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reprezentujemy
interesy polskich
przedsiębiorców



Pracodawcy Rzeczypospolitej
Polskiej to najstarsza organizacja
pracodawców w Polsce –
działamy od 1989 roku.
Reprezentujemy ponad 10 000
firm, zatrudniających około 5 mln
pracowników. Zdecydowana
większość z nich – 85 proc. – to
przedsiębiorstwa prywatne.

Jesteśmy uznanym partnerem społecznym w Polsce
i w Europie. Naszą siłą są racje i argumenty
prezentowane politycznym i ekonomicznym decydentom
oraz liczba i różnorodność naszych członków: związków,
federacji i firm.

Naszym potencjałem są wieloletnie doświadczenie
i sukcesy, które osiągnęliśmy, realizując swoją naczelną
ideę – tworzenia państwa przyjaznego pracodawcom.
Wysoką pozycję budujemy także w oparciu o zasady
profesjonalizmu, obiektywizmu, rzetelności
i skuteczności.

W Pracodawcach Rzeczypospolitej Polskiej jednakową
troską otaczamy wszystkich polskich przedsiębiorców.
Nie dzielimy ich na lepszych i gorszych – dla nas nie jest
ważne to, jaką branżę reprezentują, czy są prywatni, czy
państwowi, duzi czy mali. Interesy wszystkich pozostają
dla nas tak samo istotne, gdyż tylko razem możemy
wpływać na otoczenie gospodarki, czyniąc je bardziej
praktycznym i racjonalnym.

ZRZESZAMY PONAD

10 tys.
FIRM
ZATRUDNIAJĄCYCH

5 mln
PRACOWNIKÓW

Pracodawcy RP są organizacją reprezentatywną,
zrzeszają bowiem podmioty działające w 19 z 21 sekcji
PKD.

sekcje PKD

ROCZNIE
PRZYGOTOWUJEMY PONAD

150

10000

STANOWISK WOBEC
PROJEKTÓW AKTÓW
PRAWNYCH DLA RZĄDU,
PREZYDENTA,
AGEND WŁADZY,
NAJWAŻNIEJSZYCH
INSTYTUCJI
PAŃSTWOWYCH

BLISKO

RAZY ZABIERAMY GŁOS
W MEDIACH W SPRAWACH
WAŻNYCH DLA
PRZEDSIĘBIORCÓW

Nasze sukcesy
Cywilizowane relacje na linii firma-urząd

Nie byłoby bez nas zmian w Ordynacji podatkowej
o rozstrzyganiu niejasności interpretacyjnych na korzyść
podatników. To dzięki naszym działaniom wpisano
zasadę in dubio pro tributario do prawa podatkowego.

Dialog na wysokim poziomie
Nie byłoby , a impas w tymRady Dialogu Społecznego
zakresie zapewne trwałby nadal, gdyby nie nasze
otwarcie na pozostałych partnerów dialogu. To dzięki
temu następczyni może rozpocząćKomisji Trójstronnej
pracę.

Dobre relacje firm z pracownikami
Nie byłoby wyważonych zmian w Kodeksie pracy, gdyby
nie nasze uwagi. To dzięki naszemu stanowisku ostatnia
zmiana prawa pracy jest dla satysfakcjonująca zarówno
dla pracowników, jak i dla właścicieli firm.

Interes gospodarczy państwa
Nie byłoby specustawy przesyłowej, gdyby nie nasze
zaangażowanie. To dzięki temu inwestycje
o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa
energetycznego kraju będą przebiegać sprawniej.



Nasze platformy branżowe

Działalność międzynarodowa

Chcemy jak najefektywniej realizować zadania, jakie stawiają nam nasi Członkowie.
W tym celu powołujemy platformy branżowe. Dzięki nim działamy skuteczniej, tworzymy
rekomendacje praktycznych rozwiązań oraz opinie dotyczące kluczowych kwestii
związanych z funkcjonowaniem danej branży.

Dzięki platformom nasi członkowie mają możliwość nie tylko wymiany doświadczeń, ale
także silniejszej artykulacji swoich poglądów i problemów.

W ramach Pracodawców RP działają obecnie platformy:

Ich prace nakierowane są przede wszystkim na odbiurokratyzowanie i uelastycznienie
prawa pracy, deregulację gospodarki oraz stworzenie stabilnych, przejrzystych i prostych
ram prowadzenia działalności gospodarczej, uproszczenie prawa podatkowego, a także
zmniejszenie obciążenia daninami publicznymi. Platformy działają również na rzecz
przygotowania dobrych praktyk współpracy biznesu z administracją publiczną, poprawy
dialogu społecznego, ochrony polskiego sektora energetycznego. Szczególną wagę
przykładają do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw i całej gospodarki.

● budowlana
● chemiczna
● energetyczna
● farmaceutyczna

● finansowa
● ds. Funduszy

Europejskich
● HR

● komunalna
● „Forum Wydobywcze”
● odnawialnych źródeł

energii

● „Polski Przemysł
Obronny”

● paliwowa
● „Zdrowe zdrowie”

Reprezentacja interesów firm członkowskich
W imieniu członków występujemy do organów
administracji, agend rządowych i instytucji Unii
Europejskiej. Reprezentując interesy firm,
zwracamy się w kwestiach formalnych oraz
podejmujemy interwencje w ich sprawie.
Pośredniczymy w kontaktach z posłami do
Parlamentu Europejskiego oraz
przedstawicielami Komisji Europejskiej.

Nawiązywanie kontaktów zagranicznych
Nasi członkowie nawiązują kontakty zagraniczne
poprzez uczestnictwo w organizowanych przez nas
misjach gospodarczych i szczytach biznesowych.
Oferujemy także możliwość odbycia indywidualnych
spotkań z partnerami z zagranicy, organizujemy
międzynarodowe konferencje, sesje matchmakingowe
B2B, seminaria informacyjne oraz spotkania
z przedstawicielami międzynarodowego biznesu w Polsce.

Delegowanie ekspertów do gremiów
międzynarodowych
Delegujemy członków, jako naszych
reprezentantów, do kluczowych
międzynarodowych instytucji, mających
decydujący wpływ na kształt gospodarki
światowej. Mamy przedstawicieli
w Międzynarodowej Organizacji
Pracodawców Międzynarodowej Organizacji,
Pracy Europejskim Komitecie Ekonomiczno-,
-Społecznym Komitecie Doradczym ds.,
Biznesu i Przemysłu przy OECD B20czy też
– grupie doradczej G20.

Promocja zagraniczna
Promujemy oferty firm członkowskich poprzez nasze
partnerskie organizacje pracodawców z innych
krajów oraz sieć placówek dyplomatycznych
i wydziałów promocji handlu i inwestycji na całym
świecie. Naszych członków promujemy również
poprzez dwujęzyczny newsletter Pracodawców RP
oraz stronę internetową i media społecznościowe.

Jeśli masz dość:
samowoli urzędników
powszechnej biurokratyzacji
niejasnych przepisów
niestabilnych reguł prowadzenia działalności gospodarczej

Jeśli czujesz, że:
nikt nie broni Twoich interesów
bardzo wielu chciałoby decydować o Twoich pieniądzach
chcesz być partnerem rządu
potrzeba Ci prawdziwego wsparcia

dołącz



Aktualne informacje o działaniach naszej Organizacji
znaleźć można na stronie www.pracodawcyrp.pl
oraz w bezpłatnej aplikacji mobilnej .Pracodawcy RP

Zachęcamy do kontaktu z Departamentem
Relacji Pracodawców RP.
Odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.
22 518 87 08
departament.relacji@pracodawcyrp.pl

Pracodawcy RP
ul. Brukselska 7

03-973 Warszawa
+48 22 518 87 00

sekretariat@pracodawcyrp.pl 2015

dołącz do
Pracodawców
Rzeczypospolitej
Polskiej


