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PETYCJA   

 

Szanowna Pani Minister, 

 

W ramach konsultacji społecznych odnośnie  projektu Ustawy o Rynku  

Pracy – choć  formalnie są już zakończone – proszę  usilnie o zapoznanie się  

z poniższą ekspertyzą na temat projektu Ustawy o Rynku pracy oraz  

o zapoznanie z nią Parlamentarzystów przed głosowaniem. 

 

Autorzy ekspertyzy na ten temat,  pani  Izabela Litwin, ekonomistka, znawczyni 

księgowości szczególnie bankowej, autorka 2 książek i 3 serii wykładów 

internetowych z zakresu ekonomii, szczególnie finansów ( Załączam linki) 

oraz  pan Wojciech Dobrzyński, prezes Narodowego Instytutu Studiów 

Strategicznych, zwracają uwagę na prawdopodobieństwo dalekosiężnych 

niebezpiecznych dla Polski skutków społecznych i finansowych szczególnie 

rozdziału 9 projektu Ustawy.  

 

Proszę o zwrócenie uwagi na to, że  NBP stwierdził, iż nie został poproszony  

o konsultację odnośnie projektu tej Ustawy. 

 

Liczę, że  opublikowanie, przez Wasze Ministerstwo w łatwo dostępnej formie 

tej ekspertyzy zachęci panie Posłanki, panów Posłów i Członków Senatu RP 

oraz  inne – z urzędu – zainteresowane  osoby,  do przestudiowania przed 

głosowaniem choćby tylko rozdziału 9 projektu tej Ustawy 

Leży mi bardzo na sercu  to, aby  wszyscy Parlamentarzyści głosowali znając 

te przestrogi.          * / * 
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Ekspertyza 

1. Wywiad p. Janusza Zagórskiego, szefa NTV z p. Izabelą Litwin, na temat 

dalekosiężnych skutków społecznych i gospodarczych projektu 'Ustawy o rynku 

pracy', z prośbą o zapoznanie się z nim. (27 min). 

https://youtu.be/rWFrxDJkhjg 

 

2. Zapytanie NISS do NBP w sprawie konsultacji projektu Ustawy o rynku 

pracy. 

https://niss.org.pl/pismo-do-nbp-w-sprawie-ustawy-o-rynku-pracy/ 

Odpowiedź NBP do NISS w sprawie konsultacji projektu Ustawy o rynku pracy 

https://niss.org.pl/odpowiedz-nbp-na-nasze-zapytanie-o-ustawe-o-rynku-pracy/  

Koniec ekspertyzy 

 
Załączam pomocniczo linki do 
 
Serie wykładów i książki o ekonomii Izabeli Litwin 

                        Ekonomia dla każdego  
https://www.youtube.com/watch?v=rFIB-3GZY1k  

                        Nowa ekonomia 
https://www.youtube.com/watch?v=vl0QcKgVUeU  

                        Elementarz ekonomii 
https://www.youtube.com/watch?v=JwQt9yCqH-4  

                        Zanim wyjdziemy na ulice 
https://www.rodaknet.com/ksiazka_1_zanim_wyjdziemy_na_ulice_izabela_litwi
n_joanna_carignan.pdf  

                        Zanim znajdziemy się na ulicy  
http://jestesmyzmiana.pl/wp-content/uploads/2017/05/Zanim-znajdziemy-sie-
na-ulicy_CARIGNAN_LITWIN_2014.pdf  

 
 
 
Z wyrazami szacunku, 
 

Szczęsny Zygmunt Górski  
www.szczesnygorski.pl    
http://nawigatorzy-jutra.pl/materialy-wideo/wokol-doktryny-kredytu-spolecznego/    
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