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Program III warsztatów konsultacyjnych dla przedstawicieli izb rzemieślniczych                      

w ramach projektu   

„Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła”  

11-12 kwietnia  2019 r. – Wrocław 

Hotel Boutique Hotel’s Wrocław, ul. Kwiska 1/3 

 

11 kwietnia  2019 (I dzień) 
 

12.30-13.00 rejestracja uczestników 

 

13.00-13.45 powitanie, omówienie założeń i celów warsztatów  

                         Zbigniew Ładziński – Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu                   

                         Norbert Pruszanowski - Związek Rzemiosła Polskiego, Kierownik Projektu 

 

13.45-14.45 obiad 

 

14.45-16.15 przygotowanie stanowiska ZRP do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw  

                         w celu ograniczenia zatorów płatniczych 

 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 

 

16.15-16.30 przerwa kawowa 

 

16.30-17.45 przygotowanie stanowiska ZRP do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks Karny 

Skarbowy 

 prezentacja wyników ekspertyzy prawnej i wynikających z niej rekomendacji 

- Sławomir Pyciński - Związek Rzemiosła Polskiego, ekspert merytoryczny  

 prezentacja opinii i uwag zebranych na panelu konsultacyjnym –  

Dorota Malinowska- Związek Rzemiosła Polskiego, moderator dyskusji na 

panelu 

 prezentacja założeń wstępnego stanowiska ZRP - Sławomir Pyciński - Związek 

Rzemiosła Polskiego, ekspert merytoryczny 

 dyskusja 

 

17.45-18.50 przygotowanie stanowiska ZRP do projektu ustawy o zmianie ustawy o jakości 

handlowej artykułów rolno-spożywczych  

 prezentacja wyników ekspertyzy prawnej i wynikających z niej rekomendacji 

- Sławomir Pyciński - Związek Rzemiosła Polskiego, ekspert merytoryczny  

 prezentacja opinii i uwag zebranych na panelu konsultacyjnym -  

Dorota Malinowska- Związek Rzemiosła Polskiego, moderator dyskusji na 

panelu 

 prezentacja założeń wstępnego stanowiska ZRP - Sławomir Pyciński - Związek 

Rzemiosła Polskiego, ekspert merytoryczny 

 dyskusja 

 

19.00-20.00 kolacja w restauracji hotelowej  
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12 kwietnia 2019 (II dzień) 
 

8.00-9.00 śniadanie 

 

09.00-10.00 przygotowanie stanowiska ZRP do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu 

ograniczenia obciążeń regulacyjnych. 

 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 

 

10.00-10.45 przygotowanie opinii ZRP do ustawy o rachunkowości w zakresie zmian dot. 

przekazywania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej. 

 prezentacja opinii i uwag zebranych na panelu konsultacyjnym -  

Dorota Malinowska - Związek Rzemiosła Polskiego, moderator dyskusji na 

panelu 

 prezentacja założeń wstępnej opinii ZRP- Sławomir Pyciński  - Związek 

Rzemiosła Polskiego, ekspert merytoryczny 

 dyskusja 

 

10.45-11.00 przerwa kawowa 

 

11.00-12.30 omówienie stanowiska ZRP do projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie 

dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego 

 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 

 

12.30-14.00 zebranie i omówienie propozycji aktów prawnych do monitorowania dot. branży 

motoryzacyjnej 

Moderacja: Andrzej Duch – Przewodniczący Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł 

Motoryzacyjnych Związku Rzemiosła Polskiego oraz Sławomir Pyciński - Związek 

Rzemiosła Polskiego, ekspert merytoryczny 

 

14.00-14.15 podsumowanie warsztatów – Sławomir Pyciński i Norbert Pruszanowski,  

                                                                   Związek Rzemiosła Polskiego  

 

14.15-15.00 obiad 

 

 


