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Frank Bold uruchamia portal jawnylobbing.org

jawnylobbing.org – portal o transparentnym
lobbingu w Polsce już online!
Z przyjemnością informujemy, że nowy portal Fundacji Frank Bold – jawnylobbing.org –
będący źródłem informacji o transparentnym lobbingu w Polsce, został oficjalnie
uruchomiony 28 listopada 2016 r.
Najważniejsza część portalu to rejestr lobbingowy, który łączy w sobie wszystkie
publicznie dostępne źródła informacji o zawodowym lobbingu w Polsce – rejestr
lobbystów zawodowych prowadzony przez MSWiA, roczne informacje lobbingowe
publikowane przez centralne organy władzy publicznej oraz wykazy lobbystów
zawodowych działających w Sejmie i Senacie.
Czytaj dalej

Frank Bold bierze udział w kampanii przeciwko drzwiom obrotowym w UE

“Zablokujcie drzwi obrotowe” – stanowisko
obywateli UE przekazane Komisji Europejskiej
12 października, zaledwie kilka dni po tym jak światło dzienne ujrzał kolejny skandal z
Komisarzem Europejskim w roli głównej, w Brukseli doszło do przekazania Komisji
Europejskiej podpisów pod obywatelskimi petycjami w sprawie powstrzymania
zjawiska drzwi obrotowych. Czy KE potraktuje je poważnie?
Czytaj więcej na jawnylobbing.org

Frank Bold o planach ograniczenia praw obywatelskich

Niepokojące zmiany w przepisach o wydawaniu
decyzji środowiskowych
Przy okazji uchwalenia nowego Prawa wodnego Rząd próbuje przemycić przepisy
znacząco ograniczające uprawnienia obywateli do występowania w charakterze stron w
postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Czytaj dalej

Frank Bold w obronie Rzecznika Praw Obywatelskich

Organizacje pozarządowe w obronie Rzecznika
Praw Obywatelskich
Fundacja Frank Bold, wraz z 80 innymi organizacjami pozarządowymi, podpisała list w

obronie Rzecznika Praw Obywatelskich, dr. Adama Bodnara. Dlaczego popieramy
Rzecznika?
Czytaj dalej

Frank Bold o rozliczalności, przejrzystości i rzetelności w instytucjach UE

Europejska Partia Ludowa zablokuje zmiany na
rzecz jawności w Parlamencie Europejskim?
Od pewnego czasu informujemy o zamieszaniu wokół terminu głosowania w Parlamencie
Europejskim (PE) nad sprawozdaniem Rozliczalność, przejrzystość i rzetelność w
instytucjach UE. Niestety wszystko wskazuje na to, że nie tylko zamieszanie się jeszcze
nie skończyło, to dodatkowo pojawiły się informacje, że posłowie Europejskiej Partii Ludowej
(EPL) będą chcieli wyeliminować z tekstu sprawozdania wiele jego najistotniejszych
zapisów. Oznacza to, że tym ważniejsze jest zaangażowanie obywateli Unii Europejskiej –
czyli każdego z nas – w walkę o zwiększenie jej przejrzystości.
Czytaj więcej na jawnylobbing.org

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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