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Uzupełnienie za lata 2007 - 2010

Książki

Polska w systemie instytucjonalnym UE - zagadnienia legitymizacyjne / red. nauk. Konstanty 
Adam Wojtaszczyk ; [aut. Konstanty Adam Wojtaszczyk] ; Uniwersytet Warszawski. Instytut 
Nauk Politycznych. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2007. 205, [1] s. ; 21 cm.
Parlament Europejski - udział Polski
Unia Europejska
Harmonizacja prawa - Polska
Instytucje europejskie
Grupy nacisku - Polska - od 1989 r.
Polityka regionalna UE
Posłowie do Parlamentu Europejskiego - Polska
Prawo wspólnotowe europejskie

Czarkowski, Marek
Wielka kumulacja : hazard, polityka i EURO 2012 / Marek Czarkowski. Wrocław : Oficyna 
Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2008. 273, [2] s. : il. ; 21 cm.
Grupy nacisku - Polska - od 1989 r.
Gry hazardowe - prawo - Polska - od 1989 r.
Politycy - a gry hazardowe - Polska - od 1989 r.
Publicystyka polska od 2001 r.

Kałążna, Klaudia
Wymiary bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej / Klaudia Kałążna, Remigiusz Rosic-
ki. Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2010. 284 s. : il. (gł. kolor.) ; 23 cm.
Bezpieczeństwo energetyczne państwa - polityka - kraje Unii Europejskiej
Energetyka - polityka - Unia Europejska
Grupy nacisku - Unia Europejska
Dane statystyczne

Prasa i czasopisma

2008
Związki zawodowe wobec nowych wyzwań w Unii Europejskiej / Bogusław Jagusiak - 
Streszcz. ang. // Politeja - 2008, nr 1, s. 139-151
Unia Europejska - polityka
Dialog społeczny - Unia Europejska
Grupy nacisku - Unia Europejska
Związki zawodowe - kraje Unii Europejskiej

2008
Zjawisko lobbingu i jego normatywna regulacja w USA / Magdalena Bentkowska-Kiczor - 
Streszcz. ang. // Studia Iuridica Lublinensia - T. 11 (2008), s. 123-135
Grupy nacisku - prawo - historia - Stany Zjednoczone - 19-20 w.
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2009
Lobbing na poziomie Komisji Europejskiej / Michał Piechowicz - Streszcz. ang. // Wspólnoty 
Europejskie - 2009, nr 6, s. 8-15
Komisja Europejska
Grupy nacisku - Unia Europejska

2010
Jak działa lobbing w Brukseli? : ułomna demokracja w Europie / François Ruffin ; tł. Magda-
lena Madej // Le Monde Diplomatique (Ed. polska) - 2010, nr 6, s. 5
Unia Europejska - gospodarka - polityka
Unia Europejska - polityka
Grupy nacisku - Unia Europejska
Pracodawcy - organizacje - Europa

2010
Chłopcy z ferajny / Aleksander Ścios // Niezależna Gazeta Polska Nowe Państwo - 2010, 
[nr] 2, s. 28-29
Platforma Obywatelska
Grupy nacisku - Polska - od 1989 r.
Politycy - Polska - od 2001 r.
Polska - polityka wewnętrzna - od 2001 r.

2010
Lobbing - etyczny system komunikacji / Lidia Pokrzycka // Nowa Szkoła - R. 66, nr 4 (2010), 
s. 45-48
Grupy nacisku - Polska - od 1989 r.

2010
Skuteczność strategii lobbingowych w Unii Europejskiej : studium przypadku: Strategia go-
spodarcza „Europa 2020” / Lidia Pokrzycka // Nowa Szkoła - R. 66, nr 6 (2010), s. 44-47
Unia Europejska - gospodarka - polityka - od 2004 r.
Grupy nacisku - Polska - od 2001 r.
Grupy nacisku - Unia Europejska - od 2004 r.
Polska - a Unia Europejska - od 2004 r.

2010
Zawłaszczone państwa, sieci społeczne i wyobraźnia socjologiczna: krytyczna analiza kon-
cepcji „state capture” / Łukasz Afeltowicz - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Studia Socjologiczne 
- 2010, nr 1, s. 69-105
Grupy nacisku - socjologia
Grupy nacisku - Polska - od 1989 r.
Korupcja - socjologia
Korupcja - socjologia - Polska - od 1989 r.

2010
What factors matter for the evaluation of relationship between the perceptions of corruption 
and politicization in local administration in Poland / Maria Piotrowska - Bibliogr. - Streszcz. 
pol. // Ekonomia (Wrocław) - Nr 9 (2010), s. 138-149
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Grupy nacisku - Polska - od 1989 r.
Korupcja - Polska - od 1989 r.
Politycy - a samorząd gminny
Samorząd gminny

2010
Reprezentacja polskich grup biznesowych w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej 
a rzetelne rzecznictwo interesów / Jarosław Filip Czub - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Przegląd 
Politologiczny - R. 15, nr 4 (2010), s. 135-147
Grupy nacisku - Polska
Grupy nacisku - Unia Europejska

Rok 2011

Książki

Guéguen, Daniel
Lobbing europejski / Daniel Guéguen ; [przekł. Agnieszka Pluwak] ; Krajowa Szkoła Administracji 
Publicznej. Warszawa : [Krajowa Szkoła Administracji Publicznej], 2011. 143, [2] s. : il. ; 30 cm.
Grupy nacisku - kraje Unii Europejskiej

Kufel, Justyna
Przegląd koncepcji modelowania zachowań i wpływu grup interesu w kontekście kształtowa-
nia polityki rolnej / Justyna Kufel. Warszawa : Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB, 2011. 61, [1] 
s. : il. ; 25 cm. Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy / [Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodar-
ki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy]
Grupy nacisku
Modele - stosowanie - rolnictwo
Rolnictwo - polityka

Kurczewska, Urszula
Lobbing i grupy interesu w Unii Europejskiej : proces konsolidacji systemu / Urszula Kurczewska. Warszawa : 
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. 502 s. : il. ; 24 cm. Studia Europejskie
Grupy nacisku - kraje Unii Europejskiej

Grupy interesu i lobbing : polskie doświadczenia w unijnym kontekście : praca zbiorowa / pod 
red. Krzysztofa Jasieckiego. Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 
2011. 332 s. ; 24 cm.
Grupy nacisku - Polska - od 2001 r.
Grupu nacisku - kraje Unii Europejskiej

Mearsheimer, John J.
Izraelskie lobby w USA / John J. Mearscheimer, Stephen M. Walt ; przekł. [z ang.] Rafał Mo-
dzelewski Warszawa : Fijorr, 2011 425 s. ; 24 cm
Grupy nacisku - Stany Zjednoczone
Konflikt palestyńsko-izraelski
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Żydzi - Stany Zjednoczone
Bliski Wschód - polityka - od 2001 r.
Izrael - polityka - Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone - polityka - Bliski Wschód
Stany Zjednoczone - polityka - Izrael
grupa interesu
stosunki dwustronne

Artykuły z czasopism

2011/01/07
Hazardowy przeciek umorzony : Afera hazardowa. Prokuratura nie znalazła autorów przecie-
ku / Wróblewski Bogdan // Gazeta Wyborcza - 2011, nr 4, s. 5
komisja śledcza
gra hazardowa
grupa interesu
projekt ustawy
Polska
korupcja
prokurator

2011/02/05
Czego od prokuratury mogą żądać posłowie : I czy będą zarzuty dla polityków PO Zbigniewa 
Chlebowskiego i Mirosława Drzewieckiego / Wróblewski Bogdan // Gazeta Wyborcza - 2011, 
nr 29, s. 5
gra hazardowa
prokurator
poseł
projekt ustawy
grupa interesu
Polska

2011/02/09
Lobbyści omijają prawo, nie posłów / Manys Karol // Rzeczpospolita, nr 32, s. 4
grupa interesu
Sejm
Polska

2011/02/11
W Sejmie czy poza nim? Ważą się losy bohaterów afery hazardowej : O tym, czy poseł Mirosław 
Drzewiecki i jego kolega Zbigniew Chlebowski mają jeszcze kiedykolwiek szanse na polityczną 
reaktywację, gdzie przeczekuje hazardową burzę Marcin Rosół i jak na niej wyszedł były szef 
CBA Mariusz Kamiński / Kowalska Dorota // Polska, Dodatek Magazyn - 2011, nr 12, s. IV-V
walka z korupcją
gra hazardowa
wybory parlamentarne
polityk
życie polityczne
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korupcja
grupa interesu
Polska

2011/02/25
Pitera kryje się z lobbingiem : Nie będzie nowej ustawy. Biznes odetchnął / Królak Jarosław // 
Puls Biznesu - 2011, nr 39, s. 2
przedsiębiorca
projekt ustawy
grupa interesu
minister
walka z korupcją
Polska

2011/03/01
Planowanie działalności legislacyjnej Rady Ministrów / Maciej Berek - Streszcz. ang. // Prze-
gląd Legislacyjny - R. 18, nr 1 (2011), s. 11-27
Grupy nacisku - prawo - Polska - stan na 2011 r.
Prawodawstwo - prawo - Polska - stan na 2011 r.
Prawodawstwo - Polska - od 2001 r.
Rząd (organ państw.) - Polska - od 2001 r.

2011/03/01
Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Opi-
nia Rady Legislacyjnej / Dariusz Kijowski // Przegląd Legislacyjny – 2011, nr 1, s. 213-216
Grupy nacisku - prawo

2011/03/04
Ustawa refundacyjna pod obstrzałem : Firmy farmaceutyczne na finiszu prac w Sejmie walczą 
o zmianę zapisów, które mogą wywrócić rynek do góry nogami / Treptow Alina // Puls Biznesu 
- 2011, nr 44, s. 11
lek
koszty leków
przemysł farmaceutyczny
projekt ustawy
Sejm III RP. VI kadencja
grupa interesu
Polska

2011/03/04
Organizacje pozarządowe to lobbyści / Za lobbystów zostaną uznani nawet przedstawiciele 
fundacji zainteresowanych pisaniem prawa - wynika z założeń do nowej ustawy o lobbin-
gu. Projekt wprowadza definicję i obowiązki dla tzw. lobbystów niezawodowych / Gilewska 
Anna, Zieliński Robert // Dziennik Gazeta Prawna - 2011, nr 44, s. 6
przedsiębiorca
projekt ustawy
grupa interesu
organizacje pozarządowe
Polska
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2011/03/14
Spółdzielnia pracy Marcina R. : Śledztwo w tej sprawie ciągle trwa. Wiele faktów dotyczących 
afery wciąż nie ujrzało światła dziennego / Pyza Marek, Wróblewski Bartłomiej // Uważam 
Rze : inaczej pisane - 2011, nr 6, s. 20-23
komisja śledcza
gra hazardowa
grupa interesu
projekt ustawy
Polska
korupcja
prokurator

2011/03/21
Mirek obiecał załatwić temat : Brak zainteresowania mediów losami afery hazardowej to brak 
zainteresowania stanem państwa / Pyza Marek, Wróblewski Bartłomiej // Uważam Rze : ina-
czej pisane - 2011, nr 7, s. 28-29
komisja śledcza
gra hazardowa
grupa interesu
projekt ustawy
Polska
korupcja
prokurator

2011/04/07
Afera hazardowa umorzona : Prokuratura Okręgowa w Warszawie zakończyła się umorzeniem 
/ Wróblewski Bogdan // Gazeta Wyborcza - 2011, nr 81, s. 5
umorzenie postępowania
gra hazardowa
grupa interesu
Polska
korupcja
prokurator

2011/04/08
Gry hazardem bez dowodów : Próby wprowadzenia korzystnych dla branży hazardowej zapi-
sów w ustawie o grach były, przestępstwa nie było / Wróblewski Bogdan // Gazeta Wyborcza 
- 2011, nr 82, s. 8
umorzenie postępowania
gra hazardowa
grupa interesu
Polska
korupcja
prokurator

2011/04/08
Miro i Zbycho działali legalnie : Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie afery hazardowej 
/ Kowalski Artur // Nasz Dziennik - 2011, nr 82, s. 1-2
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umorzenie postępowania
gra hazardowa
grupa interesu
projekt ustawy
Polska
korupcja

2011/04/10
Chłopaki jeszcze wierzą : Teoretycznie nie mają szans, ale wciąż żyją złudzeniami, że wrócą 
do dużej polityki. Albo dokładniej - że z niej na wieki wieków nie wylecą. Czy PO naprawdę 
skreśliła Mirosława Drzewieckiego i Zbigniewa Chelbowskiego? / Cieśla Wojciech, Łakomski 
Grzegorz // Wprost - 2011, nr 14, s. 42-44
walka z korupcją
gra hazardowa
wybory parlamentarne
polityk
życie polityczne
korupcja
grupa interesu
Polska

2011/04/12
Lobbing pod kontrolą CBA / Ewa Ivanova // Dziennik Gazeta Prawna - 2011, nr 71, s. B10-B11
Centralne Biuro Antykorupcyjne
Grupy nacisku - prawo - projekty - Polska

2011/04/15
Nowy model planowania działalności legislacyjnej / Maciej Berek // Rzeczpospolita (W3) - 
2011, nr 88, s. C8-C9
Projekt nowelizacji ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
Grupy nacisku - prawo - projekty - Polska

2011/04/18
Lobbyści straszą gazem / Tomasz Chmal ; rozm. przepr. Małgorzata Goss // Nasz Dziennik 
(Wyd. 2) - 2011, nr 90, s. 9
Gaz łupkowy - górnictwo - projekty - Polska - od 2001 r.
Grupy nacisku - Unia Europejska - od 2004 r.

2011/04/20
Lobbyści będą składać sprawozdania co roku : Chcemy publikować każde zgłoszenie lobbin-
gowe, także lobbystów niezawodowych, z branżowych organizacji przedsiębiorców, praco-
dawców, izb gospodarczych / Ivanova Ewa, Pitera Julia // Dziennik Gazeta Prawna, Dodatek 
Gazeta Prawna - 2011, nr 77, s. 12
przedsiębiorca
grupa interesu
organizacje pozarządowe
Polska
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2011/04/26
Rząd miażdży pomysły Julii Pitery : Resorty krytykują „poprawiony” projekt nowej ustawy 
o lobbingu / Królak Jarosław // Puls Biznesu - 2011, nr 80, s. 6-7
rząd
projekt ustawy
grupa interesu
minister
walka z korupcją
Polska

2011/05/15
W polityce na wieki wieków : Bohaterowie afery hazardowej i inni polityczni skandaliści chcą 
w nowej kadencji ponownie znaleźć się w parlamencie / Stankiewicz Andrzej // Newsweek 
Polska - 2011, nr 19, s. 19-21
walka z korupcją
gra hazardowa
wybory parlamentarne
polityk
życie polityczne
korupcja
grupa interesu
Polska

2011/05/31
CBA zarejestruje lobbystę / Iwona Łoboda, Małgorzata Kryszkiewicz // Dziennik Gazeta 
Prawna - 2011, nr 104, s. B10-B11
Centralne Biuro Antykorupcyjne
Grupy nacisku - Polska - od 2001 r.

2011/06/03
TP na celowniku, czyli lobbing od Waszyngtonu po Brukselę / Urszula Zielińska, Anna Sło-
jewska, Jacek Przybylski - Korespondencja z Brukseli, Waszyngtonu // Rzeczpospolita (W3) 
- 2011, nr 128, s. B9-B11
Stanowisko amerykańskiego lobbysty R. Shapiro w sprawie konfliktu pomiędzy TP a duńską firmą DPTG
Shapiro, Robert J.
Telekomunikacja Polska SA
Grupy nacisku - kraje Unii Europejskiej
Grupy nacisku - Stany Zjednoczone - od 2001 r.
Światłowody - stosowanie
Arbitraż gospodarczy międzynarodowy - od 2001 r.
Prawo krajowe a prawo międzynarodowe - Polska
Dania - a Polska - gospodarka - od 1989 r.

2011/06/13
Bilderberg rządzi : elita bardzo elitarna / Andreas Bummel - Tł. // Forum - 2011, nr 24/25, s. 46-48
Elita władzy - od 1945 r.
Grupy nacisku - od 1945 r.
Organizacje tajne - od 1945 r.
Polityka międzynarodowa - od 1945 r.
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2011/06/16
Czy Polsce uda się oddzielić lobbing od korupcji? Europie się nie powiodło / Jędrzej Bielecki 
// Dziennik Gazeta Prawna - 2011, nr 116, s. A9
Grupy nacisku - Unia Europejska - od 2004 r.
Grupy nacisku - Stany Zjednoczone - od 2001 r.
Grupy nacisku - prawo - projekty - Polska

2011/06/20
Kto naprawdę rządzi światem. - Tł. z ang. // Polska (Metrop. Warsz.) - 2011, nr 49, dod. Focus, s. 3
Grupa Bilderberg
Grupy nacisku - 20-21 w.
Organizacje tajne - Europa - od 1945 r.
Polityka międzynarodowa - od 1945 r.

2011/06/22
Kiedy lobbystą bywa adwokat lub radca / Walencik Ireneusz // Rzeczpospolita, Dodatek Pra-
wo Co Dnia - 2011, nr 144, s. 1
adwokat
radca prawny
grupa interesu
Polska

2011/06/22
Lobbing na hradczańskim zamku : Gazprom zabiega o coraz większy udział w europejskim 
rynku energii, posługując się otwartym lobbingiem / Wójcik Teresa // Gazeta Polska - 2011, 
nr 25, s. 30
gaz ziemny
Rosja
eksport
kraje UE
grupa interesu

2011/06/27
Wszystkie problemy drzewka : Jeszcze półtora roku temu był jednym z najbardziej wpływo-
wych polityków / Nisztor Piotr, Zawadzka Grażyna // Uważam Rze : inaczej pisane - 2011, 
nr 21, s. 24-27
walka z korupcją
gra hazardowa
wybory parlamentarne
polityk
życie polityczne
korupcja
grupa interesu
Polska

2011/06/27
Opozycja do psychiatryka / Bronisław Wildstein // Uważam Rze - 2011, nr 21, s. 52-54
Demokracja - Polska - od 2001 r.
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Grupy nacisku - Polska - od 2001 r.
Marketing polityczny - krytyka - Polska - od 2001 r.
Polska - polityka - socjologia - od 2001 r.

2011/07/01
Nasze wielkie unijne wesele : Od logo i seminariów biznes woli skuteczny lobbing / Jedliński 
Karol // Puls Biznesu - 2011, nr 124, s. 2-3
Unia Europejska
Polska
stymulowanie inwestycji
wizerunek
grupa interesu
przedsiębiorca

2011/07/21
Jak rozbić koalicję antyłupkową / Ryszard Czarnecki // Nasz Dziennik (Wyd. 2) - 2011, nr 168, 
s. 12
Energetyka - polityka - Europa - od 2001 r.
Gaz łupkowy - górnictwo - projekty - Polska - od 2001 r.
Grupy nacisku

2011/07/25
Trwale podzieleni : Tusk nas oszukuje? Ma do tego większy dryg niż Kaczyński. Dla kogo 
korzystne jest zawłaszczenie sceny politycznej przez PO i PiS? Dla graczy biznesowych i me-
dialnych, Moskwy, Niemiec i USA. Pyta Grzegorz Miecugow, odpowiada Andrzej Zyberto-
wicz / Zybertowicz Andrzej, Miecugow Grzegorz // Przekrój - 2011, nr 30, s. 18-19
polskie partie polityczne
życie polityczne
grupa interesu
Polska

2011/08/05
Gaz łupkowy może zostać w skałach : Unia Europejska próbuje zablokować wielką szansę dla 
Polski - ostrzega europoseł / Bytniewska Anna // Puls Biznesu - 2011, nr 149, s. 3
gaz
zasoby naturalne
Unia Europejska
grupa interesu
ochrona środowiska
Polska

2011/09/13
Prawicowy zakon, loża lewicowa / Wiktor Ferfecki // Rzeczpospolita (W3) - 2011, nr 213, s. 
A8-A9
Wpływ na polską politykę sekretnych klubów, bractw, ruchów i stowarzyszeń
Grupy nacisku - Polska - od 1989 r.
Organizacje - Polska - od 1989 r.
Polska - polityka wewnętrzna - od 1989 r.
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2011/09/26
Londyn: nasz łupkowy sojusznik i rywal : Olbrzymie złoża gazu odkryte w północnej Anglii 
skłonią Wielką Brytanię do odważniejszej walki z antyłupkowym lobbingiem ekologów, ludzi 
Gazpromu oraz reprezentantów energii atomowej. Ale mogą także zagrozić interesom Polski 
i wyprzeć nas z rynku / Potocki Michał // Dziennik Gazeta Prawna - 2011, nr 186, s. 9
gaz
zasoby naturalne
ochrona środowiska
Unia Europejska
grupa interesu
Wielka Brytania
Polska

2011/10/01
Hazardowe zagrywki platformy : Rząd Tuska, tropiąc pozorne afery, nie był zainteresowany 
zwalczaniem rzeczywistych zagrożeń korupcyjnych czy nieformalnych powiązań przedstawi-
cieli władz / Bączek Piotr // Nasz Dziennik - 2011, nr 229, s. 16-17
polityka rządowa
gra hazardowa
walka z korupcją
grupa interesu
Polska
stocznia
prywatyzacja

2011/10/02
Casino Gdańsk : Jak powstał „system” opierający się na „rozmaitych lobby” i obecności ludzi 
związanych z PO w „strategicznych miejscach” / Cenckiewicz Sławomir, Chmielecki Adam // 
Wręcz Przeciwnie - 2011, nr 1, s. 24-26
polityk
życie polityczne
grupa interesu
Polska
polskie partie polityczne

2011/10/30
Wyzwoliciele konopi : Potrafią wyprowadzić na ulicę więcej ludzi niż górnicy, geje i lesbijki 
razem wzięci. mówią, że łączy ich tylko jedno. Palą trawkę / Janiszewski Bartosz // Newsweek 
Polska - 2011, nr 43, s. 34-36
narkotyk
grupa interesu
demonstracja
Polska
społeczeństwo

2011/10/30
Lobbing społeczny : O wyzwaniach stojących w najbliższych latach przed polskim przemy-
słem zbrojeniowym z Pawłem Soroką, koordynatorem Polskiego Lobby Przemysłowego, roz-
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mawia Krzysztof Wilewski / Soroka Paweł, Wilewski Krzysztof // Polska Zbrojna, Dodatek 
Prezentuj Broń - 2011, nr 44, s. 4-8
przemysł zbrojeniowy
grupa interesu
Polska

2011/10/31
Miliard w norkach : interesy i polityka / Marcin Kącki, Adam Wajrak // Gazeta Wyborcza - 
2011, nr 253, s. 32-33
Platforma Obywatelska
Grupy nacisku - Polska - od 2001 r.
Norka amerykańska - hodowla - prawo - projekty - Polska

2011/11/14
Federalizm i rząd światowy / Gabriela Masłowska // Nasz Dziennik (Wyd. 2) - 2011, nr 264, 
s. 10
Grupa Bilderberg
Grupa G30
Komisja Trójstronna
Grupy nacisku - od 1945 r.
Organizacje tajne - od 1945 r.

2011/12/01
Ministerialne procedury postępowania z podmiotami prowadzącymi działalność lobbingową : 
analiza porównawcza / Paweł Kuczma // Przegląd Legislacyjny - 2011 nr 2/4, s. 67-79
Grupy nacisku

2011/12/04
Polowanie na Kwaśniewskich : Generał, minister, kancelaria prawna... - jak szukano haków na 
ekipę prezydenta / Walenciak Robert // Przegląd - 2011, nr 48, s. 8-11
Sejm III RP. V kadencja
grupa interesu
śledztwo
prokurator
polityk
Polska

2011/12/05
Tropienie lobbysty : Po pięciu latach prokuratura wycofuje zarzut prania brudnych 
pieniędzy stawiany lobbyście Markowi D. / Wróblewski Bogdan // Gazeta Wyborcza - 
2011, nr 282, s. 4
korupcja
przedsiębiorca
grupa interesu
prokurator
postępowanie karne
Polska
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2011/12/21
Lobbing samorządowy, czyli wolnoamerykanka / Paweł Kuczma. // Rzeczpospolita (W3). - 
2011, nr 296, s. C9
Grupy nacisku - prawo - Polska - stan na 2011 r.
Prawodawstwo - prawo - Polska - stan na 2011 r.
Samorząd terytorialny - prawo - Polska - stan na 2011 r.
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Zeszyty Biura Analiz i Dokumentacji o lobbingu:

Bibliografie – zeszyty zawierają informacje bibliograficzne o dostępnych pozycjach książkowych oraz 
artykułach prasowych o lobbingu:
B-16 (czerwiec 2002 r.) – Bibliografia. Lobbying, grupy nacisku – bibliografia do roku 2001;
B-17 (lipiec 2005 r.) – Bibliografia. Lobbing, grupy nacisku, grupy interesów – bibliografia za lata 
2002-2004;
B-18 (lipiec 2005 r.) – Bibliografia. Lobbing, grupy nacisku, grupy interesów, 2005 – bibliografia za rok 2005;
B-19 (kwiecień 2007 r.) – Bibliografia. Lobbing, grupy interesów, 2005-2006 – bibliografia za lata 
2005-2006;
B-20 (luty 2008 r.) – Bibliografia. Lobbing, grupy interesów, 2007 – bibliografia za rok 2007;
B-21 (marzec 2009 r.) – Bibliografia. Lobbing, grupy nacisku, 2008 – bibliografia za rok 2008;
B-23 (luty 2010 r.) – Bibliografia. Lobbing, grupy nacisku, 2009 – bibliografia za rok 2009;
B-24 (luty 2011 r.) – Bibliografia. Lobbing, grupy nacisku, 2010 – bibliografia za rok 2010.

Materiały – zeszyty zawierają zbiór dokumentów związanych z opracowywanym tematem:
M-187 (kwiecień 1993 r.) – Etyka parlamentarna: Senat USA;
M-548 (czerwiec 2002 r.) – Projekt ustawy o jawności procedur decyzyjnych, grupach interesów i pu-
blicznym dostępie do informacji;
M-581 (lipiec 2005 r.) – Lobbing w Polsce i na świecie – wybrane publikacje;
M-582 (lipiec 2005 r.) – Materiały dotyczące przebiegu procesu legislacyjnego w pracach nad ustawą 
o działalności lobbingowej.

Opinie i Ekspertyzy – zeszyty zawierają opinie i ekspertyzy zamawiane w ośrodkach naukowych:
OE-36 (styczeń 2006 r.) – Opinia na temat zmian w regulacjach prawnych dotyczących funkcjonowa-
nia Senatu jakie wywołuje wejście w życie ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 
prawa, Dorota Lis-Staranowicz.

Opracowania Tematyczne – zeszyty zawierają autorskie opracowania pracowników biura:
OT-39 (marzec 1993 r.) – Lobbying na świecie;
OT-170 (listopad 1995 r.) – Lobbying w narodowych parlamentach państw członkowskich Unii Europejskiej;
OT-171 (październik 1995 r.) – Lobbying i sprzeczność interesów w Kanadzie;
OT-317 (lipiec 2005 r.) – Lobbying, materiały informacyjne i prace nad projektem ustawy;
OT-435 (styczeń 2006 r.) – Lobbying w narodowych parlamentach państw członkowskich Unii Europejskiej;
OT-522 (lipiec 2007 r.) – Działalność gospodarcza i lobbystyczna grup producentów rolnych w 15 
państwach „starej” Unii Europejskiej – wnioski dla Polski.

Pakiety – zbiory różnych materiałów i opracowań zebrane w teczce:
P-51 (listopad 1995 r.) – Materiały na konferencję „Sens, istota i granice lobbyingu”;
P-314 – Lobbying w narodowych parlamentach państw członkowskich Unii Europejskiej.

Stenogramy – stenogramy z konferencji:
S-14 (czerwiec 1995 r.) – Budowa Społeczeństwa Obywatelskiego – rola organizacji pozarządowych 
w Polsce;
S-15 (listopad 1995 r.) – Sens, istota i granice lobbyingu;
S-22 (kwiecień 1997 r.) – Udział organizacji społecznych i gospodarczych w procesie legislacyjnym.

Wybór Artykułów – zeszyty zawierające kserokopie artykułów prasowych:
WA-142 (listopad 1995 r.) – Lobbying. Artykuły prasowe marzec 1993 – listopad 1995.

CD – tematyczne zbiory biura zebrane na płycie CD
CD-3 – Lobby na CD – zawiera wszystkie wymienione powyżej opracowania Biura Informacji i Do-
kumentacji oraz różne inne zgromadzone informacje, dokumenty i opracowania.




