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Program II warsztatów konsultacyjnych dla przedstawicieli izb rzemieślniczych                      
w ramach projektu   

„Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła”  
18-19 październik  2018 r. – Zakopane  

Hotel Skalny, ul. Pardałówka 3b 
 
18 października 2018 
 
12.30-13.00 – Rejestracja uczestników 
 
13.00-13.15 – Powitanie, omówienie założeń i celów warsztatów                    
                       Norbert Pruszanowski – Związek Rzemiosła Polskiego, Kierownik Projektu 
 
13.15-14.30 – Omówienie propozycji stanowiska ZRP dot. zmiany ustawy o zakazie handlu   
                   w niedziele  
- prezentacja opinii i uwag zebranych na panelu konsultacyjnym 
  Krzysztof Wiśniewski – Związek Rzemiosła Polskiego, moderator dyskusji na panelu 
- prezentacja wstępnego stanowiska ZRP 
   Sławomir Pyciński – Związek Rzemiosła Polskiego, ekspert merytoryczny 
- dyskusja  
 
14.30-15.15 – Obiad 
 
15.15-17.00 – Przygotowanie stanowiska ZRP do projektu ustawy Ordynacja Podatkowa 
 
- prezentacja wyników ekspertyzy prawnej i wynikających z niej rekomendacji 
  Sławomir Pyciński - Związek Rzemiosła Polskiego, ekspert merytoryczny 
- prezentacja opinii i uwag zebranych na panelu konsultacyjnym 
  Jarosław Romaniuk - Związek Rzemiosła Polskiego, ekspert merytoryczny 
- prezentacja założeń wstępnego stanowiska ZRP 
  Sławomir Pyciński - Związek Rzemiosła Polskiego, ekspert merytoryczny 
- dyskusja 
 
17.00-17.15 – Przerwa kawowa 
 
17.15-19.00 – Przygotowanie stanowiska ZRP do projektu ustawy o ustawy o zmianie ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych, ustawy - ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw  
- prezentacja wyników ekspertyzy prawnej i wynikających z niej rekomendacji 
  Sławomir Pyciński – Związek Rzemiosła Polskiego, ekspert merytoryczny  
- prezentacja opinii i uwag zebranych na panelu konsultacyjnym 
  Krzysztof Wiśniewski – Związek Rzemiosła Polskiego, moderator dyskusji na panelu 
- prezentacja założeń wstępnego stanowiska ZRP 
  Sławomir Pyciński - Związek Rzemiosła Polskiego, ekspert merytoryczny 
- dyskusja 
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19.00-20.00 – Kolacja w restauracji hotelowej  
 
19 października 2018 
 
8.00-9.00 – Śniadanie 
 
9.00-10.30 – Przygotowanie stanowiska ZRP do projektu ustawy o przeciwdziałaniu 
marnowaniu żywności. 
- prezentacja wyników ekspertyzy prawnej i wynikających z niej rekomendacji 
  Sławomir Pyciński - Związek Rzemiosła Polskiego, ekspert merytoryczny  
- prezentacja opinii i uwag zebranych na panelu konsultacyjnym 
  Krzysztof Wiśniewski – Związek Rzemiosła Polskiego, moderator dyskusji na panelu 
- prezentacja założeń wstępnego stanowiska ZRP 
  Sławomir Pyciński – Związek Rzemiosła Polskiego, ekspert merytoryczny 
- dyskusja 
 
10.30-10.45 – Przerwa kawowa 
 
10.45-12.15 – Omówienie  stanowiska ZRP do projekt ustawy o  zmianie niektórych ustaw w 
celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących 
działalność gospodarczą na mniejszą skalę.” 
- prezentacja wyników ekspertyzy prawnej i wynikających z niej rekomendacji 
   Sławomir Pyciński – Związek Rzemiosła Polskiego, ekspert merytoryczny  
- prezentacja opinii i uwag zebranych na panelu konsultacyjnym 
  Jarosław Romaniuk – Związek Rzemiosła Polskiego, ekspert merytoryczny 
- prezentacja wstępnego stanowiska ZRP 
   Sławomir Pyciński – Związek Rzemiosła Polskiego, ekspert merytoryczny 
- dyskusja 
 
12.15-14.00 – Omówienie propozycji stanowiska  ZRP dot. Nowego Prawa Zamówień 
Publicznych 
-  prezentacja wyników ekspertyzy prawnej i wynikających z niej rekomendacji 
   Sławomir Pyciński – Związek Rzemiosła Polskiego, ekspert merytoryczny 
- prezentacja opinii i uwag zebranych na panelu konsultacyjnym 
   Jarosław Romaniuk – Związek Rzemiosła Polskiego, ekspert merytoryczny 
- prezentacja stanowiska ZRP 
   Sławomir Pyciński – Związek Rzemiosła Polskiego, ekspert merytoryczny 
- dyskusja           
 
14.00-14.15 – Omówienie propozycji ZRP dot. aktów prawnych będących przedmiotem 
                       monitorowania w kolejnym etapie realizacji projektu,  
                       podsumowanie warsztatów – Sławomir Pyciński i Norbert Pruszanowski,  
                       Związek Rzemiosła Polskiego  
 
14.15-15.00 – Obiad 
 


