orga-
nizacje rolnicze wszystkich krajów Unii
Europejskich, prócz Luksemburga. Kraje
oczekuj¹ce na akcesjê, zak³ada³y swoje biura
ju¿ kilka lat przed ni¹. Przyk³ad jest Szwe-
cja, która utworzy³a swoje o�mioosobowe
biuro w 1991 roku, a wiêc cztery lata przed
swoim cz³onkostwem w UE.
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Polacy we w³adzach europejskich lobby
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e Polska � poza biurami przedstawicielskimi � dys-
ponuje przedstawicielami we w³adzach ró¿nych europejskich lobby.
Dobrym przyk³adem jest tu Europejska Konfederacja Zwi¹zków Zawo-
dowych (ETUC), w której jednym z sze�ciu sekretarzy Konfederacji,
wchodz¹cych w sk³ad Prezydium, jest Józef Niemiec, z Komisji Krajowej
�Solidarno�ci�. W grudniu 2000 roku pierwszym wiceprezydentem Sto-
warzyszenia Regionów Europy zosta³ prof. Jan Iwaszkiewicz, marsza³ek
województwa dolno�l¹skiego, a do w³adz COPA/COGECA wszed³ W³a-
dys³aw Serafin, szef Zwi¹zku Rolników, Kó³ek i Organizacji Rolniczych.
Co przeszkadza w prowadzeniu lobbingu?
Przyczyn jest wiele, ale najwa¿niejsze zdaj¹ siê wynikaæ z ma³ej tradycji
lobbingu na forum narodowym i negatywnych konotacji samego terminu.
Budowanie strategii wymaga konsekwencji w dzia³aniu, a z tym mamy
problem. Rzuca siê w oczy nieumiejêtno�æ zdyskontowania tego, co ju¿
jest. Brak jest wspó³pracy pomiêdzy istniej¹cymi o�rodkami, wymiany
informacji i koordynacji dzia³añ. Niedomagamy w zakresie komunikowa-
nia, a czê�æ przedstawicieli wrêcz unika mediów. Najtrudniejsze do prze-
zwyciê¿enia, bo wymagaj¹ce czasu, wydaj¹ siê byæ bariery �wiadomo-
�ciowe, które maj¹ pod³o¿e kulturowo-psychologiczne. �wiadczy o tym
choæby przypadek lobbingu na rzecz polskiego rolnictwa, kiedy to po
dwóch latach istnienia Biura Polskich Organizacji Rolniczych, po zakoñ-
czeniu misji jej pierwszego przedstawiciela, biuro po prostu przesta³o ist-
nieæ. Zainstalowanie w pa�dzierniku 2002 roku reprezentacji Kó³ek Rol-
niczych, nie wró¿y poprawy sytuacji, gdy¿ dzia³a jedynie w imieniu czê-
�ci �rodowiska rolników. Co wiêcej, podczas uroczystej inauguracji dzia-
³alno�ci, przewodnicz¹cy Kó³ek Rolniczych zadeklarowa³ niechêæ
do wspó³pracy z pozosta³ymi organizacjami, reprezentuj¹cymi ten sektor.
Przedstawiciele organizacji lobbingowych czêsto narzekaj¹ na bariery biu-
rokratyczne zwi¹zane ze zgromadzeniem wymaganych dokumentów
koniecznych do rejestracji biura. Wydaje siê, ¿e po czê�ci s¹ one wyni-
kiem braku informacji. Region Bruksela jest bardzo zainteresowany roz-
wojem przedstawicielstw. Taktuje je jako pomost do rozwoju gospodar-
czego. Dlatego w 1991 roku utworzono specjalne biuro do spraw kon-
taktów Brukseli z Europ¹ � Bureau de Liason Bruxelles-Europe, które
pomaga w za³atwieniu formalno�ci koniecznych do otwarcia placówki
w stolicy. Jest to organizacja non-profit finansowana przez rz¹d Brukseli.
Jej zadaniem jest udzielanie pomocy administracyjnej dla organizacji zagra-
nicznych (non-profit i biznesowych). Biuro sprawdza wiarygodno�æ osoby,

Wielu specjalistów twierdzi, ¿e polski lobbing charakteryzuj¹ dwie
rzeczy � gwa³towny zryw i s³omiany zapa³. Nie wszyscy musz¹ siê
z tym oczywi�cie zgodziæ, ale wystarczy przyjrzeæ siê dok³adniej pol-
skim próbom rzecznictwa interesów. Od razu widaæ, ¿e obecnie
mamy do czynienia z chaotycznymi i krótkotrwa³ymi �ladami takiej
dzia³alno�ci, a nie z przemy�lan¹ strategi¹. - Nie zgadzam siê z t¹ tez¹-
mówi Rafa³ Ra�ny, g³ówny specjalista zespo³u ds. Miêdzynarodowych
w Krajowym Zwi¹zku Rolników, Kó³ek i Organizacji Rolniczych,
przedstawiciel biura w Brukseli. - Prawd¹ jest natomiast, ¿e w Bruk-
seli nie ma zbyt wielu dzia³añ lobbingowych, a je�li ju¿ maj¹ one miej-
sce, to s¹ to z regu³y kampanie prowadzone przez rz¹d. Du¿ych,
samodzielnych przedstawicielstw organizacji lobbingowych, takich jak
nasza, jest wci¹¿ ma³o. Natomiast g³osy, ¿e ich dzia³ania nie sk³adaj¹
siê na przemy�lan¹ strategiê, wynikaj¹ z faktu, ¿e up³ynê³o zbyt ma³o
czasu, by mo¿na by³o oceniæ ich skuteczno�æ. Co jednak warto pod-
kre�liæ to fakt, ¿e mamy bardzo dobry kontakt z eurodeputowanymi
i przedstawicielami rz¹du � dodaje. Red.

która ma kierowaæ placówk¹. Taka bezp³atna
pomoc jest bardzo przydatna z uwagi na wielo-
stopniowy system w³adzy i zwi¹zane z tym
skomplikowane formalno�ci. Poza tym Biuro
otrzymuje od rz¹du szereg zadañ dotycz¹cych
organizacji imprez, pobytów i wizyt studyjnych
oficjalnych delegacji.
Jak zatem dzia³aæ?
Najwiêkszym wyzwaniem wydaje siê byæ umie-
jêtno�æ wykorzystania tego, co ju¿ jest. Musimy
zdyskontowaæ dotychczasowe do�wiadczenia
i przezwyciê¿yæ s³abo�ci. Chodzi przede wszyst-
kim o wzajemne informowanie siê pomiêdzy
polskimi przedstawicielstwami, organizowanie
wspólnych dzia³añ np. pod szyldem �polskie
regiony� w ramach typowego public relations.
Dobrym przyk³adem, ilustruj¹cym wzrost �wia-
domo�ci potrzeby wspólnego dzia³ania, jest Ini-
cjatywa Samorz¹dowa � typowa koalicja lobbin-
gowa, powo³ana do ¿ycia przez 11 gmin (10
z Dolnego �l¹ska i jedn¹ z Opolszczyzny, regio-
nów maj¹cych swoje reprezentacje w Brukseli).
Inicjatywa Samorz¹dowa postawi³a sobie za cel
pozyskanie �rodków europejskich na realizacjê
wspólnego projektu: budowê sieci kanalizacyjnej
o d³ugo�ci 650 km i oczyszczalni rzek � O³awy
i �lêzy. Gminy wykorzysta³y swoje geograficzne
po³o¿enie, dotacja jest przeznaczona na ochronê
�rodowiska. Warto�æ inwestycji szacowana jest
na 320 mln. z³., z czego 73 proc. ma pochodziæ
z funduszy spójno�ci. Wk³ad w³asny gmin bêdzie
pokryty z kredytu udzielonego przez EBOiR.
Miejmy nadziejê, ¿e pojawienie siê polskich par-
lamentarzystów w Brukseli oraz otwarcie przez
nich biur stworzy zaplecze, które przyspieszy
profesjonalizacjê polskich dzia³añ lobbingowych.

dr Ma³gorzata Molêda-Zdziech

Polski lobbing w Brukseli dopiero nabiera
znaczenia � wej�cie Polski do Unii sprawi³o,
¿e z jednej strony polski rz¹d i polscy euro-
deputowani mog¹ realnie wp³ywaæ na podej-
mowane tu decyzje, co pozwala, za ich
po�rednictwem, próbowaæ kszta³towaæ usta-
wodawstwo europejskie. Z drugiej strony,
ro�nie �wiadomo�æ w Polsce, jak wiele rze-
czy zale¿y i bêdzie zale¿a³o od decyzji podej-
mowanych w Brukseli. Co do reprezentacji
interesów przedsiêbiorców, jest oczywiste,
¿e ka¿dy przypadek musi byæ rozpatrywany
oddzielnie, a strategie przygotowywane s¹
w zale¿no�ci od konkretnych tematów
i �uk³adu si³� wokó³ poszczególnych tematów. 

Magdalena Kopczyñska
Polska Konfederacja Pracodawców 

Prywatnych Lewiatan, Biuro w Brukseli




