Zarządzenie Nr 7
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
z dnia 08 marca 2017 r.
w sprawie sposobu postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową
działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru
podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową czynności z zakresu
zawodowej działalności lobbingowej

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), zarządza się, co następuje:
§ 1.
Zarządzenie określa sposób postępowania pracowników Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
zwanego dalej „UKE”, z podmiotami wykonującymi:
1) zawodową działalność lobbingową;
2) bez wpisu do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową
czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.
§ 2.
1.

Z każdego kontaktu z podmiotem, o którym mowa w § 1, podjętego przez ten podmiot
w ramach działania zmierzającego do wywarcia wpływu na Prezesa UKE w procesie
stanowienia prawa, pracownik UKE sporządza niezwłocznie notatkę służbową.

2.

Notatka służbowa zawiera w szczególności:
1) datę i formę kontaktu z podmiotem, o którym mowa w § 1;
2) imię i nazwisko pracownika UKE, jego stanowisko służbowe, datę sporządzenia
notatki oraz podpis pracownika UKE.

3.

Pracownik UKE przekazuje niezwłocznie notatkę służbową Dyrektorowi Biura
Dyrektora Generalnego UKE, zwanemu dalej „Dyrektorem BDG”, za pośrednictwem
kierownika komórki organizacyjnej, w której jest zatrudniony.

4. Notatka służbowa jest rejestrowana przez pracownika Biura Dyrektora Generalnego
UKE, zwanego dalej „pracownikiem BDG”.
§ 3.
1.

W przypadku przekazania przez podmiot, o którym mowa w § 1, zgłoszenia
zainteresowania pracami nad projektem założeń projektu ustawy, projektem ustawy lub
projektem rozporządzenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.
o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, zwanego dalej „zgłoszeniem”,
pracownik BDG:
1) weryfikuje zgłoszenie pod kątem właściwości Prezesa UKE;
2) sprawdza czy wnoszący zgłoszenie jest wpisany do rejestru podmiotów
wykonujących zawodową działalność lobbingową;

3) dokonuje kontroli formalnej zgłoszenia w zakresie jego zgodności z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia
prawa oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie
zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz
projektami założeń projektów ustaw (Dz. U. poz. 1080).
2.

W przypadku stwierdzenia, że Prezes UKE nie jest właściwy do rozpatrzenia zgłoszenia
ze względu na jego przedmiot, Dyrektor BDG przekazuje zgłoszenie do właściwego
organu.

3.

W przypadku braków formalnych zgłoszenia pracownik BDG przygotowuje projekt
pisma w sprawie uzupełnienia tych braków.

4.

Dyrektor BDG przekazuje zgłoszenie spełniające wymagania formalne do Departamentu
Prawnego lub innej właściwej komórki organizacyjnej UKE opracowującej projekt aktu
normatywnego objęty zgłoszeniem.
§ 4.

Komórka organizacyjna UKE, która otrzymała zgłoszenie, przekazuje do Dyrektora BDG
informację o sposobie jego załatwienia obejmującą w szczególności:
1) przedstawienie sposobu uwzględnienia postulowanego rozwiązania prawnego
zawartego w zgłoszeniu;
2) przyczyny nieuwzględnienia postulowanego rozwiązania prawnego zawartego
w zgłoszeniu;
3) informację o potrzebie przeprowadzenia wysłuchania publicznego w odniesieniu
do projektu rozporządzenia.
§ 5.
W przypadku stwierdzenia, że czynności wchodzące w zakres zawodowej działalności
lobbingowej są wykonywane przez podmiot niewpisany do rejestru podmiotów
wykonujących zawodową działalność lobbingową, pracownik BDG niezwłocznie
przygotowuje projekt informacji o tym fakcie, w celu skierowania jej do ministra właściwego
do spraw administracji publicznej.
§ 6.
1.

Biuro Dyrektora Generalnego prowadzi rejestr działań zmierzających do wywarcia
wpływu na Prezesa UKE w procesie stanowienia prawa, podejmowanych przez
podmioty, o których mowa w § 1.

2.

W rejestrze zamieszcza się informacje dotyczące:
1) określenia spraw, w których podejmowane były działania zmierzające do wywarcia
wpływu na Prezesa UKE w procesie stanowienia prawa;
2) wskazania podmiotów, o których mowa w § 1, podejmujących działania zmierzające
do wywarcia wpływu na Prezesa UKE w procesie stanowienia prawa;
3) formy podjętych działań zmierzających do wywarcia wpływu na Prezesa UKE
w procesie stanowienia prawa, wraz ze wskazaniem, czy polegały one na wspieraniu
określonych projektów, czy też na występowaniu przeciwko tym projektom;
4) wpływu, jaki wywarł podmiot, o którym mowa w § 1, w procesie stanowienia prawa
w danej sprawie.

§ 7.
Traci moc decyzja nr 30 Dyrektora Generalnego Urzędu Komunikacji Elektronicznej
z dnia 7 września 2006 r. w sprawie postępowania z podmiotami wykonującymi działalność
lobbingową.
§ 8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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