
Na podstawie art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 7 lipca
2005 r. o dzia∏alnoÊci lobbingowej w procesie stano-
wienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) sposób zg∏aszania i dokonywania wpisów oraz ich
aktualizacji w rejestrze podmiotów wykonujàcych
zawodowà dzia∏alnoÊç lobbingowà, zwanym dalej
„rejestrem”, w tym wzór urz´dowego formularza
zg∏oszenia;

2) rodzaje dokumentów potwierdzajàcych praw-
dziwoÊç danych podanych w zg∏oszeniu do reje-
stru;

3) wzór zaÊwiadczenia o wpisie do rejestru;

4) wysokoÊç op∏aty za wpis do rejestru.

§ 2. 1. W rejestrze wpisuje si´ dane i informacje
wed∏ug nast´pujàcego porzàdku:

1) numer kolejny wpisu;

2) dat´ wpisu do rejestru i daty wpisów póêniejszych
zmian;

3) firm´ przedsi´biorcy wykonujàcego zawodowà
dzia∏alnoÊç lobbingowà albo imi´ i nazwisko oso-
by fizycznej nieb´dàcej przedsi´biorcà wykonujà-
cej takà dzia∏alnoÊç;

4) siedzib´ i adres przedsi´biorcy albo adres osoby
fizycznej, o których mowa w pkt 3;

5) numer w rejestrze przedsi´biorców Krajowego Re-
jestru Sàdowego albo numer w ewidencji dzia∏al-
noÊci gospodarczej — w przypadku przedsi´bior-
ców wykonujàcych zawodowà dzia∏alnoÊç lobbin-
gowà;

6) dat´ i podstaw´ wykreÊlenia z rejestru;

7) sygnatur´ akt;

8) uwagi.

2. Dla ka˝dego podmiotu wpisanego do rejestru
prowadzi si´ oddzielne akta obejmujàce dokumenty
b´dàce podstawà dokonania wpisów w rejestrze.

§ 3. 1. Wpis do rejestru jest dokonywany na pod-
stawie zg∏oszenia.

2. Zg∏oszenie wnosi si´ na urz´dowym formularzu,
podpisanym przez zg∏aszajàcego lub osoby upowa˝-
nione do jego reprezentowania. Zg∏oszenie mo˝na
tak˝e wnosiç na formularzach stanowiàcych wydruki
komputerowe lub b´dàcych kserokopiami urz´dowe-
go formularza.

3. Do zg∏oszenia do∏àcza si´ dowód wniesienia
op∏aty za dokonanie wpisu do rejestru lub poÊwiad-
czonà za zgodnoÊç jego kopi´ oraz zawierajàce dane
podane w zg∏oszeniu:

1) kserokopie stron dowodu osobistego, potwierdzo-
ne za zgodnoÊç — w przypadku osób fizycznych
nieb´dàcych przedsi´biorcà, wykonujàcych zawo-
dowà dzia∏alnoÊç lobbingowà na podstawie umo-
wy cywilnoprawnej;

2) aktualny wyciàg z rejestru przedsi´biorców Krajo-
wego Rejestru Sàdowego albo aktualne zaÊwiad-
czenie o wpisie do ewidencji dzia∏alnoÊci gospo-
darczej — w przypadku przedsi´biorców wykonu-
jàcych zawodowà dzia∏alnoÊç lobbingowà.

4. Wzór urz´dowego formularza zg∏oszenia stano-
wi za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 4. Wpis do rejestru polega na wprowadzeniu do
systemu informatycznego danych zawartych w zg∏o-
szeniu oraz w dokumentach do∏àczonych do zg∏osze-
nia. Wpis jest dokonany z chwilà zamieszczenia da-
nych w rejestrze, nie póêniej ni˝ w terminie 7 dni od
dnia wniesienia zg∏oszenia, chyba ˝e zachodzà oko-
licznoÊci, o których mowa w art. 11 ust. 4 i 5 ustawy
z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia∏alnoÊci lobbingowej w pro-
cesie stanowienia prawa.

§ 5. Przepisy § 3 i 4 stosuje si´ odpowiednio do ak-
tualizacji danych zawartych w rejestrze, z tym ˝e od
wniosku o dokonanie aktualizacji wpisu w rejestrze
nie jest pobierana op∏ata, a dokumenty, o których mo-
wa w § 3 ust. 3, do∏àcza si´ tylko w zakresie, w jakim
dane w nich zawarte wymagajà aktualizacji.

§ 6. 1. WykreÊlenie z rejestru nast´puje na podsta-
wie:

1) wniosku podmiotu wpisanego do rejestru lub
osób upowa˝nionych do jego reprezentowania,
czytelnie podpisanego, z∏o˝onego organowi pro-
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 20 lutego 2006 r.

w sprawie rejestru podmiotów wykonujàcych zawodowà dzia∏alnoÊç lobbingowà

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — administracja publicz-
na, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika 2005 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji (Dz. U. Nr 220, poz. 1897).



wadzàcemu rejestr, wskazujàcego na zaprzestanie
wykonywania zawodowej dzia∏alnoÊci lobbingo-
wej oraz zawierajàcego dane okreÊlone w cz´-
Êci A formularza zg∏oszenia i numer kolejny wpisu
w rejestrze;

2) przekazanego przez sàd prawomocnego orzecze-
nia zakazujàcego wykonywania zawodowej dzia-
∏alnoÊci lobbingowej.

2. Do wniosku o wykreÊlenie z rejestru, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1, stosownie do okolicznoÊci, do∏à-
cza si´ dokument b´dàcy podstawà do dzia∏ania
w imieniu podmiotu wpisanego do rejestru.

3. Od wykreÊlenia z rejestru nie pobiera si´ op∏aty.

§ 7. 1. Organ prowadzàcy rejestr wydaje podmio-
towi wpisanemu do rejestru, na jego ˝àdanie, za-
Êwiadczenie o wpisie do rejestru.

2. Wzór zaÊwiadczenia o wpisie do rejestru stano-
wi za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 8. Op∏ata za wpis do rejestru wynosi 100 z∏. 

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
7 marca 2006 r.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
L. Dorn
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 20 lutego 2006 r. (poz. 240)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR URZ¢DOWEGO FORMULARZA ZG¸OSZENIA O DOKONANIE WPISU W REJESTRZE PODMIOTÓW
WYKONUJÑCYCH ZAWODOWÑ DZIA¸ALNOÂå LOBBINGOWÑ
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR ZAÂWIADCZENIA O WPISIE DO REJESTRU


