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Frank Bold o lobbingu w Sejmie i Senacie

Co wiemy o lobbingu w Polsce cz. 3, czyli niejawny
lobbing w Sejmie i Senacie
Lobbyści w Sejmie i Senacie wciąż działają w cieniu – wynika z najnowszej analizy Fundacji
Frank Bold, przygotowanej dla Grupy Państw Przeciwko Korupcji (GRECO). GRECO już w
2012 r. wydała rekomendacje, w których zaleciła polskim władzom zwiększenie
przejrzystości lobbingu w Parlamencie. Do dzisiaj Sejm i Senat nie wprowadził w życie
żadnej z nich, a w bieżącej kadencji nie podjął nawet przerwanych w poprzedniej prac,
mających na celu rzucenie więcej światła na działalność lobbystów w Parlamencie.
Jednocześnie nie przeszkadza to posłom i senatorom zrzucać odpowiedzialności za swoje
błędy na mitycznych lobbystów, nad działaniami których rzekomo nie mają i nie mogą mieć
kontroli.
Czytaj dalej

O lobbingu w oświacie na jawnylobbing.org

Szary lobbing w oświacie
Magdalena Wnuk, MamPrawoWiedziec.pl, dla jawnylobbing.org:
Przez ostatnie 10 lat w 561 posiedzeniach sejmowej komisji edukacji uczestniczyli
przedstawiciele ok. 300 organizacji, firm i instytucji. Tylko dwa razy był to zarejestrowany
lobbysta. MamPrawoWiedziec.pl analizuje: kto pilnuje interesów w polskiej oświacie?
Czytaj dalej
Zobacz inne artykuły w dziale "Okiem eksperta"

Frank Bold o przejrzystości lobbingu w Unii Europejskiej

Parlament Europejski wykonał krok w stronę
większej jawności lobbingu w UE
Z półrocznym opóźnieniem, ale jednak – Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu
Europejskiego (AFCO) przyjęła 21 marca, znaczną większością głosów, raport
„Rozliczalność, przejrzystość i rzetelność w instytucjach UE”, przygotowany przez posła
Svena Giegolda. Jest to pierwszy krok do zwiększenia przejrzystości i uczciwości lobbingu
w instytucjach UE.
Czytaj dalej

Frank Bold o ustawie o wycince

Ustawa, której nie ma i poselskie objawienie, czyli
o procesie legislacyjnym w Polsce
W grudniu ubiegłego roku Greenpeace Polska opublikował m.in. projekt ustawy – Prawo
ochrony środowiska, przygotowany w Ministerstwie Środowiska. W odpowiedzi
Ministerstwo wydało oświadczenie, w którym zaprzeczyło, żeby prowadziło jakiekolwiek
prace w tym kierunku. 7 grudnia w Sejmie pojawił się nowy poselski projekt ustawy,
opatrzony identycznym tytułem. Na tym “przypadki” się jednak nie kończą – projekt ten
zawiera identyczną treść, identyczne uzasadnienie, a nawet identyczne błędy językowe.
Prawdziwy legislacyjny cud!
Czytaj dalej
Czytaj o dalszych losach ustawy

Frank Bold opiniuje projektowane zmiany w prawie karnym

O (braku) odpowiedzialności karnej za szukanie luk
w systemach i sieciach informatycznych – opinia
prawna Fundacji Frank Bold i Krakowskiego
Instytutu Prawa Karnego
Od wielu lat w środowisku osób zajmujących się bezpieczeństwem IT funkcjonuje mit o
rzekomym ryzyku ponoszenia odpowiedzialności karnej przez osoby szukające luk w
systemach informatycznych. Mit ten jest obecnie na tyle silny, że Ministerstwo Cyfryzacji
zaczęło rozważać możliwość zmiany treści kodeksu karnego. Niepotrzebnie – jak
przekonują w swojej opinii prawnej eksperci z Fundacji Frank Bold i Krakowskiego Instytutu
Prawa Karnego polskie prawo karne nie zawiera przepisów kryminalizujących testowanie w
dobrej wierze bezpieczeństwa systemów i sieci informatycznych.
Czytaj dalej

Newsletter współfinansowany ze środków projektu: Przejrzystość działalności
lobbingowej, realizowanego dzięki wsparciu The Open Society Initiative for Europe
w ramach Open Society Foundations.
Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat działalności Fundacji Frank Bold w zakresie
dot. regulacji lobbingu w Polsce i Unii Europejskiej skontaktuj się z nami:
bartosz.kwiatkowski@frankbold.org

W Fundacji Frank Bold chcemy również aktywnie wspierać większe i mniejsze organizacje
walczące o jakość powietrza w Polsce. Oferujemy im pomoc i informację prawną 
zapraszamy do kontaktu: poradniaprawna@frankbold.org
Razem będziemy mogli zadziałać szybciej i skuteczniej.
Zapraszamy także do polecania subskrypcji naszego newslettera: LINK
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