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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Projekt ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców wchodzi w skład pakietu
„Konstytucji Biznesu”, którego celem jest pełniejsze urzeczywistnienie konstytucyjnej zasady wolności działalności
gospodarczej oraz innych konstytucyjnych zasad relewantnych dla przedsiębiorców i wykonywanej przez nich
działalności gospodarczej. Podstawą do realizacji tego celu będzie ustawa Prawo przedsiębiorców, która zastąpi obecnie
obowiązującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. W jasny i przejrzysty sposób ureguluje ona nie tylko
sposób podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w Polsce, ale też wprowadzi szereg norm o charakterze
gwarancyjnym dla przedsiębiorców i zasad niedopuszczających do nadmiernej ingerencji organów władzy publicznej w
konstytucyjnie zagwarantowaną wolność działalności gospodarczej (oraz inne zasady dotyczące przedsiębiorców), m.in.
przez wyraźne podkreślenie zasady „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”, nakazanie organom domniemania
uczciwości przedsiębiorców czy rozstrzygania na ich rzecz wątpliwości faktycznych.
Tym samym, „Konstytucja Biznesu” ma stanowić pozytywny, prowolnościowy przełom w relacjach przedsiębiorców z
organami administracji publicznej, pozwalający na wyzwolenie polskiej przedsiębiorczości i przywrócenie administracji
publicznej jej właściwej, służebnej względem obywateli, roli. Proponowane w „Konstytucji Biznesu” rozwiązania
opierają się na trzech filarach: 1) rozwiązaniach materialnoprawnych służących wzmocnieniu wolności i praw
przedsiębiorców, w szczególności wolności działalności gospodarczej, i wyposażeniu przedsiębiorców w konkretne
roszczenia i inne instrumenty prawne umożliwiające tym ostatnim zabezpieczenie ich słusznych potrzeb i oczekiwań
chronionych zasadami konstytucyjnymi zasadami, zwłaszcza w relacjach z organami władzy publicznej; 2) ustanowieniu
zasad opracowywania przez Radę Ministrów oraz przez inne organy rządowe (w tym przez poszczególnych ministrów)
projektów ustaw określających warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, a także zasad
monitorowania praktycznych skutków obowiązywania już uchwalonych tego rodzaju ustaw, w celu zapewnienia
przyjaznych warunków prawnych dla podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej; 3) gwarancjach
instytucjonalnych rzeczywistego stosowania zasad określonych w projekcie PP w praktyce relacji pomiędzy
przedsiębiorcami a organami władzy publicznej.
Projekt ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców konstytuuje trzeci ze
wspomnianych filarów, który dopełnia rozwiązania „Konstytucji Biznesu” i ma za zadanie wspieranie i monitorowanie
właściwego wdrożenia „Konstytucji Biznesu” w praktyce. Należy bowiem podkreślić, że nie mniej ważne od
wyartykułowania w treści ustawy Prawo przedsiębiorców praw przysługujących przedsiębiorcom oraz zasad, na których
powinny opierać się relacje pomiędzy przedsiębiorcami i organami władzy publicznej jest zapewnienie ich rzeczywistego
stosowania. W tym celu projektodawca przewidział powołanie w ustawie Prawo przedsiębiorców dwóch nowych
instytucji, o charakterze gwarantów instytucjonalnych zasad i praw wyrażonych w ustawie Prawo przedsiębiorców:
Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzecznika Przedsiębiorców, a niniejsza ustawa określa zakres i sposób
ich działania.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
W odpowiedzi na wskazane powyżej potrzeby, przedmiotowy projekt reguluje kompleksowo funkcjonowanie dwóch
nowych instytucji – Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzecznika Przedsiębiorców – których utworzenie
przewiduje projekt ustawy Prawo przedsiębiorców.
Propozycje mają charakter powszechny, będą korzystnie oddziaływać na działających w Polsce przedsiębiorców, w
szczególności mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Wprowadzanie rozwiązań jest pożądane, zarówno z punktu
widzenia rozwoju przedsiębiorczości, jak i rozwoju całej gospodarki.

I.

Komisja Wspólna Rządu i Przedsiębiorców

Komisja Wspólna Rządu i Przedsiębiorców ma stanowić podstawową instytucję wspierającą i monitorującą wdrażanie
zasad „Konstytucji Biznesu” w praktyce. Komisja Wspólna ma w szczególności działać na rzecz realizacji zasad:
wolności działalności gospodarczej, pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej, bezstronności i
równego traktowania, zrównoważonego rozwoju oraz zasady uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów
oraz słusznych interesów przedsiębiorców.
Idea powołania Komisji Wspólnej wyrasta m.in. z pozytywnych doświadczeń płynących z prac Zespołu do spraw
Doskonalenia Regulacji Gospodarczych – organu pomocniczego Ministra Rozwoju i Finansów, którego zadaniem jest
wsparcie działań Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kształtowania i poprawy warunków podejmowania i
wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w którego skład wchodzą
przedstawiciele 11 organizacji przedsiębiorców.
Szczególnym przedmiotem zainteresowania Komisji Wspólnej ma być, w zamierzeniu projektodawcy, identyfikacja
problemów dotykających przedsiębiorców, które wymagają interwencji legislacyjnej lub pozalegislacyjnej, w obszarach
relacji pomiędzy przedsiębiorcami oraz pomiędzy przedsiębiorcami a organami administracji publicznej, tj. w takich
obszarach jak: deregulacja prawa gospodarczego, dereglamentacja działalności gospodarczej, obciążenia podatkowe
nakładane na przedsiębiorców, upowszechnianie mediacji i arbitrażu wśród przedsiębiorców, doskonalenie form
prawnych działalności gospodarczej, przeciwdziałanie zatorom płatniczym, czy sprawy związane ze zmniejszaniem
obowiązków sprawozdawczych i ewidencyjnych oraz prekonsultacja stosownych rozwiązań legislacyjnych.
W zamierzeniu projektodawcy, przedmiotem zainteresowania Komisji Wspólnej nie będą zagadnienia społeczne, w tym
związane z relacjami pomiędzy pracodawcami a pracownikami. W szczególności, uprawnienia Komisji Wspólnej nie
będą w żadnym razie naruszać właściwości i kompetencji Rady Dialogu Społecznego ani Wojewódzkich Rad Dialogu
Społecznego.
W skład Komisji wejdą przedstawiciele strony rządowej i organizacji przedsiębiorców. Co do zasady, Komisja wyrażać
będzie opinie na zasadzie uzgodnienia, dopiero w przypadku, gdy konsensusu nie da się osiągnąć, każda ze stron
przyjmie własne stanowisko w danej sprawie. Pracami Komisji będą kierować współprzewodniczący – minister
właściwy do spraw gospodarki oraz przedstawiciel strony przedsiębiorców. Tworzone będą ponadto stałe i doraźne
zespoły problemowe. Posiedzenia Komisji odbywać się będą w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy
miesiące.
II. Rzecznik Przedsiębiorców
Podstawowym zadaniem Rzecznika Przedsiębiorców będzie również dbałość o właściwe wdrożenie zasad „Konstytucji
Biznesu” w praktyce, tak, aby wspomniany pozytywny, prowolnościowy przełom w relacjach przedsiębiorców z
organami administracji publicznej stał się faktem. Rzecznik Przedsiębiorców ma stać na straży praw przedsiębiorców, a
w swojej działalności uwzględniać szczególnie interes mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Rzecznika powoływać
będzie na okres 5 lat Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki. Osoba sprawująca tę
funkcję będzie apolityczna i nie będzie mogła prowadzić działalności nie dającej się pogodzić z pełnionym urzędem. Do
zadań Rzecznika należeć będą w szczególności:
 opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących interesów przedsiębiorców oraz zasad wykonywania
działalności gospodarczej;
 pomoc w organizacji mediacji pomiędzy przedsiębiorcami a organami administracji publicznej;
 współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi.
W zakresie swojej działalności Rzecznik będzie mógł m.in.:
 występować do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo wydanie lub zmianę
innych aktów prawnych w sprawach dotyczących działalności gospodarczej;
 występować do właściwych organów z wnioskiem o wydanie objaśnień prawnych;
 żądać od organów władzy publicznej, organizacji lub instytucji złożenia wyjaśnień, udzielenia informacji lub
udostępnienia akt i dokumentów;
 występować do Sądu Najwyższego z wnioskami w sprawie rozstrzygnięcia rozbieżności wykładni prawa w zakresie
przepisów prawnych dotyczących działalności gospodarczej;
 zwracać się do właściwych organów, organizacji lub instytucji z ocenami i wnioskami o podjęcie działań
zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw przedsiębiorców oraz usprawnienia trybu załatwiania spraw
w tym zakresie;
 wstrzymać kontrolę przedsiębiorcy, jeżeli poweźmie uzasadnione podejrzenie naruszenia przepisów prawa w toku tej
kontroli.
Podjęcie czynności przez Rzecznika będzie następowało z urzędu bądź na wniosek. Realizacja jego zadań będzie
następowała przy pomocy specjalnie powołanego w tym celu biura.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Instytucja Rzecznika (ombudsmana) reprezentującego interesy przedsiębiorców zaczyna pojawiać się w ostatnich latach

w systemach prawno-instytucjonalnych coraz większej liczby państw.
Instytucje posiadające funkcje zbliżone do Rzecznika Przedsiębiorców działają m.in. w Australii (od 2016 r.), Gruzji, na
Ukrainie oraz w niektórych stanach USA (np. w stanie Maryland).
Przykładowo, w Gruzji Rzecznik Biznesu powstał w wyniku przekształcenia w 2015 r. urzędu Rzecznika Podatników.
Działa on z urzędu bądź na wniosek, a do jego podstawowych kompetencji należą: zwracanie się do instytucji
specjalistycznych i naukowych o wyjaśnienia bądź wnioski; tworzenie grup roboczych, w skład których mogą wejść
przedstawiciele organów publicznych i sektora prywatnego; współpraca z organami publicznymi oraz pełnienie funkcji
konsultanta sądowego (Amicus Curiae) w Trybunale Konstytucyjnym.
Na Ukrainie Rzecznik Biznesu funkcjonuje od 2014 r., a jego głównym zadaniem jest rozpatrywanie skarg dotyczących
przypadków korupcji i naruszania interesów przedsiębiorców przez władze rządowe i samorządowe.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Przedsiębiorcy

Organizacje reprezentujące
przedsiębiorców,
spełniające odpowiednie
wymagania ustawowe
Rada Ministrów

Wielkość
Przedsiębiorcy wśród
4,2 mln
zarejestrowanych
podmiotów gospodarki
narodowej
(w tym ponad 2 mln
aktywnych
przedsiębiorców)

Źródło danych
GUS (Zmiany
strukturalne grup
podmiotów gospodarki
narodowej w rejestrze
REGON, I półrocze
2016 r.)

Oddziaływanie
Stworzenie instytucji, które będą ich
reprezentować, a także dbać o ich
interesy

Umożliwienie delegowania
przedstawicieli do Komisji Wspólnej
Rządu i Przedsiębiorców

Minister właściwy do spraw gospodarki
będzie współprzewodniczącym Komisji
Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców;
będzie składał wniosek w sprawie
powołania i odwołania Rzecznika
Przedsiębiorców; stronę rządową w
Komisji Wspólnej będą reprezentować
przedstawiciele Rady Ministrów; Prezes
Rady Ministrów będzie wskazywał
przedstawicieli strony rządowej w
Komisji Wspólnej, a także na wniosek
ministra właściwego do spraw
gospodarki będzie powoływał i
odwoływał Rzecznika Przedsiębiorców.
Sąd Najwyższy
Ustawa z dnia 23
Rzecznik Przedsiębiorców będzie
listopada 2002 r. o
kolejną instytucją, która będzie miała
Sądzie Najwyższym
prawo zwrócić się do Sądu
Najwyższego z wnioskiem w sprawie
rozstrzygnięcia rozbieżności wykładni
prawa.
Organy administracji
ok. 27 tys.
GUS tablice REGON Konieczność reagowania na
2015 r. - podmioty interwencje, zapytywania, wnioski
gospodarki narodowej Rzecznika Przedsiębiorców
–
administracja
publiczna
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Propozycja była przedmiotem prac Zespołu ds. Konstytucji Biznesu, organu pomocniczego Ministra Rozwoju. W skład
Zespołu wchodzili przedstawiciele świata nauki oraz praktycy prawa.
Propozycja była również przedmiotem prekonsultacji w ramach Zespołu do spraw Doskonalenia Regulacji Gospodarczych,
będącego organem pomocniczym Ministra Rozwoju i Finansów, skupiającym przedstawicieli organizacji przedsiębiorców.
Wstępny projekt ustawy został upubliczniony 18 listopada 2016 r., podczas Kongresu 590 w Rzeszowie, będącego forum
wymiany idei i doświadczeń polskich specjalistów z zakresu biznesu, nauki, polityki i legislacji, w ramach pakietu
„Konstytucja Biznesu”. Wstępny projekt został też zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju w dniu 18
listopada 2016 r.
Planowane jest przeprowadzenie szerokich konsultacji publicznych, w tym z reprezentatywnymi organizacjami
przedsiębiorców i pracodawców, jak i reprezentatywnymi organizacjami związkowymi. Lista podmiotów, którym projekt
Ustawa z dnia 8
sierpnia 1996 r. o
organizacji i trybie
pracy Rady Ministrów
oraz o zakresie
działania ministrów

zostanie przekazany w ramach konsultacji publicznych - w załączniku do OSR.
Projekt zostanie również przekazany do zaopiniowania przez Radę Dialogu Społecznego oraz Komisję Wspólną Rządu i
Samorządu Terytorialnego.
Projekt zostanie opublikowany na stronie BIP RCL w ramach Rządowego Procesu Legislacyjnego oraz na stronie
www.konsultacje.gov.pl
Termin rozpoczęcia konsultacji publicznych - luty 2017 r. Termin w konsultacjach publicznych – 30 dni.
Projekt zostanie opublikowany na stronie BIP RCL w ramach Rządowego Procesu Legislacyjnego oraz na stronie
www.konsultacje.gov.pl.
Termin rozpoczęcia konsultacji publicznych - luty 2017 r. Termin w konsultacjach publicznych – 30 dni.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
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Łącznie (0-10)
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JST
pozostałe jednostki

JST
pozostałe jednostki
Obsługę organizacyjną, techniczną i kancelaryjno-biurową Komisji Wspólnej Rządu i
Przedsiębiorców, jej zespołów i sekretariatu zapewni minister właściwy do spraw gospodarki.
Koszty finansowania obsługi będą pokrywane ze środków budżetu państwa, z części której
dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki.
Źródła finansowania

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rzecznika Przedsiębiorcy będą ujmowane w ustawie
budżetowej i pokrywane ze środków budżetu państwa, z części której dysponentem jest minister
właściwy do spraw gospodarki.
W pierwszym roku funkcjonowania Rzecznika wystąpią koszty związane z uruchomieniem Biura
Rzecznika (np. wydatki majątkowe), natomiast koszty związane z wynagrodzeniami będą wzrastały
stopniowo wraz z zatrudnianiem kolejnych osób aż do osiągnięcia stanu docelowego.

Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
pieniężnym
średnich
(w mln zł,
przedsiębiorstw
ceny stałe z
rodzina, obywatele oraz
2016 r.)
gospodarstwa domowe
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym

0

Skutki
1

2

3

5

10

Łącznie (0-10)

Stworzenie instytucji umożliwiających lepszą reprezentację i ochronę interesów
przedsiębiorców oraz poprawę środowiska, w którym funkcjonują.

sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw

Stworzenie instytucji umożliwiających lepszą reprezentację i ochronę interesów
przedsiębiorców oraz poprawę środowiska, w którym funkcjonują – rola ta w
odniesieniu do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw jest w szczególnym
stopniu przewidziana przy działalności Rzecznika Przedsiębiorców.

rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
Niemierzalne
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
nie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
nie dotyczy
zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:
Projekt nie nakłada dodatkowych obciążeń regulacyjnych na przedsiębiorców. Uprawnienia, które wynikają dla
przedsiębiorców z projektowanych przepisów mają na celu wsparcie ich praw.
Projekt może powodować dodatkowe obowiązki dla organów administracji publicznej (np. reagowanie na interwencje,
zapytania, wnioski) oraz Sądu Najwyższego (odniesienie się do wniosku Rzecznika w sprawie rozstrzygnięcia
rozbieżności wykładni prawa).
9. Wpływ na rynek pracy
Ulepszenie otoczenia instytucjonalno-prawnego wykonywania działalności gospodarczej w Polsce powinno zachęcić
potencjalnych przedsiębiorców do rozpoczynania i rozwijania działalności, co pośrednio mogłoby przełożyć się na
powstawanie nowych miejsc pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:
Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Brak wpływu

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Planuje się, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Ewaluacja nastąpi po 3 latach od wejścia przepisów w życie. Dokonana zostanie ocena:
 działalności Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców w tym:
 odbyte posiedzenia Komisji oraz stałych i doraźnych zespołów problemowych;
 wydane przez Komisję oraz stałe i doraźne zespoły problemowe opinie i stanowiska w zakresie projektów aktów
normatywnych, programów i innych dokumentów rządowych dotyczących wykonywania działalności
gospodarczej;
 tematyka innych opinii oraz stanowisk Komisji oraz stałych i doraźnych zespołów problemowych;
 działalności Rzecznika Przedsiębiorców poprzez zbadanie:
 wniosków, które wpłynęły do Rzecznika wraz ze wskazaniem, czy w odpowiedzi na nie podjęte zostały
odpowiednie czynności, wskazano wnioskodawcy przysługujące mu prawa i środki zaskarżenia, przekazano

sprawę według właściwości, czy też nie podjęto czynności;
 podjętych przez Rzecznika interwencji wraz ze wskazaniem sposobu rozstrzygnięcia sprawy, jak również
wstrzymanych przez Rzecznika kontroli;
 wniosków Rzecznika do właściwych organów o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo wydanie lub zmianę
innych aktów prawnych; wniosków o wydanie objaśnień prawnych; wniosków o przygotowanie OSR ex-post;
wniosków do Sądu Najwyższego w sprawie rozstrzygnięć rozbieżności wykładni prawa; wniosków o wszczęcie
przez uprawnionego przedstawiciela postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
W załączniku - lista podmiotów, którym przekazano projekt w ramach konsultacji publicznych.

Załącznik. Lista podmiotów, którym przekazano projekt w ramach konsultacji publicznych.
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8)
9)
10)
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15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
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23)
24)
25)
26)
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28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)

ABSL – Związek Liderów Sektora Usług Biznesu,
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.,
Business Centre Club,
Europejskie Centrum Konsumenckie,
Federacja – Porozumienie Polskiego Rynku
Nieruchomości,
Federacja Przedsiębiorców Polskich,
Forum Związków Zawodowych,
Fundacja im. Stefana Batorego,
Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
Fundacja Republikańska,
Geodezyjna Izba Gospodarcza,
Górnicza Izba Przemysłowo- Handlowa,
Hutnicza Izba Przemysłowo – Handlowa,
Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem
Prywatnym,
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową,
Izba Domów Maklerskich,
Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie”,
Izba Gospodarcza „Apteka Polska,
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie,
Izba Gospodarcza Gazownictwa,
Izba Przemysłowo - Handlowa Inwestorów
Zagranicznych w Polsce,
Konfederacja Lewiatan,
Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce,
Kongres Budownictwa,
Krajowa Federacja Konsumentów,
Krajowa Izba Biegłych Rewidentów,
Krajowa Izba Biopaliw,
Krajowa Izba Doradców Podatkowych,
Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych,
Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i
Telekomunikacji,
Krajowa Izba Gospodarcza,
Krajowa Izba Gospodarki Morskiej,
Krajowa Izba Gospodarki Odpadami,
Krajowa Izba Rozliczeniowa,
Krajowa Rada Izb Rolniczych,
Krajowa Rada Komornicza,
Krajowa Rada Notarialna,
Krajowa Izba Radców Prawnych,
Krajowa Rada Sądownictwa,
Krajowa Rada Spółdzielcza,
Krajowe Stowarzyszenie Przemysłu Tytoniowego,
Krajowy Związek Banków Spółdzielczych,
Krajowy Związek Rolników Kółek i Organizacji
Rolniczych,
Naczelna Organizacja Techniczna
Naczelna Rada Adwokacka,
Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług,
Naczelny Sąd Administracyjny,
NSZZ Solidarność,
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i
Pracodawców Przedsiębiorcy.pl
Ogólnopolski Związek Pracodawców Niepublicznych
Operatorów Pocztowych,
Ogólnopolskie Porozumienie Związków
Zawodowych,
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kupców Drobnej

71)
72)
73)
74)

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji,
Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego,
Polska Rada Biznesu,
Polska Izba Gospodarcza Eksporterów, Importerów i
Kooperacji,
75) Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego
i Spedycji,
76) Polska Izba Gospodarki Odpadami,
77) Polska Izba Handlu,
78) Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji,
79) Polska Izba Inżynierów Budownictwa,
80) Polska Izba Komunikacji Elektronicznej,
81) Polska Izba Ochrony Osób i Mienia,
82) Polska Izba Ochrony,
83) Polska Izba Paliw Płynnych,
84) Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i
Finansowych,
85) Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa,
86) Polska Izba Przemysłu Chemicznego,
87) Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów
Medycznych Polfarmed,
88) Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego,
89) Polska Izba Ubezpieczeń,
90) Polskie Towarzystwo Gospodarcze,
91) Sąd Najwyższy,
92) Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia,
93) Stowarzyszenie Archiwistów Polskich,
94) Stowarzyszenie Eksporterów Polskich,
95) Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych,
96) Stowarzyszenie Geodetów Polskich,
97) Stowarzyszenie Inspektorów Pracy RP,
98) Stowarzyszenie Konsumentów Polskich,
99) Stowarzyszenie Księgowych w Polsce,
100) Stowarzyszenie Polska Federacja Producentów
Żywności,
101) Stowarzyszenie Polskich Brokerów Polska Izba
Brokerów,
102) Stowarzyszenie Polskich Energetyków,
103) Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków
Czystości,
104) Stowarzyszenie Producentów Wyrobów
Czekoladowych i Cukerniczych,
105) Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie,
106) Towarzystwo Obrotu Energią,
107) Zrzeszenie Prawników Polskich,
108) Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków,
109) Związek Armatorów Polskich,
110) Związek Banków Polskich,
111) Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej,
112) Związek Maklerów i Doradców,
113) Związek Miast Polskich,
114) Związek Pracodawców AGD,
115) Związek Pracodawców Izby Recyklingu i Odzysku,
116) Związek Pracodawców Mediów Publicznych,
117) Związek Pracodawców Polskiego Przemysłu
Spirytusowego,
118) Związek Pracodawców Przemysłu i Urządzeń
Pomiarowych,
119) Związek Przedsiębiorców i Pracodawców,
120) Związek Polskiego Leasingu,

Wytwórczości,
53) Polska Agencja Informacji i Inwestycji
Zagranicznych,
54) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
55) Polska Federacja Producentów Żywności, Związek
Pracodawców,
56) Polska Federacja Rynku Nieruchomości,
57) Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców
Majątkowych,
58) Polska Izba Cła, Logistyki i Spedycji,
59) Polska Izba Spedycji i Logistyki,
60) Polska Organizacja Branży Parkingowej,
61) Polski Fundusz Rozwoju S.A.,
62) Polski Związek Pracodawców Budownictwa,
63) Polski Związek Pracodawców Prywatnych Branży
Kosmetycznej,
64) Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego,
65) Polski Związek Windykacji,
66) Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni
Zawodowych,
67) Polskie Towarzystwo Przemysłu i Rozdziału Energii
Elektrycznej,
68) Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,
69) Polska Izba Zielarsko - Medyczna i Drogeryjna,
70) Polska Organizacja Gazu Płynnego,

121) Związek Rzemiosła Polskiego,
122) Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

