Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r.

Informacja
o działaniach podejmowanych wobec Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w 2014 roku
przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. nr 169, poz. 1414 z późn. zm.) przedstawiam informację
o działaniach podejmowanych wobec Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w 2014 roku przez
podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.
Informacja zawiera w szczególności dane dotyczące liczby i rodzaju podmiotów, które
wykonywały zawodową działalność lobbingową na terenie Sejmu w przedstawianym okresie,
deklarowane obszary zainteresowań osób zawodowo wykonujących działalność lobbingową
w pracach legislacyjnych nad projektami ustaw, formy podjętej zawodowej działalności
lobbingowej oraz rodzaj aktywności poszczególnych lobbystów i jej wpływ lub brak wpływu
na proces stanowienia prawa.
I. Podmioty, które wykonywały zawodową działalność lobbingową.
W myśl art. 14 ustawy kierownik urzędu obsługującego organ władzy publicznej
zapewnia

podmiotom

wykonującym

zawodową

działalność

lobbingową

dostęp

do

kierowanego przez siebie urzędu w celu umożliwienia właściwego reprezentowania
interesów podmiotów, na rzecz których wykonywana jest ta działalność.
1. Podmioty zarejestrowane w ewidencji Kancelarii Sejmu.
W 2014 roku na ogólną liczbę 304 podmiotów wpisanych do rejestru prowadzonego
przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej 1 - 22 (ok. 7,2%) deklarowały
podejmowanie działań wobec Sejmu. Wśród nich 14 podmiotów, to przedsiębiorcy
zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym (Rejestrze Przedsiębiorców), bądź

Liczba uwzględnia podmioty wpisane do rejestru przed 1 stycznia 2014, nie uwzględnia podmiotów
wykreślonych z rejestru przed 1 stycznia 2014 r.
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posiadający numer w ewidencji działalności gospodarczej, 8 podmiotów to osoby fizyczne
niebędące przedsiębiorcami.
Podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową może działać osobiście,
jak i przez osoby uprawnione do jego reprezentowania. Spośród 22 podmiotów
5 reprezentowanych było w Sejmie przez więcej niż jedną osobę (3-5 osób),
17

podmiotów

prowadziło

działalność

osobiście

bądź

delegowało

tylko

jednego

przedstawiciela.
Osobom deklarującym wykonywanie zawodowej działalności lobbingowej na terenie
Sejmu wydawane są okresowe karty wstępu do budynków Kancelarii Sejmu (na okres roku
kalendarzowego, w którym są wystawiane).
Z ogólnej liczby 22 podmiotów deklarujących prowadzenie w 2014 roku zawodowej
działalności lobbingowej na terenie Sejmu:
-

6 po raz pierwszy deklarowało prowadzenie działalności lobbingowej na terenie
Sejmu,

-

16 rejestrowano w ewidencji Kancelarii Sejmu w latach ubiegłych.

Z ogólnej liczby 35 2 osób uprawnionych do reprezentowania powyższych podmiotów:
-

8 zarejestrowano po raz pierwszy w 2014 r.,

-

27 odnotowano w ewidencji Kancelarii Sejmu w ubiegłych latach.

Szczegółowe dane o podmiotach uprawnionych do prowadzenia w 2014 roku
zawodowej działalności lobbingowej na terenie Sejmu przedstawia tabela nr 1.

2.

Deklarowane

obszary

zainteresowań

podmiotów

zarejestrowanych

w ewidencji Kancelarii Sejmu.
Podmioty zawodowo wykonujące działalność lobbingową w 2014 roku, występując o
wydanie okresowej kart wstępu, deklarowały zainteresowanie projektami ustaw z zakresu
m.in.:
−

badań naukowych (Jędrzej Sadowski, Edelman Polska Sp. z o.o.),

−

budownictwa pasywnego i energooszczędnego (Polska Fundacja Agroturystyki),

−

detektywistyki, ochrony osób i mienia, broni palnej i amunicji (Zarząd Wywiadu
Ekonomicznego S.A.),

Na przestrzeni 2014 r. 2 osobom na wniosek podmiotu wykonującego zawodową działalność
lobbingową bądź na wniosek Straży Marszałkowskiej unieważniono przepustki. W jednym z tych
przypadków przepustka została odebrana w tym samym dniu, w którym ją wydano.
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−

działalności gospodarczej, przedsiębiorczości (DLA Piper Wiater Sp. k., Kancelaria
Legislacji CENTRAS Tomasz Zapalski, Andrzej Lewandowski, Jędrzej Sadowski,
Dariusz Walczak),

−

e-gospodarki, e-administracji, e-zdrowia, bezpieczeństwa rozwiązań IT, podpisu
elektronicznego, obrotu bezgotówkowego (Medien Service),

−

handlu (Polska Izba Handlu),

−

informacji gospodarczej (New Solutions Sp. z o.o.),

−

innowacyjnych technologii (Kancelaria Legislacji CENTRAS Tomasz Zapalski),

−

komercjalizacji (Kancelaria Legislacji CENTRAS Tomasz Zapalski, Dariusz Walczak),

−

kultury i praw autorskich (Radosław Kołodziej),

−

nabywania nieruchomości przez podmioty zagraniczne (Tadeusz Krężel),

−

obrony narodowej (Viewpoint Group Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa),

−

ochrony praw konsumenta (New Solutions Sp. z o.o.),

−

ochrony środowiska (Viewpoint Group Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa,
Fundacja OPOR, Dariusz Walczak),

−

ochrony zdrowia, wyrobów medycznych, obrotu surowcami farmaceutycznymi,
dostępu pacjentów do leczenia (Viewpoint Group Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka
Komandytowa,

Kancelaria

Legislacji

CENTRAS

Tomasz

Zapalski,

Andrzej

Lewandowski, Jędrzej Sadowski, Dariusz Walczak, Edelman Polska Sp. z o.o.,
Radosław Kołodziej),
−

oświaty, edukacji (Fundacja OPOR, Kancelaria Legislacji CENTRAS Tomasz
Zapalski, Edelman Polska Sp. z o.o.),

−

prawa bankowego (New Solutions Sp. z o.o.),

−

prawa finansowego (New Solutions Sp. z o.o., Public Aid Sp. z o.o.),

−

prawa pracy (Kancelaria Legislacji CENTRAS Tomasz Zapalski, Radosław Kołodziej),

−

prawa telekomunikacyjnego (Fundacja OPOR),

−

przekształceń

własnościowych

nieruchomości,

Zieleniewski, Radosław Kołodziej),
−

regulacji dotyczących GMO (Paweł Połanecki),

prawa

lokatorskiego

(Rafał

−

regulacji dotyczących stosowania konopi medycznych i przemysłowych (Patryk
Pańkowski),

−

regulacji podatkowych (DLA Piper Wiater Sp. k., Andrzej Lewandowski, New
Solutions Sp. z o.o., Public Aid Sp. z o.o.),

−

regulacji rynku energii i paliw, regulacji dotyczących infrastruktury przesyłowej
(Central European Consulting, Salans FMC SNR Denton Oleszczuk Spółka
Komandytowa, Viewpoint Group Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa,
Dariusz Walczak),

−

rozwoju demokracji (Radosław Kołodziej),

−

systemu ubezpieczeń społecznych (Dariusz Walczak, Radosław Kołodziej),

−

usług turystycznych (Bieniada lobbing).

II. Formy podjętej zawodowej działalności lobbingowej.
W rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku działalnością lobbingową
jest każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia
wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa. W przypadku
zawodowej działalności lobbingowej na terenie Sejmu możliwy jest udział uprawnionych
podmiotów w posiedzeniu komisji sejmowej (w tym w wysłuchaniu publicznym) z możliwością
zabrania głosu, a także przekazywanie komisji – w sposób zgodny z zasadami postępowania
w tej sytuacji – dokumentów, w szczególności propozycji rozwiązań prawnych oraz ekspertyz
i opinii prawnych.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku osoby prowadzące zawodową
działalność lobbingową uczestniczyły ogółem w 31 posiedzeniach komisji sejmowych. W 26
posiedzeniach uczestniczyło po jednej

osobie

wykonującej

zawodową działalność

lobbingową, w 4 posiedzeniach – dwie, w 1 posiedzeniu - trzy.
W 2014 roku odnotowano udział lobbystów w posiedzeniach następujących komisji
sejmowych:
−

Komisji Zdrowia (21 posiedzeń),

−

Komisji Gospodarki (4 posiedzenia),

−

Komisji Finansów Publicznych (1 posiedzenie),

−

Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (1 posiedzenie),

−

Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych (1
posiedzenie),

−

Komisji Obrony Narodowej (1 posiedzenie),

−

Komisji

Ochrony

Środowiska,

Zasobów

Naturalnych

i

Leśnictwa

(1

posiedzenie),
−

Komisji Skarbu Państwa (1 posiedzenie).

Z ogólnej liczby 35 osób uprawnionych do prowadzenia zawodowej działalności
lobbingowej na terenie Sejmu w 2014 roku 9 uczestniczyło w posiedzeniach komisji
sejmowych.
Podczas 2 posiedzeń uczestniczący w nich lobbyści zabierali głos w dyskusji. Byli to:
Paweł Połanecki (140. pos. Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
10 września 2014 r.) oraz Andrzej Lewandowski (407. pos. Komisji Finansów Publicznych 7
listopada 2014 r.).
Z uprawnienia wynikającego z art. 201c regulaminu Sejmu, czyli możliwości złożenia
do sekretariatów komisji dokumentów, w szczególności propozycji rozwiązań prawnych oraz
ekspertyz i opinii prawnych, z którymi mogli zapoznać się posłowie pracujący w danej
komisji, skorzystały 2 podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową:
– Kancelaria Legislacji CENTRAS (nr w rejestrze MAC: 00263) złożyła 2 kwietnia
2014 r. pismo dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o
szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2085),
– Central European Consulting Sp. z o.o. (nr w rejestrze MAC: 00008) złożyła 28
kwietnia 2014 r. pismo dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie
monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz o zmianie ustawy o biokomponentach i
biopaliwach ciekłych (druk nr 2087), a 1 września 2014 r. pismo dotyczące rządowego
projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk nr 2604).
W przypadku 29 posiedzeń odnotowano jedynie obecność lobbystów.
Osoby uczestniczące w posiedzeniach komisji uprawnione były do reprezentowania
następujących podmiotów:
- Viewpoint Group Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa (na posiedzeniach obecni
byli: Anna Kadzikiewicz – 11 razy, Adrianna Tomasik – 5 razy, Emilia Piotrowska – 8 razy,
Paweł Sowa – 2 razy, Wojciech Wiśniewski – 3 razy),
- Central European Consulting Sp. z o.o. (na posiedzeniach obecny był Michał Koczalski – 5
razy),
- Medien Service (na posiedzeniu obecny był Sławomir Cieśliński – 1 raz),
- Andrzej Lewandowski (na posiedzeniu obecny był Andrzej Lewandowski – 1 raz),
- Paweł Połanecki (na posiedzeniu obecny był Paweł Połanecki – 1 raz).

Szczegółowe informacje odnośnie do udziału lobbystów w posiedzeniach komisji
sejmowych w 2014 roku przedstawia tabela nr 2.
III. Udział lobbystów w pracach nad projektami ustaw.
Z ogólnej liczby 35 osób uprawnionych do prowadzenia zawodowej działalności
lobbingowej na terenie Sejmu w 2014 roku 7 uczestniczyło w pracach legislacyjnych nad
projektami ustaw. Byli to:
1. Anna Kadzikiewicz (Viewpoint

Group Sp. z o.o.

i Wspólnicy Spółka

Komandytowa),
2. Michał Koczalski (Central European Consulting Sp. z o.o.),
3. Andrzej Lewandowski (Andrzej Lewandowski),
4. Emilia

Piotrowska

(Viewpoint

Group

Sp.

z

o.o.

i

Wspólnicy

Spółka

Sp.

z

o.o.

i

Wspólnicy

Spółka

Komandytowa),
5. Paweł Połanecki (Paweł Połanecki),
6. Adrianna

Tomasik

(Viewpoint

Group

Komandytowa),
7. Wojciech Wiśniewski (Viewpoint Group Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka
Komandytowa).
Aktywność dwóch lobbystów odnotowano w pracy nad następującymi projektami
ustaw:
−

rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie
zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2394) – głos w czasie
posiedzenia zabrał Paweł Połanecki;

−

rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją
ustawy budżetowej (druk nr 2854) – głos w czasie posiedzenia zabrał Andrzej
Lewandowski.
Natomiast 5 pozostałych osób biernie uczestniczyło w posiedzeniach komisji, na

których rozpatrywano niżej wymienione projekty ustaw:
−

poselski projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie
zawodowym ratowników medycznych (druk nr 1928),

−

rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2051),

−

rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania
jakości paliw oraz o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (druk
nr 2087),

−

obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
oraz ustawy o zawodach lekarza i dentysty (druk nr 2088),

−

rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2293),

−

poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia
(druk nr 2477),

−

rządowy projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk nr 2604),

−

rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne i ustawy o
przeciwdziałaniu narkomanii (druk nr 2708).
Ponadto jedna osoba uprawniona

do prowadzenia

zawodowej

działalności

lobbingowej (Rafał Zieleniewski), podejmując działania na terenie Sejmu w 2014 roku,
zgłosiła we wniosku o wydanie okresowej karty wstępu zainteresowanie pracami nad
poselskim projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących przekształceń
własnościowych nieruchomości (druk nr 2134). Nie odnotowano jednak deklarowanej
aktywności tej osoby.
W roku 2014 przedstawiciele 2 podmiotów wykonujących zawodową działalność
lobbingową brali udział w posiedzeniach komisji, na których nie rozpatrywano projektów
ustaw. Byli to przedstawiciele Medien Service (Sławomir Cieśliński) i Viewpoint Group Sp. z
o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa (Emilia Piotrowska, Paweł Sowa, Anna Kadzikiewicz,
Tomasik Adrianna, Wojciech Wiśniewski).
Szczegółowe dane dotyczące udziału lobbystów w posiedzeniach komisji sejmowych
przedstawia tabela nr 2.

IV. Inna działalność lobbystów na terenie Sejmu.
W 2014 r. Zespół ds. Zawodowej Działalności Lobbingowej nie odnotował żadnych
zgłoszeń o prowadzeniu nielegalnej działalności lobbingowej przez podmioty niewpisane do
rejestru ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

V. Uwagi końcowe.
W porównaniu z poprzednim okresem, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., na
przestrzeni minionego roku zmalała liczba podmiotów wykonujących zawodową działalność
lobbingową na terenie Sejmu (w 2013 r. – 25, w 2014 r. – 22), a zarazem osób
reprezentujących te podmioty (w 2013 r. – 47, w 2014 r. – 35). Zmniejszyła się również
fluktuacja podmiotów prowadzących działalność lobbingową w budynkach pozostających w
zarządzie Kancelarii Sejmu (w 2013 r. – ok. 32% rejestrowanych po raz pierwszy w bazie
Kancelarii Sejmu, w 2014 r. – ok. 27%), a także osób uprawnionych do ich reprezentowania
(w 2013 r. – ok. 40% rejestrowanych po raz pierwszy w bazie Kancelarii Sejmu, w 2014 r. –
ok. 22%).
Liczba posiedzeń komisji (w porównaniu do roku 2013), w których udział brali
przedstawiciele podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, wzrosła (w
2013 r. – 25, w 2014 r. – 31). Liczba posiedzeń, w których osoby wykonujące zawodową
działalność lobbingową uczestniczyły aktywnie, pozostała taka sama (2 posiedzenia w 2013
r., 2 posiedzenia w 2014 r.). W roku 2014 2 podmioty wykonujące zawodową działalność
lobbingową skorzystały z możliwości złożenia do właściwej komisji sejmowej - w trybie art.
201c regulaminu Sejmu - dokumentów, w szczególności propozycji rozwiązań prawnych oraz
ekspertyz i opinii prawnych (w tym jeden podmiot dwukrotnie).

Szef Kancelarii Sejmu

/-/ Lech Czapla

Tabela 1. Podmioty uprawnione w 2014 r. do prowadzenia zawodowej działalności lobbingowej
na terenie Sejmu – lobbyści
Lp.

Nazwa / Nazwisko i imię

Nr
rejestru
MAiC

Osoby, którym
wydano karty wstępu

Podmiot, na rzecz którego
wykonywano zawodową działalność
lobbingową

1.

Bieniada lobbing

00143

Bieniada Robert

El Hostel

2.

Central European
Consulting Sp. z o.o.

00008

Koczalski Michał

3.

DLA Piper Wiater Sp. k.

00247

Buda Paweł
Cabaj Dominika
Kotala Wojciech
Matusik Bartosz

4.

Edelman Polska Sp. z o.o.

00116

Zalewski Leszek

International Paper EMEA (od
26.08.2014 r. do końca roku
kalnedarzowego)
Nestle Oil Oyi (od wydania przepustki
do 25.08.2014 r.)
DUON Dystrybucja S.A.;
18.11.2014 r. p. Wojciech Kotala
zgłosił, że działalność swą będzie
wykonywał również na rzecz Związku
Importerów i Producentów Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego Branży
RTV i IT
Fundacja „Gwiazda Nadziei”

5.

Fundacja OPOR

00244

Karczewski Włodzimierz
Ruszczak Marek
Zakrzewski Witold

6.

Kancelaria Legislacji
CENTRAS Tomasz
Zapalski

00263

Zapalski Tomasz

7.

Kołodziej Radosław

00319

Kołodziej Radosław

8.

Krężel Tadeusz

00069

Krężel Tadeusz

9.

Lewandowski Andrzej

00122

Lewandowski Andrzej

Carmen Elena Badea, Tudose LUC,
Roman-Ramona corp.
JTI Polska Sp. z o.o.

10.

Medien Service

00044

Cieśliński Sławomir

Trusted Information Consulting

11.

New Solutions Sp. z o.o.

00160

Parda Radosław

Vivus Finance Sp. z o.o.

12.

Pańkowski Patryk Ryszard

00305

Pańkowski Patryk

BioInfoBank, Wolne Konopie

13.

Polska Fundacja
Agroturystyki

00301

Polski Instytut Budownictwa
Pasywnego i Energii Odnawialnej

14.

Polska Izba Handlu

00192

Jarzyna Stanisław
Kraszewski Tadeusz
Mroczek Erysław
Ptaszyńskl Maciej

15.

Połanecki Paweł

00081

Połanecki Paweł

16.

Public Aid Sp. z o.o.

00311

Ferber Andrzej

Tradis Sp. z o.o.; Jedynka S.A.;
Lewiatan Holding S.A.; Piotr i Paweł
S.A.; KZRSS Społem
Stowarzyszenie Polska Wolna od
GMO, Zachodniopomorski Oddział
Stowarzyszenia Ekoland
Manley Sp. z o.o.

17.

Sadowski Jędrzej

00215

Sadowski Jędrzej

Instytut Bioinfobank sp. z o.o.

18.

Salans FMC SNR Denton
Oleszczuk Spółka

00040

Krasnodębski Arkadiusz
Motylewski Michał

Stora Enso Poland S.A.

Uwagi

Amatorska Służba
Radiokomunikacyjna; Liga Obrony
Kraju; Chorągwia Stołeczna Związku
Harcerstwa Polskiego; Stowarzyszenie
Krótkofalowców Pogórza Opawskiego;
Stowarzyszenie Krótkofalowców
Regionu Łódzkiego; Stowarzyszenie
Sympatyków Radia MANUFAKTURA
Aesculap Chifa sp. z o.o.; Polskie
Towarzystwo Pielęgniarskie;
Stowarzyszenie Pacjentów Chorych na
HCV „Prometeusze”; Poznański
Inkubator Przedsiębiorczości
Stowarzyszenie „w Praktyce, Teorii,
Działaniu”

przepustka
odebrana przez
Straż
Marszałkowską w
dniu jej wydania
19.02.2014 r.

Komandytowa

Stasiak Zbigniew

19.

Viewpoint Group Sp. z o.o. i
Wspólnicy Spółka
Komandytowa

00132

Kadzikiewicz Anna
Piotrowska Emilia
Sowa Paweł
Tomasik Adrianna
Wiśniewski Wojciech

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo
Polskie; od 3.04.2014 r. również
Związek Pracodawców Innowacyjnych
Firm Farmaceutycznych INFARMA

20.

Walczak Dariusz

00221

Walczak Dariusz

21.

Zarząd Wywiadu
Ekonomicznego S.A.
Zieleniewski Rafał

00285

Baranowski Łukasz

EIG PL Sp. z o.o.; Kancelaria
Konsultacje, Doradztwo Ekonomiczne i
Gospodarcze; Energia Odnawialna;
PAULO MICHAŁ LABOCHA

00304

Zieleniewski Rafał

Polska Unia Lokatorów

22.

przepustka p. Emilii
Piotrowskiej została
w dniu 5.09.2014 r.
unieważniona na
wniosek podmiotu
lobbującego

Tabela 2. Udział lobbystów w posiedzeniach komisji sejmowych.
Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Komisja, nr i data
posiedzenia

Komisja Zdrowia
112. pos.
8 stycznia 2014

Porządek dzienny posiedzenia

Lobbysta/
Reprezentant lobbysty

Aktywność
lobbysty

I. Rozpatrzenie i zaopiniowanie
poselskiego wniosku o
wyrażenie wotum nieufności
wobec ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza (druk nr
2015).
II. Rozpatrzenie projektu planu
pracy na okres od 1 stycznia
do 30 czerwca 2014 r.
Pierwsze czytanie poselskiego
projektu ustawy o zawodzie
ratownika medycznego i
samorządzie zawodowym
ratowników medycznych (druk nr
1928)
Rozpatrzenie informacji na temat
przekształceń strukturalnych w
sektorze obronnym.

Viewpoint Group Sp. z
o.o. i Wspólnicy Spółka
Komandytowa / Tomasik
Adrianna

Viewpoint Group Sp. z
o.o. i Wspólnicy Spółka
Komandytowa / Sowa
Paweł

jedynie
obecność

Rozpatrzenie „Sprawozdania z
realizacji Narodowego programu
zwalczania chorób nowotworowych
w roku 2012” oraz Harmonogramu
zadań wykonywanych w ramach
programu wieloletniego „Narodowy
program zwalczania chorób
nowotworowych” w roku 2013 wraz
z kierunkami realizacji zadań tego
programu na lata 2014 i 2015 (druk
nr 1451) – kontynuacja.

Viewpoint Group Sp. z
o.o. i Wspólnicy Spółka
Komandytowa / Tomasik
Adrianna

jedynie
obecność

Komisja
Gospodarki
93. pos.
18 lutego 2014

Rozpatrzenie sprawozdania
podkomisji nadzwyczajnej o
rządowym projekcie ustawy o
zmianie ustawy o biokomponentach
i biopaliwach ciekłych oraz
niektórych innych ustaw (druk nr
2051).

Central European
Consulting Sp. z o.o. /
Koczalski Michał

jedynie
obecność

Komisja Zdrowia
121. pos.
28 lutego 2014

Informacja na temat
„Nieprawidłowości w Śląskim
Oddziale Narodowego Funduszu
Zdrowia, a w szczególności
fikcyjnych kontroli
przeprowadzanych przez tę
instytucję u niektórych
świadczeniodawców oraz nacisków
wywieranych ze strony wiceministra
zdrowia wobec prezesa NFZ,
dotyczących kontraktów
zawieranych z prywatnymi
podmiotami”.
Rozpatrzenie sprawozdania
podkomisji nadzwyczajnej o
rządowym projekcie ustawy o
zmianie ustawy o biokomponentach
i biopaliwach ciekłych oraz
niektórych innych ustaw (druk nr
2051).
Rozpatrzenie informacji Ministra
Spraw Wewnętrznych w zakresie
planów i strategii związanych z

Viewpoint Group Sp. z
o.o. i Wspólnicy Spółka
Komandytowa /
Kadzikiewicz Anna

jedynie
obecność

Central European
Consulting Sp. z o.o. /
Koczalski Michał

jedynie
obecność

Komisja Zdrowia
113. pos.
22 stycznia 2014

Komisja Skarbu
Państwa
99. pos.
23 stycznia 2014
Komisja Zdrowia
114. pos.
23 stycznia 2014

Komisja
Gospodarki
96. pos.
11 marca 2014

Komisja
Innowacyjności i
Nowoczesnych

Piotrowska Emilia

Viewpoint Group Sp. z
o.o. i Wspólnicy Spółka
Komandytowa /
Piotrowska Emilia

Piotrowska Emilia

Medien Service /
Cieśliński Sławomir

jedynie
obecność
jedynie
obecność

jedynie
obecność

jedynie
obecność

jedynie
obecność

Efekt prac
Sejmu

Lp.

Komisja, nr i data
posiedzenia

Technologii
111. pos.
13 marca 2014
9.

10.

11.

12.

13.

14.

Komisja
Gospodarki
102. pos.
2 kwietnia 2014

Komisja Zdrowia
127. pos.
3 kwietnia 2014
Komisja Zdrowia
128. pos.
23 kwietnia 2014

Komisja Zdrowia
129. pos.
7 maja 2014

Komisja
Gospodarki
110. pos.
29 maja 2014

Komisja Zdrowia
135. pos.
24 czerwca 2014

Porządek dzienny posiedzenia

funkcjonowaniem Centralnego
Ośrodka Informatyki, prowadzenia
ewidencji i rejestrów państwowych
oraz dalszych planów rozwoju tej
instytucji.
Pierwsze czytanie rządowego
projektu ustawy o zmianie ustawy o
systemie monitorowania i
kontrolowania jakości paliw oraz o
zmianie ustawy o biokomponentach
i biopaliwach ciekłych (druk nr
2087).
Rozpatrzenie informacji na temat
stanu opieki nad chorymi
dotkniętymi „chorobami rzadkimi”.
I. Rozpatrzenie wniosku o
powołanie podkomisji
nadzwyczajnej do rozpatrzenia
obywatelskiego projektu
ustawy o zmianie ustawy o
refundacji leków, środków
spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego
oraz wyrobów medycznych
oraz ustawy o zawodach
lekarza i lekarza dentysty (druk
nr 2088).
II. Rozpatrzenie projektu
dezyderatu w sprawie realizacji
działań wynikających z
Narodowego Programu
Ochrony Zdrowia
Psychicznego.
I. Pierwsze czytanie rządowego
projektu ustawy o zmianie
ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych oraz
niektórych innych ustaw (druk
nr 2293).
II. Sprawy bieżące.
I. Rozpatrzenie sprawozdania
podkomisji nadzwyczajnej o
rządowym projekcie ustawy o
zmianie ustawy o systemie
monitorowania i kontrolowania
jakości paliw oraz o zmianie
ustawy o biokomponentach i
biopaliwach ciekłych (druk nr
2087).
II. Rozpatrzenie propozycji
tematów kontroli do planu
pracy Najwyższej Izby Kontroli
na 2015 r.
I. Pierwsze czytanie poselskiego
projektu ustawy o zmianie
ustawy o systemie informacji w
ochronie zdrowia (druk nr
2477).
II. Rozpatrzenie i zaopiniowanie
dla Komisji Finansów
Publicznych Sprawozdania z

Lobbysta/
Reprezentant lobbysty

Central European
Consulting Sp. z o.o. /
Koczalski Michał

Aktywność
lobbysty

jedynie
obecność
uwagi
złożone do
Komisji

Viewpoint Group Sp. z
o.o. i Wspólnicy Spółka
Komandytowa /
Piotrowska Emilia
Viewpoint Group Sp. z
o.o. i Wspólnicy Spółka
Komandytowa / Tomasik
Adrianna

jedynie
obecność
jedynie
obecność

Piotrowska Emilia

jedynie
obecność

Kadzikiewicz Anna

jedynie
obecność

Viewpoint Group Sp. z
o.o. i Wspólnicy Spółka
Komandytowa /
Piotrowska Emilia

jedynie
obecność

Central European
Consulting Sp. z o.o. /
Koczalski Michał

jedynie
obecność

Viewpoint Group Sp. z
o.o. i Wspólnicy Spółka
Komandytowa / Tomasik
Adrianna

jedynie
obecność

Efekt prac
Sejmu

Aktywność
lobbysty nie
wywarła
wpływu na
efekt prac
Sejmu.

Lp.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Komisja, nr i data
posiedzenia

Komisja Zdrowia
136. pos.
25 czerwca 2014

Komisja Zdrowia
141. pos.
10 lipca 2014
Komisja Zdrowia
143. pos.
22 lipca 2014

Komisja
Nadzwyczajna do
spraw energetyki i
surowców
energetycznych
32. pos.
28 sierpnia 2014
Komisja Zdrowia
149. pos.
10 września 2014

Komisja Ochrony
Środowiska,
Zasobów
Naturalnych i
Leśnictwa
140. pos.
10 września 2014
Komisja Zdrowia
155. pos.
8 października
2014

Porządek dzienny posiedzenia

wykonania budżetu państwa
za okres od 1 stycznia do 31
grudnia 2013 r. (druk nr 2445)
wraz z Analizą NIK (druk nr
2495) w zakresie działania
Komisji.
Rozpatrzenie „Sprawozdania z
realizacji Narodowego programu
zwalczania chorób nowotworowych
w roku 2013” oraz przyjęty przez
Radę Ministrów Harmonogram
zadań wykonywanych w ramach
programu wieloletniego „Narodowy
program zwalczania chorób
nowotworowych” w roku 2014 i
2015 (druk nr 2483).
Zaopiniowanie projektu planu
finansowego Narodowego
Funduszu Zdrowia na 2015 rok.
Rozpatrzenie sprawozdania
podkomisji nadzwyczajnej o
rządowym projekcie ustawy o
zmianie ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych oraz
niektórych innych ustaw (druk nr
2293).
Rozpatrzenie rządowego projektu
ustawy o odnawialnych źródłach
energii (druk nr 2604).

Lobbysta/
Reprezentant lobbysty

Viewpoint Group Sp. z
o.o. i Wspólnicy Spółka
Komandytowa / Tomasik
Adrianna

Viewpoint Group Sp. z
o.o. i Wspólnicy Spółka
Komandytowa /
Piotrowska Emilia
Viewpoint Group Sp. z
o.o. i Wspólnicy Spółka
Komandytowa /
Piotrowska Emilia

Central European
Consulting Sp. z o.o. /
Koczalski Michał

Aktywność
lobbysty

jedynie
obecność

jedynie
obecność
jedynie
obecność

jedynie
obecność
uwagi
złożone do
Komisji

I. Pierwsze czytanie rządowego
projektu ustawy o zmianie
ustawy - Prawo
farmaceutyczne oraz ustawy o
przeciwdziałaniu narkomanii
(druk nr 2708).
II. Uzupełnienie składu
podkomisji stałej do spraw
zdrowia publicznego.
Rozpatrzenie wniosku i poprawek
zgłoszonych w czasie drugiego
czytania do projektu ustawy o
zmianie ustawy o organizmach
genetycznie zmodyfikowanych
oraz niektórych innych ustaw
(druki nr 2394 i 2622).

Viewpoint Group Sp. z
o.o. i Wspólnicy Spółka
Komandytowa /
Kadzikiewicz Anna

I. Rozpatrzenie rządowego
dokumentu: Informacja o
realizacji działań wynikających
z Narodowego Programu
Ochrony Zdrowia
Psychicznego w 2012 roku
(druk nr 2303).
II. Rozpatrzenie odpowiedzi
Ministra Zdrowia na dezyderat
nr 5 w sprawie realizacji
działań wynikających z

Viewpoint Group Sp. z
o.o. i Wspólnicy Spółka
Komandytowa /
Kadzikiewicz Anna

Połanecki Paweł

Efekt prac
Sejmu

Aktywność
lobbysty nie
wywarła
wpływu na
efekt prac
Sejmu.

jedynie
obecność

zabrał głos
w dyskusji
Pełny zapis
przebiegu
posiedzenia
komisji, str.
3, 20

jedynie
obecność

Aktywność
lobbysty nie
wywarła
wpływu na
efekt prac
Sejmu.

Lp.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Komisja, nr i data
posiedzenia

Komisja Zdrowia
156. pos.
9 października
2014
Komisja Obrony
Narodowej
101. pos.
5 listopada 2014

Porządek dzienny posiedzenia

Narodowego Programu
Ochrony Zdrowia
Psychicznego.
III. Zaopiniowanie projektu zmiany
planu finansowego
Narodowego Funduszu
Zdrowia na 2014 rok.
Rozpatrzenie uchwały Senatu w
sprawie ustawy o zmianie ustawy o
świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków
publicznych oraz niektórych innych
ustaw (druk nr 2765).
„Postępowanie w sprawie
pozyskania uzbrojenia i sprzętu
wojskowego dla Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej”.

Lobbysta/
Reprezentant lobbysty

Viewpoint Group Sp. z
o.o. i Wspólnicy Spółka
Komandytowa /
Kadzikiewicz Anna

Viewpoint Group Sp. z
o.o. i Wspólnicy Spółka
Komandytowa / Sowa
Paweł

Komisja Finansów
Publicznych
407. pos.
7 listopada 2014

Rozpatrzenie rządowego projektu
ustawy o zmianie niektórych ustaw
w związku z realizacją ustawy
budżetowej (druk nr 2854).

Lewandowski Andrzej

Komisja Zdrowia
162. pos.
27 listopada 2014

Rozpatrzenie informacji na temat
chorób urologicznych.

Viewpoint Group Sp. z
o.o. i Wspólnicy Spółka
Komandytowa /
Kadzikiewicz Anna

Komisja Zdrowia
163. pos.
27 listopada 2014

Rozpatrzenie sprawozdania
podkomisji nadzwyczajnej o
rządowym projekcie ustawy o
zmianie ustawy – Prawo
farmaceutyczne oraz ustawy o
przeciwdziałaniu narkomanii (druk
nr 2708) – kontynuacja.
I. Rozpatrzenie poprawek
zgłoszonych w czasie drugiego
czytania do projektu ustawy o
zmianie ustawy - Prawo
farmaceutyczne oraz ustawy o
przeciwdziałaniu narkomanii
(druki nr 2708 i 2952).
II. Rozpatrzenie informacji na
temat aktualnego stanu i
perspektyw rozwoju lecznictwa
uzdrowiskowego w Polsce.
Zaopiniowanie projektu zmiany
planu finansowego Narodowego
Funduszu Zdrowia na 2015 rok.

Komisja Zdrowia
164. pos.
3 grudnia 2014

Komisja Zdrowia
165. pos.
4 grudnia 2014

Komisja Zdrowia
166. pos.
16 grudnia 2014

Rozpatrzenie informacji na temat
stanu opieki diabetologicznej w
Polsce.

Aktywność
lobbysty

jedynie
obecność

jedynie
obecność
zabrał głos
w dyskusji
Pełny zapis
przebiegu
posiedzenia
komisji, str.
8-9

Viewpoint Group Sp. z
o.o. i Wspólnicy Spółka
Komandytowa /
Kadzikiewicz Anna

Viewpoint Group Sp. z
o.o. i Wspólnicy Spółka
Komandytowa /
Kadzikiewicz Anna

Viewpoint Group Sp. z
o.o. i Wspólnicy Spółka
Komandytowa /
Kadzikiewicz Anna
Wiśniewski Wojciech
Viewpoint Group Sp. z
o.o. i Wspólnicy Spółka
Komandytowa /
Wiśniewski Wojciech

Efekt prac
Sejmu

jedynie
obecność

jedynie
obecność

jedynie
obecność

jedynie
obecność
jedynie
obecność
jedynie
obecność

Propozycje
Rady
Ministrów
dotyczące
przepisu
zmienianego
w art. 7 (w
projekcie był
to art. 8)
ustawy
zostały
przyjęte przez
Komisję.

Lp.
30.

31.

Komisja, nr i data
posiedzenia

Komisja Zdrowia
167. pos.
16 grudnia 2014
Komisja Zdrowia
169. pos.
18 grudnia 2014

Porządek dzienny posiedzenia

Pierwsze czytanie poselskiego
projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz
niektórych innych ustaw (druk nr
2997).
I. Rozpatrzenie uchwały Senatu
w sprawie ustawy o zmianie
ustawy - Prawo
farmaceutyczne oraz
niektórych innych ustaw (druk
nr 3014).
II. Rozpatrzenie informacji o
stanie przygotowań do wejścia
w życie przepisów dotyczących
tzw. pakietów kolejkowego i
onkologicznego - kontynuacja.
III. Zaopiniowanie projektu zmiany
planu finansowego
Narodowego Funduszu
Zdrowia na 2014 rok.
IV. Rozpatrzenie projektu planu
pracy Komisji na okres od 1
stycznia do 31 lipca 2015 r.

Lobbysta/
Reprezentant lobbysty

Aktywność
lobbysty

Viewpoint Group Sp. z
o.o. i Wspólnicy Spółka
Komandytowa /
Kadzikiewicz Anna

jedynie
obecność

Viewpoint Group Sp. z
o.o. i Wspólnicy Spółka
Komandytowa /
Kadzikiewicz Anna

jedynie
obecność

Wiśniewski Wojciech

Efekt prac
Sejmu

jedynie
obecność

UWAGA: Kancelaria Legislacji CENTRAS złożyła do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży 2 kwietnia 2014 r.
pismo dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz
niektórych ustaw (druk nr 2085). Jednocześnie jej przedstawiciel Tomasz Zapalski nie uczestniczył w
posiedzeniach Komisji dotyczących tego projektu (jeden raz, ale nie prowadząc wtedy jeszcze działalności
lobbingowej na terenie budynków pozostających w Kancelarii Sejmu, w dniu 13 marca 2014 r. uczestniczył w
posiedzeniu podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego rozpatrującej powyższy projekt – jako
przedstawiciel Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości). Aktywność lobbysty nie wywarła
wpływu na efekt prac Sejmu.

