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Priorytety
1. 35 rekomendacji dla rządu:
•
•
•
•
•
•
•

pakiet antykryzysowy
aktywne polityki rynku pracy (model flexicurity)
reforma emerytalna cd.
deregulacja
stanowienie prawa
efektywna polityka społeczna
przyspieszenie postępowań sądowych, promocja arbitrażu

•
•

zamówienia publiczne
e-administracja i agenda cyfrowa

2. Agenda europejska

Ekspertyza i legislacja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Polityka gospodarcza
Ogólne warunki gospodarowania
Niższe i prostsze podatki
Koszty pracy i aktywna polityka rynku pracy
Elastyczne prawo pracy
Rozwój dialogu społecznego i stosunków przemysłowych
Branżowe warunki gospodarowania
Energia i ochrona środowiska
Fundusze europejskie
Innowacyjność
Badanie i analiza makro i mikroekonomiczna

1. Polityka gospodarcza
Cel obszaru:
•
•
•

monitorowanie działań rządu i Parlamentu mających wpływ na sytuację finansów
publicznych,
przygotowanie propozycji i wpływ na wdrożenie zmian w obszarze wydatków z
budżetu państwa w celu ochrony przed wzrostem danin publicznych,
identyfikacja zagrożeń makroekonomicznych tworzących bariery rozwoju
gospodarczego.

1. Polityka gospodarcza
Priorytety 2012:
•
•
•
•
•
•

stabilne finanse publiczne (przyspieszenie procesu reformy finansów
publicznych, w tym ograniczenia wydatków i poszerzenia bazy podatkowej),
bezpieczny budżet państwa 2013 (utrzymanie deficytu budżetowego poniżej
55% PKB),
wspieranie zmian poprawiających efektywność nadzoru właścicielskiego
w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
reforma finansów publicznych,
bezpieczny budżet państwa na 2013,
Europejskie Zarządzanie Gospodarcze.

1. Ogólne warunki gospodarowania
Cel obszaru:
•
•
•
•

tworzenie lepszych regulacji prawnych,
znoszenie barier w prowadzeniu działalności gospodarczej,
obniżanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
uproszczenie formalności i procedur administracyjnych i sądowych.
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2. Ogólne warunki gospodarowania
Priorytety 2012:
•
•
•
•

reforma systemu stanowienia prawa,
reforma procesu dochodzenia należności,
zniesienie jak największej liczby barier dla przedsiębiorców i obywateli,
uproszczenie jak największej liczby procedur administracyjnych i
formalności dla przedsiębiorców,
• wdrożenie jak największej liczby procedur elektronicznych dla
przedsiębiorców w kontaktach z administracją publiczną.
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2. Ogólne warunki gospodarowania
Projekty krajowe 2012:
•
•
•
•
•
•
•
•

projekt ustawy deregulacyjnej (III),
projekt ustawy o systemie promocji polskiej gospodarki,
prawo holdingowe,
odpowiedzialność członków zarządu w spółkach handlowych – art. 296 k.k.,
zmiany w rejestrze klauzul abuzywnych,
zwiększenie efektywności zamówień publicznych,
reforma systemu stanowienia prawa,
reforma procesu dochodzenia należności.
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2. Ogólne warunki gospodarowania
Projekty unijne 2012:
• projekt rozporządzenia w sprawie wspólnych europejskich przepisów

dotyczących sprzedaży (Sales Law),
• projekt w sprawie spójnego podejścia do kwestii pozwów zbiorowych na
poziomie UE,
• projekt dyrektywy w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów
konsumenckich (dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich),
• projekt rozporządzenia w sprawie internetowego systemu rozstrzygania
sporów konsumenckich (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach
konsumenckich),
• Zielona księga – Unijne ramy ładu korporacyjnego,
• umowa międzynarodowa o jednolitym sądzie patentowym,
• agenda Cyfrowa kolejne kroki,
• przegląd dyrektywy w sprawie podpisu elektronicznego,
• pan- europejskie rozwiązania w zakresie elektronicznego wzajemne uznawania
identyfikacji i e-uwierzytelniania,
• projekt rozporządzenia o ochronie danych osobowych w UE.
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3. Niższe i prostsze podatki
Cele obszaru:
• obniżenie kosztów stosowania przepisów podatkowych,
• zmniejszanie ryzyk podatkowych związanych ze stosowaniem przepisów
podatkowych,
• zwiększanie konkurencyjności polskiego systemu podatkowego
zapewniającej lokowanie trwałych inwestycji w Polsce.
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3. Niższe i prostsze podatki
Projekty 2012:
•
•

•
•
•
•

nowelizacja przepisów o podatku VAT (uproszczenia, samochody, korekty, efaktura),
zmiana przepisów o podatkach dochodowych (ujednolicenie opodatkowania
przedsiębiorców, zbliżenie wyniku bilansowego i podatkowego, dostosowanie
przepisów ustawy o CIT do współczesnych realiów prowadzenia działalności
gospodarczej,
zmiany w ordynacji podatkowej (dualizm kontroli, sankcje 75%, interpretacje,
odszkodowania,
definicja budowli w podatku od nieruchomości,
komunikat KE w sprawie VAT,
projekt Świadomy Podatnik: przeprowadzenie kampanii edukacyjnoinformacyjnej dla MŚP.

4. Koszty pracy i aktywna polityka rynku pracy
Cele obszaru:
•
•
•
•

wzrost zatrudnienia i przeciwdziałanie zmianom demograficznym,
dopasowywanie polityki rynku pracy i systemu edukacji do potrzeb pracodawców i
zmian demograficznych,
stworzenie spójnego i efektywnego systemu ubezpieczeń społecznych,
ograniczenie obciążeń i kosztów administracyjnych.

Priorytety 2012:
•
•
•
•

wprowadzenie nowych zasad kontraktowania usług rynku pracy i zmiana zasad ich
finansowania,
poprawa efektywności funkcjonowania II filara oraz stworzenie systemu wypłat
emerytur kapitałowych,
zrównanie zasad prowadzenia IKZE przez PTE do obowiązujących inne podmioty
rynku finansowego,
uproszczanie procedur dotyczących delegowania pracowników z krajów trzecich do
UE.

4. Koszty pracy i aktywna polityka rynku pracy
Projekty 2012:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wydłużenie powszechnego wieku emerytalnego, podwyższenie wieku emerytalnego
służb mundurowych,
zmiany umożliwiające świadczenie usług rynku pracy przez wyspecjalizowane firmy,
zwiększenie efektywności FP,
zmniejszenie klina podatkowego,
nowelizacja ustawy o praktykach absolwenckich,
racjonalizacja systemu wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy,
kształtowanie kwalifikacji i kompetencji wg zapotrzebowania pracodawców,
stworzenie spójnego i efektywnego systemu ubezpieczeń społecznych,
ograniczenie obciążeń administracyjnych pracodawców,
w obszarze prawa pracy i ubezpieczeń społeczny,
ułatwienie delegowania oraz przenoszenia pracowników w ramach przedsiębiorstw
wielonarodowych,
Projekt wspierający: Rada Rynku Pracy.

5. Elastyczne prawo pracy
Cele obszaru:
•
•
•

zwiększenie elastyczności i autonomii stron w kształtowaniu warunków
zatrudnienia,
liberalizacja stosunków pracy,
rozwój elastycznych form zatrudnienia.

Priorytety i projekty 2012:
•
•
•
•
•

zmiany w przepisach o czasie pracy,
uproszczenie i uelastycznienie zasad organizacji czasu pracy,
ułatwienie stosowania różnych form zatrudnienia, w tym terminowych umów o
pracę, pracy tymczasowej i telepracy,
zmiana przepisów Kodeksu pracy w zakresie podnoszenia kwalifikacji
zawodowych pracowników,
wprowadzenie elastycznej organizacji pracy i kształtowania czasu pracy w
ramach negocjacji nad kształtem dyrektywy o czasie pracy.

6. Rozwój dialogu społecznego i stosunków
przemysłowych
Cele obszaru:
•

•

wzmacnianie oddziaływania PKPP Lewiatan na kształt rozwiązań
gospodarczych, stosunki pracy i rynek pracy poprzez mechanizmy dialogu
społecznego,
budowa efektywnego modelu stosunków pracy poprzez racjonalizację i
elastyczność zbiorowego prawa pracy.

6. Rozwój dialogu społecznego i stosunków
przemysłowych
Priorytety i projekty 2012:
•
•
•

•
•
•
•

rozszerzenie legitymacji organizacji pracodawców o wnioski do Trybunału
Konstytucyjnego w sprawach gospodarczych,
wzmocnienie efektywności oddziaływania dialogu społecznego na kierunki
polityki publicznej w obszarze rynku pracy i zatrudnienia,
wdrożenie rozwiązań pakietu antykryzysowego i wypracowanie zasad włączenia
na stałe do Kodeksu pracy elastycznych zasad gospodarowania czasem pracy i
uregulowania umów na czas określony,
racjonalizacja uprawnień związkowych na poziomie zakładu pracy,
wzmacnianie wizerunku pracodawcy w stosunkach pracy,
Rada Dyrektorów Personalnych,
Centrum Monitoringu Stosunków Pracy i Dialogu Społecznego.

7. Branżowe warunki gospodarowania
Cele obszaru:
•
•

poprawa warunków prawnych funkcjonowania przedsiębiorców
reprezentujących poszczególne branże,
zapobieganie pogorszeniu warunków prawnych funkcjonowania poszczególnych
branż.

Priorytety 2012:
•

•

zapewnienie przedsiębiorcom przyjaznych warunków prawnych do prowadzenia
działalności gospodarczej na rynkach regulowanych (telekomunikacja, media,
sektor finansowy, farmacja itd.),
zmiany prawne umożliwiające skrócenie czasu realizacji inwestycji
infrastrukturalnych;

7. Branżowe warunki gospodarowania
Projekty 2012:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prawo telekomunikacyjne,
ustawa o radiofonii i telewizji,
rewizja dyrektywy tytoniowej,
postępowania przed Komisją Prawa Autorskiego,
przywrócenie legalności reklamy aptek,
liberalizacja prawa pocztowego,
wprowadzenie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych,
podatek bankowy,
bankowy tytuł egzekucyjny,
projekt dyrektywy rady w sprawie wspólnego systemu podatku od transakcji
finansowych,
pakiet legislacyjny Capital Requirements Directive IV (tzw. CRD IV),
ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
prawo prasowe,
indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE),
poprawa efektywności funkcjonowania II filara i stworzenie systemy wypłat emerytur
kapitałowych,
dotacje na uczelnie i kształcenie studentów,
rada ds. Infrastruktury (projekt wspierający).

8. Energia i ochrona środowiska
Cele obszaru:
•
•
•

budowa konkurencyjnych, transparentnych i liberalnych rynków energii
elektrycznej i gazu,
tworzenie warunków rozwoju gospodarki niskoemisyjnej,
zmniejszenie obciążeń administracyjnych i finansowych wynikających z
przepisów ochrony środowiska.

Priorytety 2012:
•
•
•
•
•

obniżenie ryzyka regulacyjnego na rynku energii,
wypracowanie rozwiązań umożliwiających efektywne przejście do 3.okresu
Europejskiemu Systemu Handlu uprawnieniami do emisji CO2 (ETS III),
wypracowanie rozwiązań sprzyjających produkcji energii niskoemisyjnej, w tym
energii ze źródeł odnawialnych i z odpadów,
stworzenie efektywnego systemu gospodarki odpadami w Polsce,
zmniejszenie obciążeń administracyjnych wynikających z ustaw
środowiskowych: o odpadach; prawa ochrony środowiska.

8. Energia i ochrona środowiska
Projekty 2012
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mix energetyczny Polski,
polityka klimatyczno-energetyczna UE,
wsparcie rozwoju energetyki odnawialnej,
uwolnienie rynku gazu ziemnego,
narodowy plan gazu łupkowego,
system pomocy publicznej dla przemysłów energochłonnych,
projekt ustawy o odpadach,
projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
uproszczenie systemu sprawozdawczości i systemu opłat za zanieczyszczanie
środowiska,
regulacje dotyczące biopaliw i biokomponentów,

9. Fundusze europejskie
Cele obszaru:
•
•
•
•

uczestnictwo w wypracowaniu rozwiązań dla funduszy europejskich po roku
2013, na poziomie europejskim i krajowym,
skuteczne uczestnictwo Konfederacji w systemie wdrażania funduszy
strukturalnych w perspektywie finansowej 2007-2013,
zabieganie o uproszczenie i zwiększenie przejrzystości systemu wdrażania w
perspektywie finansowej 2007-2013,
wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania dla rozwoju PKPP Lewiatan.

Priorytety i projekty 2012:
•
•
•

przygotowanie koncepcji wsparcia rozwoju przedsiębiorstw w ramach polityki
spójności po 2013,
uczestnictwo w wypracowaniu stanowisk rządowych w negocjacjach
perspektywy finansowej 2014-2020,
ocena skuteczności wybranych instrumentów wsparcia 2007-2013.

10. Innowacyjność
Cel obszaru:
•
•

efektywna polityka innowacyjna rządu wspierająca konkurencyjność gospodarki
i przedsiębiorstw,
włączenie się PKPP Lewiatan w działania UE na rzecz wzrostu innowacyjności.

Priorytety 2012:
•
•

•
•
•

poprawa warunków prawnych i finansowych dla przedsiębiorców realizujących
inwestycje innowacyjne oraz prowadzących działalność B+R,
poprawa dostępu przedsiębiorców do środków publicznych - unijnych oraz
krajowych - na prowadzenie działalności B+R oraz realizację projektów
innowacyjnych,
budowa efektywnych relacji biznesu i świata nauki,
poprawa ochrony własności intelektualnej,
promowanie postaw proinnowacyjnych w przedsiębiorstwach.

10. Innowacyjność
Projekty 2012:
•
•
•
•
•

Czarna lista barier innowacyjności – pozyskanie finansowania unijnego na jej
przygotowanie,
współpraca z polskim SME Envoy w celu wypracowania metod zwiększenia
innowacyjności w MSP,
nowelizacja ustawy o niektórych formach wspierania innowacyjności,
nowelizacja ustaw chroniących własność intelektualną (ustawa prawo własności
przemysłowej, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych),
PKPP Lewiatan partnerem KE w działaniach UE na rzecz wzrostu innowacyjności.

11. Badania i analiza makro i mikroekonomiczna
Cel obszaru:
• badanie przedsiębiorstw w celu identyfikacji zmian w nich zachodzących i
wskazywania potrzeb w zakresie zmian regulacji prawnych,
• zbieranie, analizowanie i przygotowywanie informacji wspierających opinie do
projektów legislacyjnych,
• budowanie wizerunku PKPP Lewiatan jako organizacji profesjonalnej,
dysponującej własnymi badaniami i analizami,
• dostarczanie informacji dotyczących trendów rozwojowych gospodarki.
Projekty 2012:
• badania MSP’2012 i wykorzystanie wyników,
• badania dużych firm’2012 i wykorzystanie wyników,
• Indeks Biznesu PKPP Lewiatan,
• biuletyn PKPP Lewiatan – dla Członków, wybranych pracowników KE, BE,
polskiej administracji i parlamentarzystów,
• Forum Menedżerów Ryzyka.

Wizerunek Lewiatana
Cel obszaru:
•
•
•
•
•

umacnianie marki Lewiatana,
wsparcie wpływu Lewiatana na legislację gospodarczą i politykę
makroekonomiczną państwa,
wsparcie wpływu Lewiatana na legislację unijną oraz umocnienie pozycji
Lewiatana jako reprezentanta polskiego biznesu w UE,
kreowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorców,
wsparcie rozwoju organizacji.

Priorytety 2012:
•
•
•
•
•

upowszechnienie nowej wizualizacji Lewiatana,
wzmocnienie pozycji Lewiatana jako organizacji eksperckiej, skutecznie
reprezentującej stanowisko przedsiębiorców – osiągnięcie pozycji lidera
medialnego,
zwiększenie świadomości grup docelowych zaangażowania Lewiatana na forum
Unii Europejskiej,
poprawa komunikacji wewnętrznej w biurze Lewiatana,
usprawnienie komunikacji wewnętrznej z członkami Lewiatana oraz wsparcie
pozyskiwania nowych członków.

Wzrost zaangażowania biznesu w rozwój kapitału
społecznego w Polsce
Projekt 2012:
•

wzmocnienie kapitału społecznego w przedsiębiorstwach z wykorzystaniem
narzędzi CSR (realizowany ze wsparciem środków EFS i w partnerstwie z
Deloitte).

Cele Lewiatana:
•
•

•

wypracowanie skutecznych narzędzi dialogu z głównymi interesariuszami
przedsiębiorstwa (pracownicy, klienci, otoczenie społeczne),
wzmacnianie strategicznego podejścia do CSR w firmach członkowskich
Lewiatana poprzez promocję Modelu Rozwoju Społecznej
Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa wypracowanego w partnerstwie z
Deliotte i NSZZ Solidarność,
promocja obustronnie korzystnej współpracy biznesu z III sektorem.

Projekty wspierające
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wsparcie dla sieci aniołów biznesu
Flexicurity
Diversity Index
Świadomy Podatnik
CSR II
Kompetencje III
Rada Infrastruktury
Sąd Arbitrażowy
Wizerunek przedsiębiorców

Wydarzenia 2012
•
•
•
•
•

Zawody narciarskie Krynica, 2-4 marca
Polsko-Amerykański Szczyt Biznesu, 19 maja
Gala Nagród Lewiatana, 23 maja
Zgromadzenie Ogólne, 23 maja
Polsko-Włoskie Forum Gospodarcze, Rzym, maj

•
•
•
•
•
•

Morskie Regaty Lewiatana, Grecja
Piknik Lewiatana, Manifest cyfryzacyjny
Letni Uniwersytet Lewiatana, lipiec
Regaty Lewiatana, Sztynort,
Europejskie Forum Nowych Idei, Sopot, 28-29 września
Spotkanie jesienne, Ossa, listopad

Konferencje 2012
•
•
•
•
•

Konferencja MSP
Konferencja „Badanie dużych firm”
Świadomy podatnik 6 regionalnych konferencji
Flexi 7 warsztatów
Twój czas, Twój Kapitał 10

•
•

Diversity 6 regionalnych konferencji
MSP 5 regionalnych konferencji + 1 ogólnopolska

PKPP LEWIATAN
STYCZEŃ 2012

