NOTATKA
Dotyczy: spotkania z zawodowym

lobbystą p. Dariuszem

Walczakiem

1. Organizator spotkania:
Szef Infrastruktury Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Wydział Ochrony
Środowiska.
2. Rodzaj przedsięwzięcia:
Spotkanie związane z wystąpieniem zawodowego lobbysty
3. Cel przedsięwzięcia:
- Zapoznanie się z propozycją przedstawioną w piśmie zawodowego lobbysty
dotyczące reprezentowania interesów CleanBacter sp. z o. o.
- Podjęcie własnych ustaleń i oceny ww. wystąpienia.
4. Podstawa realizacji przedsięwzięcia:
- Pismo Dyrektora Biura Skarg i Wniosków M O N nr 100980/16 z dnia 29
grudnia 2016
- zarządzenie nr 7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r.
w sprawie sposobu postępowania w Ministerstwie Obrony Narodowej przy
załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar.
nr 4, poz. 37).
5. Miejsce i czas spotkania:
7 marca 2017 r., Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, Dwernickiego 1, 85-915
Bydgoszcz
6. Uczestnicy spotkania:
- przedstawiciele IWspSZ:
ppłk Grzegorz BODNAR, kmdr Eugeniusz KREMPEĆ, kmdr ppor. Aleksander
SZYDŁOWSKI,

Krzysztof

RYNKOWSKI,

Izabela

SZYMAŃSKA,

Anna

CIECHACKA, Iwona KUZIEMSKA
- zaproszeni goście:
Dariusz W A L C Z A K - zawodowy lobbysta
Dariusz WÓJCIK - prezes CleanBacter sp. o.o.
Tomasz MAŁOCHA - dyrektor ds. sprzedaży CleanBacter sp. o.o.
7. Przebieg spotkania:
Przedstawiciele bezpośrednio reprezentujący firmę CleanBacter sp. z o.
o.
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reprezentowanej spółki. Przytoczono przykład jednostki wojskowej, w której te
produkty

są

stosowane

podkreślając,

że

istotnym

zagadnieniem

jest

informowanie o istnieniu i możliwościach prezentowanych produktów. Na
pytanie o propozycję zmian przepisów prawa lub inicjatywy legislacyjnej, która

de facto stanowi istotę zawodowego lobbingu, p. Dariusz Walczak wskazał, że
celem przyjęcia do stosowania w SZ RP oferowanego przez spółkę produktu
konieczne jest wydanie „aktu prawa wewnętrznego Ministra Obrony
Narodowej stwierdzającego zasadność stosowania środków czystości
alternatywnych,
np. biologicznych
dla chemicznych
celem
ochrony
środowiska. Zarządzenia, okólnika lub innego aktu ogólnego zastosowania"
(cyt. za wystąpieniem p. Dariusza Walczaka).
Po przyjęciu powyższego wniosku spotkanie zakończono.
8. Wnioski:
W ocenie IWspSZ spotkanie miało na celu bardziej promocję produktu
niż faktyczny lobbing dotyczący działalności legislacyjnej. Nie zachodzi
konieczność
ani
możliwość
przyjęcia
proponowanego
aktu
prawa
wewnętrznego. Promocja produktu w gospodarce wolnorynkowej stanowi
podstawę działalności jego producenta lub dostawcy, nie potencjalnego
odbiorcy tego produktu.
Jednocześnie
przedstawione
wnioski
proponuję
przekazać
do rozpatrzenia Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury Ministerstwa Obrony
Narodowej, który, zgodnie z zarządzeniem nr 33/MON Ministra Obrony
Narodowej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu
organizacyjnego
Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 250 ze zm.)
właściwy jest w zakresie określania zasad ochrony środowiska w resorcie
(§ 23 ust. 1 tego regulaminu), implementacji w resorcie rozwiązań z zakresu
ochrony środowiska (§ 23 ust. 3 pkt 5 tego regulaminu).

