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Cel Lewiatana: podtrzymanie w 2010 roku mo liwie wysokiego
wzrostu gospodarczego

Priorytety:

• bezpiecze stwo finansów publicznych (w tym reformy emerytalnej)
• dzia ania na rzecz efektywnego finansowania przedsi biorstw
• przeniesienie wybranych rozwi za antykryzysowych do trwa ych

rozwi za legislacyjnych
• obni anie kosztów dzia alno ci gospodarczej przez deregulacj i

odbiurokratyzowanie gospodarki

Zadania wynikaj ce z kalendarza:

• poszerzenie legitymacji do sk adania wniosków do TK
• przygotowanie programu Lewiatana 2010-2013
• prezentowanie postulatów biznesu w kampaniach wyborczych
• wspieranie dzia profrekwencyjnych w kampaniach wyborczych
• przygotowanie do polskiej prezydencji w UE

© 2010 PKPP Lewiatan
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Obszary projektowe:
1. Elastyczne prawo pracy

2. Dialog spo eczny i stosunki przemys owe dla rozwoju gospodarki

3. Koszty pracy i aktywna polityka rynku pracy

4. Ogólne warunki gospodarowania

5. Bran owe warunki gospodarowania

6. Ni sze i prostsze podatki

7. Fundusze europejskie

8. Innowacyjno

9. Energia i ochrona rodowiska

10. Polityka gospodarcza

11. Wizerunek PKPP Lewiatan

© 2010 PKPP Lewiatan
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1. Elastyczne prawo pracy

Cele obszaru:

• zwi kszenie elastyczno ci i autonomii stron w kszta towaniu warunków
zatrudnienia

• liberalizacja stosunków pracy
• rozwój elastycznych form zatrudnienia

Priorytety 2010:

• uproszczenie i uelastycznienie zasad organizacji czasu pracy
• atwienie stosowania ró nych form zatrudnienia, w tym terminowych

umów o prac , pracy tymczasowej i telepracy
• wprowadzenie zach t dla pracodawców w podnoszeniu kwalifikacji

zawodowych pracowników
• uelastycznienie zasad wynagradzania pracowników
• wprowadzenie u atwie w zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników
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2. Dialog spo eczny i stosunki
przemys owe dla rozwoju gospodarki

Cele obszaru:

• wzmacnianie oddzia ywania PKPP Lewiatan na kszta t rozwi za
gospodarczych, stosunki pracy i rynek pracy poprzez mechanizmy
dialogu spo ecznego

• budowa efektywnego modelu stosunków pracy poprzez racjonalizacj
i elastyczno zbiorowego prawa pracy

Priorytety 2010:

• rozszerzenie legitymacji organizacji pracodawców do sk adania
wniosków do Trybuna u Konstytucyjnego w sprawach gospodarczych

• wzmocnienie efektywno ci oddzia ywania dialogu spo ecznego
poprzez mechanizmy uzgodnie autonomicznych

• monitorowanie wdra ania pakietu antykryzysowego i wypracowanie
zasad w czenia na sta e do Kodeksu pracy elastycznych zasad
gospodarowania czasem pracy

• racjonalizacja uprawnie zwi zkowych na poziomie zak adu pracy
• wzmacnianie wizerunku pracodawcy w stosunkach pracy (badanie

„Przedsi biorczy Polacy”)
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3. Koszty pracy i aktywna polityka rynku pracy

Cele obszaru:

• dopasowanie polityki rynku pracy i systemu edukacji do potrzeb
pracodawców

• powi kszanie zasobów pracy
• obni anie kosztów pracy
• ograniczenie obci administracyjnych

Priorytety 2010:

• poprawa efektywno ci po rednictwa pracy poprzez umo liwienie
kontraktowania us ug przez urz dy pracy

• wprowadzenie nowych instrumentów wspierania zatrudnienia
• poprawa efektywno ci i obni enie kosztów funkcjonowania systemu

emerytalnego
• zapobieganie nieracjonalnym propozycjom podnoszenia kosztów

pracy i prowadzenia dzia alno ci gospodarczej
• ograniczenie obci administracyjnych i finansowych pracodawców

w obszarze prawa pracy i ubezpiecze spo ecznych
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4. Ogólne warunki gospodarowania
Cele obszaru:

• tworzenie lepszych regulacji prawnych
• znoszenie barier w prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej
• obni anie kosztów prowadzenia dzia alno ci gospodarczej
• uproszczenie procedur administracyjnych, s dowych i formalno ci

Priorytety 2010:

• zniesienie jak najwi kszej liczby barier dla przedsi biorców i obywateli
(projekt ustawy deregulacyjnej);

• uproszczenie zasad podejmowania i prowadzenia dzia alno ci
us ugowej na terytorium RP (implementacja dyrektywy us ugowej);

• wdro enie procedur elektronicznych dla us ugodawców (SPC -
implementacja dyrektywy us ugowej)

• przygotowanie strategii promocji polskiej gospodarki (projekt ustawy
o systemie promocji polskiej gospodarki);
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5. Bran owe warunki gospodarowania

Cele obszaru:

• poprawa warunków prawnych funkcjonowania przedsi biorców
• zapobieganie pogorszeniu warunków prawnych funkcjonowania

poszczególnych bran

Priorytety 2010:

• zapewnienie przedsi biorcom przyjaznych warunków prawnych do
prowadzenia dzia alno ci gospodarczej na rynkach regulowanych
(telekomunikacja, media, sektor finansowy, kosmetyki, ubezpieczenia,
farmacja itd.)

• zmiany prawne umo liwiaj ce skrócenie czasu realizacji inwestycji
infrastrukturalnych
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Projekty 2010:

• Prawo telekomunikacyjne
• Komisja Prawa Autorskiego
• Ochrona zdrowia przed paleniem tytoniu
• Obrót alkoholem
• Przeniesienie uprawnie z koncesji
• Reforma finansowania s by zdrowia
• System gwarancji i por cze Skarbu Pa stwa

Bran owe warunki gospodarowania cd.

© 2010 PKPP Lewiatan
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6. Ni sze i prostsze podatki
Cele obszaru:

• obni enie kosztów stosowania przepisów podatkowych
• zmniejszanie ryzyk podatkowych zwi zanych ze stosowaniem

przepisów podatkowych
• zwi kszanie konkurencyjno ci polskiego systemu podatkowego

zapewniaj cej lokowanie trwa ych inwestycji w Polsce

Priorytety 2010:

• zapewnienie korzystnych rozwi za dla podatników w ostatecznym
brzmieniu tzw. noweli statystycznej VAT

• zapewnienie korzystnych rozwi za dla pracodawców w ostatecznym
brzmieniu tzw. noweli PIT 40 lub niedopuszczenie do uchwalenia
ustawy

• wprowadzenie zmian do przepisów podatkowych, w szczególno ci:
dotycz cych podatku od nieruchomo ci, Ordynacji podatkowej oraz
VAT

• zwi kszenie tempa i zakresu prac koncepcyjnych nowych ustaw o
podatkach dochodowych



11© 2010 PKPP Lewiatan

7. Fundusze europejskie
Cele obszaru:

• zapewnienie efektywnego udzia u Konfederacji w systemie wdra ania
funduszy strukturalnych w perspektywie finansowej 2007-2013

• zabieganie o uproszczenie i zwi kszenie przejrzysto ci systemu
wdra ania w perspektywie finansowej 2007-2013

• reprezentacja interesów przedsi biorców ubiegaj cych si i
realizuj cych projekty finansowane z funduszy strukturalnych

• wykorzystanie zewn trznych róde finansowania dla rozwoju PKPP
Lewiatan

Priorytety 2010:

• zwi kszenie wp ywu na zasady i praktyk wdra ania programów
operacyjnych 2007-2013 na poziomie regionalnym

• wypracowanie stanowiska PKPP Lewiatan dotycz cego koncepcji
polityki spójno ci po 2013 r.

• dostosowanie instrumentów wsparcia i zasad dost pu do funduszy
europejskich do potrzeb gospodarki

• przygotowanie oraz pozyskanie finansowania na projekty rozwojowe
PKPP Lewiatan/ organizacji regionalnych/bran owych



12© 2010 PKPP Lewiatan

8. Innowacyjno
Cele obszaru:

• efektywna polityka innowacyjna rz du wspieraj ca konkurencyjno
gospodarki i przedsi biorstw;

• czenie si PKPP Lewiatan w dzia ania UE na rzecz wzrostu
innowacyjno ci.

Priorytety 2010:

• poprawa warunków prawnych i finansowych dla przedsi biorców
realizuj cych inwestycje innowacyjne oraz prowadz cych dzia alno
B+R;

• poprawa dost pu przedsi biorców do rodków publicznych - unijnych
oraz krajowych - na prowadzenie dzia alno ci B+R oraz realizacj
projektów innowacyjnych;

• budowa efektywnych relacji biznesu i wiata nauki;
• poprawa ochrony w asno ci intelektualnej;
• promowanie postaw proinnowacyjnych w przedsi biorstwach.
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9. Energia i ochrona rodowiska
Cele obszaru:

• budowa konkurencyjnego, transparentnego  i liberalnego rynku energii
elektrycznej

• tworzenie warunków rozwoju gospodarki niskoemisyjnej
• zmniejszenie obci administracyjnych i  finansowych wynikaj cych

z przepisów ochrony rodowiska

Priorytety 2010:

• deregulacja i liberalizacja rynków energii oraz zagwarantowanie
równego traktowania uczestników rynku energii;

• wypracowanie efektywnych rozwi za prawnych w zakresie
europejskiego systemu ochrony powietrza;

• wypracowanie rozwi za sprzyjaj cych produkcji energii
niskoemisyjnej, w tym energii z odpadów;

• zmniejszenie obci administracyjnych wynikaj cych z ustaw
rodowiskowych: o bateriach i akumulatorach; o niektórych

fluorowanych gazach cieplarnianych
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10. Polityka gospodarcza
Cel obszaru:

• wp ywanie na polityk makroekonomiczn pa stwa, by ogranicza a skutki
kryzysu, sprzyja a wej ciu polskiej gospodarki na cie szybkiego
wzrostu gospodarczego i wspiera a wzrost konkurencyjno ci
i innowacyjno ci Polski w d ugim okresie.

Priorytety 2010:

• bezpieczny bud et pa stwa 2010 (utrzymanie d ugu publicznego na
poziomie poni ej 55% PKB; przyspieszenie procesu reformy finansów
publicznych, w tym ograniczania wydatków)

• bezpieczny bud et pa stwa 2011 (utrzymanie deficytu bud etowego
poni ej 55% PKB; kontynuowanie reformy finansów publicznych)

• wspieranie procesu prywatyzacji
• wspieranie procesu demonopolizacji rynków sieciowych
• pog bianie wiedzy o przedsi biorstwach (MSP, firmach du ych, firmach

rednich) dla zapewnienie rozwoju kompetencji PKPP Lewiatan;
• zapewnienie, aby ekspertyza Lewiatana sta a si punktem odniesienia

w dyskusji publicznej o polskiej gospodarce
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Polityka gospodarcza cd.
Projekty 2010:

• Pakiet prorozwojowy
• Reforma finansów publicznych
• Bezpieczny bud et pa stwa na 2010 r.
• Bezpieczny bud et pa stwa na 2011 r.
• Wspieranie rozwoju PPP
• Badania konkurencyjno ci sektora MSP
• Badania du ych firm
• Indeks Biznesu PKPP Lewiatan
• Strategia UE 2020
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11. Wizerunek PKPP Lewiatan
Cel obszaru:

• wsparcie dla wp ywu PKPP Lewiatan na legislacj gospodarcz i
polityk makroekonomiczn pa stwa oraz wewn trzne wzmacnianie
Konfederacji

Priorytety 2010:

• wzmocnienie wizerunku PKPP Lewiatan jako organizacji eksperckiej i
skutecznie reprezentuj cej stanowisko przedsi biorców

• wiadomienie grupom docelowym mi dzynarodowego
zaanga owania Lewiatana, przede wszystkim na forum UE i w
BUSINESSEUROPE

• uzyskanie pozycji lidera w ród podmiotów promuj cych koncepcj
spo ecznej odpowiedzialno ci przedsi biorstw jako narz dzia
osi gania przewagi konkurencyjnej i poprawy wizerunku biznesu po
kryzysie

• usprawnienie komunikacji wewn trznej w PKPP Lewiatan
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Europejska dzia alno PKPP Lewiatan
Cele obszaru:

• Lewiatan jako wiod cy g os biznesu w sprawach unijnych
• ówny partner dla rz du i biznesu w przygotowaniach do Prezydencji

Polski w UE

Priorytety 2010:

• wi kszy wp yw na kszta t europejskiej legislacji
• bli sza wspó praca z instytucjami europejskimi w nowej kadencji

Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej
• przygotowanie dzia PKPP Lewiatan na polsk prezydencj w UE
• wp yw na priorytety polskiej prezydencji
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Przygotowania do polskiej prezydencji w UE w 2011

Dzia ania:

• lista europejskich projektów legislacyjnych Lewiatana zgodna
z pi cioletnim planem pracy Komisji Europejskiej

• wspó praca w wybranych obszarach legislacyjnych z polskimi
europos ami oraz przedstawicielami rz du

• realizacja czterech kluczowych projektów legislacyjnych
• opracowanie priorytetów polskiego biznesu na czas prezydencji Polski

w UE
• koordynacja prac z  rz dem RP nad priorytetami polskiej prezydencji;

wspó praca w okre laniu priorytetów
• wspó praca przy opracowaniu priorytetów biznesu Trio prezydencji

(Polska-Dania-Cypr) – warsztat na temat wspólnych priorytetów i dzia
• komunikowanie przygotowa do prezydencji w mediach w Polsce

i Brukseli

Europejska dzia alno PKPP Lewiatan cd.

© 2010 PKPP Lewiatan
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PROJEKTY WSPIERAJ CE:

d arbitra owy
Lewiatan Business Angels
Kompetencje II
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