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LOBBING  
 
 

Na terenie Senatu może być prowadzona zawodowa działalność lobbingowa w 

rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa (SENATOROWIE → WARUNKI WYKONYWANIA MANDATU 

SENATORSKIEGO/AKTY PRAWNE). Zasady wykonywania zawodowej działalności 

lobbingowej na terenie Senatu określa Regulamin Senatu (→ WARUNKI WYKONYWANIA 

MANDATU SENATORSKIEGO/AKTY PRAWNE).  

Osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową mogą prowadzić taką 

działalność na terenie Senatu po uzyskaniu okresowej karty wstępu wydawanej przez 

Komendanta Straży Marszałkowskiej (SENATOROWIE → BEZPIECZEŃSTWO). Po 

okazaniu okresowej karty wstępu osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową mają 

prawo wstępu na salę posiedzeń Senatu podczas jego obrad i zajmowania miejsc w loży dla 

publiczności.  

Lobbyści zainteresowani wzięciem udziału w posiedzeniu komisji senackiej powinni 

zgłosić się do Biura Prac Senackich Kancelarii Senatu na co najmniej 24 godziny przed 

planowanym posiedzeniem komisji. W przypadku zainteresowania wzięciem udziału  

w posiedzeniu komisji senackich, na którym odbywa się wysłuchanie publiczne, osoby 

wykonujące zawodową działalność lobbingową powinny zgłosić komisjom chęć 

uczestniczenia na co najmniej 7 dni przed dniem wysłuchania publicznego.  

W sali, w której odbywa się posiedzenie komisji senackiej, lobbyści zajmują miejsca 

wskazane przez pracowników Kancelarii Senatu.  

Szczegółowy sposób postępowania w sprawach lobbingu reguluje zarządzenie nr 4 Szefa 

Kancelarii Senatu z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z 

podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami 

wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej 

(SENATOROWIE → WARUNKI WYKONYWANIA MANDATU SENATORSKIEGO/AKTY 

PRAWNE).  

Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora w art. 23 ust. 4a (SENATOROWIE 

→ WARUNKI WYKONYWANIA MANDATU SENATORSKIEGO/AKTY PRAWNE) nakłada 

na senatora obowiązek podania Marszałkowi Senatu danych jego → PRACOWNIKÓW oraz 

→ SPOŁECZNYCH współpracowników, obejmujących też informacje o miejscu ich 

zatrudnienia, wykonywanej działalności gospodarczej i źródłach dochodów w trzyletnim 

okresie przed podjęciem współpracy; informacje te są podawane do wiadomości publicznej 

na stronie internetowej Senatu (www.senat.gov.pl). Wzór takiej informacji jest na stronie 

internetowej → Oświadczenie „lobbingowe”. 


