
Zarządzenie nr ^ 2  
Wojewody Dolnośląskiego 

z dnia Z-Ł 2016 r.

w sprawie sposobu postępowania w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu 
przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 
w województwie (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz.525, z późn. zm.) w związku z art.16 ust. 2 
ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. 
Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. W celu określenia szczegółowego sposobu postępowania pracowników Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z podmiotami wykonującymi zawodową działalność 
lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi, bez wpisu do rejestru, czynności z zakresu 
zawodowej działalności lobbingowej oraz sposobu dokumentowania kontaktów 
podejmowanych przez wspomniane podmioty z pracownikami Urzędu, wprowadza się 
niniejsze zarządzenie.

§ 2. 1. Zadania, związane z działalnością lobbingową podejmowaną w Dolnośląskim Urzędzie 
Wojewódzkim we Wrocławiu, zwanym dalej „Urzędem”, koordynuje Biuro Wojewody.
2. W każdym przypadku zgłoszenia się podmiotu, o którym mowa w § 1, bezpośrednio do 
pracownika Urzędu, jego obowiązkiem jest skierowanie tego podmiotu do Biura Wojewody.

§ 3. 1. Zgłoszenia podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, mające na 
celu wywarcie wpływaj na proces stanowienia rozporządzeń Wojewody Dolnośląskiego, 
zwranego dalej „Wojewodą”, mogą być przedkładane w formie:

1) wniosku o wydanie rozporządzenia;
2) opinii na temat proponowanych rozwiązań prawnych, zawierającej opis skutków' ich 

wdrożenia;
3) propozycji odbycia spotkania, w celu omówienia określonej kwestii uregulowanej 

prawnie lub wymagającej takiej regulacji.
2. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, podlegają zaewidencjonowaniu w rejestrze 
prowadzonym w Biurze Wojewody.
3. W rejestrze, o którym mowa w' ust. 2, zamieszcza się:

1) datę wpływu zgłoszenia do Urzędu;
2) dane podmiotu, który' dokonał zgłoszenia:

a) numer kolejny wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących zawodowy 
działalność lobbingową,

b) firmę przedsiębiorcy wykonującego zawodową działalność lobbingowy albo 
imię i nazwisko osoby fizycznej, niebędącej przedsiębiorcą, wykonującej taką 
działalność,

c) imiona i nazwiska oraz adresy osób uprawnionych do reprezentowania 
zgłaszającego;

3) określenie podmiotu, na rzecz którego wykonywana jest zawndowa działalność 
lobbingowa w danej sprawie;

4) określenie sprawy, w związku z którą zostało dokonane zgłoszenie;
5) informacje dotyczące oczekiwanego przez zgłaszającego sposobu rozstrzygnięcia;
6) informacje dotyczące formy podjętej zawodowej działalności lobbingowej ze 

wskazaniem, czy polegała na:



a) wspieraniu określonego projektu,
b) występowaniu przeciwko określonemu projektowi;

7) informacje dotyczące wpływu, jaki wywarł podmiot, który dokonał zgłoszenia, w 
procesie stanowienia prawa w danej sprawie;

8) nazwę komórki organizacyjnej Urzędu właściwej ze względu na przedmiot 
zgłoszenia;

9) datę załatwienia sprawy.
4. Informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 6, 7 i 9, dyrektorzy komórek organizacyjnych 
zobowiązani są przekazać do Biura Wojewody niezwłocznie po zakończeniu sprawy.

§ 4. Zgłoszenia, o których mowa w § 3 ust. 1, rozpatrywane są przez Wojewodę łub 
dyrektora właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej Urzędu w rozumieniu 
Regulaminu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

§ 5. Do zadań Biura Wojewody należy:
1) zaewidencjonowanie zgłoszenia;
2) odebranie:

a) zaświadczenia albo pisemnego oświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących zawodową działalność lobbingową,

b) pisemnego oświadczenia zawierającego wskazanie podmiotów, na rzecz których 
przedstawiciel wykonuje działalność lobbingową;

3) zweryfikowanie zgłoszenia w odniesieniu do kompetencji Wojewody, a w przypadku 
stwierdzenia braku właściwości, wskazanie zgłaszającemu właściwego organu;

4) ustalenie komórki organizacyjnej właściwej ze względu na przedmiot zgłoszenia i jego 
przekazanie, w celu rozpatrzenia;

5) w przypadku zgłoszenia złożonego w formie, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, 
zorganizowanie spotkania;

6) niezwłoczne udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o każdym 
działaniu podejmowanym wobec Wojewody przez podmioty wykonujące zawodową 
działalność lobbingową;

7) opracowanie, do końca lutego każdego roku, informacji o działaniach podejmowanych 
wobec Wojewody w roku poprzednim przez podmioty wykonujące zawodową 
działalność lobbingową, zawierającej:
a) określenie spraw, w których zawodowa działalność lobbingowa była 

podejmowana;
b) wskazanie podmiotów, które wykonywały zawodową działalność lobbingową;
c) określenie form podjętej zawodowej działalności lobbingowej ze wskazaniem, czy 

polegała na wspieraniu określonych projektów czy też na występowaniu przeciwko 
tym projektom;

d) określenie wpływu, jaki wywarł podmiot wykonujący zawodową działalność 
lobbingową w procesie stanowienia prawa w danej sprawie.

8) niezwłoczne udostępnienie informacji, o której mowa w pkt 7, w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu.

§ 6. 1. Przebieg spotkania, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, dokumentowany jest w postaci 
informacji pisemnej zawierającej:

1) wskazanie daty, miejsca spotkania oraz danych osób biorących w nim udział;
2) opis przebiegu spotkania -  czego dotyczyła i jaki miała cel podjęta działalność 

lobbingowa;
3) opis ustaleń dokonanych w trakcie spotkania;



4) podpisy pracowników Urzędu biorących udział w  spotkaniu.
2. Do informacji dołączyć należy wszelkie materiały informacyjnie i dokumenty, dostarczone 
przez podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową.
3. Dokumentację spotkania przekazuje się do Biura Wojewody.

§ 7. W przypadku stwierdzenia, że czynności wchodzące w zakres działalności lobbingowej 
są wykonywane przez podmiot niewpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność 
lobbingową, Biuro Wojewody niezwłocznie informuje o zaistniałym fakcie Wojewodę oraz 
przygotowuje projekt pisma Wojewody w tej sprawie do ministra właściwego do spraw 
administracji.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Biura Wojewody oraz dyrektorom 
komórek organizacyjnych Urzędu.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

K am il K rzysztof Zieliński


