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S Z E F  
K A N C E L A R I I
S E N A T U

P I O T R  Ś W I Ą T E C K I

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 248) przedstawiam informację 

o działaniach podejmowanych wobec Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 roku przez 

podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową:

INFORMACJA 

O DZIAŁANIACH PODEJMOWANYCH 

WOBEC SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W 2019 ROKU PRZEZ 

PODMIOTY WYKONUJĄCE ZAWODOWĄ DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWĄ

I. Sprawy, w których była podejmowana zawodowa działalność 

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

1. uchwalona przez Sejm na 82. posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2019 r. ustawa 

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych 

ustaw (druk senacki nr 1196, druki sejmowe nr 3137, 3457 i 3457-A); 

przebieg procesu legislacyjnego w Senacie;

2. uchwalona przez Sejm na 83. posiedzeniu w dniu 4 lipca 2019 r. ustawa 

o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (druk 

senacki nr 1229, druki sejmowe nr 3475, 3577 i 3577-A);  przebieg procesu 

legislacyjnego w Senacie;

3. uchwalona przez Sejm na 84. posiedzeniu w dniu 19 lipca 2019 r. ustawa 

o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (druk 

senacki nr 1265, druki sejmowe nr 3480 i 3614);  przebieg procesu 

legislacyjnego w Senacie;
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Warszawa, 28 stycznia 2020

http://www.senat.gov.pl/lobbing/przekazane-do-senatu-dokumenty/ustawa-o-zmianie-ustawy---kodeks-postepowania-cywilnego/
https://www.senat.gov.pl/prace/senat/proces-legislacyjny-w-senacie/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawa,818.html
http://www.senat.gov.pl/lobbing/przekazane-do-senatu-dokumenty/ustawa-o-zmianie-ustawy---kodeks-postepowania-cywilnego/
https://www.senat.gov.pl/prace/senat/proces-legislacyjny-w-senacie/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawa,839.html
https://www.senat.gov.pl/prace/senat/proces-legislacyjny-w-senacie/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawa,839.html
http://www.senat.gov.pl/lobbing/przekazane-do-senatu-dokumenty/ustawa-o-zmianie-ustawy---kodeks-postepowania-cywilnego/
https://www.senat.gov.pl/prace/senat/proces-legislacyjny-w-senacie/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawa,872.html
https://www.senat.gov.pl/prace/senat/proces-legislacyjny-w-senacie/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawa,872.html
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II. Wskazanie podmiotów, które wykonywały zawodową działalność 

lobbingową (art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy) według numerów w rejestrze1:

1. Dariusz Sikora nr 00251 w rejestrze podmiotów wykonujących zawodową 

działalność lobbingową,

2. Jerzy Marcin Majewski nr 00422 w rejestrze podmiotów wykonujących 

zawodową działalność lobbingową.

III. Określenie form podjętej zawodowej działalności lobbingowej, wraz ze 

wskazaniem, czy polegała ona na wspieraniu określonych projektów, 

czy też na występowaniu przeciwko tym projektom (art. 18 ust. 2 pkt 3 

ustawy):

1. Pan Jerzy Marcin Majewski w dniu 25 czerwca 2019 r. przekazał 

przewodniczącemu Komisji Ustawodawczej drogą elektroniczną uwagę 

w sprawie odrzucenia z przyczyn formalnych środka zaskarżenia złożonego 

przez profesjonalnego pełnomocnika. Uwaga ta dotyczyła ustawy o zmianie 

ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 

(druk senacki nr 1196) rozpatrywanej przez Komisję Ustawodawczą oraz 

Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji na posiedzeniu w dniu 

25 czerwca 2019 r. (pos. KU nr 338 oraz pos. KPCPP nr 316) i została 

opublikowana na senackiej stronie internetowej oraz udostępniona członkom 

komisji. Lobbysta nie uczestniczył w posiedzeniu komisji. 

2. Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami reprezentowany 

przez pana Dariusza Sikorę, który:

a) uczestniczył w dwóch wspólnych posiedzeniach Komisji Budżetu 

i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki poświęconych 

rozpatrzeniu ustawy oraz wniosków zgłoszonych na posiedzeniu 

Senatu do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia 

zatorów płatniczych (druk senacki nr 1229). Posiedzenia miały miejsce 

w dniach 9 lipca (pos. KBFP nr 169 oraz pos. KGNI nr 165) oraz 

12 lipca 2019 r. (pos. KBFP nr 171 oraz pos. KGNI nr 168). Podczas 

posiedzeń pan Dariusz Sikora nie zabierał głosu w debacie. Nie 

przedstawił również na piśmie wniosków o wprowadzenie zmian 

w ustawie.

b) uczestniczył we wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz 

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (pos. KU nr 346 

1 Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 
prawa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 248) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadzi 
rejestr podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową.

https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatinicjatywypliki/6920/5/1196-0b1.pdf
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oraz pos. KPCPP nr 326) w dniu 30 lipca 2019 r. poświęconym 

rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz 

niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1265). Podczas posiedzenia 

pan Dariusz Sikora nie zabierał głosu w debacie. Nie przedstawił 

również na piśmie wniosków o wprowadzenie zmian w ustawie.

IV. Określenie wpływu, jaki wywarł podmiot wykonujący zawodową 

działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa w danej sprawie 

(art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy):

1. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz 

niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1196).

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i 

Petycji w swoim sprawozdaniu (druk nr 1196 A) przedstawiły projekt 

uchwały, w którym wniosły o wprowadzenie piętnastu poprawek do ustawy. 

Mniejszość komisji wniosła o odrzucenie ustawy. Poprawki te nie odnosiły się 

do kwestii przedstawionej w uwadze przekazanej przez podmiot wykonujący 

zawodową działalność lobbingową. Podczas 81. posiedzenia Senatu w dniu 

26 czerwca 2019 r. senator Zbigniew Cichoń zgłosił 10 poprawek do ustawy. 

Jedna z nich (nr II.3 zestawienia wniosków) dotyczyła skreślenia 

dodawanego art. 1302a ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. 

Przedstawiony wniosek był zbieżny z postulatem zgłoszonym przez lobbystę. 

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności 

i Petycji na wspólnym posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2019 r. (pos. KU nr 

339 oraz pos. KPCPP nr 317) nie poparły żadnej ze zgłoszonych przez 

senatora Zbigniewa Cichonia poprawek. Senat w dniu 26 czerwca 2019 r. 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 

cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która zawierała wniosek o 

skreślenie art. 1302a kpc. Była to jedyna z poprawek zgłoszonych przez 

senatora Zbigniewa Cichonia, która pomimo braku poparcia komisji została 

przyjęta przez Senat. Sejm na 83. posiedzeniu w dniu 4 lipca 2019 r. przyjął 

wszystkie poprawki Senatu. Ustawa została ogłoszona w Dz. U. poz. 1469.

2. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów 

płatniczych (druk senacki nr 1229).

Brak wpływu. Uczestniczący w procesie legislacyjnym podmiot wykonujący 

zawodową działalność lobbingową nie przedstawił w Senacie propozycji 

rozwiązań legislacyjnych dotyczących ww. ustawy. Komisje w swoim 

sprawozdaniu (druk nr 1229 A) przedstawiły projekt uchwały, w którym 

https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/10313/druk/1196a.pdf
https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/10319/druk/1196z.pdf
https://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/posiedzenia,163,1,8281,komisja-ustawodawcza.html
https://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/posiedzenia,163,1,8281,komisja-ustawodawcza.html
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20190001469
https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/10355/druk/1229a.pdf
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wniosły o wprowadzenie czternastu  poprawek do ustawy. Senat w dniu 12 

lipca 2019 r. przyjął 16 poprawek i podjął uchwałę w sprawie tej ustawy. Sejm 

na 84. posiedzeniu w dniu 19 lipca 2019 r. przyjął wszystkie poprawki 

Senatu.  Ustawa została ogłoszona w Dz. U. 2019 poz. 1649.

3. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych 

innych ustaw (druk senacki nr 1265).

Brak wpływu. Uczestniczący w procesie legislacyjnym podmiot wykonujący 

zawodową działalność lobbingową nie przedstawił w Senacie propozycji 

rozwiązań legislacyjnych dotyczących ww. ustawy. Komisja Ustawodawcza 

oraz Komisja Praw Człowieka, Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

w swoim sprawozdaniu (druk nr 1265 A) przedstawiły projekt uchwały, 

w którym wniosły o wprowadzenie dziewięciu poprawek do ustawy. Podczas 

83. posiedzenia Senatu nie zostały przedstawione nowe wnioski legislacyjne. 

Senat w dniu 2 sierpnia 2019 r. przyjął wszystkie poprawki zaproponowane 

przez Komisje i podjął uchwałę w sprawie tej ustawy. Sejm na 85. 

posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2019 r. przyjął wszystkie poprawki Senatu. 

Ustawa została ogłoszona w Dz. U. 2019 poz. 1802.

Piotr Świątecki
Szef Kancelarii Senatu
/podpisano elektronicznie/

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20190001649
https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/10418/druk/1265a.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20190001802
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