Spotkanie Noworoczne Pracodawców
Życzenia, plany, prognozy i podsumowania dla osiągnięcia sukcesów w przyszłości

- Cieszę się, że państwo tu jesteście, że możemy być razem i spędzić te - mam nadzieję kilka godzin na wymianie poglądów, uwag, opinii i propozycji - zagajał noworoczne
spotkanie WZP Lewiatan Jacek Silski Prezydent tej organizacji. - Jest to okazja – mówił - by
spojrzeć wstecz i podsumować własne dokonania, a jednocześnie zorientować się w tym,
co najważniejsze, co zdarzyć się może, w Polsce, w Europie i na Świecie w rozpoczętym już
2020 roku.
Prezydent Silski przypomniał też, że noworoczne spotkania WZP organizowane są od 20.lat.
Po raz pierwszy jednak ich miejscem była największa sala wykładowa Collegium Iuridicum
Novum,

nowej siedziby Wydziału Prawa i Administracji UAM. Współorganizatorem

wydarzenia była Wielkopolska Izba Gospodarcza. Wstępem do uroczystości, a zarazem
przykładem aktywności WZP Lewiatan, było podpisanie porozumienia o współpracy
z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego (CWRKDiZ) w Lesznie.
Miało ono miejsce w tej samej sali tuż przed rozpoczęciem

Spotkania Noworocznego

Pracodawców. Dokument parafowali: Bolesław Ratajczak- dyrektor CWRKDiZ i Jacek Silski prezydent WZP Lewiatan. Później mikrofon trafił w ręce Małgorzaty Animuckiej - Prezes
Zarządu, Dyrektora Biura WZP Lewiatan, która bardzo sprawnie i zgodnie z protokołem
poprowadziła całość podniosłego wydarzenia.
Gospodarze i znamienici goście
Małgorzata

Animucka

witając

przybyłych

dziękowała

prof.

dr

hab.

Romanowi

Budzinowskiemu - Dziekanowi Wydziału Prawa i Administracji UAM za gościnę
i udostępnienie sali. Osobne słowa powitania skierowała m.in. do: Pauliny Hennig - Kloski
i Bartłomieja Wróblewskiego - posłów na Sejm RP, dr Izabeli Hasińskiej - Pełnomocnika
Terenowego

Rzecznika

Małych

i

Średnich

Przedsiębiorców

w

Poznaniu,

Jacka

Bogusławskiego - Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Michała Dembińskiego reprezentującego Wojewodę Łukasza Mikołajczyka

Dyrektora Gabinetu Wojewody,

Kazimierza Śliwińskiego - reprezentującego Jacka Jaśkowiaka Prezydenta Miasta Poznania,
zastępcy dyrektora Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta oraz do
wielu burmistrzów i wójtów z terenu całej Wielkopolski, a także do licznie przybyłych
przedstawicieli świata nauki.

Małgorzata Animucka już na wstępie zauważyła

i podkreśliła obecność

reprezentantów przedsiębiorców, organizacji samorządu

zawodowego i gospodarczego, a także związków zawodowych m.in. w osobach: Romana
Rogalskiego - Wiceprezydenta Konfederacji Lewiatan, Prezesa Zarządu Nadwiślańskiego
Związku Pracodawców Lewiatan, zarazem reprezentującego Macieja Wituckiego Prezydenta tej organizacji, Grzegorza Baczewskiego - Dyrektora Generalnego Konfederacji
Lewiatan,

Lecha Wojcieszyńskiego

- Prezesa Zarządu Forum Gospodarczego Powiatu

Czarnkowsko - Trzcianeckiego - Związku Pracodawców Prywatnych, Henryka Bartkowskiego
- Prezes Zarządu Wielkopolskiej Izby Gospodarczej (współorganizatora Spotkania
Noworocznego Pracodawców) oraz prof. dr hab. Wiktora Gabrusewicza – Prezesa Zarządu
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu i prof. dr hab.
Ryszarda Kamińskiego -

Prezesa Zarządu

Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

w Poznaniu, jak również dr Jarosława Langego - Przewodniczącego Zarządu Regionu
Wielkopolska NSZZ „Solidarność”. Małgorzata Animucka w ciepłych słowach przywitała także
wszystkich pozostałych uczestników uroczystości, w tym - przede wszystkim przedsiębiorców zrzeszonych w WZP Lewiatan.
"Głos biznesu"
Uroczystość w Collegium Iuridicum Novum

nazwana "Spotkaniem Noworocznym

Pracodawców" miała przede wszystkim oficjalny, podniosły charakter. Rozpoczęła się od "
słów wstępnych" Jacka Silskiego - Prezydenta WZP Lewiatan oraz prof. Budzinowskiego,
który m.in. wyrażał nadzieję na dalszą współpracę i ukazywał ewentualne jej możliwości.
Głównym akcentem merytorycznym było tu jednak wystąpienie i prezentacja przedstawiona
przez Grzegorza Baczewskiego- Dyrektora Generalnego Konfederacji Lewiatan (WZP
Lewiatan stanowi wielkopolską część tej organizacji). W swym wystąpieniu: " Lewiatan 20192020 - podsumowania i plany" Grzegorz Baczewski Konfederację określił jako "głos biznesu"
w Polsce, a zarazem - według niego - jest to "lidera ruchu pracodawców" w naszym kraju.
Dowodził, że jest to najbardziej reprezentatywny i skuteczny związek pracodawców.
Podkreślał, że jedną z głównych płaszczyzn aktywności ogólnopolskiej struktury naczelnej tej
organizacji jest Rada Dialogu Społecznego. Wymieniał "przewagi", które Lewiatan
wykorzystuje i które będą rozwijane. Są to - zdaniem dyr. Baczewskiego- "zespół ekspercki
obejmujący spektrum najważniejszych dla biznesu obszarów legislacji i - oparty na analizie prorynkowy przekaz oraz konstruktywne partnerstwo dla administracji, decydentów,
związków zawodowych i firm". Wyliczał, że w ciągu ubiegłego roku Konfederacja Lewiatan

przyjęła 250 stanowisk w kluczowych dla gospodarki sprawach. Wśród ubiegłorocznych
sukcesów wymieniał powstrzymanie ekipy rządzącej od zniesienia limitu wysokości płacy
w uiszczaniu składek na ZUS. W tym kontekście Dyrektor Generalny przedstawił całość
kampanii wszczętej przez Lewiatana i zauważał znaczenie "budowania nieoczywistych
sojuszy" np. ze związkami zawodowymi w skuteczności osiągania wyznaczonych celów.
Wśród innych osiągnięć w 2019 r. dyr. Baczewski wymienił: Nową Matrycę Stawek oraz Split
Payment VAT, nowelizację ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii, ustawy „frankową”
i „antylichwiarską”, akt dotyczący

Odpowiedzialności Podmiotów Zbiorowych oraz

E-doręczenia.
Najważniejsze tegoroczne tematy
Do priorytetów działań w nadchodzących miesiącach dyrektor zaliczył, przede wszystkim,
przyjęty przez Unię Europejską "Zielony Ład". Informował, że projekt unijnej strategii, która
ma doprowadzić UE do neutralności klimatycznej w 2050 r. jest szansą dla pozyskania przez
naszą gospodarkę kolejnego liczonego w miliardach euro finansowego "zastrzyku". Ponadto
Konfederacja Lewiatan w 2020 r. ma zamiar zaangażować się m.in. w: "pakiet działań
proinwestycyjnych – wkład do programu działań Ministerstwa Rozwoju; system ubezpieczeń
społecznych/emerytury – zmiany w oskładkowaniu umów cywilnoprawnych poprzez ich
zrównanie z umowami o pracę; dyskusję nt. przyszłości systemu emerytalnego;
kształtowanie minimalnego wynagrodzenia za pracę – przyjęcie nowego sposobu ustalania
wysokości płacy minimalnej", wprowadzenie zmian ułatwiających legalizację pobytu oraz
zatrudnienie cudzoziemców z poza obszaru UE, koncepcje wprowadzenie nowych podatków
(np. od cukru) oraz w powstanie Fundacji Firm Rodzinnych , która umożliwiałaby sukcesję
kapitałową w takich przedsiębiorstwach. Oprócz tych priorytetów Grzegorz Baczewski
przedstawił szereg innych planów i przedsięwzięć, które Konfederacja Lewiatan zamierza
zrealizować w 2020 r. zarówno w Polsce, jak i w UE. Omówił także, strukturę członkowską
oraz zmiany organizacyjno-kadrowe i finansowe, które miały miejsce w ostatnim czasie,
względnie są proponowane.
Życzenia, gratulacje i nagrody
Po wystąpieniu przedstawiciela kierownictwa Konfederacji Lewiatan przyszedł czas na
tradycyjne składanie noworocznych życzeń. Głos w tej części spotkania zabrali zarówno
parlamentarzyści, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, członkowie władz
centralnych Konfederacji, jak również reprezentanci organizacji i struktur współpracujących

z Lewiatanem. Na nadchodzące miesiące 2020 r. przedsiębiorcom życzono przede wszystkim
zdrowia - bo bez niego nie uda się niczego osiągnąć - oraz sukcesów biznesowych,
zawodowych, organizacyjnych i społecznych.
Tradycyjnie przedstawiciele firm otrzymali wyróżnienia regionalne i organizacyjne. W tym
roku Odznakę Honorową Za Zasługi dla Rozwoju Województwa Wlkp. wręczono
przedstawicielowi firmy Comsat Sp. z o.o., sp.k. Uzasadnieniem wyróżnienia było: "tworzenie
korzystnych warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości, promocja województwa
wielkopolskiego na arenie międzynarodowej oraz działalność społeczna". WZP Lewiatan tym
razem swoimi statuetkami uhonorował firmy Prote Technologie dla Środowiska Sp. z o.o.
oraz Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ster. Pierwszą z nich wyróżniono "z okazji 25.lecia,
w uznaniu za usługi na najwyższym poziomie, wiarygodność, rzetelność oraz zaangażowanie
w poprawę środowiska naturalnego w Polsce". Drugiej z firm- Ośrodkowi BadawczoRozwojowemu Ster- statuetkę Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan przyznano
"z okazji 26.lecia w uznaniu za systematyczne udoskonalanie technologii produkcji,
pozwalającej osiągnąć wyroby na wysokim światowym poziomie z zastosowaniem
najnowszej wiedzy". Ponadto nowym członkom organizacji wręczono okolicznościowe
certyfikaty. Tym razem znalazły się one w rękach reprezentantów firm: CIEPŁOWNIK
EKOINWESTYCJE, H. CEGIELSKI – POZNAŃ SA, EL-Cab, MARATHON INTERNATIONAL. Safety
First Piotr Ludwiczak i Wspólnicy, Szuszczyński Kamińska Kancelaria Prawa Pracy s.c.
Kończąc wypada zauważyć odbiegającą od stereotypów wypowiedź

Jacka Silskiego-

Prezydenta WZP Lewiatana, który przybyłym na uroczystość życzył.. czasu. "Czas jest
największym dobrem" - mówił. - "Nie pieniądz, ale właśnie czas. Czas dla siebie, dla rodziny,
dla najbliższych, dla aktywności społecznej - podkreślał Prezydent WZP- i jak najwięcej tego
dobra życzył członkom swojej organizacji.
Chór "Polihymnia" zwieńcza całość
Końcowym akordem "Spotkania Noworocznego Pracodawców", a zarazem artystyczną
oprawą całości tego wydarzenia, był występ Chóru "Polihymnia". Zespół o długoletnich
tradycjach śpiewaczych oraz znaczących osiągnięciach artystycznych objęty jest patronatem
WZP Lewiatan. Chórzyści pod batutą dyrygenta Tomasza Dzięcioła i z akompaniamentem
Macieja Bolewskiego wykonali anglojęzyczne pieśni związane z zimową porą roku
i karnawałem. W wyśpiewanym z prawdziwą pasją repertuarze znalazły się również
najpiękniejsze polskie kolędy. Dziękując śpiewakom za zakończony bisem występ Małgorzata

Animucka z wyczuciem i delikatnością poprosiła przedsiębiorców o finansowe wsparcie
chóru.
Dopełnieniem styczniowej uroczystości były rozmowy w kuluarach i - zwyczajowo przyjęty poczęstunek.
Relację przygotował:
Piotr Górski

