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U S TA W A
z dnia 7 lipca 2005 r.
o dzia∏alnoÊci lobbingowej w procesie stanowienia prawa1)
Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne
Art. 1. Ustawa okreÊla zasady jawnoÊci dzia∏alnoÊci lobbingowej w procesie stanowienia prawa, zasady wykonywania zawodowej dzia∏alnoÊci lobbingowej, formy kontroli zawodowej dzia∏alnoÊci lobbingowej oraz zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujàcych zawodowà dzia∏alnoÊç lobbingowà.

5) adres strony urz´dowego informatora teleinformatycznego — Biuletynu Informacji Publicznej,
zwanego dalej „Biuletynem Informacji Publicznej”, na której udost´pnieniu podlegaç b´dà dokumenty, o których mowa w art. 5 i 6.
3. W programie, o którym mowa w ust. 1,
uwzgl´dnia si´ równie˝ fakt rezygnacji z prac nad danym projektem ustawy, podajàc przyczyny tej rezygnacji.

Art. 2. 1. W rozumieniu ustawy dzia∏alnoÊcià lobbingowà jest ka˝de dzia∏anie prowadzone metodami
prawnie dozwolonymi zmierzajàce do wywarcia wp∏ywu na organy w∏adzy publicznej w procesie stanowienia prawa.

4. Program, o którym mowa w ust. 1, podlega udost´pnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. W rozumieniu ustawy zawodowà dzia∏alnoÊcià
lobbingowà jest zarobkowa dzia∏alnoÊç lobbingowa
prowadzona na rzecz osób trzecich w celu uwzgl´dnienia w procesie stanowienia prawa interesów tych
osób.

Art. 4. Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów
i ministrowie przygotowujà swoje programy prac legislacyjnych dotyczàce projektów rozporzàdzeƒ. Przepisy art. 3 ust. 2—4 stosuje si´ odpowiednio.

3. Zawodowa dzia∏alnoÊç lobbingowa mo˝e byç
wykonywana przez przedsi´biorc´ albo przez osob´ fizycznà nieb´dàcà przedsi´biorcà na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Art. 5. Projekty ustaw i rozporzàdzeƒ podlegajà
udost´pnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej
z chwilà przekazania projektów do uzgodnieƒ z cz∏onkami Rady Ministrów.

Rozdzia∏ 2

Art. 6. Z chwilà udost´pnienia w Biuletynie Informacji Publicznej programów prac legislacyjnych,
o których mowa w art. 3 i 4, albo w przypadku, gdy
projekt nie by∏ zawarty w programie prac legislacyjnych, z chwilà udost´pnienia projektu w Biuletynie Informacji Publicznej, udost´pnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej podlegajà równie˝ wszelkie dokumenty dotyczàce prac nad projektem.

Zasady jawnoÊci dzia∏alnoÊci lobbingowej
w procesie stanowienia prawa
Art. 3. 1. Rada Ministrów przygotowuje, co najmniej raz na 6 miesi´cy, program prac legislacyjnych
Rady Ministrów dotyczàcy projektów ustaw.
2. Program, o którym mowa w ust. 1, zawiera
w szczególnoÊci:
1) zwi´z∏à informacj´ o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiàzaƒ, które planuje si´ zawrzeç w projekcie ustawy;
2) wskazanie istoty rozwiàzaƒ, które planuje si´ zawrzeç w projekcie ustawy;
3) wskazanie organu odpowiedzialnego za opracowanie projektu ustawy;
4) imi´ i nazwisko oraz stanowisko lub funkcj´ osoby
odpowiedzialnej za opracowanie projektu ustawy;
———————
1)

Niniejszà ustawà zmienia si´ nast´pujàce ustawy: ustaw´
z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu pos∏a i senatora, ustaw´ z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów oraz ustaw´ z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdowej.

5. Program, o którym mowa w ust. 1, Rada Ministrów przedstawia niezw∏ocznie Sejmowi.

Art. 7. 1. Z chwilà udost´pnienia w Biuletynie Informacji Publicznej programów prac legislacyjnych,
o których mowa w art. 3 i 4, albo w przypadku, gdy
projekt nie by∏ zawarty w programie prac legislacyjnych, z chwilà udost´pnienia projektu w Biuletynie Informacji Publicznej, ka˝dy mo˝e zg∏osiç zainteresowanie pracami nad projektem ustawy lub rozporzàdzenia.
2. Zg∏oszenie, o którym mowa w ust. 1, wnosi si´,
na urz´dowym formularzu, do organu odpowiedzialnego za opracowanie projektu ustawy albo rozporzàdzenia.
3. Zg∏oszenie, o którym mowa w ust. 1, podlega
udost´pnieniu, z wyjàtkiem adresów osób fizycznych,
w Biuletynie Informacji Publicznej jako dokument dotyczàcy prac nad projektem ustawy albo rozporzàdzenia.
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4. Podmiot dokonujàcy zg∏oszenia, o którym mowa w ust. 1, podaje w zg∏oszeniu:
1) imiona i nazwiska oraz adresy osób uprawnionych
do reprezentowania tego podmiotu w pracach nad
projektem ustawy lub rozporzàdzenia;
2) je˝eli wyst´puje na rzecz osoby prawnej — nazw´
i siedzib´ tej osoby;
3) je˝eli wyst´puje na rzecz podmiotu innego ni˝ osoba prawna — odpowiednio, jego imi´ i nazwisko
oraz adres albo jego nazw´ i siedzib´;
4) interes, który w odniesieniu do danej regulacji zamierza chroniç, oraz rozwiàzanie prawne, o którego uwzgl´dnienie b´dzie zabiegaç.
5. Do zg∏oszenia, o którym mowa w ust. 1, za∏àcza
si´:
1) w przypadku gdy podmiot dokonujàcy zg∏oszenia,
wyst´puje w ramach zawodowej dzia∏alnoÊci lobbingowej — zaÊwiadczenie o wpisie do rejestru,
o którym mowa w art. 11 ust. 8;
2) w przypadku gdy podmiot dokonujàcy zg∏oszenia,
wyst´puje na rzecz osoby prawnej zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sàdowym — wyciàg
z Krajowego Rejestru Sàdowego dotyczàcy tej
osoby prawnej.
6. Podmioty, które zg∏osi∏y zainteresowanie pracami nad projektem ustawy lub rozporzàdzenia, majà
obowiàzek zg∏osiç organowi odpowiedzialnemu za
opracowanie projektu ustawy albo rozporzàdzenia
zmiany danych podlegajàcych zg∏oszeniu w terminie
7 dni od dnia ich wystàpienia.
7. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb zg∏aszania zainteresowania pracami nad projektem ustawy lub rozporzàdzenia, w tym wzór formularza zg∏oszenia, kierujàc si´ potrzebà u∏atwienia dokonywania zg∏oszeƒ.
Art. 8. 1. Po wniesieniu projektu ustawy do Sejmu
mo˝e zostaç przeprowadzone, na zasadach okreÊlonych w regulaminie Sejmu, wys∏uchanie publiczne
dotyczàce tego projektu.
2. Podmiot, który zg∏osi∏ zainteresowanie pracami
nad projektem ustawy, mo˝e, na zasadach okreÊlonych w regulaminie Sejmu, wziàç udzia∏ w wys∏uchaniu publicznym dotyczàcym tego projektu.
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ry zg∏osi∏ zainteresowanie pracami nad projektem rozporzàdzenia co najmniej na 3 dni przed dniem wys∏uchania publicznego.
4. Je˝eli ze wzgl´dów lokalowych lub technicznych, w szczególnoÊci ze wzgl´du na liczb´ osób ch´tnych do wzi´cia udzia∏u w wys∏uchaniu publicznym,
nie jest mo˝liwe zorganizowanie wys∏uchania publicznego dotyczàcego projektu rozporzàdzenia, podmiot
uprawniony do jego organizacji mo˝e:
1) zmieniç termin lub miejsce wys∏uchania publicznego, podajàc w Biuletynie Informacji Publicznej
przyczyny tej zmiany oraz nowy termin lub miejsce wys∏uchania publicznego;
2) odwo∏aç wys∏uchanie publiczne, podajàc w Biuletynie Informacji Publicznej przyczyny odwo∏ania.
5. Podmiot organizujàcy wys∏uchanie publiczne
w szczególnoÊci:
1) kieruje przebiegiem wys∏uchania publicznego;
2) zapewnia niezak∏ócony przebieg wys∏uchania publicznego;
3) udziela g∏osu uczestnikom wys∏uchania publicznego.
6. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb przeprowadzania wys∏uchania publicznego
dotyczàcego projektów rozporzàdzeƒ i sposób dokumentowania jego przebiegu, majàc na uwadze zapewnienie identyfikacji osób uczestniczàcych w wys∏uchaniu publicznym, swobody prezentacji racji i argumentów uczestników wys∏uchania publicznego oraz
sprawnego przebiegu wys∏uchania.
Rozdzia∏ 3
Rejestr podmiotów wykonujàcych zawodowà dzia∏alnoÊç lobbingowà oraz zasady wykonywania zawodowej dzia∏alnoÊci lobbingowej
Art. 10. 1. Tworzy si´ rejestr podmiotów wykonujàcych zawodowà dzia∏alnoÊç lobbingowà, zwany dalej „rejestrem”.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw administracji publicznej prowadzi rejestr w postaci bazy danych zapisanej na informatycznych noÊnikach danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia∏alnoÊci podmiotów realizujàcych zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565).
3. Rejestr zawiera nast´pujàce dane:

Art. 9. 1. Podmiot odpowiedzialny za opracowanie
projektu rozporzàdzenia mo˝e przeprowadziç wys∏uchanie publiczne dotyczàce tego projektu.
2. Informacja o terminie wys∏uchania publicznego
dotyczàcego projektu rozporzàdzenia podlega udost´pnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej co najmniej na 7 dni przed dniem wys∏uchania publicznego.
3. Prawo wzi´cia udzia∏u w wys∏uchaniu publicznym, o którym mowa w ust. 1, ma ka˝dy podmiot, któ-

1) firm´, siedzib´ i adres przedsi´biorcy wykonujàcego zawodowà dzia∏alnoÊç lobbingowà albo imi´,
nazwisko i adres osoby fizycznej nieb´dàcej przedsi´biorcà wykonujàcej zawodowà dzia∏alnoÊç lobbingowà;
2) w przypadku przedsi´biorców wykonujàcych zawodowà dzia∏alnoÊç lobbingowà — numer w rejestrze przedsi´biorców w Krajowym Rejestrze Sàdowym albo numer w ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej.
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4. Rejestr jest jawny.
5. Informacje zawarte w rejestrze podlegajà udost´pnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej, z wyjàtkiem adresów osób fizycznych.
Art. 11. 1. Wpis do rejestru jest dokonywany na
podstawie zg∏oszenia.
2. Zg∏oszenie, o którym mowa w ust. 1, wnosi si´
na urz´dowym formularzu i podaje si´ w nim:
1) firm´, siedzib´ i adres przedsi´biorcy wykonujàcego zawodowà dzia∏alnoÊç lobbingowà albo imi´,
nazwisko i adres osoby fizycznej nieb´dàcej przedsi´biorcà wykonujàcej zawodowà dzia∏alnoÊç lobbingowà;
2) w przypadku przedsi´biorców wykonujàcych zawodowà dzia∏alnoÊç lobbingowà — numer w rejestrze przedsi´biorców w Krajowym Rejestrze Sàdowym albo numer w ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej.
3. Do zg∏oszenia, o którym mowa w ust. 1, za∏àcza
si´ dokumenty potwierdzajàce prawdziwoÊç danych
podanych w zg∏oszeniu.
4. W przypadku stwierdzenia w zg∏oszeniu, o którym mowa w ust. 1, braków formalnych, organ prowadzàcy rejestr wzywa podmiot dokonujàcy zg∏oszenia
do usuni´cia braków.
5. W przypadku oczywistej bezzasadnoÊci zg∏oszenia lub nieusuni´cia, w terminie 7 dni, pomimo wezwania organu prowadzàcego rejestr, braków formalnych zg∏oszenia, organ prowadzàcy rejestr odmawia
dokonania wpisu do rejestru. Odmowa dokonania
wpisu nast´puje w drodze decyzji administracyjnej.
6. Wpis do rejestru jest odp∏atny. Op∏at´ za wpis
do rejestru uiszcza si´, dokonujàc zg∏oszenia. Op∏ata
nie mo˝e przekroczyç 100 z∏.
7. Podmioty wpisane do rejestru majà obowiàzek
zg∏osiç organowi prowadzàcemu rejestr zmiany danych podlegajàcych wpisowi do rejestru w terminie
7 dni od dnia ich wystàpienia.
8. Organ prowadzàcy rejestr wydaje na ˝àdanie
podmiotu wpisanego do rejestru zaÊwiadczenie o wpisie do rejestru. ZaÊwiadczenie jest wa˝ne 3 miesiàce
od dnia wydania.
9. Organ prowadzàcy rejestr na wniosek podmiotu
wpisanego do rejestru wykreÊla ten podmiot z rejestru.
10. Minister w∏aÊciwy do spraw administracji publicznej okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) sposób zg∏aszania i dokonywania wpisów w rejestrze i ich aktualizacji, w tym wzór formularza zg∏oszenia,
2) rodzaje dokumentów potwierdzajàcych prawdziwoÊç danych podanych w zg∏oszeniu,
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3) wzór zaÊwiadczenia o wpisie do rejestru,
4) wysokoÊç op∏aty za wpis do rejestru, ustalonej na
poziomie niestanowiàcym ograniczenia w zg∏aszaniu zawodowej dzia∏alnoÊci lobbingowej do rejestru
— kierujàc si´ potrzebà u∏atwienia dokonywania
zg∏oszeƒ.
Art. 12. Zawodowa dzia∏alnoÊç lobbingowa mo˝e
byç wykonywana po uzyskaniu wpisu do rejestru.
Art. 13. W przypadku wydania na podstawie art. 41
Kodeksu karnego lub art. 9 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia
28 paêdziernika 2002 r. o odpowiedzialnoÊci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groêbà
kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661, z póên. zm.2)), prawomocnego orzeczenia zakazujàcego wykonywania zawodowej dzia∏alnoÊci lobbingowej, organ prowadzàcy
rejestr wykreÊla z rejestru przedsi´biorc´ albo osob´
fizycznà, których dotyczy to orzeczenie. WykreÊlenie
z rejestru nast´puje w drodze decyzji administracyjnej.
Art. 14. 1. Podmiot wykonujàcy zawodowà dzia∏alnoÊç lobbingowà ma prawo wykonywaç t´ dzia∏alnoÊç tak˝e w siedzibie urz´du obs∏ugujàcego organ
w∏adzy publicznej.
2. Kierownik urz´du, o którym mowa w ust. 1, zapewnia podmiotom wykonujàcym zawodowà dzia∏alnoÊç lobbingowà wpisanym do rejestru dost´p do kierowanego przez siebie urz´du w celu umo˝liwienia
w∏aÊciwego reprezentowania interesów podmiotów,
na rzecz których jest wykonywana ta dzia∏alnoÊç.
3. Zasady wykonywania zawodowej dzia∏alnoÊci
lobbingowej na terenie Sejmu i Senatu okreÊlajà odpowiednio regulamin Sejmu i regulamin Senatu.
Art. 15. Podmiot wykonujàcy zawodowà dzia∏alnoÊç lobbingowà jest obowiàzany dor´czyç organowi
w∏adzy publicznej lub pracownikowi urz´du obs∏ugujàcego organ w∏adzy publicznej, przed którym wyst´puje, zaÊwiadczenie o wpisie do rejestru, wraz z pisemnym oÊwiadczeniem zawierajàcym wskazanie
podmiotów, na rzecz których wykonuje t´ dzia∏alnoÊç.
Rozdzia∏ 4
Kontrola zawodowej dzia∏alnoÊci lobbingowej
Art. 16. 1. Organy w∏adzy publicznej sà obowiàzane niezw∏ocznie udost´pniaç w Biuletynie Informacji
Publicznej informacje o dzia∏aniach podejmowanych
wobec nich przez podmioty wykonujàce zawodowà
dzia∏alnoÊç lobbingowà, wraz ze wskazaniem oczekiwanego przez te podmioty sposobu rozstrzygni´cia.
2. Kierownicy urz´dów obs∏ugujàcych organy w∏adzy publicznej, ka˝dy w zakresie swojego dzia∏ania,
okreÊlà szczegó∏owy sposób post´powania pracowni———————
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 191, poz. 1956 i Nr 243,
poz. 2442 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1316.
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ków podleg∏ego urz´du z podmiotami wykonujàcymi
zawodowà dzia∏alnoÊç lobbingowà oraz z podmiotami
wykonujàcymi bez wpisu do rejestru czynnoÊci z zakresu zawodowej dzia∏alnoÊci lobbingowej, w tym
sposób dokumentowania podejmowanych kontaktów.
Art. 17. W przypadku stwierdzenia, ˝e czynnoÊci
wchodzàce w zakres zawodowej dzia∏alnoÊci lobbingowej sà wykonywane przez podmiot niewpisany do
rejestru, w∏aÊciwy organ w∏adzy publicznej niezw∏ocznie informuje o tym na piÊmie ministra w∏aÊciwego do
spraw administracji publicznej.
Art. 18. 1. Kierownicy urz´dów obs∏ugujàcych organy w∏adzy publicznej opracowujà raz w roku, do
koƒca lutego, informacj´ o dzia∏aniach podejmowanych wobec tych organów w roku poprzednim przez
podmioty wykonujàce zawodowà dzia∏alnoÊç lobbingowà.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1) okreÊlenie spraw, w których zawodowa dzia∏alnoÊç lobbingowa by∏a podejmowana;
2) wskazanie podmiotów, które wykonywa∏y zawodowà dzia∏alnoÊç lobbingowà;
3) okreÊlenie form podj´tej zawodowej dzia∏alnoÊci
lobbingowej, wraz ze wskazaniem, czy polega∏a
ona na wspieraniu okreÊlonych projektów, czy te˝
na wyst´powaniu przeciwko tym projektom;
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Art. 20. 1. Ârodki finansowe uzyskane z kar pieni´˝nych, o których mowa w art. 19, stanowià dochód
bud˝etu paƒstwa.
2. Kar´ pieni´˝nà uiszcza si´ w terminie 14 dni od
dnia, w którym decyzja ministra w∏aÊciwego do spraw
administracji publicznej sta∏a si´ ostateczna, na rachunek bankowy urz´du obs∏ugujàcego ten organ.
3. Koszty zwiàzane z uiszczeniem kary pieni´˝nej
pokrywa wp∏acajàcy.
Rozdzia∏ 6
Zmiany w przepisach obowiàzujàcych, przepisy
przejÊciowe i koƒcowe
Art. 21. W ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu pos∏a i senatora (Dz. U. z 2003 r.
Nr 221, poz. 2199, z 2004 r. Nr 116, poz. 1202 i Nr 210,
poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 48, poz. 446) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:
1) w art. 18 dodaje si´ ust. 3a i 3b w brzmieniu:
„3a. Przewodniczàcy klubu lub ko∏a jest obowiàzany podaç odpowiednio Marsza∏kowi Sejmu
albo Marsza∏kowi Senatu nast´pujàce dane
dotyczàce pracowników biura klubu lub ko∏a
oraz spo∏ecznych wspó∏pracowników:
1) imi´ (imiona) i nazwisko;
2) dat´ urodzenia;

4) okreÊlenie wp∏ywu, jaki wywar∏ podmiot wykonujàcy zawodowà dzia∏alnoÊç lobbingowà w procesie stanowienia prawa w danej sprawie.

3) miejsce zatrudnienia w trzyletnim okresie
poprzedzajàcym dzieƒ, w którym osoba
zosta∏a pracownikiem biura klubu lub ko∏a
albo spo∏ecznym wspó∏pracownikiem;

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, podlega niezw∏ocznie udost´pnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

4) êród∏a dochodów w trzyletnim okresie poprzedzajàcym dzieƒ, w którym osoba zosta∏a pracownikiem biura klubu lub ko∏a
albo spo∏ecznym wspó∏pracownikiem;

Rozdzia∏ 5
Sankcje za naruszenie przepisów ustawy
Art. 19. 1. Podmiot, który wykonuje czynnoÊci
wchodzàce w zakres zawodowej dzia∏alnoÊci lobbingowej bez wpisu do rejestru, podlega karze pieni´˝nej
w wysokoÊci od 3 000 z∏ do 50 000 z∏.
2. Kar´, o której mowa w ust. 1, nak∏ada w drodze
decyzji administracyjnej minister w∏aÊciwy do spraw
administracji publicznej.
3. Przy ustalaniu wysokoÊci kary pieni´˝nej
uwzgl´dnia si´ stopieƒ wp∏ywu podmiotu, o którym
mowa w ust. 1, na okreÊlone rozstrzygni´cie organu
w∏adzy publicznej dotyczàce stanowienia prawa oraz
zakres i charakter podj´tych przez ten podmiot czynnoÊci z zakresu zawodowej dzia∏alnoÊci lobbingowej.
4. Kar´ pieni´˝nà mo˝na nak∏adaç wielokrotnie, je˝eli czynnoÊci z zakresu zawodowej dzia∏alnoÊci lobbingowej sà kontynuowane bez wpisu do rejestru.

5) informacj´ o wykonywanej dzia∏alnoÊci
gospodarczej w trzyletnim okresie poprzedzajàcym dzieƒ, w którym osoba zosta∏a
pracownikiem biura klubu lub ko∏a albo
spo∏ecznym wspó∏pracownikiem.
3b. Dane, o których mowa w ust. 3a, sà jawne i sà
podawane do wiadomoÊci publicznej odpowiednio przez Marsza∏ka Sejmu albo Marsza∏ka Senatu w formie zapisu elektronicznego.”;
2) w art. 23 dodaje si´ ust. 4a i 4b w brzmieniu:
„4a. Pose∏ lub senator jest obowiàzany podaç odpowiednio Marsza∏kowi Sejmu albo Marsza∏kowi Senatu nast´pujàce dane dotyczàce pracowników biura oraz spo∏ecznych wspó∏pracowników:
1) imi´ (imiona) i nazwisko;
2) dat´ urodzenia;
3) miejsce zatrudnienia w trzyletnim okresie
poprzedzajàcym dzieƒ, w którym osoba
zosta∏a pracownikiem biura albo spo∏ecznym wspó∏pracownikiem;
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4) êród∏a dochodów w trzyletnim okresie poprzedzajàcym dzieƒ, w którym osoba zosta∏a pracownikiem biura albo spo∏ecznym
wspó∏pracownikiem;
5) informacj´ o wykonywanej dzia∏alnoÊci
gospodarczej w trzyletnim okresie poprzedzajàcym dzieƒ, w którym osoba zosta∏a
pracownikiem biura albo spo∏ecznym
wspó∏pracownikiem.
4b. Dane, o których mowa w ust. 4a, sà jawne
i sà podawane do wiadomoÊci publicznej odpowiednio przez Marsza∏ka Sejmu albo Marsza∏ka Senatu w formie zapisu elektronicznego.”.
Art. 22. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80,
poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273,
poz. 2703) dodaje si´ art. 39a w brzmieniu:
„Art. 39a. 1. Minister podaje Prezesowi Rady Ministrów nast´pujàce dane dotyczàce pracowników zatrudnionych w gabinecie
politycznym ministra:
1) imi´ (imiona) i nazwisko;
2) dat´ urodzenia;
3) miejsce zatrudnienia w trzyletnim
okresie poprzedzajàcym dzieƒ, w którym osoba zosta∏a zatrudniona w gabinecie politycznym ministra;
4) êród∏a dochodów w trzyletnim okresie
poprzedzajàcym dzieƒ, w którym oso-
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ba zosta∏a zatrudniona w gabinecie
politycznym ministra;
5) informacj´ o wykonywanej dzia∏alnoÊci gospodarczej w trzyletnim okresie
poprzedzajàcym dzieƒ, w którym osoba zosta∏a zatrudniona w gabinecie
politycznym ministra.
2. Dane, o których mowa w ust. 1, podlegajà udost´pnieniu w Biuletynie Informacji
Publicznej.”.

Art. 23. W ustawie z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159,
poz. 1548, z póên. zm.3)) w art. 6 w ust. 1 w pkt 6 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i dodaje si´ pkt 7
w brzmieniu:
„7) prowadzenia rejestru podmiotów wykonujàcych
zawodowà dzia∏alnoÊç lobbingowà.”.
Art. 24. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 6 miesi´cy od dnia og∏oszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
———————
3) Zmiany tekstu jednolitego wymianionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 i Nr 190,
poz. 1864, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 69, poz. 624, Nr 91,
poz. 873, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 141,
poz. 1492, Nr 238, poz. 2390, Nr 240, poz. 2408 i Nr 273,
poz. 2702 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 33, poz. 288
i Nr 155, poz. 1298.

