
  

Szanowni Państwo,

Dla organizacji Pracodawcy Lubelszczyzny „Lewiatan” rok 2014 upłynął pod znakiem

wytężonej pracy oraz nieustannego rozwoju – równocześnie realizowaliśmy pięć projektów

dofinansowywanych z Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych, zorganizowaliśmy wiele

wydarzeń kulturalnych, konferencji i spotkań z przedstawicielami administracji rządowej oraz

przyjęliśmy w poczet Członków naszej organizacji jedenaście nowych firm. 

Tym samym, w imieniu Zarządu Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan” składam na

Państwa ręce serdeczne podziękowania za zaangażowanie w działalność naszej organizacji

oraz okazane wsparcie finansowe, które umożliwiło realizację zarówno celów statutowych

naszej  organizacji,  jak  i  efektywniejsze  reprezentowanie  interesów  firm  zrzeszonych

w Pracodawcach Lubelszczyzny „Lewiatan”.

Poniżej  pragnę  przedstawić  Państwu  nasze  dokonania  w  roku  2014.  

Z wyrazami szacunku,

Prezes Zarządu

Pracodawcy Lubelszczyzny „Lewiatan”
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STYCZEŃ/LUTY
"I Regionalny Bal Przedsiębiorców i Pracodawców" 
Pracodawcy Lubelszczyzny „Lewiatan” oraz Pan Włodzimierz 
Karpiński - Minister Skarbu  objęli swoim patronatem 
„I Regionalny Bal Przedsiębiorców i Pracodawców” 
organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Stężycy – celem 
organizowanego spotkania była integracja środowiska 
przedsiębiorców, jak również dobra zabawa.

Motywacja pracowników a work-life balance - szkolenie dla 
Pracodawców i Menedżerów
Szkolenie zostało zrealizowane w ramach „Godna praca kluczem do 
sukcesu firmy”. Tematem przewodnim szkolenia było utrzymanie 
równowagi między życiem prywatnym a zawodowym, czyli work-life 
balance w życiu prywatnym menedżera i pracodawcy oraz w kulturze 
organizacyjnej firmy. Celem szkolenia było poszerzenie wiedzy na 
temat godnej pracy i dialogu społecznego wśród przedsiębiorców 
i kadry menadżerskiej. 

Konferencja "Superwoman na rynku pracy"
Pracodawcy Lubelszczyzny „Lewiatan” byli partnerem  konferencji 
organizowanej przez Konfederację Lewiatan "Superwoman na rynku 
pracy" – poświęconej problematyce aktywności i przedsiębiorczości 
kobiet, godzenia ról oraz możliwości odnalezienia równowagi między 
życiem prywatnym i własną karierą.
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LUTY/MARZEC
Partnerstwo lokalne na rzecz promocji zatrudnienia 
i przedsiębiorczości
W dniu 28 lutego br. Pracodawcy Lubelszczyzny „Lewiatan” podpisali 
Porozumienie w sprawie utworzenia i funkcjonowania w woj. 
lubelskim  Partnerstwa  Lokalnego  na  rzecz  Promocji  Zatrudnienia  
i Przedsiębiorczości. Oprócz naszej organizacji, sygnatariuszami 
Porozumienia  były  także  takie  instytucje  jak:  Izba  Rzemiosła  
i Przedsiębiorczości w Lublinie, Lubelskie Forum Pracodawców, 
Pracodawcy Ziemi Lubelskiej, powiatowe urzędy pracy woj. 
lubelskiego  oraz  Wojewódzki  Urząd  Pracy  w Lublinie.  Uroczystość  
uświetnili  swoją  obecnością:  Pan  Jacek  Męcina  Sekretarz  Stanu  
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz Pan Krzysztof Hetman
Marszałek Województwa Lubelskiego. Głównym celem  Partnerstwa  
jest  podejmowanie  działań  o  charakterze  regionalnym  w  zakresie  
promocji  przedsiębiorczości  i  zatrudnienia,  współdziałanie  
i  upowszechnianie  dobrych  praktyk,  a  także  wzajemna  wymiana  
informacji o podejmowanych działaniach, w celu poprawy sytuacji na 
regionalnym rynku pracy. 

Wyjazd narciarski - Civetta 2014
Coroczny wyjazd narciarski do Civetty – jednego z najpiękniejszych 
regionów Włoch. Uczestnicy wyjazdy mają zagwarantowanych wiele 
atrakcji, takich jak: zawody narciarskie z nagrodami, testy nart, jazda 
w przebraniach, imprezy muzyczne na stokach, występy polskich 
artystów m.in. Artura Andrusa i Doroty Miśkiewicz z zespołami. 

VI Zawody Narciarskie w Krynicy
W drugi weekend marca w Krynicy odbyło się wyjazdowe posiedzenie 
członków Konfederacji Lewiatan, a w jego trakcie kolejne zawody 
narciarskie Lewiatana. Oprócz udziału w rywalizacji sportowej, 
przedstawiciele władz, członkowie i eksperci Lewiatana, w czasie 
specjalnej sesji dyskutowali o sytuacji w Europie i Świecie w 2014 
roku i perspektywach gospodarki. Wśród panelistów byli m.in. 
ekonomista - dr Janusz Jankowiak, prof. Jerzy Hausner , b. minister 
w Rządzie Donalda Tuska, Michał Boni. 
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KWIECIEŃ

Konferencja "Adaptacyjność przedsiębiorstw. 
Nauka dla biznesu - perspektywy współpracy"
Konferencja w ramach projektu „Dobre kadry szansą na innowacje” 
zorganizowana została na początku kwietnia w Lubelskim Parku 
Naukowo-Technologicznym. Celem konferencji było ukazanie
znaczenia współpracy nauki i biznesu na rzecz zwiększania 
adaptacyjności przedsiębiorstw, zaprezentowanie konkretnych 
przykładów takiej współpracy oraz ukazanie pełnego spektrum 
możliwości i barier współpracy między nauką a biznesem. Wraz 
z przedstawicielami biznesu, jak i środowisk naukowych staraliśmy się 
odpowiedzieć na pytanie, kto powinien inicjować taką współpracę - 
nauka czy biznes? 

 IV Gala Nauki i Biznesu
4 kwietnia odbyła się IV Gala Nauki i Biznesu przygotowywana  
w partnerstwie z Lubelskim Parkiem Naukowo - Technologicznym, 
pod patronatem merytorycznym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego oraz Konfederacji Lewiatan. W trakcie Gali odbył się panel 
dyskusyjny pt. "Jak komercjalizować naukę?", w którym panelistami 
byli m.in.:  dr Henryka Bochniarz Prezydent Konfederacji Lewiatan, 
Pan Andrzej Klesyk, Prezes Zarządu PZU S.A. oraz Pan Dariusz Dąbek, 
Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Podczas
Gali odbył się również finał konkursu „Innovator”. Wręczyliśmy 
nagrody w trzech kategoriach: 
- Innovator biznesu i nauki - za efektywną współpracę biznes – nauka -
nagrodę otrzymała Pani prof. dr hab. Grażyna Ginalska, Prezes 
Medical Inventi Sp. z o.o., wynalazczyni sztucznej kości. 
 - Innovator społeczny - za długoletnią przynależność do 
Pracodawców Lubelszczyzny "Lewiatan" i wykazywaną 
odpowiedzialność społeczną - nagrodę otrzymał Pan Zbigniew 
Rymsza, Wiceprezes GALA S.A. Wyróżnienia w tej kategorii zostały 
przyznane Pani Bożenie Lisowskiej, współwłaścicielce Firmy DOMO-
SYSTEM Sp. j. Bożena i Zbigniew Lisowscy oraz Panu Sebastianowi 
Podkańskiemu, Prezesowi CRH Sp.  z o.o. S.K.A. 
 - Innovator Roku - za promowanie innowacyjnych działań 
wspierających rozwój gospodarczy Lubelszczyzny - nagrodę otrzymał 
Pan Krzysztof Hetman, Marszałek Województwa Lubelskiego.
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MAJ
Nawiązanie współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych 
w Lublinie
W dniu 20 maja br. zostało podpisane porozumienie o współpracy 
między Pracodawcami Lubelszczyzny "Lewiatan" a Okręgową Izbą 
Radców Prawnych w Lublinie. Celem tego przedsięwzięcia jest szeroka
współpraca stron dotycząca podnoszenia świadomości prawnej 
i biznesowej przedsiębiorców poprzez m.in.: działania na rzecz 
poprawnej legislacji oraz współorganizowanie konferencji, prelekcji 
i seminariów w tym zakresie tematycznym. 

IV Morskie Regaty Lewiatana

IV Morskie Regaty Lewiatana odbyły się w Chorwacji. 11 załóg 
walczyło o zwycięstwo w zawodach na Adriatyku w pobliżu Zadaru 
w dniach 28 – 31 maja br.  Pracodawców Lubelszczyzny “Lewiatan” 
reprezentowały 2 załogi:  załoga firmy TELKAM ze skiperem 
Jarosławem Urbanem oraz załoga złożona z przedstawicieli kilku firm 
członkowskich Pracodawców Lubelszczyzny “Lewiatan”. W ciągu 2 dni 
na morzu przeprowadzono 6 biegów, w których najczęściej najwyższe 
pozycje zajmowali nasi reprezentanci – firma TELKAM s.c. z Lublina. 
Nasza druga załoga w składzie: Jacek Kowalski (KOWALSKI 
DEVELOPMENT), Zbigniew Rymsza (GALA S.A), Wit Danilkiewicz 
(GASTROMED SP. Z O. O.), Krzysztof Stec (EKO MONTAŻ SP. Z O.O.), 
Andrzej Kosiński i Andrzej Meisner po podsumowaniu znalazła się na 
V miejscu. II miejsce w tegorocznych regatach wywalczyła załoga 
BestNet z Poznania (ubiegłoroczni zwycięzcy) a III miejsce  zdobyła 
reprezentacja Autostrady Wielkopolskiej S.A. 
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CZERWIEC/LIPIEC
Czerwcówka z Lewiatanem
Czerwcówka z Pracodawcami Lubelszczyzny „Lewiatan” 
zorganizowana została w lubelskim klubie Kotłownia w rytmie 
najlepszych polskich i zagranicznych hitów. Do dyspozycji naszych 
Członków był zarezerwowany VIP room, w którym po zabawie na 
parkiecie, można było oddać się towarzyskim pogawędkom oraz 
zrelaksować się przy wyśmienitych koktajlach i drinkach. 

Wieczór kulturalny z Lewiatanem
Członkowie i Sympatycy Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan” 
mogli spotkać się na wspólnym wyjściu do Teatru im. Juliusza Osterwy
w Lublinie na sztukę "Mistrz i Małgorzata" według M. Bułhakowa. 

Piknik Lewiatana
11 lipca, odbyło się tradycyjne letnie spotkanie przyjaciół Lewiatana. 
Uczestniczyli w nim przedsiębiorcy, członkowie Konfederacji Lewiatan,
politycy, przedstawiciele mediów. W jego trakcie pracodawcy ogłosili 
"Manifest Polska 2025" , w którym napisali: "naszą ambicją jest taki
rozwój kraju, by do 2025 roku PKB wzrósł o 50 proc., skala ubóstwa 
zmniejszyła się o połowę, a Polska znalazła się w strefie euro. Aby tak 
się stało, musimy wspólnie nie tylko unowocześnić gospodarkę 
i modernizować państwo, ale przede wszystkim odbudować kapitał 
społeczny". W spotkaniu uczestniczyli m.in. wicepremier Janusz 
Piechociński i wiceminister pracy Jacek Męcina. 

Porady prawne w Okręgowej Izbie Radców Prawnych
 Dla Członków Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan” 
zorganizowany został cykl bezpłatnych, indywidualnych porad 
prawnych. Zrzeszone w związku firmy mogły skorzystać 
z  profesjonalnych, bezpłatnych konsultacji prawnych. 
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LIPIEC/ SIERPIEŃ
Spotkanie członków Konfederacji Lewiatan z Wiceministrem 
Jackiem Męciną
Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej prof. Jacek Męcina spotkał się
z przedstawicielami Konfederacji Lewiatan w powiatowych 
i regionalnych radach zatrudnienia, żeby poinformować o nowych 
rozwiązaniach wdrożonych nowelizacją ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, które obowiązują od 
27 maja 2014r. 

Czat z prawnikiem
Bezpłatne konsultacji on-line z prawnikiem w ramach projektu 
„Godna Praca Kluczem do Sukcesu Firmy”. Członkiem Pracodawców 
Lubelszczyzny „Lewiatan” oraz inne osoby zainteresowane mogły 
skorzystać z bezpłatnych porad w obszarze prawa pracy. 

Bezpłatne porady prawne
Członkowie Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan” po raz kolejny 
mogli skorzystać z bezpłatnych, indywidualnych porad prawnych, 
które odbywały się w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.

 Czat z prawnikiem
Bezpłatne konsultacji on-line z prawnikiem w ramach projektu 
„Godna Praca Kluczem do Sukcesu Firmy”. Członkiem Pracodawców 
Lubelszczyzny „Lewiatan” oraz inne osoby zainteresowane mogły 
skorzystać z bezpłatnych porad z zakresu prawa pracy, przepisów bhp 
i dyskryminacji w miejscu pracy. 

Spływ Kajakowy po Bugu z Lewiatanem
W ostatni weekend sierpnia (30-31 sierpnia 2014) wspólnie 
z członkami lubelskiego BNI zorganizowaliśmy spływ po Bugu 
w okolicach Włodawy. Impreza była świetną formą integracji 
i spędzenia weekendu. Sam spływ po Bugu przyniósł też mnóstwo 
wrażeń gdyż jest to jedna z nielicznych nieuregulowanych wielkich 
rzek w tej części Europy. 
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SIERPIEŃ/WRZESIEŃ
VII Żeglarskie Regaty Lewiatana
VII Żeglarskie Regaty Lewiatana jak co roku zorganizowane zostały na 
Mazurach. Pierwszego dnia regat, w wyścigach Omeg na jeziorze 
Niegocin udział wzięło 12 załóg. Zwycięzcą wyścigów Omeg została 
załoga Bell PPHU, drugie miejsce zajęła nasza firma członkowska 
Telkam Lublin ,a na miejscu trzecim uplasował się Polski Związek 
Przemysłu Kosmetycznego. Kolejne dwa dni to zawody jachtów 
kabinowych. W klasie jachtów do 9,5 metra  nasza firma członkowska 
Telkam Lublin pod sterami Pana Jarosława Urbana zajęła zaszczytne 
pierwsze miejsce. 

Pracodawcy Lubelszczyzny Lewiatan gospodarzami Rady 
Regionów Konfederacji Lewiatan
W dniach 4-5 września 2014 r. Pracodawcy Lubelszczyzny Lewiatan 
jako regionalny związek Konfederacji Lewiatan byli gospodarzami 
zjazdu Rady Regionów w Kazimierzu Dolnym. W spotkaniu, które 
odbyło się w Pensjonacie Kazimierskim, uczestniczyli szefowie 
największych regionalnych związków pracodawców z całej Polski. 

Wieczór szkoleniowo-networkingowy
Spotkanie networkingowe, podczas którego nasi Członkowie oprócz 
bliższego poznania się i integracji mieli okazję wziąć udział w krótkim 
szkoleniu dotyczącym wystąpień publicznych, które poprowadził aktor
Teatru Osterwy, Przemysław Gąsiorowicz. 

Spotkanie z Prezydentem Miasta Lublin
Pracodawcy Lubelszczyzny "Lewiatan" zorganizowali dla swoich 
Członków spotkanie z Panem Krzysztofem Żukiem, Prezydentem 
Miasta Lublin, podczas którego został omówiony zaproponowany 
przez Pana Prezydenta Kontrakt dla Lublina 2014-2018. Przedmiotem 
dyskusji był w szczególności zaproponowany program działań na rzecz
biznesu oraz najważniejszych zadania do realizacji w kolejnych 
4 latach. 
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WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK
Spotkanie z kandydatem na Prezydenta Miasta Lublin, 
Grzegorzem Muszyńskim
Pracodawcy Lubelszczyzny "Lewiatan" zorganizowali dla swoich 
Członków spotkanie z Panem Grzegorzem Muszyńskim, którego celem
było zaprezentowanie sylwetki kandydata ubiegającego się 
o stanowisko Prezydenta Miasta Lublin oraz możliwość rozwoju 
dyskusji i zadania pytań dotyczących przyszłości naszego miasta.

Henryka Bochniarz jedną z 10 najbardziej wpływowych Polek
W rankingu tygodnika Newsweek, Prezydent Konfederacji Lewiatan 
została uznana za jedną z 10 najbardziej wpływowych Polek. 
Wyróżnienie jest tym cenniejsze, że wyboru dokonali Polacy 
w sondażu telefonicznym.  

Obiady Prawnicze
Spotkania realizowane we współpracy z Okręgową Izbą Radców 
Prawnych w Lublinie. Członkowie Pracodawców Lubelszczyzny 
„Lewiatan” mogli poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia prawne. 
Na spotkania zapraszani byli doświadczeni prawnicy. 

Wieczór kulturalny z Lewiatanem
Członkowie i Sympatycy Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan” 
mogli spotkać się na wspólnym wyjściu na spektakl pt."Intryga" 
w reżyserii Jana Englerta i w wykonaniu warszawskiego Teatru 
Kamienica, który gościł w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie. 

Czat z prawnikiem
Bezpłatne konsultacji on-line z prawnikiem w ramach projektu 
„Godna praca kluczem do sukcesu firmy”. Członkiem Pracodawców 
Lubelszczyzny „Lewiatan” oraz inne osoby zainteresowane mogły 
skorzystać z bezpłatnych porad z zakresu prawa pracy, przepisów bhp 
i dyskryminacji w miejscu pracy. 
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PAŹDZIERNIK/LISTOPAD
Szkolenie dla pracodawców i menedżerów
W weekend 25-26 października odbyło się szkolenie dla pracodawców
i menedżerów „Negocjacje w dialogu społecznym. Trening 
negocjacyjny  z elementami psychologii perswazji” realizowane 
w ramach projektu "Godna praca kluczem do sukcesu firmy". 
Uczestnicy projektu zdobędą wiedzę na temat negocjacji w dialogu 
społecznym a także będą mieli okazję rozwinąć praktyczne zdolności 
negocjacyjne przydatne w prowadzeniu dialogu z pracownikami, 
partnerami i interesariuszami. 

Wieczór kulturalny z Lewiatanem
Członkowie i Sympatycy Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan” 
mogli spotkać się na wspólnym wyjściu i wysłuchanie koncertu 
w Teatrze Starym w Lublinie. Występowała wokalistka Anna 
Stankiewicz wraz z wybitnymi akompaniatorami: gitarzystą Januszem 
Stroblem i pianistą Andrzejem Jagodzińskim. W repertuarze znalazły 
się między innymi piosenki z wybitnymi tekstami Janusza Kofty i Jana 
Wołka w pięknych aranżacjach Janusza Strobla.

Konkurs Promotorzy Przedsiębiorczości 2014
„Promotorzy Przedsiębiorczości 2014” – pod takim hasłem odbył się 
po raz drugi na Lubelszczyźnie konkurs organizowany przez 
Pracodawców Lubelszczyzny Lewiatan. Patronat honorowy nad 
konkursem objął Marszałek Województwa Lubelskiego, Sławomir 
Sosnowski oraz Wojewoda Lubelski, Wojciech Wilk. Celem Konkursu 
było wyróżnienie Jednostek Samorządu Terytorialnego 
zlokalizowanych na obszarze woj. lubelskiego, które stwarzają 
najbardziej przyjazne środowisko dla przedsiębiorców, najlepiej radzą 
sobie z procesem pozyskiwania nowych inwestorów, zapewniają 
przychylne warunki dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz 
wykazują inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze wśród 
społeczności lokalnej. Spośród wszystkich gmin, które zgłosiły swój 
udział, Laureatów wyłoniła kapituła konkursu w składzie: Dariusz 
Jodłowski, Prezes Zarządu PL “Lewiatan” (Przewodniczący Kapituły), 
Krzysztof Bartuzi, Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki 
i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego 
(w zastępstwie Marszałka Województwa Lubelskiego), Michał 
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Krawczyk, Doradca Wojewody (w zastępstwie Wojewody 
Lubelskiego), Zbigniew Rymsza, Przewodniczący Rady Nadzorczej PL 
“Lewiatan”oraz Jarosław Krawczak,Wiceprezes PL “Lewiatan”. 
Zwycięzcy odebrali nagrody z rąk Dariusza Jodłowskiego, Prezesa 
Zarządu Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan” podczas Finału 
Konkursu, który miał miejsce dnia 14 listopada 2014 roku w Sali 
Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. W godzinach 
wieczornych odbył się uroczysty bankiet wieńczący Konkurs, którego 
ważną częścią był panel dyskusyjny pt.”Rozwój gmin i powiatów 
Województwa Lubelskiego w kontekście atrakcyjności inwestycyjnej”.

Henryka Bochniarz odznaczona Krzyżem Komandorskim 
z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski
Prezydent Konfederacji Lewiatan odebrała z rąk Prezydenta RP, 
Bronisława Komorowskiego Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu 
Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi dla rozwoju i promocji polskiej 
przedsiębiorczości i za szczególne osiągnięcia w działalności 
społecznej. 

Konferencja Jaka praca? Jaki dialog?
Celem konferencji realizowanej w ramach projektu „Godna praca 
kluczem do sukcesu firmy” była dyskusji na temat godnej pracy 
i dialogu społecznego w Polsce i Norwegii. Prelegentami byli m.in.: 
Anna Wolska, ekspert w zakresie dialogu społecznego, Związek 
Pracodawców Warszawy i Mazowsza oraz Henrik Munthe, Norweski 
Związek Przedsiębiorców (Naringslivets Hovedorganisasjon NHO). 

Henryka Bochniarz o raz kolejny wybrana na wiceprezydenta 
BUSINESSEUROPE 
Henryka Bochniarz została ponownie  wybrana wiceprezydentem 
BUSINESSEUROPE - największej organizacji europejskiego biznesu, 
w której Lewiatan jest jedyną polską organizacją pracodawców. 
Skupia ona związki pracodawców z 34 krajów i reprezentuje ponad 20 
mln europejskich firm. To najsilniejszy głos biznesu w Europie. 
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