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Piotr Burczaniuk

Szkolenie specjalistyczne „Lobbing w procesie legislacji”
Emów, 3–5 listopada 2014 r.

W dniach 3–5 listopada 2014 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia ABW w Emowie odbył się specjalistyczny kurs zatytułowany „Lobbing w procesie legislacji”,
zorganizowany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego z inicjatywy zastępcy
Szefa ABW mec. Kazimierza Mordaszewskiego. Wsparcia merytorycznego udzielili
temu przedsięwzięciu pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, przy współudziale przedstawicieli Europolu oraz Ośrodka Studiów Wschodnich. Szkolenie było kontynuacją kursu
pt. „Ocena skutków regulacji w prawie gospodarczym i finansowym”, który odbył się
w COS ABW w Emowie we wrześniu 2013 r., i kolejnym elementem współpracy naukowo-dydaktycznej ABW i WPiA UKSW, prowadzonej na podstawie porozumienia
z 12 czerwca 2013 r.
Szkolenie poprowadzili wybitni przedstawiciele nauk prawnych oraz wiodących ośrodków analitycznych i organów ścigania, m.in. sędzia Trybunału Konstytucyjnego prof. dr hab. Mirosław Granat oraz dziekan WPiA UKSW prof. dr hab.
Marek Michalski. Ponadto zaprezentowali się także pracownicy naukowi WPiA
UKSW: prof. nadzw. dr hab. Piotr Zapadka, prof. nadzw. dr hab. Mirosław Szmulik,
dr Michał Będkowski-Kozioł oraz dr Aneta Jakubiak-Mirończuk, która opracowała
koncepcję i harmonogram szkolenia. Jako wykładowcy wystąpili również przedstawiciel Europolu mgr Michał Narojek oraz reprezentujący Ośrodek Studiów Wschodnich dr Szymon Kardaś.
W szkoleniu uczestniczyło około 120 osób, w tym liczna grupa funkcjonariuszy
ABW oraz zaproszeni goście m.in. z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa
Finansów, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Prokuratury Generalnej, Rządowego
Centrum Legislacji, Komisji Nadzoru Finansowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Komendy Głównej Policji.
W ramach programu szkolenia poruszono problematykę lobbingu dotyczącą obszaru prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej. Celem szkolenia było przybliżenie
uczestnikom problematyki prawnej lobbingu, o którym mowa w Ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. z 2005 r.
Nr 169, poz. 1414) oraz działalności o charakterze lobbingowym, rozumianej jako pozaregulacyjne oddziaływanie podmiotów i grup społecznych na kształt tworzonego prawa. W ramach programu szkolenia szczególną uwagę zwrócono na kwestie wywierania
wpływu na kształt regulacji prawnych w określonych obszarach funkcjonowania państwa: w obszarze energetyki, telekomunikacji oraz szacowania ryzyk na rynku kapitałowym i finansowym z wyodrębnieniem kryteriów, obszarów i grup wpływu. Dodatkowo
poruszono kwestię ram prawnych regulujących funkcjonowanie lobbingu w Unii Europejskiej, problematykę lobbingu wschodniego w Brukseli oraz roli Europolu w procesach decyzyjnych UE w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego. Ponadto omówiono
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znaczenie lobbingu w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Warto zauważyć, że w programie szkolenia nie pominięto kwestii fundamentalnej dla tej problematyki, szczegółowo omawiając zagadnienie zagrożenia konstytucyjnej wartości, jaką jest
dobro wspólne, w kontekście działań lobbingowych.
Na zakończenie kursu wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe zaświadczenia
podpisane przez dziekana WPiA UKSW prof. dr. hab. Marka Michalskiego oraz zastępcę
Szefa ABW mec. Kazimierza Mordaszewskiego.

Zdj. 1. Plakat promujący szkolenie.
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Zdj. 2. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego prof. dr hab. Mirosław Granat.

Zdj. 3. Dziekan WPiA UKSW prof. dr hab. Marek Michalski.
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Zdj. 4. Doktor Aneta Jakubiak-Mirończuk.

Zdj. 5. Zastępca Szefa ABW mec. Kazimierz Mordaszewski i dyrektor Biura Prawnego mec. Dariusz Mędrala.

