
Warszawa, dnia 10 marca 2011 r. 

 

 

INFORMACJA 

o działaniach podejmowanych wobec Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

w 2010 r. przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty 

wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej. 

 

Na podstawie ewidencji spraw lobbingowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych    

i Administracji prowadzonej przez Departament Kontroli, Skarg i Wniosków MSWiA oraz w 

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

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), a także zarządzeniem Nr 11 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie sposobu 

postępowania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji przy załatwianiu spraw   

z zakresu działalności lobbingowej (Dz. Urz. MSWiA Nr 6, poz. 22), przedstawiam 

informację o działaniach podejmowanych wobec Ministra Spraw Wewnętrznych                     

i Administracji w 2010  r. przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową 

oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej: 

1. Podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w rozumieniu art. 2 ust.           

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

W 2010 r. w Ministerstwie Spaw Wewnętrznych i Administracji odnotowano dwa 

wystąpienia podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową: 

a) Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka Spółka komandytowa (podmiot wpisany do 

rejestru pod nr 00058) -  zwróciła się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w 

sprawie dotyczącej zastrzeżeń do projektu ustawy wyrażającej Prezydentowi RP zgodę na 

ratyfikację przez Polskę Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami 

Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Serbii, 

z drugiej strony. W wystąpieniu podmiot wyraził negatywną opinię dotyczącą ww. 

projektu i zgłosił prośbę o poparcie swego stanowiska przez Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w ramach uzgodnień międzyresortowych (organem 

odpowiedzialnym za projekt ustawy jest Minister Spraw Zagranicznych) oraz zgłosił 

potrzebę ewentualnego spotkania z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji        

w przedmiotowej sprawie. 
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Spotkanie nie odbyło się, a samo wystąpienie lobbingowe nie miało wpływu na proces 

stanowienia prawa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, w zakresie 

przedmiotowego projektu. 

b) Medien Service Sławomir Cieśliński (podmiot wpisany do rejestru pod nr 00044) - 

wystąpienie firmy Medien Service dotyczyło przygotowywanej emisji nowych dowodów 

osobistych w Polsce. Podmiot poinformował Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji, że będzie lobbował na rzecz firmy Allami Nyomada Nyrt. z siedzibą 

w Budapeszcie. Jego aktywność będzie skupiała się m.in. na wskazaniu kompetencji 

i  gotowości firmy Allami Nyomada Nyrt. do przeprowadzenia projektu realizacji nowych 

dowodów osobistych, zaprezentowania sprawdzonych rozwiązań, technologii, 

profesjonalnej koncepcji graficznej oraz proponowanie specjalistycznego wyposażenia    

w przedmiotowej sprawie. 

Podmiot nie dokonał zgłoszenia, w rozumieniu przepisów ustawowych, na urzędowym 

formularzu, a z treści sporządzonego przez niego pisma wynika, że jego intencją jest 

uzyskanie dla swojego mocodawcy zamówienia w zakresie produkcji nowego dowodu 

osobistego, a nie wpływanie na kształt przyszłych rozwiązań prawnych. Biorąc pod uwagę 

powyższe oraz fakt, że aktualnie w MSWiA toczą się prace nad aktami wykonawczymi do 

ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych w zakresie dokumentacji 

związanej z dowodami osobistymi, ww. wystąpienie nie wywarło wpływu na proces 

stanowienia prawa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

 

2. Podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej w rozumieniu art.   

2 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa, działające we własnym imieniu i na własną rzecz, tj. niewykonujące zawodowej 

działalności lobbingowej w rozumieniu ww. ustawy. 

W 2010 r. odnotowano wystąpienia:  Związku Producentów Pojazdów i Nadwozi, Polskiego 

Związku Pracodawców OCHRONA, G4S Cash Services Sp. z o.o., Polskiej Organizacji Firm 

Obsługi Gotówki (POFOG), BRINK’S C. L. Polska Sp. z o.o, które działając we własnym 

imieniu przekazały zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań, jakim powinna 

odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i  transportowanych przez 

przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.  

a) Związek Producentów Pojazdów i Nadwozi postulował m.in.: wprowadzenie 

konieczności uzyskania homologacji dla bankowozu typu C; wprowadzenie konieczności 



 3 

uzyskania certyfikatu zgodności zabudowy z rozporządzeniem oraz wprowadzenie na 

wyposażenie bankowozu typu C szyb o wzmocnionej odporności na włamanie w klasie 

np. P4.  

Wszystkie propozycje i uwagi zostały odrzucone i w związku z tym ww. wystąpienie nie 

wywarło wpływu w procesie stanowienia prawa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  

i Administracji, w zakresie ww. projektu rozporządzenia. 

b) Polski Związek Pracodawców OCHRONA postulował m.in. zmianę przepisów 

dotyczących liczby członków konwoju, jak również zmianę przepisów dotyczących 

rozszerzenia obowiązków konwojentów o ochronę życia i zdrowia. Ponadto Związek 

przedstawił uwagi dotyczące obniżenia możliwości ewentualnej wymienności funkcji 

członków konwoju oraz wymogu przydzielenia pojazdu ubezpieczającego przy 

każdorazowym użyciu tankowozu typu A jako sprzecznego z intencją projektodawcy.  

Projektodawca odrzucił również te uwagi, w konsekwencji czego ww. wystąpienie nie 

miało wpływu na proces stanowienia prawa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  

i Administracji, w zakresie ww. projektu rozporządzenia.  

c) G4S Cash Services Sp. z o.o, Polska Organizacja Firm Obsługi Gotówki (POFOG) oraz 

BRINK’S C. L. Polska Sp. z o.o. postulowały m.in. doprecyzowanie definicji pojemnika 

specjalistycznego w przypadku zniszczenia czy uszkodzenia jego zawartości,  

doprecyzowanie uregulowań w zakresie wymiany uszkodzonych zagranicznych znaków 

pieniężnych oraz zasad aktywacji systemu w przypadku nieuprawnionego 

mocowania/wyjmowania pojemnika specjalistycznego dla bankowozu typu C. Wyrażono 

pogląd, że  zapisy dotyczące konieczności certyfikacji pojemników specjalistycznych, w 

formie zaprezentowanej w projekcie, nie dają gwarancji zastosowania należytych 

standardów bezpieczeństwa. Zwrócono uwagę na niezgodność z kierunkiem 

wprowadzanych przez projekt zmian postanowień dotyczących pojemników klasy D i E 

dopuszczających uruchamianie systemu sygnalizacji akustycznej i dymnej poprzez zdalne 

zainicjowanie i uruchamianie tych systemów uzależnione od czynnika ludzkiego. Autorzy 

wystąpienia wskazywali na konieczność doprecyzowania wymagań również w zakresie 

trybu niszczenia zawartości transportowanej w tzw. kopertach bezpiecznych. 

Stwierdzono, że projekt jest nieprecyzyjny i może przyczynić się do pogorszenia 

warunków bezpieczeństwa w przewożeniu wartości pieniężnych i dlatego postulowano 

zrezygnowanie z wprowadzenia postanowień projektu w części dotyczącej systemów i 

zasad niszczenia banknotów. Dodatkowo zwrócono uwagę na postanowienia projektu, 

które - rozdzielając funkcje kierowcy i osoby przenoszącej wartości pieniężne od funkcji 

konwojenta - w znacznym stopniu podwyższą koszty transportu. 
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Uwagi przedstawione powyżej zostały odrzucone przez projektodawcę, a zatem nie miały 

one wpływu na proces stanowienia prawa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych              

i Administracji, w zakresie ww. projektu rozporządzenia. 

 

Ponadto w 2010 r. do Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków MSWiA wpłynęło 

wystąpienie od Peter Nielsen & Partners Law Office Spółki komandytowej, reprezentowanej 

przez radcę prawnego Mirosława Bika (podmiot nie jest wpisany do rejestru podmiotów 

wykonujących zawodową działalność lobbingową). Ww. podmiot, na podstawie art. 223 i 241 

ustawy  z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.     

z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.),  zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych           

i Administracji z wnioskiem dotyczącym rozważenia zmiany przepisów rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie opłat za 

wydanie lub wymianę zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej 

oraz karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 160, poz. 1133), 

które jest niezgodne z przepisami prawa Unii Europejskiej. Wystąpienie to, zgodnie                

z procedurą, przesłano do organu właściwego, tj. szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. 

Urząd do Spraw Cudzoziemców w odpowiedzi na wniosek poinformował zainteresowanego  

o podjęciu prac legislacyjnych dotyczących nowelizacji ustawy z dnia 14 lipca 2006 r.  

o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw 

członkowskich UE i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z późn. zm.), na mocy 

której zostanie uchylona podstawa prawna, upoważniająca Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji do określenia, w drodze rozporządzenia, wysokości i sposobu uiszczania opłat 

za wydanie lub wymianę zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, karty 

pobytu członka rodziny obywatela UE, dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu 

oraz karty stałego pobytu członka rodziny. 

Ww. wystąpienie wpłynęło - w powyżej opisany sposób - na proces stanowienia 

prawa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

 

 

 


