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Polemiki i refleksje
Czy notariatowi potrzeby jest lobbing?

Na tak postawione pytanie odpowied wydaje siê prosta i oczywista,
ka¿de rodowisko zawodowe wymaga troski o odpowiednie dzia³ania
zmierzaj¹ce do realizacji jego ambicji, mo¿liwoci i powinnoci ustawowych. Tak¿e dla polskiego notariatu wspó³czenie lobbing1 winien staæ
siê jednym ze skutecznych instrumentów dowodzenia swoich racji i dobrze
pojêtych interesów zawodowych. Co wiêcej, do stosowania lobbingu
odwo³uje siê wiele korporacji, instytucji, organizacji gospodarczych i pozarz¹dowych. Nie ma wiêc powodów, by wystrzegaæ siê lobbingu b¹d
te¿  co gorsza  prowadziæ quasi-lobbing w sposób nieprofesjonalny
lub amatorski, dlatego potrzeba korzystania z lobbingu przez polski notariat
wydaje siê jasna i konieczna2.
Do stosowania lobbingu wszystkie rodowiska zawodowe, gospodarcze i spo³eczne zachêca ustawodawca, tworz¹c ustawê z dnia 7 lipca
2005 r. o dzia³alnoci lobbingowej w procesie stanowienia prawa3, która
1
Pojêcie lobbingu jest wielowymiarowe, a przez to ró¿norodne, odnosi siê do ró¿nych
zjawisk i przejawów dzia³alnoci publicznej czy te¿ gospodarczej lub kulturalnej. Szerzej
zob. W.J. W o ³ t p i u k, Lobbing. Próba ustalenia treci pojêcia i funkcji prawnopublicznych, Przegl¹d Sejmowy 2004, nr 4, s. 9 i nast.
2
Zwraca³em na to uwagê w: Notariat  czas na strategiê, Rejent 2006, nr 3, s. 164.
3
Dz.U. Nr 169, poz. 1414, zwana dalej ustaw¹ lobbingow¹.
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stanowi novum nie tylko w polskim systemie prawnym4, ale te¿ jest w tej
dziedzinie rzadko spotykanym aktem prawnym na terenie Unii Europejskiej.
Wspó³czesna historia i praktyka stosowania lobbingu w Unii Europejskiej oraz na wiecie dowodzi, ¿e wykorzystanie lobbingu stanowi o dojrza³oci okrelonych grup spo³ecznych i odpowiednim poziomie cywilizacyjnym. To prawda, nie wszystkie kraje Unii Europejskiej posiadaj¹
ustawow¹ regulacjê zagadnienia lobbingu, nie oznacza to jednak, ¿e nie
s¹ one zainteresowane uporz¹dkowaniem lobbingu w swoim systemie
normatywnym. Wprost przeciwnie, potrzeba stworzenia odpowiednich
aktów prawnych w tym zakresie narasta i zaczyna byæ powszechnie
akceptowana przez spo³eczeñstwo i ustawodawców.
Uregulowanie dzia³alnoci lobbingowej istnieje w Danii i Niemczech,
we Francji obowi¹zuje kodeks etyczny lobbysty, olbrzymie d¹¿enie do
jasnych regu³ lobbingu wystêpuje we W³oszech i Szwecji, a z krajów nam
bli¿szych  Litwa od 2000 r. ma odpowiedni¹ ustawê, która zajmuje siê
dzia³alnoci¹ lobbingow¹.
Natomiast ugruntowane ju¿ ustawowe regulacje lobbingu znajduj¹ siê
w Kanadzie i Australii, no i oczywicie, w Stanach Zjednoczonych, gdzie
obowi¹zuje od 1946 r ustawa o kontroli lobbingu oraz ustawa o rejestracji
rzeczników obcych interesów5.
Za ojczyznê lobbingu w Europie uwa¿a siê Wielk¹ Brytaniê, gdzie
ukszta³towa³ siê termin lobby na okrelenie grup nacisku, jakie na pocz¹tku
XIX w., zaczê³y odgrywaæ coraz wiêksz¹ rolê w oddzia³ywaniu na w³adzê
publiczn¹, w tym tak¿e ustawodawcz¹.
Pojêcie to pochodzi od miejsca, w którym publicznoæ mog³a spotykaæ
siê z przedstawicielami parlamentu, a by³y to wówczas kuluary budynku
Izby Gmin6. Ju¿ wtedy dostrzegano korzyci, jakie wynikaj¹ z takich
kontaktów, co nie przeszkadza³o, by nie zauwa¿ano te¿ licznych zagro¿eñ
4
Zob. m.in. J. P i l c z y ñ s k i, Lobbing jasny i kontrolowany, Rzeczpospolita z 6
marca 2006 r., nr 55, s. C3, gdzie znajduje siê ogólne jej omówienie.
5
W Stanach Zjednoczonych obowi¹zuje ca³y pakiet ustaw antykorupcyjnych, wród
których wyró¿nia siê ustawa z 1995 r. o jawnoci dzia³alnoci lobbingowej. Nie tamuje ona
jednak coraz to pojawiaj¹cych siê afer lobbingowych.
6
Etymologiczne korzenie pojêcia lobby siêgaj¹ do jêzyka greckiego, jest to termin
architektoniczny oznaczaj¹cy klasztorny kru¿ganek, wspó³czenie oznacza du¿e reprezentacyjne pomieszczenie w hotelach, biurach i instytucjach u¿ytecznoci publicznej.
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i patologii wynikaj¹cych z takich relacji. Linia podzia³u miêdzy tymi sferami by³a zawsze cienka i niebezpieczna, lecz kusi³a ona do takich kontaktów i tak te¿ pozosta³o do dzisiaj.
Historia lobbingu jest niezmiernie ciekawa i na pewno warto j¹ poznaæ,
by siê przekonaæ, czym jest lobbing w praktyce gospodarczej, jakimi
rz¹dzi siê regu³ami, jak z niego korzystaæ, a tak¿e jak siê mo¿na i nale¿y
przed nim chroniæ, by nie popaæ w kolizjê z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
Bez w¹tpienia lobbing jest jednym ze skutecznych sposobów wp³ywania na w³adzê ustawodawcz¹ kraju i w³adzê lokaln¹; wszêdzie tam,
gdzie pojawia siê kwestia tworzenia prawa, lobbing znajduje swoje podatne pod³o¿e do wp³ywania na instytucje publiczne i ustawodawcze.
Od lobbingu nie ma ucieczki, wprost przeciwnie, lobbing trzeba poznaæ,
by umieæ stosowaæ w praktyce jego regu³y i je zrozumieæ, a wreszcie
osi¹gaæ sukcesy b¹d wyci¹gaæ wnioski z pora¿ek legislacyjnych. Lobbing bowiem polega w gruncie rzeczy na dostarczaniu odpowiednio
przygotowanej informacji i argumentacji osobom podejmuj¹cym wa¿ne
decyzje pañstwowe, które przyobleczone w akty normatywne staj¹ siê
obowi¹zuj¹cym prawem publicznym lub prywatnym.
Nie wchodz¹c zbyt szczegó³owo w tajniki lobbingu, warto zastanowiæ
siê nad tym, czy lobbing polskim notariuszom jest potrzebny, czy te¿ ich
nie dotyczy, bowiem nie zale¿y im na wp³ywie na stanowienie obowi¹zuj¹cego prawa, gdy¿ ich zadaniem jest stosowanie prawa w postaci
czynnoci notarialnych, a nie oddzia³ywanie na ustawodawcê w zakresie
tworzonych przez niego regu³ prawnych. Nale¿y te¿  jak s¹dzê  poszerzyæ
stawiane pytania i zastanowiæ siê nad kwesti¹, czy notariusze mog¹
zajmowaæ siê lobbingiem w kancelariach notarialnych, czy te¿ za pomoc¹
ich ogniw samorz¹dowych jest mo¿liwe i dopuszczalne prowadzenie dzia³alnoci lobbingowej w procesie stanowienia prawa.
Warto wreszcie postawiæ pytanie, czy przedstawiciele zawodów
prawniczych, takich jak np. radcowie prawni, adwokaci, doradcy podatkowi, mog¹ podejmowaæ siê prowadzenia dzia³alnoci lobbingowej na
rzecz swoich klientów, oferuj¹c im tak¹ pomoc prawn¹ w ramach swoich
powinnoci zawodowych7.
7
Zob. zw³aszcza T. O s i ñ s k i, P. K ê d z i o r a, Wykonywanie dzia³alnoci lobbingowej na podstawie ustawy z 7 lipca 2005 r. o dzia³alnoci lobbingowej w procesie stano-
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Skala pytañ i problemów, jaka wi¹¿e siê ze stosowaniem lobbingu
w naszych warunkach politycznych, prawnych i gospodarczych jest niezmiernie szeroka, dlatego te¿ prowokuje ona do g³êbszej refleksji i powa¿niejszej dyskusji, któr¹, byæ mo¿e, trzeba by by³o przeprowadziæ na
ró¿nych forach prawniczych i gospodarczych. Nie podejmuj¹c tych
w¹tków, ograniczam siê do wspomnianej ustawy dzia³alnoci lobbingowej
w procesie stanowienia prawa, by na tej podstawie zapoznaæ notariuszy
z g³ównymi jej rozwi¹zaniami. Podejrzewam bowiem, ¿e znajomoæ owej
regulacji w tym (choæ nie tylko) rodowisku prawniczym jest znikoma.
Nie ma zreszt¹ w tym nic dziwnego, skoro lobbing w wiadomoci
spo³ecznej kojarzy siê z korupcj¹, a lobbista z osadzonym w areszcie
Markiem D. Tymczasem postaæ lobbisty zas³uguje na szacunek i uznanie,
najbardziej cenieni s¹ ci, na opinii których mo¿na polegaæ, stanowi¹
specyficzn¹ grupê zawodow¹, s¹ jednoczenie osobami zaufania publicznego i prywatnego, ³¹cz¹ w sobie wysokie walory moralne i ideowe.
Organizacje lobbistyczne dbaj¹ o wysokie standardy etyczne lobbistów,
tworz¹ dla nich specjalne regulaminy i kodeksy deontologiczne. Takie
regu³y powinny obowi¹zywaæ tak¿e w naszym systemie dzia³alnoci
lobbingowej. Niestety, nie jestemy jeszcze na tym etapie rozwoju lobbingu w Polsce, dlatego te¿ tak wiele sensacji, mitów i nieporozumieñ
towarzyszy dzia³alnoci lobbingowej w naszych realiach gospodarczych
i spo³ecznych.
Ustawa o dzia³alnoci lobbingowej powsta³a w bólach ustawodawczych i mia³a kilka swoich wersji projektowych8. Pierwsze z nich zak³ada³y szerok¹ opcjê lobbingow¹, obejmowa³y dzia³alnoæ lobbingow¹
w procesie stanowienia prawa, kszta³towaniu polityki pañstwa oraz organów w³adzy publicznej na szczeblu centralnym i lokalnym, a w tym
w zakresie: przyznawania przywilejów w formie koncesji, zezwoleñ, licencji
ulg i umorzeñ, ograniczenia lub zwolnienia z obowi¹zków publicznych,
gwarancji lub porêczeñ, dotacji, kontyngentów, zawierania umów, których stron¹ by³ Skarb Pañstwa albo jednostka samorz¹du terytorialnego

wienia prawa, z uwzglêdnieniem jej wykonywania przez radców prawnych, Radca Prawny
2006, nr 3, s. 23 i nast.
8
Por. np. T. O s i ñ s k i, P. K ê d z i o r a, Wykonywanie dzia³alnoci , s. 23-23.
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reprezentowana przez organ w³adzy publicznej. Istoty by³ te¿ wyszczególniony katalog takich dzia³añ, które zdaniem ustawodawcy nie stanowi³y
dzia³alnoci lobbingowej. Nie pojawi³ siê on jednak w ostatecznej redakcji
tej regulacji.
Po d³ugich dyskusjach i konsultacjach wokó³ tych projektów ustawodawca zdecydowa³ siê na okrojon¹ wersjê ustawy o dzia³alnoci lobbingowej, zawê¿aj¹c jej zasiêg do procesu stanowienia prawa, przez co
rozumie siê pewien tok prac ustawodawczych, który ³¹czy siê z programem prac legislacyjnych, jaki przygotowuje Rada Ministrów co najmniej
raz na 6 miesiêcy. Szczegó³owy opis tych dzia³añ oraz zwi¹zana z nimi
zasada jawnoci dzia³alnoci lobbingowej zosta³y wymienione w art. 38 ustawy lobbingowej.
Ustawa okrela zasady jawnoci dzia³alnoci lobbingowej w procesie
stanowienia prawa, zasady wykonywania zawodowej dzia³alnoci lobbingowej, formy kontroli zawodowej dzia³alnoci lobbingowej oraz zasady
prowadzenia rejestru podmiotów wykonuj¹cych zawodow¹ dzia³alnoæ
lobbingow¹9.
Na tle tej ustawy wyró¿nia siê dwa rodzaje dzia³alnoci lobbingowej.
Pierwsza definiuje dzia³alnoæ lobbingow¹ jako ka¿de dzia³anie10 prowadzone metodami prawnie dozwolonymi, zmierzaj¹ce do wywarcia wp³ywu na organy w³adzy publicznej w procesie stanowienia prawa. Druga
odmiana dzia³alnoci lobbingowej ma charakter profesjonalny (zawodowy), a przez to i zarobkowy, prowadzony na rzecz osób trzecich w celu
uwzglêdnienia w procesie stanowienia prawa interesów11 tych osób.
Wskazuje te¿, kto tak¹ dzia³alnoci¹ mo¿e siê zajmowaæ  jest to przed9
Ich doæ szczegó³owy opis znajduje siê w T. O s i ñ s k i, P. K ê d z i o r a, Wykonywanie
dzia³alnoci , s. 25 i nast.
10
Tu nasuwa siê pytanie, o jakiego typu dzia³ania tu chodzi, skoro nie s¹ one wymienione w ustawie, a co wiêcej, w jakiej winny byæ one prowadzone formie. Brak wskazówki
ustawodawcy w tym zakresie rodziæ mo¿e powa¿ne problemy prawne, odnosz¹ce siê np.
do granicy i rodzaju metod prawnie dozwolonych. Zwracaj¹ na to tak¿e uwagê T. O s i ñ s k i, P. K ê d z i o r a, Wykonywanie dzia³alnoci , s. 25, podaj¹c przyk³adowo katalog
takich dzia³añ.
11
Wskazanie na interes osób, na rzecz których prowadzi siê dzia³alnoæ lobbinow¹
jest wysoce nieprecyzyjne, prowadzi do wielu skojarzeñ i podejrzeñ, mo¿e byæ te¿ przedmiotem ró¿norakich interpretacji i spekulacji. Co wiêcej, s³u¿yæ mo¿e spektakularnemu
korzystaniu ze stanowionego prawa.
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siêbiorca albo osoba fizyczna niebêd¹c¹ przedsiêbiorc¹ na podstawie
umowy cywilnoprawnej12. Takie wyznaczenie osób zawodowo trudni¹cych siê dzia³alnoci¹ lobbingow¹  w rozumieniu tej ustawy  wcale
nie wyjaniaj¹ do koñca statusu ich profesji. O ile pojêcie przedsiêbiorcy
znajduje siê zw³aszcza w 431 k.c., a tak¿e ustawie z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej13, to termin osoba fizyczna niebêd¹ca przedsiêbiorc¹ zmusza do postawienia pytania, o kogo tu chodzi?
Nie jest zrozumia³a idea ustawodawcy, by zawodow¹ dzia³alnoci¹ lobbingow¹ mia³y siê zajmowaæ osoby fizyczne niebêd¹ce przedsiêbiorcami.
Takie rozumowanie  w moim przewiadczeniu  rujnuje w miarê klarowny podzia³ na zawodowców (przedsiêbiorców) i osoby niespe³niaj¹ce
okrelonych wymogów prawnych (nieprzedsiêbiorców). Chyba ¿e ustawodawca widzi potrzebê tworzenia jakiej innej grupy zawodowej, do
której nie nale¿¹ przedsiêbiorcy, która jednak mo¿e byæ stron¹ umowy
o prowadzenie dzia³alnoci lobbingowej w procesie stanowienia prawa.
Tego typu wniosek prowadzi do postawienia pytania, jak to siê ma do
ustawy o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej i sformu³owanych tam
wymogów podejmowania i prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej (lub
zawodowej). Przecie¿ wykreowanie nowej grupy osobowej  nieprzedsiêbiorców  tworzy dodatkowy chaos, jaki i tak od dawna panuje wokó³
pojêcia przedsiêbiorcy w naszych regulacjach prawnych14.
Na ca³ym wiecie od lobbistów wymaga siê bardzo wiele i nie jest
obojêtne, kto zajmuje siê t¹ dzia³alnoci¹ zawodow¹. Lobbici s¹ od tego,
by podawaæ informacje i opinie, wyjaniaæ, jakie bêd¹ skutki rozwa¿anych
przez legislaturê projektów ustaw; ich praca ma charakter doradczy, a przez
to staje siê odmian¹ consultingu specjalistycznego15. Nie mo¿e byæ zatem

Wskazanie na umowê cywilnoprawn¹ jako podstawê prawn¹ ³¹cz¹c¹ strony
kontraktu lobbingowego jest zabiegiem technicznym, niewyjaniaj¹cym, o jakiego typu
umowê tu chodzi, co wiêcej, brak jakiejkolwiek sugestii ustawodawcy odnosz¹cej siê do jej
treci, a zw³aszcza elementów przedmiotowo istotnych, co prowadziæ mo¿e do licznych
nieporozumieñ prawnych i powa¿nych konsekwencji gospodarczych.
13
Dz.U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.
14
Taka sytuacja sygnalizowana jest w doktrynie i literaturze prawnej, która zwraca
uwagê na kwestie podmiotowe wymagaj¹ce dalszych prac legislacyjnych.
15
B. F u c h s, Umowa consultingu, Rejent 2005, nr 9, s. 142 i nast.
12
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wykonywana przez osoby przypadkowe i o niewyranym statusie
prawnym.
Tymczasem omawiana ustawa nie definiuje pojêcia lobbysty, nie podaje
¿adnych wymogów, jakie winien on spe³niaæ, nie precyzuje kryteriów
merytorycznych i formalnych odnosz¹cych siê do osób aspiruj¹cych do
wykonywania tego zawodu, nie wskazuje wreszcie ¿adnych form organizacyjno-prawnych, za pomoc¹ których wiadcz¹ oni dzia³alnoæ lobbingow¹. Tak jak gdyby ustawodawcy nie zale¿a³o na transparentoci
kwalifikacji osób wykonuj¹cych us³ugi lobbingowe, nie wspominaj¹c ju¿
o sposobach i metodach wiadczenia tej dzia³alnoci w obrocie prawnym
i gospodarczym. Sam rejestr podmiotów wykonuj¹cych zawodow¹
dzia³alnoæ lobbingow¹ tu nie wystarczy, nawet je¿eli jest on jawny i prowadzony przez ministra w³aciwego do spraw administracji publicznej.
Ustawa o dzia³alnoci lobbingowej wskazuje bowiem na koniecznoæ
tworzenia rejestru podmiotów wykonuj¹cych zawodow¹ dzia³alnoæ
lobbingow¹ oraz zasady wykonywania zawodowej dzia³alnoci lobbingowej. Zasady te na terenie Sejmu i Senatu okrela odpowiednio regulamin
Sejmu16 i regulamin Senatu. Nad zawodow¹ dzia³alnoci¹ lobbingow¹
rozci¹ga siê kontrola, któr¹ sprawuj¹ organy w³adzy publicznej, obowi¹zane niezw³ocznie udostêpniaæ w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o dzia³aniach podejmowanych wobec nich przez podmioty wykonuj¹ce zawodow¹ dzia³alnoæ lobbingow¹ wraz ze wskazaniem
oczekiwanego przez te podmioty sposobu rozstrzygniêcia.
Za naruszenie przepisów ustawy lobbingowej gro¿¹ sankcje w postaci
kary grzywny w wysokoci od 3 000 z³ do 50 000 z³.
Powracaj¹c do postawionego pytania, czy notariusz mo¿e w kancelarii
notarialnej prowadziæ dzia³alnoæ lobbingow¹ w procesie stanowienia prawa,
nale¿y udzieliæ odpowiedzi zdecydowanie negatywnej. Taka bowiem sfera
jego dzia³alnoci nie mieci siê ramach jego ustawowych uprawnieñ, którymi
s¹ czynnoci notarialne, te za s¹ taksatywnie wymienione w art. 79
ustawy  Prawo o notariacie17. Nie ma w nim mowy o jakichkolwiek
16
Uchwalony na podstawie uchwa³y Sejmu RP z 24 lutego 2006 r. w sprawie zmiany
Regulaminu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej (MP Nr 15, poz. 194). Szerzej zob. T. O s i ñ s k i, P. K ê d z i o r a, Wykonywanie dzia³alnoci , s. 30 i nast.
17
Ustawa z 14 lutego 1991 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369 ze zm.) zwana dalej
prawo o notariacie (pr. o not.).
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dzia³aniach prowadzonych na rzecz osób trzecich zmierzaj¹cych do
stanowienia prawa z uwzglêdnieniem interesów tych¿e osób. Natomiast
 na tle art. 2 ust. 1 ustawy lobbingowej  dzia³alnoci¹ lobbingow¹ mo¿e
byæ ka¿de dzia³anie organów samorz¹du notarialnego prowadzone metodami prawnie dozwolonymi, zmierzaj¹cymi do wywarcia wp³ywu na
organy w³adzy publicznej w procesie stanowienia prawa, o ile mieci siê
ono w ramach art. 35 pkt 7 pr. o not., w którym jest mowa o wykonywaniu innych czynnoci przewidzianych prawem, co nale¿y do zakresu
dzia³ania rady izby notarialnej.
Jeszcze wyraniej mo¿liwoæ korzystania z dzia³alnoci lobbingowej
w procesie stanowienia prawa przys³uguje Krajowej Radzie Notarialnej,
która na podstawie art. 40 § 1 pr. o not., do swoich kompetencji zalicza
m.in.: przedstawianie opinii i propozycji w sprawach: taksy notarialnej,
zmian przepisów dotycz¹cych funkcjonowania notariatu, wyra¿ania stanowiska w sprawach przedstawionych przez Ministra Sprawiedliwoci
lub inne organy samorz¹du notarialnego.
Toczony aktualnie spór miêdzy KRN a Ministrem Sprawiedliwoci
o taksê notarialn¹ dowodzi, ¿e w niewystarczaj¹cym stopniu korzysta siê
z instrumentów zaprojektowanych w ustawie lobbingowej. Skoro bowiem na ³amach prasy trwaj¹ ¿enuj¹ce spory o koszty funkcjonowania
kancelarii notarialnych, to mo¿e warto by³oby skorzystaæ z instrumentów
lobbingu, by nie omieszaæ instytucji publicznych. Nie jest to tak¿e droga
do budowania autorytetu notariusza jako osoby zaufania publicznego,
funkcjonariusza publicznego18, którego zadaniem jest m.in. pobieranie
i odprowadzanie bez ¿adnych op³at podatków i nale¿noci s¹dowych.
Stosowanie swoistego ministerialnego nacisku na rodowisko notarialne
w celu zmniejszenia taryf za czynnoci notarialne to powa¿ne ograniczenie wp³ywów dochodów pañstwa z tytu³u pobieranych danin publicznych, które mo¿e w efekcie odbiæ siê na obni¿eniu standardu wykonywania czynnoci notarialnych. A wreszcie mo¿e pojawiæ siê zjawisko
zamykania kancelarii notarialnych i ich likwidacji, co doprowadzi do
ograniczenia dostêpu spo³eczeñstwa do notariusza. Czy rzeczywicie nie
18
Zob. R. S z t y k, Notariusz jako funkcjonariusz publiczny, Rejent 2006, nr 11, s. 3
i nast., który dzieli siê tak¿e obawami i zagro¿eniami, jakie wi¹¿¹ siê z tym statusem
notariusza.
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warto by skorzystaæ z podjêcia pewnych kroków mediacyjnych, uruchomiæ sprê¿yny lobbistyczne, uspokoiæ sytuacjê i z³agodziæ napiêcia, znaleæ
kompromis w tej (i nie tylko) sprawie?
Organy samorz¹du notarialnego mog¹ prowadziæ dzia³alnoæ lobbingow¹ na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dzia³alnoci lobbingowej
w procesie stanowienia prawa, korzystaj¹c zw³aszcza z instytucji wys³uchania publicznego19. Tak¹ mo¿liwoæ przewiduje art. 8 ust. 1 omawianej
ustawy. Jest to ciekawa forma dla korporacji, która pragnie siê wypowiedzieæ publicznie w sprawie danego projektu ustawowego. Oczywicie
wymaga to odpowiedniego przygotowania stanowiska, a tak¿e ledzenia
programu prac legislacyjnych. Temu celowi powinien s³u¿yæ utworzony
na szczeblu Krajowej Rady Notarialnej zespó³ monitoringu, który, znaj¹c
program prac legislacyjnych, winien z odpowiednim wyprzedzeniem sygnalizowaæ pojawianie siê okrelonego projektu aktu prawnego. Tu niezbêdne jest jednak podjêcie okrelonych dzia³añ organizacyjnych, by
powo³aæ tak¹ komórkê lub te¿ w inny sposób zaprojektowaæ tê sferê
aktywnoci notariatu. Kontynuowanie dotychczasowych metod w tym
zakresie wydaje siê wysoce niewystarczaj¹ce.
Nie ma ¿adnych ograniczeñ merytorycznych i formalnych, gdy organ
samorz¹du notarialnego w oparciu o art. 3 ust. 3 omawianej ustawy
zawrze odpowiedni¹ umowê z przedsiêbiorc¹ (albo osob¹ niebêd¹c¹
przedsiêbiorc¹) na prowadzenie zawodowej dzia³alnoci lobbingowej.
Przedmiotem takiej umowy mo¿e byæ np. sta³e monitorowanie programu
prac legislacyjnych Rady Ministrów dotycz¹cych projektów ustaw
zwi¹zanych nie tylko z funkcjonowaniem notariatu, ale i tych dziedzin
prawa, w którym obowi¹zuj¹ z mocy prawa, czynnoci notarialne.
Rzecz¹ zrozumia³¹ jest, ¿e nie ma przeszkód (a nawet celowym by³oby),
aby poszerzyæ zakres monitorowania projektów ustaw, bowiem coraz
czêciej strony pragn¹ nadaæ formê notarialn¹ tym czynnociom prawnym, w których nie wystêpuje taki obowi¹zek ustawowy. Nie ma zatem
potrzeby, by ograniczaæ w tym zakresie dzia³alnoæ lobbingow¹ notariatu
w procesie stanowienia ca³ego prawa. Jest natomiast niezwykle pilna
potrzeba poszukiwania skutecznego lobbingu, a tak¿e nauka o lobbowaniu
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w rodowisku notarialnym (prawniczym), czy te¿ edukacja notariuszy
o umiejêtnociach lobbingu na rzecz korporacji oraz w interesie stron
czynnoci notarialnych.
Ustawa o dzia³alnoci lobbingowej w procesie stanowienia prawa nie
jest regulacj¹ idealn¹, lista formu³owanych zarzutów i niedoskona³oci jest
stosunkowo d³uga20. Istnieje nawet obawa, ¿e bêdzie ona ustaw¹ martw¹,
bowiem wiele wa¿nych kwestii zosta³o w niej pominiêtych lub te¿ nawet
niew³aciwie sformu³owanych. Pojawiaj¹ siê postulaty zmian tej regulacji,
zmierzaj¹ce do jej poszerzenia przedmiotowego, doprecyzowania wielu
pojêæ jurydycznych, wzmocnienia np. instytucji wys³uchania publicznego, uregulowania statusu lobbysty.
S¹dzê, ¿e zarówno w interesie publicznym jak i spo³ecznym jest, by
ustawa o dzia³alnoci lobbinowej w procesie stanowienia prawa znalaz³a
siê w centrum zainteresowania osób zaufania publicznego i ich organizacji
samorz¹dowych, jak¹ jest polski notariat. Ma on bowiem wiele do zaoferowania ustawodawcy w zakresie stanowienia prawa i nie chodzi o to,
by tylko zadbaæ o w³asne interesy, ale by poprzez skuteczny lobbing nadaæ
prawu odpowiedni blask jurydyczny, którego tak brakuje wspó³czesnym
regulacjom prawnym.

Jerzy Jacyszyn

Zob. K. S o b c z a k, Lobbing le uregulowany, Rzeczpospolita z 29 marca 2006 r.,
nr 75, s. C5.
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