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Jak mogli w tej sytuacji zachować się Pracodawcy RP? 
Tak jak zawsze, czyli najefektywniej wykorzystać 
istniejące możliwości. Zrobić to, co do nas należy. 

To podejście zaprocentowało. Mimo zniechęcających 
przeciwności udało się odnieść wyraźne sukcesy. 
Są one owocem dialogu. Tam gdzie decydenci zaczynali 
słuchać strony społecznej efektem były lepsze przepisy, 
korzystniejsze dla polskiej gospodarki zmiany.

Dzięki naszej nieustannej presji została wreszcie 
uchwalona Konstytucja Biznesu. Idąc „za ciosem” 
rozpoczęliśmy dialog z Krajową Administracją 
Skarbową o sposobach zmiany podejścia jej 
urzędników do podatnika: z opresyjno-fiskalnego 
na partnerski i progospodarczy.  

Z drugiej strony udało się nam wstrzymać dalsze 
procedowanie projektu nowego Kodeksu pracy 
przygotowanego przez Komisję Kodyfikacyjną 
Prawa Pracy. Z kolei nasze apele ws. ustawy
znoszącej limit jh-krotności składek ZUS przyczyniły 
się do skierowania jej przez Prezydenta RP 
do Trybunału Konstytucyjnego.

Prezydent Pracodawców RP

Niestety, byliśmy też świadkami wypaczenia dialogu 
społecznego ze wszystkimi tego negatywnymi skutkami. 
Nasi eksperci oceniali bowiem projekt każdego aktu prawnego 
dotyczącego spraw gospodarczych, który miał wejść w życie. 

Zauważyliśmy dalszy wzrost odstępstw od zasad dobrej 
legislacji. Opracowaliśmy Raport Monitoringu Legislacji, 
pokazujący wpływ projektowanych zmian prawnych 
na prowadzenie działalności gospodarczej i rynek pracy 
w Polsce. Będziemy takie raporty tworzyć także w przyszłości, 
aby pokazać jak tworzone prawo oddziałuje na biznes 
i pracodawców.

Złe prawo tworzone w pośpiechu i bez konsultacji jedynie 
pogłębia uczucie niepewności wśród przedsiębiorców. 
Ich zaufania nie zwiększało powszechne wstrzymywanie 
zwrotu podatku VAT, wykreślanie firm z vatowskiego rejestru
i dezawuowanie ochrony wynikającej z posiadania 
interpretacji podatkowych.

Jako Pracodawcy RP możemy jednak z czystym sumieniem 
powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko co było możliwe dla 
poprawy sytuacji polskich przedsiębiorców. Tak samo 
będzie w kolejnych latach.

Rok 2017 nie był rokiem łatwym. 
Polska przedsiębiorczość spodziewała 
się realizacji obietnic, jakie złożyli rządzący. 
Większość wyczekiwanych zmian jednak 
nie nastąpiła. Pojawiły się wręcz takie, które 
pogorszyły sytuację biznesu – co dobitnie 
wykazują raporty legislacyjne przygotowane 
przez naszych ekspertów. 
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Nasze
sukcesy

01 wstrzymanie (dzięki aktywnemu 

zaangażowaniu Pracodawców RP) dalszego 

całościowego procedowania projektu 
nowego Kodeksu Pracy przygotowanego 

przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy

05 realizacja przez rząd naszego postulatu 

dotyczącego elektronizacji akt 
pracowniczych i zniesienie obowiązku ich 
50-letniej archiwizacji 

02 wydłużenie vacatio legis i przekonanie 

decydentów do skierowania do Trybunału 
Konstytucyjnego ustawy znoszącej limit 

30-krotności

03 doprowadzenie do przyjęcia pakietu 
“100 zmian dla firm” znoszącego bariery 

i obniżającego koszty prowadzenia biznesu

04 doprowadzenie do uchwalenia Konstytucji 
Biznesu, której celem jest odnowa relacji 

biznesu z administracją, zawiera ona katalog 

zasad obowiązujący urzędników 

oraz ustawowo reguluje proces tworzenia 

prawa gospodarczego
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13 rozpoczęcie dialogu z Krajową 
Administracją Skarbową na poziomie 

resortowym oraz RDS i WRDS nt. zmiany 
mentalności urzędników, co obecnie jest 

jednym z najważniejszych celów resortu 

finansów

14 wprowadzenie pakietu wierzycielskiego 
z uwzględnieniem licznych rekomendacji 

Pracodawców RP, co doprowadziło do 

ułatwienia dochodzenia wierzytelności

11 wprowadzenie blokowania stron 
internetowych nielegalnych bukmacherów 
po licznych apelach Pracodawców RP

15 wypracowanie przy udziale Pracodawców 

RP korzystnych dla przedsiębiorców 
rozwiązań, które rozszerzą wsparcie 

ze Specjalnych Stref Ekonomicznych 

na obszar całego kraju

09 złagodzenie najbardziej restrykcyjnych 
rozwiązań w nowej ustawie o biegłych 
rewidentach zakazujących biegłym 

świadczenia swoim klientom usług 

wykraczających poza rewizję finansową 

oraz odejście od pomysłu wprowadzenia 

obligatoryjnego badania wspólnego 

sprawozdań finansowych

06 zablokowanie pierwotnej, skrajnie 

niekorzystnej dla przedsiębiorców wersji 

projektu ustawy Prawo wodne

10 objęcie przewozu oleju rzepakowego 
obowiązkiem monitorowania w celu 

ograniczenia wyłudzeń podatku VAT

07 wypracowanie w RDS propozycji zmiany 

przepisu dotyczącego wynagrodzenia 
urlopowego pracowników tymczasowych

08 ujęcie kilku pozytywnych dla pracodawców 

zmian w projekcie nowelizacji ustawy 
o związkach zawodowych (podwyższenie 

progów reprezentatywności związkowej, 

wprowadzenie procedury weryfikacji przez 

sąd liczebności związku zawodowego,

osoby należące do kilku związków 

zawodowych będą wliczane tylko 

do jednego z nich)

12 nagłośnienie sprawy opodatkowania 
ochrony brzegów morskich, 
co doprowadziło do wydania przełomowego 

dla całej branży wyroku NSA
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Najważniejsze stanowiska legislacyjne

Finanse publiczne

Działalność gospodarcza

Założenia makroekonomiczne zawarte w projekcie budżetu oraz prognoza 

realizacji wpływów i wydatków uznaliśmy za realistyczną i możliwą do 

osiągnięcia. Krytycznie odnieśliśmy się natomiast do niedostatecznych działań 
konsolidujących finanse publiczne w warunkach korzystnej koniunktury 

gospodarczej oraz zwróciliśmy uwagę na nadmierne ograniczenia wynikające 

z tzw. sztywnych wydatków budżetu państwa.

Stanowisko do projektu 
ustawy budżetowej
na 2018 rok

Stanowisko do planu 
finansowego Funduszu
Pracy na 2018 rok

Wspólnie z pozostałymi partnerami społecznymi krytycznie oceniliśmy 
wykorzystanie środków Funduszu Pracy w sposób niezgodny z celami, 

dla których realizacji został on powołany. Negatywnie odnieśliśmy się też 

do przeniesienia wydatków na świadczenia i zasiłki przedemerytalne 
do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, co stanowi 

zabieg księgowy mający na celu obejście ograniczeń wynikających ze 

stosowania reguły wydatkowej.

Stanowisko wobec projektu 
nowelizacji ustawy 
o partnerstwie
publiczno-prywatnym

W stanowisku zwracaliśmy uwagę na konieczność dokonania zmian 
m.in. w obszarze podatkowym, co przełożyłoby się na znaczący wzrost 

atrakcyjności instytucji partnerstwa publiczno-prywatnego.
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Stanowisko wobec 
projektów ustaw
z pakietu 
“Konstytucji biznesu”

Pozytywnie odnieśliśmy się do “Konstytucji biznesu”, która realizuje 

liczne - zgłaszane przez nas od lat - postulaty, wśród nich m.in. domniemanie 
uczciwości przedsiębiorcy, zasadę rozstrzygania wątpliwości prawnych 
na rzecz przedsiębiorcy, zasadę “co nie jest prawem zabronione, jest 
dozwolone”. W ramach przeprowadzanych zmian ustawę o swobodzie 

działalności gospodarczej zastąpi Prawo przedsiębiorców. W tej ustawie zawarto 

także katalog zasad skierowanych do podmiotów posiadających inicjatywę 

ustawodawczą - w przypadku opracowywania aktów prawnych dotyczących 

przedsiębiorców, konieczne będzie spełnienie szeregu wymogów, w tym 

przygotowanie kompleksowej Oceny Skutków Regulacji.

Stanowisko wobec 
projektu ustawy  
- Prawo wodne

Proponowaliśmy rozważenie obniżenia stawek opłat za wodę w poszczególnych 

przypadkach, w tym opłat ponoszonych przez niektóre branże gospodarki 

(górnictwo, przemysł spożywczy). Zwracaliśmy uwagę na negatywne skutki 

pośpiechu oraz braku przejrzystości procesu legislacyjnego, w ramach którego 

powstawała ustawa. Nasze negatywne oceny znalazły potwierdzenie w tym,

że zaraz po uchwaleniu konieczne były  nowelizacje ustawy.

Stanowisko wobec 
projektu nowelizacji 
ustawy o transporcie
drogowym

Projekt Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa zmierzał do tego, że przewóz 

osób powinny móc wykonywać tylko korporacje taksówkarskie oraz taksówkarze, 

lekceważąc przy tym zmiany w tym sektorze, jakie nastąpiły w ostatnich latach. 

Negatywnie oceniliśmy dążenie do konserwacji monopolu taksówkarskiego  
i odrzucenia nowoczesnych - opartych na technologiach informatycznych  
- rozwiązań.

Stanowisko wobec 
nowelizacji ustawy  
- Prawo 
telekomunikacyjne

Inicjatywa legislacyjna w tym obszarze motywowana była chęcią realizacji 

projektu “Paperless. Cashless”, który zmierza do cyfryzacji i unowocześnienia 

życia publicznego oraz gospodarczego. Niestety, w projekcie zawarto 
rozwiązania, które zmierzają dokładnie w przeciwną stronę - zmuszając 
firmy telekomunikacyjne do “wytwarzania” jeszcze większej ilości papieru. 
Krytycznie odnieśliśmy się do propozycji nakładających na firmy 

nowe obowiązki, ograniczenia oraz koszty.
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Edukacja

Corporate Governance

Stanowisko wobec projektu 
ustawy o Ogólnopolskiej
Sieci Edukacyjnej

Stanowisko wobec 
projektów ustaw 
wdrażających unijne
Rozporządzenie o ochronie
danych osobowych (RODO)

Stanowiska wobec dwóch 
projektów ustawy 
o jawności życia
publicznego

Celem projektu jest stworzenie sieci, która połączy polskie szkoły i zaoferuje 
im, dostępne cyfrowo, usługi edukacyjne. Zamiast otworzyć ten sektor na 

konkurencję, która pozwoliłaby ograniczyć koszty i zapewnić bogatą paletę 

usług, resort cyfryzacji postanowił de facto przyznać w tym obszarze monopol 
państwu. Spotkało się to z krytyczną oceną Pracodawców RP.

Kluczowe unijne rozporządzenie wejdzie w życie w maju 2018 r. Resort cyfryzacji 

przygotował dwie obszerne ustawy, które mają wprowadzić do polskiego prawa 

niezbędne zmiany oraz nowe instytucje prawne. W stanowiskach wobec tych 

ustaw zwracaliśmy uwagę na liczne niedociągnięcia, błędy oraz złe rozumienie 

przepisów unijnego Rozporządzenia. Z racji tego, że RODO obejmie praktycznie 

wszystkich przedsiębiorców, przepisy powinny być maksymalnie jasne, 
przejrzyste, spójne oraz przyjazne dla stosujących je podmiotów
- o to zabiegaliśmy w stanowisku.

Projekt przygotowany przez Koordynatora służb specjalnych. W ustawie 

połączono ze sobą rozwiązania prawne z dziedzin, które powinny być objęte 

odrębnymi aktami prawnymi: dostęp do informacji publicznej, lustrację 
majątkową, sygnalistów oraz szczątkowe przepisy dotyczące stanowienia 
prawa. Zgłosiliśmy te uwagi projektodawcy. Dodatkowo krytycznie odnieśliśmy 

się do licznych rozwiązań pogarszających sytuację przedsiębiorców: 
podwójne kary za nieprzestrzeganie przepisów o polityce antykorupcyjnej, wyższe 

koszty związane z ujawnianiem danych przez tzw. spółki zobowiązane, definicję 

spółki zobowiązanej (wystarcza 20-procentowy udział państwa, by podmiot stał 

się taką spółką), ograniczenia dla członków rad nadzorczych (a także ograniczenia 

dla ich małżonków!) i zarządów spółek zobowiązanych.
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Prawo cywilne

Prawo pracy

Stanowisko wobec 
projektu nowelizacji 
Kodeksu postępowania
cywilnego

Stanowisko dotyczące 
problematycznych 
przepisów 
w zakresie zatrudniania
cudzoziemców

Stanowisko wobec 
projektu ustawy 
o biegłych
rewidentach, firmach
audytorskich oraz
o nadzorze publicznym

Pozytywnej ocenie idei stojącej za projektem (przyspieszenie postępowań 

sądowych, w szczególności gospodarczych) towarzyszyła krytyczna ocena 

środków, za pomocą których postanowiono wspomnianą ideę osiągnąć. 

Sięgnięto bowiem po nakazy i zakazy, które mogą ograniczyć prawa stron 
procesu. Negatywnie oceniliśmy chociażby propozycję wprowadzenia obowiązku 

odpowiedzi na pozew, do tego w krótkim terminie, co faworyzuje powoda. 

Projektowana nowelizacja zmierza też do przywrócenia odrębnego postępowania 

w sprawach gospodarczych, które powinno przyspieszyć rozstrzygnięcia 

w sporach pomiędzy przedsiębiorcami, jednak będzie wiązało się z większymi 

wymogami dla uczestników tego postępowania.

W swoim stanowisko zwróciliśmy uwagę na szereg trudności związanych 

ze stosowaniem w praktyce, obowiązujących od 2018 r. nowych regulacji 

dotyczących zatrudniania obcokrajowców. W efekcie ich wprowadzenia 

w urzędach pracy powstał chaos administracyjny, a sam proces przyjmowania 

cudzoziemców do pracy trwa dłużej i jest znacznie trudniejszy, z uwagi 

na dodatkowe obowiązki biurokracyjne.

Zarówno w stanowisku, jak i na wszystkich etapach prac nad projektem byliśmy 

przeciwko propozycjom skrócenia maksymalnego czasu współpracy z firmą 

audytorską do 5 lat, obowiązkowemu badaniu wspólnemu, zakazu świadczenia 

usług innych niż badanie sprawozdań finansowych przez firmy audytorskie. 

W związku ze zgłaszanymi uwagami Sejm nie przychylił się do najbardziej 
restrykcyjnych propozycji zakazujących biegłym rewidentom świadczenia 
dla swoich klientów usług wykraczających poza rewizję finansową. 
Dodatkowo, Sejm nie zgodził się na wprowadzenie obligatoryjnego badania 
wspólnego sprawozdań finansowych. 
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Stanowisko wobec 
projektu ustawy 
o zmianie ustawy
o związkach 
zawodowych

Stanowisko wobec 
projektu dotyczącego 
elektronizacji i archiwizacji 
dokumentacji pracownicze

Stanowisko wobec 
projektu rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego 
i Rady ustanawiającego 
Europejski Urząd ds. Pracy

Stanowisko wobec 
projektu dyrektywy 
dotyczącej transparentnych 
i przewidywalnych
warunków pracy w UE

Zawierało ono naszą krytyczną ocenę zrównania uprawnień związkowych 
pracowników oraz osób niebędących pracownikami, co byłoby 

konsekwencją rozszerzenia prawa koalicji.  Na skutek takiego rozwiązania osoby 

samozatrudnione i pracujące na umowach cywilnoprawnych uzyskają 

m.in. ochronę przed zwolnieniem, prawo do płatnych oddelegowań związkowych 

czy negocjacji aktów wewnątrzzakładowych. Negatywnie oceniliśmy także 

rezygnację przez rząd z przesłanki kryterium ekonomicznego i pozostawienie 

jedynie wymogu półrocznego stażu, uprawniającego do przywilejów związkowych.

Pozytywnie oceniliśmy ten projekt, ponieważ jego celem jest ograniczenie 
nadmiernych i absurdalnych obowiązków, jak i kosztów po stronie 
pracodawców. Najważniejszą zmianą jest skrócenie z 50 do 10 lat okresu 
archiwizacji akt pracowniczych oraz wprowadzenie możliwości ich 

elektronizacji, co Pracodawcy RP postulowali od lat. Zwróciliśmy jednak uwagę 

na to, że obowiązek przekazywania do ZUS comiesięcznych raportów 

informacyjnych może stanowić dla przedsiębiorców utrudnienie. Z kolei możliwość 

skorzystania z formy elektronicznej wymagająca posiadania kwalifikowanego 

podpisu elektronicznego będzie dostępna głównie dla dużych podmiotów.

Inicjatywę powołania takiego urzędu uznaliśmy za kolejną, która ma utrudnić 
polskim firmom delegowanie pracowników do UE. Mieliśmy poważne 

zastrzeżenia co do zaproponowanych rozwiązań dotyczących nowego urzędu, 

a w szczególności możliwości prowadzenia przez niego kontroli. Projektowane 

regulacje nie określały nawet podstawowych procedur, ani praw i gwarancji 

przysługujących przedsiębiorcom będącym stroną postępowania.

Negatywnie oceniliśmy propozycje zmierzające do wprowadzenia jednolitej, 
unijnej definicji pracownika. Krytycznie odnieśliśmy się także do rozwiązań, 

które miałby zwiększyć obowiązki informacyjne i administracyjne po stronie 
pracodawców. Regulacje zaproponowane w dyrektywnie uznaliśmy  

za nieproporcjonalne do zamierzonych celów.
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Stanowisko wobec 
projektu dyrektywy 
w odniesieniu do 
zapewnienia równowagi
między życiem
zawodowym i prywatnym 
dla pracujących rodziców 
i opiekunów

Choć cel tej dyrektywy uznaliśmy za słuszny to krytycznie oceniliśmy 

zaproponowane w nim rozwiązania. Nasze zastrzeżenia dotyczyły w szczególności 

propozycji wprowadzenia nowych instytucji (np. dodatkowy urlop opiekuńczy), 

ograniczenia elastyczności w korzystaniu z urlopu rodzicielskiego czy 
podwyższenia do 12 lat wieku dziecka, uprawniającego do skorzystania z 
urlopu rodzicielskiego. Nasze wątpliwości podzielił również polski rząd, który 

krytycznie odniósł się do tego projektu.

Podatki

Stanowisko wobec 
projektu ustawy o zmianie 
ustawy o podatku od
towarów i usług oraz 
niektórych innych ustaw

Stanowisko wobec 
projektu ustawy 
o zmianie ustawy 
o podatku akcyzowym

Stanowisko wobec ustawy 
o zasadach wspierania
nowych inwestycji

Wprowadzenie do polskiego systemu podatkowego mechanizmu podzielonej 
płatności podatku VAT, czyli tzw. split-payment, ma w założeniu rozwiązać 

problemy związane z wyłudzeniami podatku. Cel ustawy należy bez wątpienia 

uznać za słuszny. W naszym stanowisku zwróciliśmy jednak uwagę na ryzyka 

związane z zaburzeniem płynności finansowej dużej grupy przedsiębiorców 

wynikające z nowego modelu rozliczeń.

W naszym stanowisku wyraziliśmy wątpliwości dotyczące opodatkowania 
akcyzą zarówno płynu do e-papierosów, jak i regulowanych w tym samym 

projekcie wyrobów nowatorskich. Nasze uwagi zostały uwzględnione i zgodnie 

z uchwaloną ustawą do końca 2018 r. będzie obowiązywać zerowa stawki akcyzy 

na płyn do e-papierosów oraz wyroby nowatorskie.

Zgodnie z założeniami projektowane zmiany zmierzają do podniesienia 

atrakcyjności polskiego systemu wsparcia inwestycji na tle państw regionu. 

W tym kontekście wprowadzenie jednolitych warunków wspierania
inwestycji na całym terytorium Polski może okazać się fundamentalną 

zmianą. W naszym stanowisku podkreśliliśmy, że zapisy projektu są dość ogólne, 

dlatego dla powodzenia tego przedsięwzięcia kluczowe będą dobrze napisane 

akty prawa wykonawczego. 
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Przygotowaliśmy

opinii i analiz

800
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Stanowisko wobec 
Projektu ustawy
o zmianie ustawy 
o podatku dochodowym 
od osób fizycznych, ustawy 
o podatku dochodowym 
od osób prawnych oraz 
ustawy o zryczałtowanym 
podatku dochodowym 
od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby 
fizyczne

Stanowisko wobec listy 
przesłanek należytej 
staranności po stronie 
nabywcy w transakcjach 
krajowych w kontekście 
prawa do odliczenia 
podatku naliczonego

Stanowisko wobec 
projektu ustawy o zmianie 
niektórych ustaw w celu 
wprowadzenia uproszczeń 
dla przedsiębiorców 
w prawie podatkowym
i gospodarczym

W stanowisku do tzw. ustawy antyoptymalizacyjnej zwróciliśmy uwagę na 

szereg rozwiązań, które mogą utrudnić prowadzenie działalności gospodarczej. 

Negatywnie oceniliśmy m. in. ograniczenie możliwości zaliczania do kosztów 
uzyskania przychodów tzw. usług niematerialnych.

Ministerstwo Finansów we współpracy z organizacjami przedsiębiorców 

rozpoczęło prace nad opracowaniem jednolitych zasad, których będą musieli 
przestrzegać podatnicy VAT w rozliczeniach z kontrahentami. Zastosowanie 

się do nich ma uchronić przed ryzykiem odmowy uzyskania zwrotu nadwyżki 

podatku naliczonego nad należnym. Choć idea w naszej ocenie jest słuszna, 

to od samego początku prac sygnalizujemy, że brak odzwierciedlenia zasad 

wprost w ustawie nie przyczyni się do poprawy sytuacji przedsiębiorców.

Zgodnie z założeniami projektu jego celem jest usprawnienie procedur, 
zniesienie zbędnych obciążeń biurokratycznych oraz wprowadzenie 
rozwiązań, które w inny sposób przyczynią się do zauważalnej poprawy 
warunków prowadzenia biznesu w Polsce. Zaproponowane zmiany oceniliśmy 

w większości pozytywnie. Zwróciliśmy jednak uwagę, że nowe rozwiązania 

zaproponowane w Kodeksie pracy mogą spowodować pogorszenie standardów BHP.

opinii i analiz
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Dokładnie przyjrzeliśmy się ustawom uchwalonym 

od listopada 2015 r. do grudnia 2016 r. Wyniki naszej 

analizy są przytłaczające dla ustawodawcy.

Raporty i analizy

Raport Legislacyjny

“7 grzechów głównych 
stanowienia prawa w Polsce”

39%
ustaw jest skażonych
grzechem nierzetelnych konsultacji

uchwalono je lekceważąc zdanie partnerów 

społecznych, często zupełnie nie prosząc 

o jego przedstawienie

28%

11%

16%12%

15%

36%
ustaw to tzw. wrzutki 
poselskie (nadużywanie 

ścieżki poselskiej pozwala 

większości rządzącej 

pominąć normalną 

ścieżkę legislacyjną, która 

wymaga przeprowadzenia 

konsultacji społecznych 

oraz uzgodnień 

międzyresortowych)

ustaw skażonych jest 

grzechem braku koncepcji 
(wprowadzają one chaos 

wśród przedsiębiorców, 

którzy nie mają pewności co 

do stanu prawnego - dzieje 

się tak chociażby wtedy, 

gdy po uchwaleniu ustawy 

potrzebna jest jej pilna 

nowelizacja)

uchwalonych ustaw 

przyczynia się do 

niestabilności prawa

ustaw skażonych jest 

grzechem nadregulacji 
(dokłada się zupełnie 

niepotrzebne obowiązki, 

a przez to koszty na 

przedsiębiorców)

ustaw skażonych jest 

grzechem tajności  
(nie przedstawiono ich 

w ogóle do wiadomości 

publicznej przed 

przyjęciem przez Rząd 

bądź rozpoczęciem prac 

w Sejmie)

ustaw skażonych jest 

grzechem nadmiernego 
pośpiechu (a niektóre 

ustawy ochrzciliśmy 

mianem “ustaw instant” 
- od wniesienia do Sejmu 

do podpisania ich przez 

prezydenta upływa 

bowiem zaledwie 

kilka dni roboczych)
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W ramach tego raportu 

przeprowadziliśmy analizę 

ustaw uchwalonych od 

listopada 2015 r. 

do lipca 2017 r. 

Na szczególne “wyróżnienie” zasługuje

(tzw. ustawa wiatrakowa), która zlikwidowała zarówno 
możliwość budowania kolejnych farm wiatrowych, 
jak również znacząco podniosła opodatkowanie 
już istniejących turbin wiatrowych. 

W efekcie ta gałąź odnawialnych źródeł energii powoli 
usycha, a Polska oddala się od realizacji unijnych 
wymogów udziału OZE w miksie energetycznym. 
Co więcej, krajowi i zagraniczni inwestorzy domagają 

się znaczących odszkodowań, a straty inwestorów i banków 

kredytujących inwestycje w wiatraki idą w setki milionów,

jeśli nie w miliardy złotych.

ustawy z pakietu “100 zmian dla firm”

“mała” ustawa o innowacyjności

nowelizacja tzw. megaustawy 
telekomunikacyjnej

ustawa o podatku od niektórych instytucji 
finansowych

ustawa o podatku od sprzedaży 
detalicznej

nowelizacja ustawy o zatrudnianiu 
pracowników tymczasowych

najlepsze to te, które zmniejszają

ustawa o inwestycjach w zakresie

najgorsze akty prawne tworzą

obciążenia regulacyjne i ułatawiają

elektrowni wiatrowych

kolejne bariery i generują

prowadzenie biznesu m.in.

dodatkowe koszty m.in.

Raport

(de)regulacyjny

Na podstawie ocen ustaw, które miały wpływ na prowadzenie 

biznesu w Polsce przygotowaliśmy indeks (de)regulacji 
pozwalający śledzić (w postaci wykresu) wzrost i 
spadek stopnia obciążenia regulacyjnego prowadzenia 
działalności gospodarczej. 

W ramach trzech kategorii (podatki, gospodarka, praca) 

zidentyfikowaliśmy najlepsze i najgorsze ustawy, które 
uchwalił Sejm. Przy czym 
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Uwzględniał m.in. projekty ustaw z 

pakietu “Konstytucji biznesu”, projekt 

ustawy o jawności życia publicznego, 

projekt ustawy o zasadach wspierania 

nowych inwestycji, projekt nowelizacji 

ustawy o związkach zawodowych, projekt 

nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu 

Społecznego, projekt ustawy dotyczącej 

elektronizacji akt pracowniczych i ich 

krótszej archiwizacji).

Uwzględniał założenia nowego Prawa 

zamówień publicznych i projekt nowego 

Kodeksu pracy, jako najważniejsze 

z punktu widzenia przedsiębiorców 

projekty legislacyjne. W Raporcie 

przeanalizowano również projekt ustawy 

o pracowniczych planach kapitałowych, 

który wzbudza duże zainteresowanie 

pracodawców.

Raport

Raport

obejmujący IV kw. 2017 r.

obejmujący I kw. 2018 r.

Monitoringu 
Legislacji #1

Monitoringu 
Legislacji #2
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Od marca 2014 r. Platforma Finansowa Pracodawców RP 

prowadzi 

noszące nazwę Indeks Optymizmu Przedsiębiorców (IOP). 

W warstwie metodologicznej Indeks wzorowany jest na 

uznanym niemieckim wskaźniku koniunktury Instytutu Ifo.

w porównaniu z poprzednim miesiącem oraz ich 
oczekiwania na przyszłość w perspektywie najbliższych 
6 miesięcy. 

Pomocniczą rolę odgrywają ponadto mierzone w ramach IOP 
wskaźniki planowanych inwestycji oraz zmian poziomu 
zatrudnienia w badanych przedsiębiorstwach.

Indeks Optymizmu Przedsiębiorców stanowi jeden z nowszych 
dostępnych na polskim rynku miękkich wskaźników 
koniunktury gospodarczej oraz sentymentu biznesowego. 
Jednocześnie należy on do najszybciej dostępnych – jego 

wyniki prezentowane są kilka dni przed publikacją wskaźnika 

PMI dla polskiego sektora przemysłowego. 

Odpowiedzi udzielane przez przedsiębiorców w opcjonalnej 

części opisowej stanowią natomiast cenne źródło wiedzy 

na temat czynników kształtujących ich ocenę aktualnych 
warunków prowadzenia działalności gospodarczej w kraju. 

Publikacje wyników IOP są uważnie śledzone 
i relacjonowane przez czołowe polskie media ekonomiczne, 
w tym m.in. Polską Agencję Prasową, Gazetę Giełdy Parkiet, 

Rzeczpospolitą, czy Puls Biznesu.

Indeks

Optymizmu Przedsiębiorców

cykliczne badanie ankietowe klimatu

Co miesiąc pytamy członków

koniunktury gospodarczej w Polsce

Pracodawców RP o ich ocenę zmiany 

bieżącej sytuacji biznesowej

Ocena przyszłej sytuacji biznesowej

Ocena bieżącej sytuacji biznesowej
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któremu przewodniczą Pracodawcy 

RP, to jeden z najaktywniejszych 
zespołów. Prowadzi najbardziej 

- w zestawieniu z innymi zespołami 

- efektywny dialog między 
stronami społeczną oraz rządową.

Na tle pozostałych gremiów 

wyróżnia się liczbą wypracowanych 
stanowisk. W ramach Zespołu 

w 2017 r. przyjęto aż 9 wspólnych 
stanowisk, które zostały następnie 

przyjęte w formie uchwał przez 

partnerów społecznych na forum 

RDS. Obecnie trwają prace nad 

kolejnymi. Jest to najbardziej 

skuteczny Zespół, a jego działalność 

dowodzi, że dialog i współpraca 

partnerów społecznych są możliwe. 

Problem stanowi jednak wciąż 

respektowanie i realizacja tych 

porozumień przez stronę rządową.

Jedną z ważniejszych inicjatyw 

podejmowanych w 2017 r. przez 

Pracodawców RP na forum RDS była 

problematyka dotycząca podatku 
VAT od dotacji w projektach 
unijnych. 

Konsekwencją niekorzystnej 
interpretacji podatkowej 
dla beneficjentów, w tym 
również organizacji partnerów 
społecznych, jest konieczność 
zapłaty należnego podatku 
od towarów i usług od całości 
otrzymanej dotacji. Z naszej 

inicjatywy partnerzy społeczni od 

początku prowadzili intensywne 

działania na rzecz wydania przez 

Ministra Finansów odpowiedniej 

interpretacji ogólnej. Podjęta 

została w tej sprawie również 

uchwała oraz zorganizowano kilka 

spotkań roboczych. Nadal jednak 

liczymy na otwartość na dialog po 

stronie rządowej oraz pozytywne 

rozstrzygnięcie tego problemu.

Niezwykle aktywną działalność 

prowadzi też nasz Zespół doraźny 

ds. SOR. 

Został on wspomniany wprost 

w treści Strategii jako jedno 
z podstawowych gremiów 
monitorowania stanu realizacji 
SOR. Poszczególne posiedzenia 

Zespołu poświęcone 

są projektom strategicznym 
SOR, które wzbudzają 

największe zainteresowanie 

wśród partnerów społecznych. 

Dzięki bieżącej wymianie 

informacji z przedstawicielami 

rządu oraz instytucji publicznych 

zaangażowanych w realizację SOR, 

zapewniona jest transparentność 

procesu wdrażania Strategii.

Rada Dialogu Społecznego

Zespół problemowy

ds. polityki gospodarczej

Pracodawcy RP Zespół doraźny ds. SOR

i rynku pracy

na forum RDS
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Pracodawcy RP aktywnie działali też 

w ramach Podzespołu ds. ochrony 
zdrowia. Na jego forum udało 

się wypracować kilka wspólnych 

stanowisk stron, które dotyczyły 

m.in. interoperacyjności systemów 
w ochronie zdrowia czy kwestii 
powstawania baz danych.  
W ramach tego gremium 

dyskutowano także o finansowaniu 
i jakości w ochronie zdrowia. 
Niemniej jednak jest to obszar,  

który wymaga intensyfikacji dialogu 

po stronie rządowej. Bez tego trudno 

oczekiwać pozytywnych efektów  

w zakresie podejmowanych inicjatyw.

W 2017 r. Pracodawcy RP byli 

zaangażowani również w prace 

Zespołu doraźnego ds. zamówień 
publicznych. Na jego forum 

przygotowujemy propozycje 

dotyczące nowego Prawa 
zamówień publicznych i inicjujemy 
debatę w tym zakresie. Działamy 

na rzecz jak najszerszej partycypacji 

partnerów społecznych w tworzeniu 

przedmiotowej regulacji. Naszym 

zdaniem tylko takie podejście, 

w połączeniu z analityczną pracą 

ekspertów, pozwoli stworzyć projekt 

legislacyjny spełniający oczekiwania 

wszystkich stron.

Podzespół ds. 

ochrony zdrowia

Zespół doraźny ds.

zamówień publicznych
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Dużą aktywność wykazuje Podzespół ds. reformy 
polityki rynku pracy, któremu przewodniczą 

Pracodawcy RP. Na jego forum została 

zaprezentowana nasza inicjatywa “Pięciopak 
dla rynku pracy” zawierająca rekomendacje 
w zakresie zmian przyszłej polityki rynku pracy. 
W ramach tego Podzespołu podejmujemy również 

problematykę dotyczącą zatrudniania cudzoziemców 

i obowiązujących w tym zakresie nowych regulacji, 

które wzbudzają szereg wątpliwości.

Podzespół ds. reformy

polityki rynku pracy

Pracodawcy RP angażowali się również w prace nad 

projektem nowelizacji ustawy o RDS. 
Mimo, że ostateczna wersja projektu nie uwzględnia 

naszego postulatu dotyczącego rozszerzenia 

katalogu projektów aktów prawnych, obowiązkowo 

konsultowanych z RDS, na projekty inne niż rządowe, 

to uważamy, iż zmiany mające na celu 
usprawnienie działalności Rady są jak najbardziej 
potrzebne. Z tego względu, oraz z uwagi na 

to, że przedmiotowa nowelizacja wprowadza 

istotne uprawnienie polegające na możliwości 

wystąpienia przez RDS z wnioskiem o wydanie 

interpretacji ogólnej prawa podatkowego, popieramy 

przygotowane zmiany prawne.

Nowelizacja ustawy
o RDS
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Komisja Kodyfikacyjna

Prawa Pracy

14 marca 2018 r. zakończyła prace Komisja Kodyfikacyjna 

Prawa Pracy. Przygotowała ona projekty dwóch nowych 
Kodeksów pracy - indywidualnego i zbiorowego. 
Jednak z uwagi na daleko idące konsekwencje 

zaproponowanych w nich rozwiązań, które ograniczyłyby 
elastyczność po stronie przedsiębiorców i stanowiłby 
dla nich istotne utrudnienie, Pracodawcy RP 

(Pani prof. Monika Gładoch, Zastępca 

Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej) głosowali 

za odrzuceniem tych projektów. 

Nasze największe zastrzeżenia wzbudziło wprowadzenie 
domniemania istnienia stosunku pracy i istotne 
ograniczenie wykorzystywania umów cywilnoprawnych. 
Nowe regulacje przewidywały też wprowadzenie 
instytucji samozatrudnienia zależnego ekonomiczne 
oraz zatrudnienia niepracowniczego, reglamentując 
jednocześnie świadczenie pracy w tych formach. 

Za problematyczne uznaliśmy rozwiązania zmierzające 

do ograniczenia możliwości wykorzystania umów 

o pracę na czas określony i wprowadzenie nowych 
typów terminowych umów o pracę, które miałby 

niewielkie zastosowanie w praktyce. Wątpliwości 

pracodawców wywołało także istotne rozbudowanie 
przepisów nowego Kodeksu pracy i jego kazuistyka, 

przez co bardziej przypominał on w formie prawo 

administracyjne niż prawo pracy. 

Z uwagi m.in. na zgłaszane przez Pracodawców RP 

zagrożenia i problemy związane z projektem, MRPiPS 

odstąpiło od jego dalszego, całościowego procedowania. 

Zapowiedziało jednak nowelizację Kodeksu pracy, która 

obejmie jedynie rozwiązania akceptowalne dla partnerów 

społecznych, dotyczące takich kwestii jak uelastycznienie 
czasu pracy czy ułatwienia w zakresie rozwiązywania 
sporów zbiorowych. 

Taki obrót spraw, to sukces Pracodawców RP. 

Dzięki naszemu zaangażowaniu nie dopuściliśmy 

do wprowadzenia rozwiązań, które byłby niekorzystne 

dla pracodawców.
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Arena międzynarodowa

(ang. International Organisation 

of Employers - IOE) powstała w 

1920 r. i do dziś jest najbardziej 
wpływowym i znaczącym 
podmiotem reprezentującym 
pracodawców na szczeblu 
ponadnarodowym. 

Obecnie IOE zrzesza 150 członków 
z ponad 140 krajów, w tym

- od 1991 r. - jako jedyną polską 

organizację – Pracodawców 

Rzeczypospolitej Polskiej. Główną 

misją IOE jest propagowanie
i obrona interesów pracodawców 
na forach międzynarodowych.

Międzynarodowa Grupa B20 Międzynarodowa

Organizacja PracyOrganizacja

Pracodawców B20 jest podmiotem zrzeszającym 

przedstawicieli biznesu, który 

przygotowuje rekomendacje dla 
polityków spotykających się
w ramach grupy G20 – organizacji 

zrzeszającej 20 największych 
gospodarek świata. Wytwarzają 

one niemal 85 proc. światowego 

produktu krajowego brutto oraz 

generują ponad 75 proc. 

światowego handlu.  

 

Na poziomie krajowym członkami 

grupy B20 są liderzy środowiska 
biznesu, którzy prowadzą dialog 
z władzami i mobilizują sektor 
prywatny do aktywnego działania, 
w celu zapewnienia efektywnej pracy 

grupy G20. Pracodawcy RP są 
jedyną polską organizacją, której 
przedstawiciele uczestniczą w 
pracach B20 od 2012 roku – mimo,
iż Polska nie należy do G20.

(ang. International Labour 

Organization - ILO) została założona 

w 1919 roku, aby doprowadzić 

rządy, przedsiębiorców i związki 
zawodowe do wspólnego 
działania na rzecz sprawiedliwości 
społecznej i lepszych warunków 
życia na całym świecie. 

W roku swego pięćdziesięciolecia 

w 1969 roku MOP została nagrodzona 

Pokojową Nagrodą Nobla.
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Europejski Komitet Komitet Doradczy

Ekonomiczno-Społeczny Biznesu i Przemysłu

przy OECD
 (ang. European Economic 

and Social Committee - EKS) 
reprezentuje różnorodne 
środowiska społeczne 
i gospodarcze zorganizowanego 
społeczeństwa obywatelskiego. 

Jest instytucjonalnym organem 

doradczym powołanym 

w 1957 roku na mocy Traktatu 

Rzymskiego. Doradcza funkcja 

EKES-u umożliwia jego członkom, 

a zatem i reprezentowanym przez 

nich organizacjom, uczestniczenie 

w unijnym procesie decyzyjnym. 

Komitet liczy 353 członków z całej 

Europy, którzy są powoływani 

przez Radę UE. Pracodawcy RP 

są reprezentowani w Komitecie od 

2004 roku, kiedy to Polska stała się 

członkiem UE.

(ang. Business and Industry 

Advisory Committee to the OECD 

- BIAC) powstał w 1962 roku 

jako niezależna organizacja 
skupiająca przedstawicieli 
biznesu i przemysłu. Stanowi forum 

umożliwiające przedsiębiorcom 
wywieranie znaczącego 
wpływu na światową politykę 
gospodarczą i kreowanie trendów 
międzynarodowych. Nadrzędną 

funkcją BIAC jest promowanie 

interesów biznesu poprzez 

opiniowanie inicjatyw legislacyjnych 

podejmowanych przez OECD 

i państwa członkowskie. Pracodawcy 

RP są członkiem BIAC od 1996 roku, 

a w ramach organizacji zawiązano 

Polską Sekcję BIAC.



Raport roczny | 26

(ang.International Coordinating 

Council of Employers’ Unions).

Międzynarodowa Rada 

Koordynacyjna Związków 

Pracodawców powstała w 2010 roku 

i ma na celu sprzyjanie tworzeniu 
trwałych relacji między krajowymi 
organizacjami pracodawców, jak 
również wymianę doświadczenia 
w sferze regulacji stosunków 
społeczno-zawodowych
i gospodarczych. 

W skład ICCEU wchodzi 

18 organizacji z 15 państw.

- Fundacja Bilbao (ang. European 

Agency for Safety and Health 

at Work) jest organizacją 

trójstronną, w skład której 

wchodzą przedstawiciele rządów, 
pracodawców i pracowników. 

Jej misją jest poprawa warunków 
pracy na obszarze UE w zakresie 
bezpieczeństwa, zdrowia oraz 
produktywności. Główne zadanie 

agencji to zbieranie i publikowanie 

nowych badań naukowych oraz 

przygotowywanie statystyk 

w zakresie zdiagnozowanego ryzyka.

(ang. European Foundation for 

the Improvement of Living and 

Working Conditions) ma za zadanie 

polepszanie warunków życia i 
pracy w Europie. 

Jej podstawową rolą jest 

informowanie, doradztwo oraz 
przygotowywanie ekspertyz 
odnoszących się do poprawy 
warunków życia i pracy, relacji 
przemysłowych i zarządzania 
zmianą w Europie – dla kluczowych 

aktorów polityki społecznej Unii 

Europejskiej.
 

Międzynarodowa Rada Komitet ds. Europejska Fundacja 

Koordynacyjna Związków Bezpieczeństwa i Higieny ds. Poprawy Warunków 

Pracodawców w Miejscu Pracy Życia i Pracy



Raport roczny | 27



Raport roczny | 28

Albania
Bia³oruś
Bu³garia
Czarnogóra
Hiszpania
Kazachstan
£otwa
Malta
Mo³dawia
Niemcy
Rosja
Rumunia
Szwajcaria
Ukraina
W³ochy

1
1
1
1
2
1
1
4
1
2
1
2
1
6
2

Europa

Kanada
Stan Nevada

1
1

Ameryka
Pó³nocna

Egipt
Maroko
Senegal
Tunezja

2
1
1
1

Afryka

Arabia Saudyjska
Armenia
Azerbejd¿an
Chiny
Filipiny
Gruzja
Indie
Izrael
Jordania
Kazachstan
Korea
Mongolia
Rosja
Syria
Tajwan

1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1

Azja

50 umów
bilateralnych
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Wydarzenia krajowe i międzynarodowe

Projekt “GPS Przedsiębiorcy”

2 II 6 IV

Relacje gospodarcze PL-USA

Seminarium eksperckie: “Relacje gospodarcze PL-USA 
po objęciu urzędu przez Donalda Trumpa – nadzieje i 
obawy”. W trakcie dyskusji eksperci starali się odpowiedzieć 

na następujące pytania: Czego Polska gospodarka i polscy 

przedsiębiorcy mogą spodziewać się po objęciu władzy przez 

Sposoby pozyskiwania innowacji i rozwój 
gospodarki innowacyjnej 

Seminarium eksperckie: “Sposoby pozyskiwania innowacji i 

rozwój gospodarki innowacyjnej”.

Główne tematy poruszane podczas spotkania dotyczyły: 

pozyskiwania innowacji w polskiej rzeczywistości; 
gotowości polskich firm do współpracy w obszarze 
innowacji z partnerami zagranicznymi oraz kwestii 
posiadania przez duże firmy własnych centrów B+R.

POLSKA POLSKA

2017

Donalda Trumpa? Czy i jak polityka nowej administracji wpłynie 

na dotychczasowe relacje handlowe PL-USA? Jakie mogą 

być możliwe implikacje dla polskiej gospodarki w przypadku 

rezygnacji USA z planu zawarcia porozumienia handlowego 

UE-USA (TTIP)?
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11-12 V 18 V
ŚWIAT ŚWIAT

Nadzwyczajne spotkanie grupy pracodawców 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego

Nadzwyczajne spotkanie grupy pracodawców Europejskiego 

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego odbyło się na Malcie.  

W wydarzeniu uczestniczył Prezydent Pracodawców RP 

Andrzej Malinowski oraz Wiceprezydent Janusz Pietkiewicz.

Podczas sesji otwierającej dyskutowane były konsekwencje 

Spotkanie grupy roboczej B20 do spraw 
ochrony zdrowia

W Berlinie odbyło się spotkanie grupy roboczej B20 

do spraw ochrony zdrowia. Pracodawców RP reprezentował 

Wiceprezydent Janusz Pietkiewicz.

Grupa jest nową inicjatywą B20 niemieckiej Prezydencji G20. 

Powstała w lutym 2017 r. i liczy 92 członków z 24 krajów. 

Grupą kierują szefowie firm Bayern, Merck i Philips, 

a w pracach uczestniczą także m.in. szefowie lub członkowie 

zarządów Novartis, Pfizer, Siemens, Boston Consulting Group 

i Banku Światowego. Pomimo krótkiego okresu działania, 

wyborów prezydenckich we Francji. 
W ramach panelu pt. „Czy UE zachęca do inwestowania  

w sektor prywatny”? głos zabrał m.in. Prezydent Malty  

Marie-Louise Coleiro Preca, a keynote speech wygłosił  

Premier Malty Joseph Muscat.

od lutego grupa robocza opracowała uzgodnione 
w ramach B20, rekomendacje branżowe dla głów państw 
i rządów G20 oraz wręczyła je ministrom zdrowia Niemiec 
i Argentyny. Rekomendacje dotyczą m.in. wyzwań i szans 

związanych z rozwojem nowych technologii, profilaktyki 

i budowania ponad granicami infrastruktury, zagrożeń 

powodowanych przez światowe epidemie, likwidacji do 2020 

roku 10 najgroźniejszych chorób tropikalnych zgodnie z mapą 

drogową Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), ochrony 

danych i zapobiegania cyberatakom na instytucje 

zdrowia, oraz idei opracowania narodowych strategii 

ochrony zdrowia w krajach G20.
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Spotkanie Rady Zarządzającej Międzynarodowej 
Rady Związków Pracodawców (ICCEU)  
10-lecie Republikańskiego Związku 
Pracodawców Armenii (RUEA) 

Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski został 
powołany na stanowisko Przewodniczącego Rady 
Koordynacyjnej ICCEU w 2018 roku.  
Podczas wizyty w Erywaniu Prezydent Pracodawców RP 

Andrzej Malinowski wziął udział w obchodach 10-lecia 

Republikańskiego Związku Pracodawców Armenii (RUEA). 

Podczas uroczystości nagrodził Optimusem 

Gagika Makaryana, Prezydenta RUEA za budowanie roli 

biznesu, promowanie idei przedsiębiorczości i zasługi

dla krajowego i międzynarodowego ruchu pracodawców. 

Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO)
- wybór władz 

Międzynarodowa Organizacja Pracodawców IOE, do której jako 

jedyni w Polsce należą Pracodawcy RP, ma nowe władze. 

Jej nowym prezydentem został Erol Kiresepi reprezentujący 
turecką organizację TISK, zastępując na tym stanowisku 

Daniela Funes de Rioja z Argentyny.

Nowoczesne aplikacje

Seminarium eksperckie: “Nowoczesne aplikacje – znaczenie 
i rola w rozwoju gospodarczym i społecznym”.

W trakcie seminarium poruszano m.in. kwestie kształtu rynku 

pracy w obliczu rozwoju aplikacji; przełamywania wykluczeń 

oraz cyfryzacji gospodarki.

25 V 4 VI 7 VI
ŚWIAT ŚWIAT POLSKA

W Genewie odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie 
Międzynarodowej Organizacji Pracodawców (IOE), 
które wybrało nowe władze na najbliższe trzy lata, do 2020 

roku. Oprócz nowego prezydenta wybrani zostali także 

wiceprezydenci, sprawujący funkcje szefów 5 organizacji 

regionalnych IOE: Azji, Afryki, Ameryki Łacińskiej, Ameryki 

Północnej oraz Europy wspólnie z Azją Centralną.
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Kongres Funduszy Europejskich

W warszawskim hotelu Marriott Pracodawcy RP zorganizowali 

kongres “Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju”. 
Oprócz przedstawicieli pracodawców

i przedsiębiorców w konferencji uczestniczyli także 

reprezentanci administracji rządowej oraz związków 

zawodowych.

W Kongresie uczestniczyło 166 osób reprezentujących 
wszystkie grupy interesariuszy EFS z całego kraju. 
Gościem honorowym Kongresu był Pan Minister Jerzy 
Kwieciński, który przedstawił obecny stan wdrażania EFS 
oraz perspektywy na przyszłość.

13 IX
POLSKA

W trakcie funduszu odbyło się 6 paneli tematycznych 
dotyczących wdrażania różnych osi programu POWER 
oraz Programów Regionalnych:

1. Kwalifikacje pracowników  – szkolić czy zwalniać?  
Moderator: Rafał Kamiński, p.o. Dyrektora Departamentu 

Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach Polska Agencja 

Rozwoju Przedsiębiorczości.

2. Długotrwale bezrobotni – niewykorzystany potencjał? 
Moderator: Iwona Szmitkowska, Prezes Zarządu 

Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia. 

3. Fundusze dla kształcenia - nowa kadra dla rozwoju. 
Moderator: Paweł Pyrzyński, Prezes Europejskiego 

Towarzystwa Rozwoju Kompetencji Społecznych  

im. Johna Deweya. 

4. Rola kształcenia zawodowego we wspieraniu
innowacyjności gospodarki w województwie mazowieckim. 

Moderator: Artur Andrysiak, Członek Zarządu Agencji 

Rozwoju Mazowsza.

5. Wykluczeni czy niedocenieni? – dylematy zatrudnienia
osób marginalizowanych.
Moderator: Prof. dr hab. Mirosław Grewiński, Prorektor  

w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. J. Korczaka, Animator 

Pracy Rady Sektorowej ds. Kompetencji – Pomoc Społeczna.

6. Przedsiębiorcy – czy warto szukać wsparcia?  

Moderator: Anna Świebocka - Nerkowska, Dyrektor 

Departamentu Usług Rozwojowych, Polska Agencja Rozwoju 

Przedsiębiorczości

Uczestnikami kongresu byli przedstawiciele administracji 
rządowej, samorządowej, firm oraz NGO. Kongres został 

bardzo pozytywnie oceniony przez uczestników, 

którzy wyrazili prośbę o cykliczność tego wydarzenia.
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Podpisanie porozumienia o współpracy 
z Chińską Radą Promocji Handlu zagranicznego 

Siedzibę Pracodawców RP odwiedziła delegacja 
Chińskiej Rady Promocji Handlu Zagranicznego na czele 

z jej Pierwszym Wiceprzewodniczącym Zhangiem Wei. 

Pracodawców RP reprezentował Prezydent Andrzej Malinowski, 

Wiceprezydent Janusz Pietkiewicz oraz doradca Prezydenta 

Sławomir Majman. W trakcie wizyty podpisano porozumienie 
o współpracy między Pracodawcami RP a CCPIT.

Spotkanie z Sekretarzem Generalnym BIAC 
Bernhardem Welschkem 

W siedzibie Pracodawców RP odbyło się spotkanie z 

Sekretarzem Generalnym BIAC Bernhardem Welschke oraz 

Dyrektorem ds. Strategii i Komunikacji Alim Karami-Ruizem. 

Zaprezentowali oni działania OECD 
i ich wpływ na biznes oraz możliwości wpływu polskich 
przedsiębiorców na OECD.

Debata ekspercka poświęcona konsekwencjom 
planowanych zmian w Ustawie o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

W trakcie dyskusji zastanawiano się nad propozycjami zmian 
do Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi zgłoszonymi przez Ministerstwo Zdrowia 

(m.in. ograniczenie godzin emisji reklam alkoholu oraz zwiększenie 

uprawnień rad gminy w zakresie uchwalania liczby punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych i godzin ich sprzedaży).

18 IX
ŚWIAT

17 X
POLSKA

15 IX
ŚWIAT
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Open Eyes Economy Summit

Pracodawcy RP są współorganizatorem i współgospodarzem 

„Open Eyes Economy Summit”, które jest przedsięwzięciem 

pokazującym, że nadszedł czas na zmianę „ekonomii 
chciwości” w „ekonomię wartości”. 

Pracodawcy RP w ramach OEES odpowiadają za blok 

„Człowiek – Praca”. W tym bloku sesji i dyskusji staramy się 

pokazać, że obserwowany dziś rozwój elastycznych form 
pracy (gig economy) lub alternatywnych – w stosunku do 
tradycyjnych – form zatrudnienia, związanych z rozwojem 
nowoczesnych aplikacji, jest wyraźnym dowodem zmian 

14-15 XI
POLSKA

2000 200 4590

Spotkanie z organizacjami pracodawców 
z Węgier, Rumunii i Słowacji

Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski wziął udział 

w spotkaniu szefów organizacji pracodawców z Węgier, 

Rumunii i Słowacji, które odbyło się w Budapeszcie. Tematem 

spotkania było pogłębianie współpracy organizacjami oraz 
sytuacja w globalnej gospodarce. Organizatorem spotkania 

był Węgierski Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, a udział 

wzięli także przedstawiciele Krajowego Związku Pracodawców 

Rumuńskich oraz Związku Przedsiębiorców Słowacji.

12 XII
ŚWIAT

nadchodzących zarówno na rynku pracy, jak i zmian 
w podejściu do filozofii pracy jako takiej. Proces ten wydaje 

się być nieuchronny. W obliczu rozwoju technologicznego, 

koniecznym jest przedefiniowanie roli człowieka w obszarze 

pracy jako części dynamicznie rozwijającej się gospodarki 

innowacyjnej.

uczestników prelegentów

125 5
wolontariuszy bloków

tematycznych

minut prelekcji

ponad prawie

Open Eyes Economy Summit 2017

w liczbach
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Konferencja ekspercka: “Przyszłość produkcji 
żywności i rolnictwa w Polsce - perspektywa 
Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku”

Wzięli w niej udział m.in. wiceminister rolnictwa, 

przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz prezydium Komisji 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP. Podczas konferencji 

dyskutowano o tym, jak planowane zmiany we Wspólnej 
Polityce Rolnej wpłyną na branżę rolno-spożywczą 

Debata ekspercka: “Współpraca nauki 
z biznesem - czyli o sposobach na uzyskanie 
wymiernych korzyści płynących z rozwoju 
gospodarki innowacyjnej”.

Dyskutowano m.in na temat barier ograniczających 
współpracę nauki z biznesem i o sposobach ich likwidacji; 
efektywnych sposobów komercjalizacji prac badawczych 
oraz koncepcji Instytutu Biotechnologii Medycznej 
w kontekście rozwoju przemysłu farmaceutycznego.

9 I 6 II
POLSKA POLSKA

2018

w Polsce po 2020 roku oraz jak realnie zmienić się mogą 
zasady i możliwości udzielania wsparcia rolnikom i firmom 
zajmującym się produkcją żywności. Zastanawiano się także, 

które z branż sektora rolno-spożywczego w Polsce należy 

w szczególności wspierać i rozwijać.
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Seminarium szkoleniowe: “RODO – czyli jak 
efektywnie przygotować firmę do zmian 
w obszarze ochrony danych osobowych”.

Główne tematy poruszane podczas szkolenia: stosowanie 
RODO i prawa krajowego - najistotniejsze zmiany w stosunku 

do obecnego stanu prawnego; obowiązki i odpowiedzialność 

przedsiębiorstw w związku z RODO; konsekwencje zmian 

w prawie pracy wynikające z wdrożenia RODO. W szkoleniu 

prelekcję wygłosił Pan dr Maciej Kawecki, Dyrektor 

Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie 

Cyfryzacji, odpowiedzialny za wdrożenie RODO”.

26 III
POLSKA

Jesteśmy 
organizatorem, 
partnerem m.in.:

· Eastern Europe Energy Forum

· Kongresu Zdrowia 

  Pracodawców RP

· Open Eyes Economy Summit 

· Europejskiego Kongresu 

  Gospodarczego  

  w Katowicach

· Europejskiego Kongresu 

  Finansowego w Sopocie 

· Welconomy Forum w Toruniu 

· Forum Ekonomicznego  

  w Krynicy-Zdrój
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Nagrody i wyróżnienia

Nagrody przyznawane przez 
Pracodawców Rzeczypospolitej 
Polskiej od roku 2002. 
Przyznawane są wybitnym 
osobistościom ze świata 
gospodarki, polityki, kultury 
i mediów. Statuetki wręczane 
są podczas Balu Pracodawców.

Wektory 
2017

Wektory 25-lecia 

Gala Wektorów 2017 odbyła się 
13 stycznia 2018 roku w Pałacu 
Zamoyskich (Restauracja Endorfina). 
Wzięło w niej udział blisko 400 gości. 
Wśród nich znaleźli 
się przedstawiciele Kancelarii 
Prezydenta RP, Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów, Sejmu, 
Senatu i Parlamentu Europejskiego. 

Wektory to nagroda Pracodawców 
RP przyznawana za działalność 
przynoszącą szczególne korzyści 
polskiej gospodarce oraz za tworzenie 
klimatu sprzyjającego rozwojowi 
przedsiębiorczości.

1. Provident Polska S.A.

2. Wojciech Faszczewski 
– Prezes Zarządu Przedsiębiorstwo    

Przemysłu Spożywczego  

“PEPEES” S.A.

3. Igor Klaja – Prezes Zarządu
OTCF – właściciel Marek 4F i Outhorn 

4. Krzysztof Domarecki 
– założyciel Selena FM S.A.

5. Norbert Rethmann
Honorowy Przewodniczący Rady     

Nadzorczej Grupy Rethmann

6. Rafał Holanowski 
– Prezes Zarządu Supra Brokers S.A.

7. Paweł Gos 
– Prezes Zarządu, Exact Systems S.A. 

8. Zrzeszenie Międzynarodowych 
    Przewoźników Drogowych 
    w Polsce

Wektory

i Super Wektor

1. Telewizja Polsat Sp. z o.o.

2. LUX MED Sp. z o.o.

3. „Pracodawcy Pomorza i Kujaw”  
    Związek Pracodawców

Super Wektor 
2017

Mateusz Morawiecki 
Prezes Rady Ministrów 

Za to, że najpierw nakreślił 
odpowiednią strategię 
– Strategię na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju, 
a następnie przekonał do jej 
realizacji siły polityczne. 

Za to, że oddał w niej należne 
miejsce przedsiębiorcom, 
bez których rozwój Polski 
nie jest możliwy.
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Gala wręczenia nagród 
odbyła się 14 grudnia 2017 r. 
Gościem specjalnym był były 
Komisarz Unii Europejskiej 
ds. Rozszerzenia Unii Günter 
Verheugen.

Optimusy 2017

Pracodawcy RP jak co roku nagrodzili 
firmy i osoby związane z Organizacją. 
Kluczem do zdobycia nagrody jest 
wysiłek i energia poświęcone dla rozwoju 
Organizacji lub wspierania polskiej 
przedsiębiorczości. Każdy, kto działa 
na rzecz wartości wyznawanych przez 
Pracodawców RP, może znaleźć się 
wśród nagrodzonych.

1. Jerzy Bartnik
- Prezes Związku Rzemiosła Polskiego  

w latach 2001 - 2017

2. Szymon Chrostowski
- Prezes Polskiej Koalicji Pacjentów 

Onkologicznych, Fundacja ‘Wygrajmy 

Zdrowie’

3. prof. Andrzej Mariusz Fal
- Prezes zarządu głównego Polskiego 

Towarzystwa Zdrowia

4. Marek Wójcik
- Pełnomocnik zarządu Związku 

Miast Polskich

Optimusy
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Publikacje prasowe
Eksperci Pracodawców RP komentując zmiany i wydarzenia 
gospodarcze są stale obecni w najbardziej opiniotwórczych 
gazetach: „Rzeczpospolitej”, „Dzienniku Gazecie Prawnej”, 
„Pulsie Biznesu”, „Parkiecie”, „Gazecie Wyborczej” 
i „Polsce The Times”. 

Naszych opinii nie brakuje w prasie specjalistycznej 
i regionalnej. Gościmy w programach Telewizji Polskiej, 
TVN i Polsatu. Naszą specjalnością stały się komentarze 
w audycjach gospodarczych stacji TVN 24 Biznes i Świat, 
TVP Info i Polsat News. Głos naszej Organizacji słychać 
także w najważniejszych stacjach radiowych – Polskim Radiu, 
Radiu Eska, Radiu Zet, RMF FM i TOK FM.

Najsilniejszy oddźwięk ma publicystyka gospodarcza 
Prezydenta Pracodawców RP Andrzeja Malinowskiego. 
Jego cotygodniowe felietony w „Rzeczpospolitej” 
przyciągają rosnące grono stałych czytelników. 

My w mediach

Według danych Newton Media nasz roczny 

Strona internetwa w ciągu

ekwiwalent reklamowy za publikacje 

ostatniego roku zanotowała

i cytowania medialne wynosi ponad

204 927 755 zł

222 438 odsłon

TV

254
Internet

6895

Radio

525
Publikacje

9044

Prasa

1075

Nagrań video

104
Czas oglądania

32 723 min

Łącznie 
wyświeteń

23 310

Studio TV 

Studio TV Pracodawców RP zajmuje się relacjonowaniem 
działalności organizacji i promowaniem wydarzeń, 
którym Pracodawcy RP patronują. 

Studio produkuje zarówno materiały newsowe, jak 
i promocyjne. Realizujemy obsługę video eventów 
organizowanych w siedzibie Pracodawców RP, a także 
działamy „w terenie”. Studio dysponuje szerokim 
zapleczem technicznym oraz profesjonalną infrastrukturą, 
m.in. green boxem.

Od stycznia 2017 do marca 2018 roku na kanale YouTube.pl
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Media społecznościowe

które odwiedziły nasz profil, bądź zobaczyły nasze informacje 
w aktualnościach czy też na pasku aktywności Fan Page 
Pracodawców RP na Facebooku.

       Youtube/pracodawcyrp

Zainteresowanie widzów zdobywa Studio 
Telewizyjne Pracodawców RP. Powstało 
w nim 99 relacji reporterskich, wywiadów
i felietonów poświęconych gospodarce 
i Organizacji. 

       Facebook/pracodawcyrp

Profil Pracodawców RP na Facebooku staje 
się coraz bardziej popularny. 

Przeformatowanie treści z czysto eksperckich 
na newsowe, uproszczone przekazy przyniosło 
dobry efekt.101. Materiał zyskał 2 207 wyświetleń.

W ciągu ostatniego roku

posty dotarły do

627 000 osób

Relacji

104
Widzów

13 621

       Twitter/pracodawcyrp

Nasze profile na Twitterze także intensywnie 
się rozwijają. Posty dotyczące ocen 
gospodarczych i prac legislacyjnych zyskują 
coraz większe uznanie ekspertów, 
polityków oraz przedstawicieli mediów. 

Tweetów

4 310
Nowych osób

1 132
Obserwujących

3 350

Najpopularniejszym materiałem była relacja z prezentacji 
najnowszego śmigłowca PZL Świdnik – AW 101. Materiał 
zyskał 2 207 wyświetleń.
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Rada Pracodawców RP
Prezydent

Andrzej Malinowski 

Wiceprezydenci

Dorota Hryniewiecka- Firlej
Joanna Makowiecka-Gaca 
Anna Rulkiewicz 
Iwona Sroka  
Renata Tomusiak
Ewa Wernerowicz
Dariusz Bąk 
Jan Buczek 
Grzegorz Dzik 
Mariusz Gaca  
Andrzej Jacaszek  
Piotr Kamiński  
Zbigniew Kmicic 
Mirosław Kowalik 
Krzysztof Krystowski 
Mariusz Książek 
Andrzej Mądrala  
Michał Mierzejewski  
Tomasz Misiak 
Remigiusz Nowakowski 
Jacek Owczarek 
Marcin Pawlak 
Mirosław Ślachciak  
Wojciech Trojanowski 
Tomasz Zaboklicki 

alna

Nasza organizacja

Wiceprezydenci Wykonawczy

Rafał Baniak
Janusz Pietkiewicz 
Marek Kowalski

Nasze platformy branżowe

· Platforma HR
· Platforma “Zdrowe Zdrowie”
· Platforma Farmaceutyczna
· Platforma Energetyczna
· Platforma Finansowa
· Platforma Budowlana
· Platforma “Forum Wydobywcze”
· Platforma “Forum Pracodawców 
  Rehabilitacji”
· Platforma ds. Funduszy  
  Europejskich
· Platforma Chemiczna

· Platforma Komunalna omu
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Reprezentują nas

Wojewódzkie Rady Dialogu 
Społecznego

WRDS dolnośląskie

Andrzej Kalisz
Piotr Frąszczak
Beata Staszków

WRDS kujawsko-pomorskie 

Mirosław Ślachciak
Romuald Kosieniak
Tomasz Ptaszyński
Wojciech Dobrak

WRDS lubelskie

Zbigniew Kmicic
Wojciech Włodarczyk
Mieczysław Majewski

Rada Dialogu Społecznego

Członkowie 

Andrzej Malinowski 
- wiceprzewodniczący
Joanna Makowiecka-Gaca 
Iwona Sroka
Rafał Baniak
Jan Buczek 
Marek Kowalski
Arkadiusz Pączka - sekretarz

WRDS lubuskie

Henryk Maciej Woźniak
Krzysztof Częstochowski
Kamil Jakubowski

WRDS łódzkie

Wojciech Słowikowski
Waldemar Biliński
Marek Szydłowski

WRDS małopolskie

Andrzej Zdebski
Antoni Matyasik
Piotr Litwiński

WRDS mazowieckie

Robert Siewior
Tadeusz Wilk
Robert Składowski

WRDS opolskie

Dawid Seifert
Ireneusz Urbaniec
Józef Stelmachowski

WRDS podkarpackie

Grażyna Podhajski
Agnieszka Szott
Krzysztof Tokarz

WRDS podlaskie

Waldemar Pędziński
Adam Byglewski
Jarosław Dzięgielewski

WRDS pomorskie

Jan Zarębski
Paweł Pettke

WRDS śląskie

Andrzej Węglarz
Kamil Kamiński
Łukasz Borecki

WRDS świętokrzyskie

Aleksander Kabziński
Józef Dąbek
Marek Świercz

WRDS warmińsko-mazurskie

Andrzej Ryński
Mirosław Kasacki
Roman Smoliński

WRDS wielkopolskie

Tomasz Działyński
Wojciech Kruk
Rafał Fabisiak

WRDS zachodniopomorskie 

Dariusz Więcaszek
Janusz Nahajowski
Jan Zasadziński 
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Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii 
Społecznej
Tomasz Misiak

Zespół ds. Strategii Europa 2020
Andrzej Malinowski  
 
Rada Interesariuszy Zintegrowanego 
Systemu Kwalifikacji
Kamil Mich

Komitet do spraw Umowy Partnerstwa
Kamil Mich

Krajowa Rada Konsultacyjna do 
Spraw Osób Niepełnosprawnych
Jan Zając

Rada Nadzorcza Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych
Jan Zając

Forum Firm Rodzinnych przy Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
Marek Pasztetnik

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego
Dariusz Kozerawski

Rada Statystyki
Franciszek Kubiczek

Międzynarodowa Organizacja 
Pracodawców (IOE)

Andrzej Malinowski
Janusz Pietkiewicz
Beata Maria Staszków

B20

Andrzej Malinowski członek grupy 
zadaniowej B20 ds.finansowania 
wzrostu i infrastruktury

Janusz Pietkiewicz członek grupy 
zadaniowej B20 ds. zatrudnienia i 
edukacji 

Europejski Komitet 
Ekonomiczno-Społeczny 
(EKES)

Andrzej Malinowski 
Janusz Pietkiewicz 

Działają w 4 sekcjach tematycznych
i 4 innych organach Komitetu.

ECO – ds. unii gospodarczej i walutowej 
oraz spójności gospodarczej i społecznej

INT – ds. jednolitego rynku, produkcji 
i konsumpcji

REX – ds. stosunków zewnętrznych

TEN – ds. transportu, energii, 
infrastruktury i społeczeństwa 
informacyjnego 

Mazowiecka Rada 
Innowacyjności
Andrzej Malinowski

Komisja Nadzoru Audytowego przy 
Ministrze Finansów
Piotr Kamiński

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy 
Monika Gładoch

Komitet Sterujący ds. koordynacji 
interwencji EFSI w sektorze zdrowia 
Andrzej Mądrala 

Rada Nadzorcza Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych 
Iwona Sroka 

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia
Małgorzata Gałązka-Sobotka 
 
Rada Nadzorcza Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości 
Mirosław Ślachciak 

Rada Rynku Pracy
Arkadiusz Pączka
Andrzej Kubisiak 

Rada Ochrony Pracy
Paweł Markowski
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Komitet Doradczy Biznesu 
i Przemysłu przy OECD (BIAC)

Mariusz Gaca
Janusz Pietkiewicz

Międzynarodowa Rada 
Koordynacyjna Związków 
Pracodawców (ICCEU)

Andrzej Malinowski

Komitet ds. Bezpieczeństwa 
i Higieny w Miejscu Pracy 

Rafał Hrynyk 

Europejska Fundacja ds. 
Poprawy Warunków Życia 
i Pracy (EUROFOUND)

Łukasz Kozłowski 

Jeśli chcesz:

Dołącz do nas

monitorować legislację

wziąć udział w szkoleniu, konferencji,
 seminarium, kongresie 

zorganizować wydarzenie

reprezentować swoje interesy na arenie krajowej 
i międzynarodowej

skorzystać ze Studia TV i GreenBox’a

wziąć udział w misjach gospodarczych

wystąpić w charakterze eksperta

nawiązać nowe 
kontakty biznesowe
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Zaufali nam
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/pracodawcyrp

Pracodawcy RP | ul. Brukselska 7, 03-973 Warszawa

T. +48 22 518 87 00 · E. sekretariat@pracodawcyrp.pl 

www.pracodawcyrp.pl


