
. . Warszawa, dnia£ lutego 2009 r.

SZEF KANCELARII SENATU
Ewa Polkowska
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Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 0 dzialalnosci lobbingowej

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169 poz. 1414) przedstawiarn infonnacj~

0 dzialaniach podejmowanych wobec Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2008 roku przez

podmioty wykonuj8c.ce zawodow8c. dzialalnosc lobbingow8c.:

INFORMACJA

0 DZIALANIACH PODEJMOW ANYCH

WOBEC SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W 2008 ROKU PRZEZ

PODMIOTY WYKONUJ1\CE ZA WODOW 1\ DZIALALNOSC LOBBINGOW 1\

1) Okreslenie spraw, w ktorych byla podejrnowana zawodowa dzialalnosc lobbingowa

(art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy):

- zawodowa dzialalnosc lobbingowa nie byla prowadzona w zadnej ze spraw b~d8c.cych
przedmiotem prac Senatu,

2) Wskazanie podmiotow, ktore wykonywaiy zawodow~ dzialalnosc lobbingow~ (art. 18

ust. 2 pkt 2 ustawy):

Podczas posiedzen komisji senackich zostala odnotowana jed.Ynie obecnosc
nast~puj8c.cych podmiot6w wpisanych do rejestru podmiot6w wykonuj8c.cych zawodow8c.

dzialalnosc lobbingow8c.:

a) Viewpoint Group - (nr 00015 w rejestrze podmiot6w wykonuj8c.cych zawodow8c.

dzialalnosc lobbingow8c. prowadzonym przez Ministerstwo Spraw W ewn~trznych

i Administracji) reprezentowana przez p. Arkadiusza Sekscinskiego oraz p. Mariusza
Odziemczyka: 1

- pan Arkadiusz Sekscinski w dniu 25 listopada 2008 r. uczestniczyl w
81. posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej,

- pan Mariusz Odziemczyk w dniu 11 grudnia 2008 r. uczestniczyl we wsp61nym
posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Sarnorz8c.du

Terytorialnego i Administracji Panstwowej (odpowiednio: 88. POgo KGN i 65. POgo

KST AP),

\

I) Obecnie ww. osoby reprezentuj~ Viewpoint Group Sp. Z 0.0. i Wsp61nicy Sp6lka Komandytowa - wpisan~ w dniu 16 grudnia 2008 r. do

prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewn~trznych i Administracji rejestru podmiot6w wykonuj~cych zawodow~ dzialalnosc

lobbingow~ pod nr 00 132.



b) pan Andrzej Lewandowski - (nr 00122 w rejestrze podmiotow wykonuj'\.cych

zawodow'\. dzialalnosc lobbingow'\. prowadzonym przez Ministerstwo Spraw

W ewn~trznych i Administracji) uczestniczyl w nast~puj'\.cych posiedzeniach Komisji

Gospodarki N arodowej :
- w 83. posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej, ktore odbylo si~ w dniu

2 grudnia 2008 r.,

- w 86. posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej, ktore odbylo si~ w dniu

3 grudnia 2008 r.

3) Okreslenie form podj~tej zawodowej dzialalnosci lobbingowej, wraz ze wskazaniem,

cry polegala ona na wspieraniu okreslonych projekt6w, czy fez na wyst~powaniu
przeciwko tym projektom (art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy):

- w. w osoby podczas posiedzen komisji senackich rue zabieraly glosu, nie przedstawily

na pismie oczekiwanych przez nie sposobow rozstrzygni~c, rue wspieraly ani tez nie

wyst~powaly przeciwko rozpatrywanym podczas posiedzen komisji ustawom.

4) Okreslenie wpiywu, jaki wywarl podrniot wykonuj~cy zawodow~ dzialalnosc

lobbingow~ w procesie stanowienia prawa w danej sprawie (art. 18 ust. 2 pkt 4

ustawy):

- brak wplywu.
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