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Szanowni Czytelnicy, Przedsiębiorcy Lubelszczyzny
Wreszcie się udało. Oto przed nami wydany wspólnym wysiłkiem magazyn. Wierzę, że zarówno ta, jak i kolejne edycje przyczynią się do integrowania środowiska przedsiębiorców, wykażą naszą reprezentatywność
i wzmocnią stronę opiniotwórczą naszego środowiska.
Już od blisko 14 lat próbujemy razem stworzyć silną, regionalną organizację pracodawców, która nie tylko reprezentuje i broni naszych interesów wobec administracji samorządowej i rządowej na Lubelszczyźnie, ale
także wspiera i współfinansuje Konfederację Lewiatan, która czyni to na
poziomie krajowym. To ona jest naszym przedstawicielem wobec związków zawodowych, Rządu RP, instytucji unijnych i wielu innych. To właśnie
z Konfederacją Lewiatan i powołaną przy niej w zeszłym roku Radą Regionów próbujemy walczyć o znoszenie barier rozwoju przedsiębiorczości,
polepszać warunki gospodarowania zmieniać prawo pracy oraz przeciwdziałać patologiom w przestrzeni społeczno-gospodarczej.
W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować każdemu z osobna, kto
od początku naszej działalności przyłączył się do tej organizacji, wspierał
ją i dawał nadzieję, że wspólny wysiłek ma sens i da owoce. To dzięki
Wam Konfederacja Lewiatan jest dziś tak rozpoznawalną i reprezentatywną organizacją pracodawców w Polsce. To, co przez te 14 lat zrobiła
razem z Wami Konfederacja Lewiatan dla polskich przedsiębiorców, to
długa lista projektów i sukcesów zarówno w postaci ekspertyz i rekomendacji dla rządu RP, lobbingu i inicjatyw ustawodawczych w polskim
Parlamencie, jak i licznych kampanii społecznych.
Ale to nie wszystko. Mamy także sukcesy na poziomie regionalnym – te
małe, często niezauważalne i te duże, które już ułatwiają życie lubelskim przedsiębiorcom albo niebawem dadzą takie efekty. To my byliśmy inicjatorem i głównym organizatorem kampanii i protestu społecznego (włącznie ze spektakularną manifestacją w Warszawie) przeciwko
wykreśleniu z tzw. listy indykatywnej projektu budowy drogi ekspresowej S-17, dzięki czemu możemy dziś szybciej dojechać do przejścia
granicznego w Hrebennem, ale też do stolicy i całej Europy. To również
my usilnie wspieraliśmy inicjatywę budowy Portu Lotniczego Lublin
w Świdniku i jako jedni z nielicznych przeciwstawiliśmy się jego lokalizacji w Niedźwiadzie.
Praca na rzecz własnej firmy i naszego środowiska zawodowego nie
ma sensu bez odpoczynku i umiejętności integrowania się. Nieformalne spotkania, takie jak coroczne wyjazdy narciarskie do Krynicy i na
polsko-włoski tydzień do Civetty, uprawianie żeglarstwa (nasze załogi
kilkukrotnie stawały na podium regat), rajdy rowerowe czy spływy kajakowe, wspólne uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych, piknikach
i corocznych Galach Konfederacji Lewiatan i inne spotkania zawodowo
-towarzyskie, które organizujemy lub współorganizujemy, to znakomita
okazja do bliższego poznania się i wymiany myśli.
Dziękując za wszystko, co razem robimy, chciałbym podzielić się z Wami
poczuciem dumy i satysfakcji z Waszej obecności i wsparcia – jesteście
najbardziej odpowiedzialnymi, aktywnymi i wrażliwymi na patologie
społeczno-gospodarcze pracodawcami Lubelszczyzny. Razem możemy
odmienić nasz region i kraj.

Prezes Zarządu PL „Lewiatan”

Bardzo się cieszę, że organizacja Pracodawcy Lubelszczyzny „Lewiatan”, założona
w 2001 roku jako regionalna reprezentacja pracodawców prywatnych, działa wciąż tak
dynamicznie i skutecznie. Serdecznie gratuluję Państwu wszystkich podejmowanych
inicjatyw, tak na rzecz ochrony interesów przedsiębiorców prywatnych, polepszania
warunków działalności gospodarczej, jak i związanych z aktywnością na rzecz rozwoju gospodarczego regionu. Gorąco popieram podejmowane w ramach prac organizacji
wysiłki mające na celu stworzenie przedsiębiorcom lepszego klimatu do prowadzenia
działalności. Mam nadzieję, że wszystkie Państwa przedsięwzięcia: biznesowe, społeczne
i edukacyjne przyczynią się do poprawy warunków życia gospodarczego w całym naszym
województwie.
Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego

Z pełnym zaangażowaniem wspieram wszelkie działania związane z rozwojem przedsiębiorczości w Lublinie. Jej kluczowym czynnikiem jest wzajemne zrozumienie między
pracodawcami i pracownikami. Dlatego cieszy mnie zaangażowanie organizacji Pracodawcy Lubelszczyzny „Lewiatan” w szerzenie dobrych praktyk i promowanie innowacyjnych działań wspierających rozwój gospodarczy na Lubelszczyźnie. Lublin jest coraz
bardziej atrakcyjną lokalizacją dla inwestycji. W ostatnich latach dokonaliśmy imponującego skoku w rozwoju gospodarczym i infrastrukturalnym. Nie zwalniamy tempa, kontynuując przyjętą politykę inwestycyjną i kreując optymalne warunki do rozwoju przedsiębiorczości.
Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin

Z organizacją Pracodawcy Lubelszczyzny „Lewiatan” mam przyjemność współpracować
już od wielu lat – wcześniej jako Marszałek Województwa Lubelskiego, obecnie jako
poseł do Parlamentu Europejskiego. Zawsze byłem pod ogromnym wrażeniem skuteczności, wytrwałości i trafnych inicjatyw na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenie
województwa lubelskiego, dlatego też chętnie obejmowałem wydarzenia organizowane
przez Pracodawców swoim patronatem honorowym. Na szczególną uwagę zasługuje tu
chociażby Gala Nauki i Biznesu wspierająca rozwój innowacji gospodarczych w naszym
regionie. Cieszę się też, że zawsze mogę liczyć na wsparcie Pracodawców dla moich inicjatyw ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorczości, na przykład konferencji „Młodzi na
rynku pracy”, która odbyła się w październiku 2014 roku w Lublinie.
Mam nadzieję na naszą dalszą owocną współpracę na rzecz rozwoju przedsiębiorczości
w województwie lubelskim. Wierzę, że wspólne działania mogą przyczynić się do realnej
poprawy warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w regionie oraz zwiększyć
atrakcyjność Lubelszczyzny dla inwestorów, czego i Pracodawcom, i sobie życzę.
Krzysztof Hetman – Poseł do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji

Foto Olga Majrowska dla Viva!

dr Henryka Bochniarz
założycielka i prezydent
Konfederacji Lewiatan

Drodzy Państwo,
Wszystko zaczęło się pod koniec lat 90., gdy dostrzegliśmy,

Co planujemy w 2015 roku? Przede wszystkim położymy

że w polskiej rzeczywistości brakuje silnego głosu biznesu,

nacisk na deregulację w różnych obszarach, nową ordynację

który służy państwu, obywatelom i przedsiębiorcom. Stąd

podatkową i ułatwienie zwrotu podatku VAT, zbudowanie

pomysł na stworzenie w 1999 roku Konfederacji Lewia-

spójnego systemu wspierania innowacyjności z wykorzy-

tan, która zajęła się regulacjami branżowymi, znoszeniem

staniem efektu synergii, ograniczenie obowiązków związa-

barier w rozwoju przedsiębiorczości, polepszaniem warun-

nych z zatrudnianiem pracowników (np. przechowywanie

ków gospodarowania w Polsce oraz zmianą prawa pracy.

dokumentacji pracowniczej w formie papierowej przez

Dziś jesteśmy największą organizacją prywatnego biznesu

50 lat) oraz przygotowanie strategii przekształceń sekto-

w Polsce. Skupiamy ponad 3900 firm w związkach branżo-

ra energetycznego odpowiadającej na wyzwania stawiane

wych i regionalnych, zatrudniających łącznie ponad 900

przez Unię Europejską w zakresie klimatu i środowiska.

tysięcy pracowników. Od 2001 roku naszym reprezentan-

Postaramy się o warunki rozwoju konkurencji na rynku

tem jest organizacja Pracodawcy Lubelszczyzny Lewiatan.

gazu, a także zatwierdzenie programów operacyjnych na
lata 2014–2020 i uruchomienie wsparcia dla firm. Kluczowe

15 lat aktywności Lewiatana to zaopiniowanie 3000 projek-

jest, aby od stycznia 2015 roku pierwsze konkursy kiero-

tów ustaw i rozporządzeń, przygotowanie kilkunastu

wane do przedsiębiorców na wsparcie ich działań zosta-

własnych projektów, złożenie ponad 20 wniosków do Trybu-

ły ogłoszone i jak najszybciej rozstrzygnięte. Zależy nam

nału Konstytucyjnego, przygotowanie 10. edycji Czarnej

również na umożliwieniu pacjentom dopłat do świadczeń

Listy Barier, prezentacja setek ekspertyz i tysięcy komen-

zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

tarzy ekspertów. Przeprowadziliśmy jedenaście badań
kondycji sektora MSP, ogłosiliśmy dziesięć manifestów,

W nowym roku będziemy jeszcze bardziej aktywni w Bruk-

zorganizowaliśmy ważne kampanie społeczne – profre-

seli. Zacieśnimy współpracę z europosłami, grupą Stałych

kwencyjną „Zmień kraj, idź na wybory” i „Przedsiębiorcy

Przedstawicieli przy UE i BUSINESSEUROPE poprzez nasze

tworzą”. Naszymi „dziećmi” są Kongres Kobiet i Europej-

stałe biuro w sercu Unii Europejskiej. Włączymy się w dzia-

skie Forum Nowych Idei. Jesteśmy członkiem BUSINES-

łania związane z programowaniem funduszy europejskich

SEUROPE – najważniejszej organizacji przedsiębiorców

na kolejne lata. W planach mamy V edycję Europejskiego

w Europie reprezentującej ponad 25 mln przedsiębiorstw.

Forum Nowych Idei, prestiżowej konferencji europejskiego

Do ostatnich osiągnięć w sferze legislacji możemy zaliczyć

biznesu z udziałem światowej klasy naukowców, przedsta-

wydłużenie okresów rozliczeniowych do 12 miesięcy, uela-

wicieli świata polityki i mediów.

stycznienie czasu pracy oraz wprowadzenie możliwości
pracy w niedzielę i święta, co pozwala na tworzenie tysię-

Wierzę, że będzie to rok pełen sukcesów i tworzenia coraz

cy nowych miejsc pracy. W minionym roku do Konfederacji

lepszych warunków dla prowadzenia działalności gospo-

Lewiatan przystąpiło ponad sto nowych firm, w tym m.in.:

darczej, czego serdecznie Państwu życzę.

Groupon, Pracuj.pl, Sage, Standard & Poor’s, Elbud, Red
Bull, eBilet, Polski Związek Klubów Sportowych. Otworzyliśmy też Centrum Arbitrażu i Mediacji Lewiatan dla przedsiębiorców.

dr Henryka Bochniarz

Kim jesteśmy, do czego dążymy,

z czym się utożsamiamy
Pracodawcy

Lewia-

jak i na forum UE. Na podstawie gwarantowanych w usta-

regionalna reprezentacja prywatnych praco-

wie szerokich uprawnień, zabiega o kształtowanie przyja-

dawców, którego misją jest reprezentowanie i ochro-

znego dla pracodawców prywatnych i stymulującego wzrost

na

związków

gospodarczy prawa oraz podnoszenie konkurencyjności firm.

zawodowych, organów władzy i administracji państwowej

Lewiatan jest również członkiem Komisji Trójstronnej

oraz samorządu terytorialnego. Zabiegamy o konkurencyjność

ds. Społeczno-Gospodarczych.

tan) to

Lubelszczyzny

interesów

zrzeszonych

„Lewiatan”

członków

(PL

wobec

lubelskiej gospodarki i sukces lokalnych przedsiębiorstw.
Dbamy o wzrost zatrudnienia i wzmocnienie kapitału społecz-

Jako organizacja pracodawców mamy prawo opiniowania

nego na Lubelszczyźnie oraz rozwój gospodarczy regionu.

założeń projektów aktów prawnych w zakresie praw i intere-

Skupiamy prawie 90 firm z terenu województwa lubelskiego –

sów związków pracodawców. Organy władzy i administracji

mikro, małych, średnich i dużych oraz przedstawicieli różnych

rządowej oraz organy samorządu terytorialnego są zobowią-

branż. Posiadamy status partnera społecznego. Współpracu-

zane zapewnić organizacjom pracodawców wykonywanie ich

jemy z instytucjami działającymi na rzecz zapewnienia regio-

uprawnień na równych prawach ze związkami zawodowymi.

nalnym przedsiębiorstwom korzystnych warunków do konku-

Mamy też prawo opiniowania dokumentów konsultacyjnych

rowania na rynku europejskim, wspomagamy przygotowanie

Unii Europejskiej – projektów aktów prawnych.

firm do wykorzystania funduszy strukturalnych UE.

Siła organizacji – nasze sukcesy
W

Globalnie i regionalnie,
regionalnie i globalnie

regionie

jesteśmy

stroną

dialogu

społecznego

i mamy swoich przedstawicieli w licznych gremiach.
Publicznie reprezentujemy interesy naszych członków

Nasza organizacja jest aktywnym członkiem ogólnopolskiej

poprzez przygotowanie lub zaopiniowanie stanowisk.

Konfederacji Lewiatan, którą tworzą branżowe i regionalne

Nasi reprezentanci są obecni w Wojewódzkiej Komisji

związki pracodawców (56 związków branżowych i regional-

Dialogu Społecznego, Komitecie Monitorującym RPO WL,

nych oraz 21 firm bezpośrednich – członków indywidualnych,

Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy przy Wojewódzkim

pracodawców posiadających szczególną pozycję gospodar-

Urzędzie Pracy, Powiatowych Radach Rynku Pracy w dwóch

czą i znaczenie w stosunkach pracy). Łącznie reprezentu-

powiatach WL, a także Radzie na Rzecz Bezpieczeństwa.

je ponad 3900 firm zatrudniających ponad 900 tysięcy

Od chwili zorganizowania się w 2001 roku znacząco

pracowników.

przyczyniliśmy się do poprawy warunków funkcjonowania
polskich przedsiębiorstw.

Konfederacja

Lewiatan

jako

organizacja

pozarządowa

Na liście najważniejszych sukcesów Konfederacji Lewiatan

reprezentująca interesy polskich przedsiębiorców prywat-

znajdują się m.in:

nych od 1999 roku realizuje własny program gospodar-

»»

stworzenie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;

czy, zawierający postulaty aktywizacji przedsiębiorczości

»»

obniżenie do 19% CIT i PIT od działalności gospodarczej;

w Polsce, a także jest przedstawicielem przedsiębiorców

»»

nowelizacja Kodeksu spółek handlowych (własny projekt);

przed instytucjami państwowymi oraz unijnymi. Konfederacja

»»

wprowadzenie definicji „rzeczywistej działalności gospo-

opracowuje własne badania kondycji firm z sektora MSP oraz
bada m.in. aspekty innowacyjności firm. Lewiatan – nawiązu-

darczej”;
»»

jąc do przedwojennych tradycji (organizacja o tej nazwie była
jedną z najważniejszych i najbardziej wpływowych instytucji

dzenia o ochronie danych;
»»

II RP) – łączy ludzi biznesu w różnym wieku i z różnym stażem,
wykorzystując również potencjał Forum Młodych Lewiatan,

»»

zablokowanie wprowadzenia jednolitej ochrony patentowej na terytorium RP;

»»
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu Lewiatana w działalnoSEUROPE (najbardziej wpływowej organizacji biznesu w Euro-

odrzucenie projektów likwidujących bankowy tytuł egzekucyjny;

o czym więcej na www.fmlewiatan.pl.

ści na rzecz przedsiębiorców i dzięki członkostwu w BUSINES-

niedopuszczenie do przyjęcia europejskiego rozporzą-

liczne wygrane przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie m.in. nierozwiązywalności zbiorowych układów pracy;

»»

zmiany w Kodeksie pracy:
››

strony 6/7

pie, będącej reprezentantem interesów przedsiębiorców

dłuższe okresy rozliczeniowe (do 12 miesięcy)
i uelastycznienie czasu pracy,

i pracodawców wobec Komisji Europejskiej, Parlamentu Euro-

››

wprowadzenie nowego rodzaju umowy o zastępstwo,

pejskiego i innych instytucji UE), uczestniczymy na bieżąco

››

wyłączenie małych firm ze stosowania ustawy

w konsultacjach inicjatyw legislacyjnych zarówno w Polsce,

o zwolnieniach grupowych,

REKLAMA

››
››

zmiany dotyczące pracy w niedziele i święta

»»

zmiany w prawie branżowym:

w firmach świadczących usługi transgraniczne,

››

nowelizacja prawa własności przemysłowej,

wydłużenie okresów rozliczeniowych czasu pracy (4,

››

okresy przejściowe dla producentów leków gene-

6, 12 miesięcy),
››

rycznych i producentów tytoniu,

zniesienie obowiązku wydawania regulaminów

››

pracy i wynagrodzeń dla firm zatrudniających do
››

wejściu do UE,
››

20 pracowników,

niższy VAT na budownictwo mieszkaniowe po
dalsza możliwość sprzedaży papierosów typu slim.

wyłączenie małych firm – zatrudniających do 20
pracowników – ze stosowania ustawy o zwolnieniach grupowych;
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korzyści wynikających z przynależności
do Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan”
Ogólnopolska Konfederacja Lewiatan jest naszym ważnym filarem, z której wsparcia warto
świadomie korzystać. Działając biznesowo na gruncie lokalnym, pamiętajmy, że mamy

możliwość korzystania z doświadczenia i wiedzy PL „Lewiatan”. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców z długim stażem,
jak i osób dopiero rozpoczynających swoją działalność biznesową. Oferujemy lubelskim pracodawcom:
1.

Możliwość wpływania na regulacje gospodarcze, otoczenie prawne (opiniowanie projektów ustaw, możliwość
inicjowania zmian w prawie).

2.

Spotkania z liderami opinii, decydentami, samorządowcami, parlamentarzystami, urzędnikami (tzw. spotkania
„Władza pod lupą”).

3.

Występowanie w imieniu naszych członków wobec związków zawodowych, organów administracji rządowej oraz
organów samorządu terytorialnego.

4.

Pomoc w nawiązywaniu kontaktów biznesowych poprzez spotkania merytoryczne i integracyjne, a także networking.

5.

Szkolenia specjalistyczne zarówno bezpłatne, jak i komercyjne.

6.

Możliwość korzystania z udziału w bezpłatnych projektach unijnych.

7.

Czynny udział w interesujących konferencjach, seminariach, debatach, panelach eksperckich, cyklicznych
spotkaniach, jak np. Forum Nauki i Biznesu, Konkurs Promotorzy Przedsiębiorczości.

8.

Imprezy integracyjne „Nie tylko pracą żyje biznes” – wspólne wyjazdy na narty, majówki, żagle, rowery oraz wspólne
imprezy okolicznościowe i kulturalne.

9.

Dostęp do Indeksu Lewiatana, wyników i raportów z badań oraz profesjonalnych ekspertyz.

10. Automatyczne członkostwo w Konfederacji Lewiatan, co wiąże się z korzystaniem z bogatej oferty spotkań
merytorycznych i imprez integracyjnych organizowanych przez Konfederację (m.in. coroczna Gala Nagród Lewiatana,
letni piknik Lewiatana, regaty, zawody narciarskie).

Paulina Wojdak-Działa

przedsiębiorczość

na lubelszczyźnie

– szanse i zagrożenia

Wprawdzie Lubelszczyzna nie należy do najbardziej rozwi-

Jak zauważa, Agnieszka Mazur, dyrektor operacyjny w PZ

niętych gospodarczo regionów kraju, jednak z każdym

Cormay S.A, która właśnie buduje fabrykę w podstrefie

rokiem rozwija się coraz dynamiczniej. Urząd Statystyczny

ekonomicznej na lubelskim Felinie, wyraźnie widoczne są

podaje, że w minionym roku stopa bezrobocia spadła do

starania włodarzy, a także lokalnych instytucji i organiza-

13%, a ofert pracy przybyło o ponad 1/5 w stosunku do
2013 roku. Jednak rozwój i potencjał to jedno, a efektywne

cji, by przyciągnąć na Lubelszczyznę biznes i uczynić z niej
region przyjazny przedsiębiorcom.

rozwijanie przedsiębiorczości to drugie.
Nie bez znaczenia jest fakt, że dzięki prężnie działającym pięciu
„Jedną z najważniejszych zalet regionu jest jego wschodnie

uczelniom wyższym przedsiębiorcy mają dostęp do zaple-

położenie, bliskość Ukrainy” – mówi Lesław Kapka, prezes

cza kadrowego, wyspecjalizowanego w wielu dziedzinach. Dla

zajmującej się obrotem towarami Grupy „Oskar” z Tomaszowa

Agnieszki Mazur szczególnie ważni są m.in. specjaliści z zakresu

Lubelskiego, której handlowi partnerzy to głównie Ukraina,

diagnostyki laboratoryjnej. „Mając na uwadze powyższe, a także

Białoruś, Mołdawia oraz Rosja. Usytuowanie sprzyja prowa-

dotychczasowe pozytywne doświadczenia na tym rynku, zwią-

dzeniu interesów właśnie z odbiorcami spoza wschodniej

zane ze stosunkowo niską rotacją kadry oraz atrakcyjnymi kosz-

granicy Unii Europejskiej. Cezary Sawulski, prezes Centrum

tami pracy, bez wahania zdecydowaliśmy się na ulokowanie

Medycznego „Sanitas”, dodaje, że Lubelszczyzna to również

tutaj naszej nowej inwestycji” – dodaje dyrektor Mazur.

miejsce dające satysfakcję z tworzenia, wcielania pomysłów
w życie i ciągłej pracy nad podnoszeniem kultury organizacyj-

Ale Lubelszczyzna w odczuciu wielu przedsiębiorców to

nej i rozwojem działalności. Obydwaj przedsiębiorcy podkre-

również miejsce niesprzyjające rozwojowi biznesu, chociaż-

ślają, że szansą dla rozwijania biznesu jest wsparcie funduszy

by ze względu na utrudnienia ze strony urzędów skarbowych.

unijnych w ramach różnych programów dofinansowujących

To skutkuje przenoszeniem firm poza granice województwa,

poszczególne przedsięwzięcia. „Mało jest firm, które byłoby

ograniczenie miejsc pracy i odprowadzanie podatków poza

stać na takie skoki modernizacyjne i informatyczne, gdyby

regionem. Problematyczna jest także ucieczka młodych,

nie te pieniądze, ponieważ nasza działalność jest pełna ryzy-

kreatywnych i ambitnych ludzi. Przenoszą się za granicę lub

ka. Przykładowo kontrakty z NFZ podpisujemy raz na 4 lata,

do innych województw, co powoduje, że firmy działające

a w tym czasie koszty rosną” – mówi Cezary Sawulski.

w województwie lubelskim, mają problem ze znalezieniem
wykwalifikowanych pracowników. Ale problemem jest także
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Zaletą Lubelszczyzny jest jej bogactwo surowcowe. Lubel-

polityka rządu. Cezary Sawulski zaznacza, że NFZ płaci mało

skie Zagłębie Węglowe szacuje się na ponad 10 mld ton.

za poszczególne zabiegi, więc trudno konkurować na rynku

Z powodzeniem działająca KWK Bogdanka miniony rok

czymś innym niż tylko ceną, co psuje rynek usług medycz-

zamknęła rekordowym wydobyciem. W planach jest wznie-

nych. „Pacjenci mają coraz większe oczekiwania, koszty rosną,

sienie dwóch szybów wraz z infrastrukturą koło Cycowa

a osób płacących za usługi, także z Ukrainy, na razie jest

przez australijskiego inwestora. Również odkrycie gazu

niewiele” – podkreśla Sawulski. Zagrożeniem jest także prze-

łupkowego to kolejny temat to dyskusji nad rolniczym

ważający rolniczy charakter województwa. Gospodarstwa są

charakterem regionu i jego przemysłowymi możliwościami.

niewielkie i rozproszone, rolnicy nie łączą się w związki, przez

Jednak dopóki nie dokonają się zmiany w naszym krajo-

co ich siła negocjacyjna, zwłaszcza w starciu z wielkimi siecia-

brazie gospodarczym, nie można zapominać o zapleczu

mi handlowymi oraz rządem, jest słaba. Nie umiemy wyko-

logistycznym dzięki otwarciu portu lotniczego i obwodni-

rzystać spożywczego potencjału Lubelszczyzny. Wielkich firm

cy Lublina. W dziedzinie logistyki i komunikacji inwesty-

i wielkich inwestycji mamy mało, pomimo że w całym woje-

cji jednak nigdy zbyt wiele – znacznym ułatwieniem dla

wództwie utworzono 6 podstref ekonomicznych, które oferują

prowadzenia biznesu byłoby chociażby powiększenie portu

ulgi podatkowe i mają ściągać kapitał spoza regionu.

lotniczego o terminal cargo czy stworzenie dobrego połączenia drogowego z Europą, którego wciąż brakuje.

Patrycja Woźniak

portret

przedsiębiorcy
Firmy rodzinne
i lokalne społeczności

Przedsiębiorcy prowadzący biznes rodzinny są znani z tego, że
planują i podejmują działania nie w perspektywie najbliższego

[

oraz wielu sponsorów, a także ofiarnej pracy wolontariuszy, udało nam się zrealizować w Stężycy projekt Wyspa

sprawozdania kwartalnego (tak jak, niestety, mają tendencję

Wisła – największą inwestycję organizacji pożytku publicz-

managerowie niektórych spółek giełdowych), lecz wielu lat,

nego w ostatnich latach w Polsce. W naszej małej ojczyźnie

a nawet pokoleń. Takie podejście wiąże się z dwoma konse-

powstał za prawie 20 milionów złotych obiekt turystyczny

kwencjami. Po pierwsze, umożliwia podejmowanie działań,

na europejską miarę. Wybudowaliśmy tu – na 23 ha prze-

które nie zawsze przynoszą zyski w krótkim okresie, jednak po

pięknych nadwiślańskich terenów – 4 km ścieżek rowero-

pewnym czasie prowadzą do ogromnych i długotrwałych korzy-

wo-spacerowych, górkę saneczkową, plażę ze strzeżonym

ści dla firmy. Po drugie, dzięki długiej perspektywie planowania

miejscem do kąpieli, wypożyczalnie rowerów, rowerów

firmy rodzinne mogą brać pod uwagę szerszy zakres czynników

wodnych i kajaków, amfiteatr na 1000 miejsc siedzących

budujących ich przewagę konkurencyjną w przyszłości. W tym

oraz budynek mieszczący restaurację i sale bankietowe

kontekście szczególne miejsce zajmują relacje pomiędzy firmą

z panoramicznymi widokami na Starorzecze Wisły w Stęży-

rodzinną i rodziną przedsiębiorców a lokalną społecznością.

cy. Nasz obiekt został uznany w tym roku przez prestiżowy
francuski przewodnik kulinarny „Gault&Millau” za najlep-

Nasza rodzina już od wielu lat aktywnie wspiera rozwój

szą restaurację pomiędzy Warszawą a Lublinem. Według

lokalnej społeczności, zarówno poprzez sponsoring, jak

naszych klientów, w tym lubelskich przedsiębiorców, jeste-

i udział we władzach lokalnych organizacji społecznych oraz

śmy najbardziej malowniczo położonym obiektem konfe-

tworzonych dla osiągnięcia konkretnego celu społecznych

rencyjnym w tej części Polski i organizujemy najpiękniejsze

komitetów. Jesteśmy jako Ptaszkowie związani ze Stężycą

bankiety.

już od kilku pokoleń. Braliśmy udział w odbudowie Stadionu Sportowego im. Henryka Frąckiewicza w Stężycy, wspie-

Wyspa Wisła jest przykładem tego, jak ogromna siła drzemie

ramy lokalny klub sportowy oraz inne organizacje społecz-

w naszych lokalnych społecznościach i jak wiele możliwości

ne. Od prawie 10 lat jestem także Prezesem Towarzystwa

otwiera się, gdy przedsiębiorcy, lokalne organizacje społecz-

Przyjaciół Stężycy (TPS), w którym działają również moje

ne oraz samorząd województwa rozdzielający europejskie

dzieci. Nasza organizacja – założona w 1977 roku i skupia-

pieniądze decydują się na współdziałanie. Zachęcam kole-

jąca ponad 2000 członków – jest inspirującym przykładem

gów i koleżanki z Lewiatana do odwiedzenia miejsca, którym

tego, jak w postkomunistycznym kraju odbudowuje się na

jest Wyspa Wisła w Stężycy, oraz podejmowania aktywnych

poziomie lokalnym społeczeństwo obywatelskie.

ról w lokalnych społecznościach Lubelszczyzny.

Dzięki zaangażowaniu całej lokalnej społeczności, wsparciu
finansowym z RPO WL, Wspólnoty Gruntowej, mojej rodziny

Jarosław Ptaszek | Współwłaściciel
JMP Flowers | Prezes TPS

Członkowie

Pracodawców
Lubelszczyzny
„Lewiatan”

AGENCJA
REKLAMOWA
CUMULUS

AMBRA S.A.

www.ambra.com.pl

agencjacumulus.pl

CENTERMED
Lublin Sp. z o.o.
www.centermed.pl

EURO AGRO
CONSULTING

Beata Krzewińska
www.eac.biz.pl

europiek SP. Z O.O.
www.europiek.pl

CETEKO

ZAKŁAD USŁUGOWO
PRODUKCYJNY SP. Z O.O.
www.ceteko.pl

EGEN S.A.

www.egen.pl

FD CONSULTING
NIERUCHOMOŚCI
S.C.

INBUD FARO S.A.

ZAKŁAD OBRÓBKI
METALI KOMECH

FIRMA
KONSULTANT
Ewa Ozga

www.homeinside.eu
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www.komech.com.pl

www.inbud-faro.pl

www.carrozzeria.lublin.pl

Domo-System

www.cormay.pl

DACO PH Dariusz
Ostrowski

Beata Jarosz-Zielińska

Bożena i Zbigniew
Lisowscy Sp.j.
www.domosystem.pl

EKO-MONTAŻ
SP. Z O.O.

LUBELSKI RYNEK
HURTOWY S.A.

Emperia
Holding S.A

Euroal SP. Z O.O.

GALA S.A.

GASTROMED
SP. Z O.O.

www.ekomontaz.com

www.gala.com.pl

INWENCJA

Jarosław Krawczak
www.inwencja.eu

KOWALSKI
DEVELOPMENT

Jacek Kowalski
www.konsultant.lublin.pl www.developer.lublin.pl

www.elizowka.pl

www.gastromed.pl

JMP Gospodarstwo
Ogrodnicze Maria
i Jarosław Ptaszek
www.jmpflowers.pl

KSJ Zarządzanie
i Administrowanie
nieruchomościami
Stec i S-ka Sp. J.

DELFIN TRAVEL

carrozzeria
Mirosław
Czerniak

PZ cormay S.A.

www.fdnieruchomosci.pl

HOMEINSIDE

BOCIAN Anna
Boniszewska-Bocian
Tadeusz Bocian Sp.j
www.bocian.lublin.pl

www.emperia.pl

GRAWART

Magdalena Fabrowska-Zubrzycka
www.grawart.pl

KABEX ZPH

Damian Dąbrowski
www.kabex-parczew.pl

www.euroal.com.pl

HANESCO
NIERUCHOMOŚCI
SP Z O.O.
www.hanesco.pl

Kępa Auto-Centrum
Marek Kępa,
Elżbieta Kępa sp. j.
www.kepa.pl

Kancelaria
OK. CENTRUM
Radcy Prawnego JĘZYKÓW OBCYCH
SP. Z O.O.
MARCIN BUCZYŃSKI
www.radca.eu

www.okcentrum.com.pl

PPHU Malinex

Ryszard Malinowski
www.malinex.eu

P.I.T. OPTRONIK

Sp. z o.o.
www.optronik.com.pl

Wylęgarnia i
Ferma Drobiu
S. Pastuszak

CRH Sp. z o.o.
Sp.K.
www.zagiel.pl

VIOLA SP. Z O.O.
www.premium.pl/
viola.pl

TBV Sp. z o.o.
www.tbv.pl

LUXMEDUZDROWISKO
NAŁĘCZÓW Sp. z o.o.
www.luxmednaleczow.pl

MEBLOHURT
Sp. z o.o.

ML DORADZTWO
BIZNESOWE

KANCELARIA
CIEPLAK.COM

www.meblohurt.pl

Monika Łobaziewicz

www.cieplak.com

Ośrodek Chirurgii

Centrum
Medyczne
SANITAS Sp. z o.o.

TOP MEDICAL
SP. Z O.O.

Oka prof. Z.
Zagórskiego Sp. z o.o.
osrodekchirurgiioka.com

P.H.U. SABA
www.saba.biz.pl

TELKAM S.C.
J. URBAN
J. GÓRECKI

www.cmsanitas.pl

Sukces Sp. z o.o
www.sukces-chelm.pl

TRADMA Sp. z o.o.
www.tradma.eu

www.topmedical.pl

PAULA INVEST PL
Beata Kołtun
www.paulainvest.pl

VENTA Sp. z o.o.
www.venta.pl

www.telkam.net.pl

URBAN
I WSPÓLNICY
Nieruchomości

PPH Parys
Sp. z o.o.
www.parys.pl

Sungraf II
Mirosława
Zasadna

PROSPERO

www.prospero.biz.pl

Kancelaria
Podatkowa
Sylwia Kożuch

www.biuro-kozuch.pl

EKOBENZ
Sp. z o.o.

ALCO Robert
Dykiel
www.alco.lublin.pl

Modern Expo S.A
www.modern-expo.com

FUNDACJA PROMOCJI
EDUKACYJNEJ
“ORYLION”
www.orylion.pl

UCHMAN
i PARTNERZY
SP. Z O.O.

Uzdrowisko
Nałęczów S.A.

P.W. MAR-JOLA
BI M. i T. WIDERLIK
SP. Z O O

Pol-Inowex
Sp. z o.o. S. K. A.

www.uchman.pl

www.mar-jola.pl

CRH AKADEMOS
SP. Z O.O.
www.akademos.pl

Symbit Sp. z o.o.
www.symbit.pl

www.zlun.pl

www.polinowex.pl

Paderewski

www.paderewski.
lublin.pl

P.H. ANNA
Mirosław
Niewęgłowski

To miejsce czeka
NA CIEBIE

[

Foto Barbara Dąbek

Czy biznesowi
i nauce jest
po drodze ?
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Nie ma miesiąca bez spotkań, konferencji czy debat poświę-

wego, mentalności, tempa pracy. Priorytetem w biznesie jest

conych współpracy w obszarze nauki i biznesu, a i tak zarów-

maksymalizacja zysku w możliwie najkrótszym czasie, szyb-

no przedsiębiorcy, jak i przedstawiciele uczelni wyższych

ka reakcja na działania konkurencji, natomiast nauka dąży

podnoszą larum, że ta współpraca nie spełnia oczekiwań,

do dogłębnego poznania prawdy. Od wyniku bardziej istotna

choć potencjał z obu stron istnieje. Na uczelniach pracuje

jest jego doskonałość. Niemniej jednak, jeśli obydwie stro-

wiele osób kompetentnych, rozumiejących aktualną rzeczy-

ny postawią przed sobą wspólny cel, przy wykorzystaniu

wistość i jej wyzwania. Pomysłowi, chętni do innowacyjnych

pracy zespołowej, efekt synergii może przerosnąć wzajem-

poszukiwań, znudzeni uczelnianą rutyną i szukający zawo-

ne oczekiwania – przekonuje dr inż. Monika Łobaziewicz,

dowej przygody. – Młode kadry to jedno. Ale poza tym uczel-

która kieruje projektem naukowym B+R w firmie OPTeam

nie dysponują najnowocześniejszą aparaturą badawczą,

SA oraz prowadzi własną działalność gospodarczą związaną

niestety często zazdrośnie strzeżoną przed obcymi, w szcze-

z doradztwem biznesowym. Na naszym terenie przykładem

gólności przed biznesem. Z kolei przedsiębiorcy w Polsce

wzajemnej i długofalowej współpracy jest utworzenie na

są innowacyjni, mają wiele ciekawych pomysłów na zmiany

Politechnice Lubelskiej kierunku mechatronika – na potrze-

i są otwarci na nowości. Mają także środki na inwestycje.

by kopalni w Bogdance, która dzięki innowacyjnemu zarzą-

Wciąż jednak nie powstała kultura współpracy między tymi

dzaniu jest dziś najlepiej notowaną spółką w tej branży na

obszarami. Przedsiębiorcy boją się uczelnianej biurokra-

giełdzie.

cji i przebijania się przez mury uniwersyteckiej hierarchii,

Jest to dobry kierunek myślenia, w który wpisuje się dzia-

uczelnie zaś nieufnie patrzą na działania młodych badaczy,

łalność statutowa Pracodawców Lubelszczyzny „Lewia-

podejmowane na rzecz praktycznych zastosowań w bizne-

tan”. – Nie wyobrażam sobie funkcjonowania biznesu bez

sie i wciąż niechętnie dzielą się swymi zasobami – mówi dr

wzajemnego wspierania się przedsiębiorczości i nauki. To

Adam Kalbarczyk, dyrektor Prywatnego Gimnazjum i Liceum

daje gwarancję zatrzymania absolwentów z korzyścią dla

Ogólnokształcącego im. Ignacego Paderewskiego w Lublinie.

działających na Lubelszczyźnie firm. Jednakże, aby tak się

Do doświadczeń tego typu współpracy w Polsce warto

stało, potrzebna jest przede wszystkim informacja, otwar-

porównać wzorce zachodniej Europy i USA, gdzie relacje

tość i dobra wola oraz stworzenie warunków współpracy

między tymi dwoma obszarami są wpisane w działalność

na etapie student–przedsiębiorca, następnie absolwent–

uczelni, a przedsiębiorcy inwestują w przyszłych pracow-

przedsiębiorca i równolegle biznes–uczelnia, zabezpie-

ników, kiedy ci są jeszcze studentami – fundują stypendia

czając jednocześnie wykwalifikowaną kadrę i ograniczając

badawcze, a tym samym przywiązują do swoich firm, oferu-

odpływ z Lubelszczyzny tych najzdolniejszych – podkreśla

jąc po ukończeniu studiów wynagrodzenie i intratny pakiet

Dariusz Jodłowski, prezes zarządu PL „Lewiatan”. To z myślą

socjalny. Równolegle biznes angażuje środki również w dofi-

o konieczności innowacji oraz tworzeniu dobrej atmosfery

nansowanie badań na uczelniach, co przekłada się na ścisłą

wokół tego partnerstwa od pięciu lat PL „Lewiatan” orga-

współpracę, której efektem jest nie tylko zysk, ale i prestiż

nizuje Galę Nauki i Biznesu, której celem jest wskazanie

wynikający np. ze wspierania projektów badawczych przy-

dobrych praktyk w tym zakresie oraz dyskusja o kondycji

szłych noblistów.

szkolnictwa wyższego. To również okazja do zapoznania

Mariaż biznesu i nauki generuje produkty i usługi, które

się z osiągnięciami lubelskich naukowców i uhonorowa-

cieszą się powodzeniem zarówno na rynkach krajowych, jak

nia nagrodami Innovatora osób, które wspierają i promują

i zagranicznych. Rodzi się pytanie: czy jest to możliwe u nas

Lubelszczyznę, wpisują się w partnerstwo nauki i biznesu

na Lubelszczyźnie? – Moje osobiste doświadczenie poka-

oraz wykazują się odpowiedzialnością społeczną. Na kolejną

zuje, że warto taką współpracę kreować i jest ona korzyst-

edycje tego wydarzenia pod nazwą „Forum Nauki i Biznesu”

na dla obydwu stron, mimo tego, że obszary działalności

zapraszamy już w czerwcu.

uczelni i biznesu różnią się pod względem ustalania celów,
metod działania, kryteriów oceny wyników, języka zawodo-

Marta Mazurek

roku
Pracodawcy Lubelszczyzny 2014

[

Foto Barbara Dąbek

Podsumowanie

Dla organizacji Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan”

Radców Prawnych w Lublinie oraz cykl spotkań szkoleniowo

minione 12 miesięcy upłynęło pod znakiem wytężonej pracy

networkingowych. Na początku września w Kazimierzu Dolnym

oraz nieustannego rozwoju – równocześnie realizowaliśmy

byliśmy gospodarzem Rady Regionów Konfederacji Lewiatan.

5 projektów dofinansowywanych z UE oraz Funduszy Norwe-

Z naszej inicjatywy odbyły się także spotkania z Prezydentem

skich, zorganizowaliśmy wiele wydarzeń kulturalnych, konfe-

Lublina Krzysztofem Żukiem oraz kandydatem na to stanowi-

rencji i spotkań z przedstawicielami administracji rządowej

sko – Grzegorzem Muszyńskim.

oraz przyjęliśmy w poczet członków naszej organizacji 11
nowych firm. Naszą ubiegłoroczną działalność trudno wyobra-

Wśród projektów współfinansowanych ze środków UE

zić sobie bez IV Gali Nauki i Biznesu, która 4 kwietnia odbyła się

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego znalazły się

w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym. Dyskutowali-

3 projekty zwiększające szansę na zatrudnienie osób

śmy o współpracy nauki i biznesu w Polsce i na świecie oraz

z wyższym wykształceniem: „Lubelska Pracownia”, „PI Staż

kondycji szkolnictwa wyższego w kontekście potrzeb biznesu.

z mentorem twoim wyborem” oraz „Istotne kompetencje

Naszymi gośćmi byli: Henryka Bochniarz – Prezydent Konfe-

w poszukiwaniu zatrudnienia”. Rezultatem pierwszego z nich

deracji Lewiatan, Grażyna Ginalska – Prezes Medical Inventi

jest nowoczesna platforma internetowa wspomagająca

Sp. z o.o., Andrzej Klesyk – Prezes Zarządu PZU SA, Dariusz

proces rekrutacyjny zarówno dla poszukujących, jak i dają-

Dąbek – Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsię-

cych pracę. W ramach drugiego projektu, we współpracy

biorczości oraz prof. dr hab. inż. Mirosław Wendeker z Poli-

z przedsiębiorcami z naszego województwa, zorganizowali-

techniki Lubelskiej. Z kolei w listopadzie zorganizowaliśmy

śmy m.in. staże dla absolwentów lubelskich uczelni. Z kolei

Konkurs Promotorzy Przedsiębiorczości 2014, w którym

trzeci projekt pozwolił na opracowanie narzędzia informa-

wyróżniliśmy Jednostki Samorządu Terytorialnego Wojewódz-

tycznego umożliwiającego pracodawcom diagnozę kompe-

twa Lubelskiego, które najlepiej pozyskują nowych inwesto-

tencji potencjalnych pracowników. Dla uczestników zorga-

rów, stwarzają warunki dla prowadzenia działalności gospo-

nizowaliśmy szkolenia, staże oraz konferencję połączoną

darczej oraz promują przedsiębiorczość wśród społeczności

z targami pracy.

lokalnej. Przy okazji tych dwóch wydarzeń pragniemy podziękować naszym firmom członkowskim, które wsparły nas

Efektem dofinansowania w ramach EFS jest również projekt

w formie sponsoringu. Były to: Agencja Pracy Tymczasowej

„Dobre kadry szansą na innowacje”, którego celem jest zwięk-

Tradma Sp. z o.o., Centrum Medyczne Sanitas Sp. z o.o., CRH

szenie zdolności adaptacyjnych mikro, małych i średnich

Sp. z o.o. S.K.A., Doradztwo Biznesowe Monika Łobaziewicz,

(MŚP) przedsiębiorstw z województw lubelskiego, świętokrzy-

Europiek Sp. z o.o., Lubelski Rynek Hurtowy SA, Makk Polska,

skiego oraz podkarpackiego do zmieniających się warunków

Pol-Inowex Sp. z o.o. S.K.A. i Viola Sp. z o.o. i Zakład Leczniczy

gospodarczych. Dotychczas ze wsparcia w ramach projek-

„Uzdrowisko Nałęczów S.A.

tu skorzystało ponad 600 osób. Dużym zainteresowaniem
cieszył się również zakończony już projekt finansowany

W minionym roku mieliśmy także przyjemność wraz z Konfede-

z Funduszy Norweskich pt. „Godna praca kluczem do sukcesu

racją „Lewiatan” zorganizować konferencję „Superwoman na

firmy”, który promował ideę godnej pracy i dialogu społecz-

rynku pracy” oraz objąć patronat honorowy nad I Regionalnym

nego i dzięki któremu nasi pracodawcy wzięli udział w wizycie

Balem Przedsiębiorców i Pracodawców, którego gospodarzem

studyjnej w siedzibie Norweskiej Konfederacji Pracodawców

było Towarzystwo Przyjaciół Stężycy, a któremu patronował

– Naringslivets Hovedorganisasjon (NHO) oraz w szkole-

również Włodzimierz Karpiński, Minister Skarbu Państwa.

niach dla pracodawców i menedżerów. Rezultatem projektu
było także opublikowanie raportu pt. „Godna praca i dialog

Dla naszych firm członkowskich zorganizowaliśmy bezpłatne
porady w ramach współpracy nawiązanej z Okręgową Izbą

społeczny na Lubelszczyźnie”.
Marta Mierzejewska

lubelszczyzna
a polska
gospodarka
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Województwo lubelskie to 3,8 proc. polskiego PKB, a 5,8 proc.

cych w Polsce (mamy na razie dane GUS dotyczące przed-

ogółu pracujących w gospodarce. Oznacza to, że wydajność

siębiorstw po trzech kwartałach 2014 r.), mimo niskiego

pracy w Lubelskiem jest niższa niż średnio w Polsce. To

wzrostu przychodów ze sprzedaży (około 2–2,5 proc). Jednak

zapewne efekt wysokiego udziału rolnictwa w strukturze

zarządzanie kosztami, w tym bardzo ostrożna odbudo-

gospodarki tego regionu, bowiem wytwarza ono prawie 9

wa zapasów, dało pozytywny efekt w postaci większego

proc. wartości dodanej brutto, podczas gdy w całej Polsce

wzrostu dochodu (zysków). I to nie kosztem ograniczania

jest to 4 proc. Relatywnie mniejsze znaczenie ma natomiast

podwyżek wynagrodzeń, bowiem te rosły znacznie szyb-

przemysł i budownictwo, które tworzą ponad 27 proc. PKB,

ciej niż koszty ogółem. Nastąpiło też większe otwarcie się

gdy średnio w Polsce jest to ponad 1/3 PKB.

na rynki zewnętrzne (więcej przedsiębiorstw sprzedawa-

Lubelskie charakteryzuje się także relatywnie niskim pozio-

ło na eksport). I co najważniejsze – firmy inwestowały. Po

mem przedsiębiorczości – ludność tego regionu to 5,7

trzech kwartałach inwestycje przedsiębiorstw (w cenach

proc. ludności Polski, a zarejestrowanych przedsiębiorstw

stałych) były wyższe o 15 proc. r/r. Wszystko wskazuje na to,

jest „tylko” 4,2 proc. ogólnej liczby firm zarejestrowanych

że dynamika ta była niewiele niższa w całym 2014 r., co dało

w Polsce. Zapewne dlatego nie jest to region zamożny – PKB

silne wsparcie wzrostowi polskiej gospodarki. Inwestowały

per capita stanowi w Lubelskiem 70 proc. PKB na głowę

przede wszystkim firmy z sektorów: transport i gospodarka

mieszkańca Polski. Wyższa jest też stopa bezrobocia, a prze-

magazynowa, gospodarowanie ściekami i odpadami, ener-

ciętne wynagrodzenie stanowi około 90 proc. średniego

getycznego, a także przemysłowego. Przedsiębiorstwa małe,

wynagrodzenia w Polsce, co nie dziwi ze względu na struk-

średnie i duże (zatrudniające od 10 pracowników) zwiększa-

turę gospodarki i niższą wydajność.

ły też systematycznie zatrudnienie. Nie było tu „fajerwer-

Rok 2014 musiał być dla firm z Lubelszczyzny trudny. Wysoki

ków”, bo zatrudnienie wzrosło o około 50 tys. osób, ale to

udział rolnictwa w gospodarce regionu przy wprowadzanych

poprawiło i ustabilizowało sytuację na rynku pracy. Efektem

przez Rosję embargach na kolejne produkty rolnicze, ale

było zwiększenie przez Polaków skłonności do konsumpcji,

także spadek cen żywności (średnio w całym 2014 r. o 0,9

a ta przełożyła się na wzrost PKB.

proc.) spowodował trudności w tym sektorze gospodarki

Nie wszystko jednak szło dobrze – strata netto w tych

i na pewno nie pozostał bez wpływu na wzrost gospodar-

firmach, które nie radziły sobie w 2014 r. (przede wszystkim

czy. Dane GUS wskazują, że w przemyśle i budownictwie

górnictwo), była znacząco wyższa niż w 2013 r.

także nie było zbyt dobrze. Produkcja sprzedana przemysłu

Nieco gorzej miały się przedsiębiorstwa działające w regio-

wzrosła bowiem w 2014 r. w województwie lubelskim tylko

nie lubelskim. Przychody z działalności były w tych firmach

o 0,6 proc., podczas gdy w całej polskiej gospodarce wzrost

(po trzech kwartałach) o 3 proc. niższe r/r. Na szczęście

ten wyniósł 3,3 proc. Zatrudnienie i wynagrodzenia rosły

udało się zapanować nad kosztami. W efekcie rentowność

w przemyśle lubelskim także wolniej niż średnio w przemy-

sprzedaży netto była tylko nieznacznie niższa niż w 2013 r.

śle polskim. Zdecydowanie znacznie gorzej wyglądała sytu-

Jednak wynik finansowy netto był o 5 proc. niższy niż w 2013 r.

acja w budownictwie, gdzie produkcja sprzedana spadła

– dlatego że prawie 30 proc. lubelskich firm wykazało straty

o ponad 13 proc., gdy w Polsce średnio produkcja sprzedana

netto. Na szczęście gotówkowa płynność finansowa została

w budownictwie wzrosła o 7 proc.

utrzymana na wysokim, a nawet bardzo wysokim, bo ponad

Wszystko wskazuje zatem na to, że gospodarka Lubelszczy-

40-proc. poziomie.

zny rosła w 2014 r. wolniej niż cała polska gospodarka. A ta

Polska gospodarka poradziła sobie w 2014 r. całkiem dobrze,

rozwijała się w 2014 r. w tempie 3,3 proc. Głównie dzięki spoży-

mimo destabilizacji za wschodnią granicą i jej konsekwen-

ciu indywidualnemu i inwestycjom, a przy ujemnym wpły-

cji dla polskiego eksportu oraz ciągłych słabości większości

wie eksportu netto. To znacznie lepszy wynik niż w dwóch

europejskich gospodarek. Głównie z tego pierwszego powo-

poprzednich latach, gdy PKB rósł w tempie 1,8 i 1,7 proc.

du gospodarka regionu lubelskiego miała się nieco gorzej

Był to generalnie niezły rok dla przedsiębiorstw działają-

niż cała polska gospodarka.

Rozpoczęliśmy 2015 r., mając świadomość, że on też nie

nego wzrostu przychodów, chociażby ze względu na niską

będzie łatwy – ryzyka bowiem, które występowały w 2014 r.,

inflacje. Dlatego 2015 r. będzie okresem dalszego zarządza-

będą ciągle aktualne. A do nich mogą dojść nowe.

nia kosztami tak, aby nie utracić rentowności. Należy także

Wzrost gospodarczy w 2015 r. może być powtórką z 2014 r.

zakładać, że 2015 r. to niższa dynamika inwestycji przed-

Może jednak zostać osłabiony przez niestabilną sytuację na

siębiorstw, ciągła ostrożność w zwiększaniu zatrudnienia

Wschodzie czy w Grecji i jej wpływ (po styczniowych wyborach)

oraz silniejsze zróżnicowanie branżowe i zawodowe wzro-

na gospodarkę strefy euro, a tym samym wszystkich krajów

stu wynagrodzeń przy nieco wyższej dynamice tego wzrostu

UE. A tu lokujemy ponad 70 proc. naszego eksportu. Jednak

niż w 2014 r. Wszystko to dotyczy także lubelskich przedsię-

dotychczasowe doświadczenia przedsiębiorstw (które tworzą

biorstw. Także to, że w drugiej połowie roku ruszą fundu-

ponad 70 proc. polskiego PKB) wskazują, że pojawianie się

sze europejskie, które będą wspierać tak konsumpcję, jak

i materializacja kolejnych ryzyk tylko zwiększa ich aktywność

i inwestycje. Lubelszczyzna w ramach swojego RPO będzie

i poszukiwanie nowych możliwości biznesowych.

miała do zainwestowania 2,23 mld euro. Wykorzystajcie je

Rok 2015 to także niska inflacja, a w pierwszej połowie roku

Państwo najlepiej jak można!

– deflacja, co powinno mieć wpływ na decyzje Rady Polityki

dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek

Pieniężnej obniżające podstawową stopę procentową NBP.

główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan

Przedsiębiorstwa nie mogą się spodziewać w 2015 r. istot-

Działamy regionalnie, myślimy globalnie
Komentarz LubBiznes
Przywileje branżowe są niesprawiedliwe i hamują wzrost gospodarczy, a mimo to politycy nie mają
odwagi ich naruszyć, bojąc się utraty głosów wyborczych. Przywileje dla wybranych oznaczają,
że wszyscy pozostali muszą płacić odpowiednio wyższe podatki. Kiedyś przywileje szlacheckie
w Polsce utrudniały rozwój miast i przemysłu, doprowadziły do zacofania gospodarczego
i rozbiorów. Obecnie przywileje emerytalne i podatkowe dla rolników czy górników hamują
modernizację gospodarki. Dotowanie nisko rentownych branż prowadzi do marnotrawstwa
i nieefektywnej alokacji zasobów kapitału i pracy. Jeżeli gospodarka ma się szybko rozwijać,
musimy inwestować zarówno więcej, jak i efektywniej. Tymczasem inwestujemy zbyt mało, bo
zaledwie 20% PKB, wobec 30% w państwach szybko rozwijających się, a w dodatku inwestujemy
nieefektywnie. Transferując 40 mld złotych rocznie do rolnictwa i górnictwa, najmniej rentownych
branż, ograniczamy możliwości inwestowania i rozwoju nowoczesnych przemysłów jak farmacja,
telekomunikacja czy lotnictwo. 40 mld zł to 5 razy więcej niż wydajemy w naszym kraju na naukę.
W dodatku przywileje emerytalne są bardzo niesprawiedliwe. Lekarz i pielęgniarka – odchodząc
na emeryturę – otrzymają tyle, ile wpłacili składek. Górnik, rolnik czy policjant otrzymają 3 razy
więcej. Kiedy rzemieślnik, często biedniejszy od rolnika, musi płacić 6 razy wyższe składki na ZUS
niż na KRUS, rodzi się poczucie krzywdy i słabnie lojalność wobec państwa.
Jeremi Mordasewicz
doradca zarządu Konfederacji Lewiatan
REKLAMA
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Nowy okres
programowania
- nowe
możliwości dla
przedsiębiorców
Perspektywa finansowa EU
na lata 2014–2020

W projekcie RPO WL zarezerwowano na te cele aż 100 mln
euro. Pomoc ukierunkowana zostanie na całościową reali-

Podstawowym programem oferującym przedsiębiorcom

zację projektów badawczo – rozwojowych wraz z wdroże-

z Lubelszczyzny wsparcie finansowe jest Regionalny Program

niem i pilotażem. Przykładowe projekty, które mają szan-

Operacyjny Województwa Lubelskiego (RPO WL) na lata 2014

sę na uzyskanie dofinansowania to takie, które m.in. będą

– 2020, w ramach którego zostało pozyskanych 2,23 mld euro.

promować wyniki badań naukowych w środowisku przed-

Pierwsze nabory wniosków przewidywane są w II połowie

siębiorców czy zajmą się stworzeniem bądź rozwojem

2015 r. Wsparcie będzie częściowo bezzwrotne, przewidziano

zaplecza badawczo-rozwojowego służącego działalności

również inne komponenty (pożyczki, wejścia kapitałowe itp.).

innowacyjnej przedsiębiorstwa. Koszty kwalifikowane tego

RPO WL będzie rozdysponowany w ramach 14 osi prioryteto-

typu projektów badawczych obejmować będą wydatki zwią-

wych, najwięcej pieniędzy przeznaczonych zostało na wzmac-

zane z personelem, czyli badaczy, techników i pozostałych

nianie konkurencyjności przedsiębiorstw w tym na bada-

pracowników w zakresie, w jakim będą zatrudnieni przy

nia i innowacje (komercjalizacja wiedzy i ścisła współpraca

danym projekcie. Ponadto zaliczone zostaną też do nich

z biznesem) oraz adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowni-

koszty budynków, gruntów, aparatury i sprzętu, ale co ważne

ków do zmian. - Większy nacisk zostanie położony na tworze-

w zakresie i przez okres, w jakim będą wykorzystywane na

nie sieci kooperacji przedsiębiorstw. Dodatkowo preferencje

potrzeby projektu. Kwalifikowane będą także nakłady finan-

uzyskają projekty wpisujące się w inteligentne specjaliza-

sowe poniesione na badania kupione lub użytkowane na

cje zapisane w „Regionalnej Strategii Innowacji Wojewódz-

podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne.

twa Lubelskiego do 2020 r. Dotyczy to biogospodarki, usług
medycznych i prozdrowotnych, informatyki i automatyki oraz
energetyki niskoemisyjnej – podkreśla Ewa Ozga, właścicielka

Finansowanie, terminy i zmiany

firmy KONSULTANT DORADZTWO GOSPODARCZE

Ważną informacją jest zmiana mechanizmów finansowania projektów. Większy nacisk położony zostanie na udzie-

Na jakie formy wsparcia może
liczyć przedsiębiorca ?

lanie pomocy w formie pożyczek lub gwarancji, na bardzo
preferencyjnych warunkach. Dotacje bezpośrednie dotyczyć
będą projektów wysoce innowacyjnych, wpisujących się
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Głównym działaniem dedykowanym dla przedsiębior-

w inteligentne specjalizacje lub obszarów geograficznych,

ców będzie wsparcie tworzenia i doposażenia infrastruk-

na których występuje deficyt przedsiębiorczości. Ostateczne

tury przedsiębiorstw z sektora MŚP w celu wprowadzenia

zatwierdzenie nowego RPO WL powinno nastąpić pod koniec

nowych lub ulepszonych produktów i usług. Na podniesie-

I kwartału 2015 r. - Mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku uda

nie konkurencyjności MŚP zostanie przeznaczonych ponad

się ogłosić pierwsze nabory wniosków. W pierwszej kolej-

290 mln euro. Przede wszystkim środki mają posłużyć

ności skupimy się na informowaniu społeczeństwa o możli-

tworzeniu lepszych warunków do rozwoju firm, wsparciu

wościach i formach wsparcia. Dołożymy starań, aby każdy

przedsiębiorstw w początkowej fazie rozwoju, promowa-

zgłaszający się do nas przedsiębiorca uzyskał wyczerpującą

niu handlu zagranicznego i zwiększeniu poziomu innowacji

odpowiedź na pytania dotyczące planowanego projektu -

poprzez rozszerzanie zdolności przedsiębiorstw w zakresie

zapewnia Izabela Byzdra Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspie-

produktów i usług, ułatwianiu gospodarczego wykorzysty-

rania Przedsiębiorczości w Lublinie, która to agencja będzie

wania nowych pomysłów. W tej perspektywie finansowej

dysponentem części środków na Lubelszczyźnie. Jej wyso-

szczególny nacisk zostanie położony jednak na wzmacnia-

kość jest jeszcze przedmiotem uzgodnień, podobnie jak

nie infrastruktury B+R (badania + rozwój) i rozwój sektora

ostateczny zakres kompetencji instytucji uczestniczących

B+I (badania + innowacje), wspieranie powiązań między

we wdrażaniu programu. Zgodnie z projektem Regionalne-

przedsiębiorstwami, centrami B+R i szkołami wyższymi.

go Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na

lata 2014-2020 blisko 1/3 kwoty RPO WL skierowana zosta-

wspierał działania związane z Europejskim Funduszem

nie właśnie na działania służące bezpośrednio rozwojowi

Społecznym. I tu szykuje się kolejna nowość. Powstający

przedsiębiorczości.

właśnie Rejestr Usług Rozwojowych (RUR) będzie internetową bazą zawierającą informacje o usługach (m.in szkolenia,
doradztwo, studia podyplomowe, mentoring czy coaching)

Wbrew wcześniejszym obawom nowy okres programowa-

świadczonych przez różnego typu publiczne i niepubliczne

nia uwzględnia również wsparcie szkoleniowe dla pracow-

podmioty. Rejestr Usług Rozwojowych będzie dawał użyt-

ników firm jednak i tutaj zaplanowano zmiany. - Do tych

kownikom możliwość dokonania oceny usług, w których

najistotniejszych należy zaliczyć m.in. wprowadzenie nowe-

brali udział, a także zamówienia „usługi szytej na miarę”

go pojęcia jakim są „usługi rozwojowe” czyli działania,

na „giełdzie usług”. RUR będzie zmodyfikowaną bazą ofert

które pozwolą na rozwój osób, przedsiębiorstw, instytucji

szkoleniowych znajdującą się na www.inwestycjawkadry.pl.

w nich uczestniczących ale poza działaniami inwestycyjnymi. Wśród nich znalazły się: usługa szkoleniowa, usługa
rozwojowa o charakterze zawodowym czy np. usługa e-lear-

Warto pamiętać, że osoby lub przedsiębiorcy, którzy zamie-

ningowa – wyjaśnia Beata Momot, Prezes Zarządu Funda-

rzają pozyskać dofinansowanie z Europejskiego Fundusz

cji Promocji Edukacyjnej ORYLION aktywnie zajmującej się

Społecznego w latach 2014 – 2020 na usługi rozwojowe,

doskonaleniem zawodowym dla biznesu.

zobowiązani będą do wybrania dostawcy usługi spośród
podmiotów wpisanych do RUR. Rejestracja będzie również

Rejestr Usług Rozwojowych

dotyczyła osób lub podmiotów, które będą zainteresowane
z tego typu skorzystaniem z usług.

Przypomnijmy, że od 2000 r. zarządzaniem funduszami
pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej przeznaczonymi na wspieranie małych i średnich przedsię-

Więcej informacji na temat Projektu RPO Województwa

biorstw oraz rozwój zasobów ludzkich zajmuje się Polska

Lubelskiego na lata 2014-2020 na www.rpo.lubelskie.pl

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Dwa lata temu Mini-

,www.lawp.eu oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl

sterstwo Infrastruktury i Rozwoju zleciło PARP opracowanie
koncepcji systemu zapewniającego jakość usług rozwojowych, który w nowym okresie programowania będzie

Opracowanie Marta Mazurek

REKLAMA

Dlaczego warto należeć
do Pracodawców Lubelszczyzny

„Lewiatan”?
My, przedsiębiorcy, występując w obronie własnych intere-

które są atutem dla każdego przedsiębiorcy. „Lewiatan”

sów, „dość rzadko” organizujemy blokady dróg krajowych,

to również doskonała platforma wymiany doświadczeń,

bitwy z policją i obrzucanie budynku Sejmu RP petardami,

informacji i wzajemnego wspierania się, także w dzia-

choć doświadczenie uczy, że skuteczność takich akcji jest

łaniach na rzecz udoskonalenia czy też zmiany zapisów

prawie stuprocentowa. Nie bronią nas potężne związki zawo-

prawnych w naszym kraju. Dzięki realizowanym przedsię-

dowe i partie polityczne, choć te ostatnie często to deklarują,

wzięciom i innego rodzaju aktywnościom wspólnie przyczy-

szczególnie przed wyborami. Nasza jedyna szansa to prężna

niamy się do rozwoju naszego regionu.

organizacja – taka jak PL „Lewiatan” – zrzeszająca wielu przed-

Małgorzata Nurzyńska, Prezes Zarządu Tradma sp.

siębiorców. Niewątpliwie dodatkową zaletą PL „Lewiatan” jest

z o.o., firmy świadczącej usługi w zakresie rekrutacji

udział w Konfederacji Lewiatan, największej polskiej organizacji

pracowników oraz pracy tymczasowej

biznesowej, która daje nam przełożenie ponadregionalne.
Sławomir Cioczek, Prezes Zarządu OPTRONIK PIT sp.

Jestem praktykującym od wielu lat doradcą podatkowym,

z o.o., od ponad 25 lat produkuje osprzęt dla linii światło-

na co dzień spotykam się z problemami, z którymi bory-

wodowych z wykorzystaniem własnych rozwiązań projekto-

kają się przedsiębiorcy. Nieprzyjazne prawo gospodarcze

wo-technicznych

lokuje nas na dalekich miejscach w rankingach dotyczących łatwości prowadzenia biznesu w Polsce. Nadmierny

Pracodawcy Lubelszczyzny „Lewiatan” to przede wszystkim:

fiskalizm zaś powoduje, że polscy przedsiębiorcy rejestrują

1. wymiana informacji o regulacjach prawnych i przepisach,

swoje firmy za granicą. Uważam, że przedsiębiorcy powin-

bez których przedsiębiorczość nie może funkcjonować;

ni się zrzeszać w prężnych organizacjach, by ich głos był

2. możliwość przedstawienia problemów, z którymi bory-

słyszalny. W pojedynkę jesteśmy niezauważalni. „Lewiatan”

kają się przedsiębiorcy w różnych gremiach, np. podczas

to organizacja skuteczna, dlatego tu jestem.

spotkań z Prezydentem Lublina;

Maria Uchman, Prezes Zarządu Uchman i Partnerzy

3. szkolenia kompetencyjne;

sp. z o.o., która zajmuje się kompleksowym doradztwem

4. integracja lubelskiego biznesu.

podatkowym

Jarosław Milaniuk, Prezes Zarządu Egen SA, która od 16
lat zajmuje się kompleksowym wyposażeniem łazienek

Decyzją o wstąpieniu do Pracodawcy Lubelszczyzny „Lewiatan” chcemy potwierdzić zaangażowanie w rozwój gospodarczy

Członkostwo w Konfederacji Lewiatan to bezpieczeństwo

Lubelszczyzny. Członkostwo w PL „Lewiatan” to również możli-

i rozwój dla mojej Firmy. Program gospodarczy, a także

wość czynnego uczestniczenia w budowaniu pozytywnego wize-

szereg szkoleń i konferencji umacnia w wiedzę moich

runku naszego regionu. Z tym związane są działania Employer

pracowników oraz znacznie poprawia wydajność Firmy.

Branding, w których duży nacisk kładziemy na społeczną odpo-

Rekomenduję związek Pracodawców Lubelszczyzny „Lewia-

wiedzialność biznesu, którą kierujemy na zewnątrz firmy, ale

tan” jako rzetelną i godną polecenia konfederację, która

w którą angażujemy także pracowników. Dzięki temu wspie-

dokłada wszelkich starań do doskonalenia działań pomo-

ramy kluby sportowe, prowadzimy programy stażowe dla

cowych dla swoich beneficjentów.

studentów, objęliśmy patronatem kierunek mechatroniczny

Damian Dąbrowski, właściciel KABEX ZPH, producent

w Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych – chcemy być

drutu i siatki ogrodzeniowej

postrzegani jako dobry i rzetelny pracodawca. Bardzo ważni są
dla nas nasi pracownicy – to ich opinia buduje najbardziej nasz

Pragnę zwrócić uwagę na możliwość budowania poczucia

wizerunek. Wraz ze swoimi rodzinami chętnie angażują się np.

wspólnotowego pomiędzy podmiotami z bardzo zdywer-

w działania wolontariatu pracowniczego.

strony 18/19

syfikowanych branż z terenu Lubelszczyzny. Wspólna

Bartosz Świderek, Wiceprezes Zarządu Pol-Inowex sp.

organizacja to bezpośrednie kontakty, potencjał współ-

o.o. S.K.A., zajmującej się demontażem, montażem i reloka-

pracy z władzami lokalnymi oraz instytucjami z regionu,

cją urządzeń przemysłowych

PL „LEWIATAN”:
ZARZĄD

Jarosław Krawczak
Wiceprezes Zarządu

Dariusz Jodłowski
Prezes Zarządu

Sebastian Podkański
Wiceprezes Zarządu

Jacek Kowalski
Członek Zarządu

Ewa Ozga
Członek Zarządu

Cezary Sawulski
Członek Zarządu

RADA NADZORCZA

Edward Kostrubiec
Członek Rady Nadzorczej

Zbigniew Rymsza
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wit Cezary Danilkiewicz
Członek Rady Nadzorczej

Bożena Lisowska
Członek Rady Nadzorczej

Ryszard Nowak
Członek Rady Nadzorczej

Dołącz do nas – to tylko 4 kroki
1. Pobierz deklarację członkowską z www.prywatni.lublin.pl

2. Wypełnij ją i dostarcz osobiście lub wyślij skan
na adres e-mail: biuro@prywatni.lublin.pl

3. Zaczekaj na decyzję Zarządu PL „Lewiatan” o przyjęciu

4. Op
 łać roczną składkę wraz z wpisowym
i już jesteś członkiem PL „Lewiatan”

Składka płacona na rzecz związku pracodawców jest zaliczana w koszty uzyskania przychodu.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie wysokości, do jakiej składka na rzecz związku
pracodawców jest zaliczana w koszty uzyskania przychodu (Dz.U. z dnia 4 kwietnia 2002 r.)
Na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. Nr 55, poz. 235,
z 1996 r. Nr 34, poz. 148, z 1997 r. Nr 121, poz. 769, z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i Nr 1127 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1080)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Składka członkowska, o której mowa w art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców,
wpłacona na rzecz związku pracodawców, jest zaliczana w koszty uzyskania przychodu członka związku do
wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych
w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

Kontakt:

Pracodawcy Lubelszczyzny „Lewiatan”
ul.1 Maja 16
(biuro: ul.1 Maja 25)
20-410 Lublin
www.prywatni.lublin.pl
biuro@prywatni.lublin.pl
Tel. +48 (81) 532 43 33

