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JUBILEUSZ 20-LECIA KONFEDERACJI PRACODAWCÓW POLSKICH

20 lat w przypadku ludzi to dopiero początek wchodzenia w wiek dorosłości. W przypadku
organizacji – to już poważny dorobek, skłaniający z jednej strony do refleksji, z drugiej zaś do
stawiania sobie kolejnych celów. Konfederacja Pracodawców Polskich – najstarsza i
największa organizacja pracodawców w naszym kraju – świętowała okrągły jubileusz z
poczuciem dobrze spełnianej misji, jaką jest walka o prawa polskich przedsiębiorców.
Jak na rangę wydarzenia przystało, dwie dekady istnienia Konfederacji Pracodawców Polskich zostały
uczczone podniosłym Jubileuszem, który odbył się 25 listopada w Teatrze Wielkim w Warszawie.
Podczas uroczystego wieczoru, blisko dwa tysiące znamienitych gości ze świata gospodarki, polityki i
nauki oklaskiwało przedsiębiorców, którzy zostali nagrodzeni statuetkami Wektora 20-lecia.
Prezydent RP o Konfederacji
Obecny na Jubileuszu Prezydent Lech Kaczyński w swoim przemówieniu powiedział, że Konfederacja
sprawdziła się w ciągu ostatnich 20 lat. Prezydent chwalił aktywność KPP w zwalczaniu skutków
kryzysu gospodarczego.
- Konfederacja Pracodawców Polskich, inne organizacje pracodawców oraz polska bankowość
aktywnie przeciwstawiły się zagrożeniom związanym z groźbą głębokiego kryzysu - powiedział w środę
prezydent Lech Kaczyński, który wręczył członkom Konfederacji Krzyże Kawalerskie Orderu
Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej i polskiej przedsiębiorczości.
Odznaczeniami uhonorowani zostali: Andrzej Katulski, Zdzisław Kołutkiewicz, Jan Kos, Edward
Ostrowski i Krzysztof Tuczapski.
Pracodawcy robią swoje!
Prezydent KPP Andrzej Malinowski ocenił, że obecność Prezydenta jest dla pracodawców nie tylko
zaszczytem, ale także uhonorowaniem ich ciężkiej pracy dla dobra polskiej gospodarki i ojczyzny.
- Naszym największym sukcesem ostatnich 20 lat jest to, że kiedy inni mają kłopoty, to my jesteśmy
wciąż liderem! Nie boimy się wahań gospodarczych ani politycznych. Kolejne zawieruchy polityczne nie
robią na przedsiębiorcach większego wrażenia. Oni robią swoje – mówił Andrzej Malinowski.
Prezydent Konfederacji wskazał też największą porażkę 20-lecia - fakt, iż państwo ciągle nie rozumie,
że gospodarka to problem numer jeden.
- A przecież dobra gospodarka to mniej kłopotów w innych obszarach życia. To prawda, że państwo
musi mieć pieniądze, które czerpie z podatków. I obowiązkiem państwa jest stworzenie takich
warunków, by było ich z podatków jak najwięcej. Ale nie chodzi o wyciąganie przedsiębiorcom
pieniędzy z gardła, ale stworzenie jak najlepszych warunków do działalności, by pieniędzy z podatków
było jak najwięcej – tłumaczył Andrzej Malinowski.
Prestiżowe nagrody wręczone
W trakcie Jubileuszu wręczono Wektory 20-lecia i Super Wektora 20-lecia. Wszystkie nagrody trafiły
do osób, firm i instytucji, które swoją działalnością i postawą w ostatnich dwóch dekadach wyznaczały
kierunki godne naśladowania dla innych. Wyróżnieni zostali ci, którzy przecierali szlaki przedsiębiorcom
i pracodawcom, wskazując nowatorskie rozwiązania i koncepcje istotne dla polskiej przedsiębiorczości.
• Super Wektor 20-lecia trafił do rąk TADEUSZA MAZOWIECKIEGO
„Za osobisty wkład w wielkie dzieło transformacji ustrojowej, rozwój gospodarki rynkowej, mądrość i
polityczną odpowiedzialność godne męża stanu historycznego przełomu. Za budowanie prestiżu
naszego państwa na arenie międzynarodowej i drogę życiową, którą wyznaczyła długoletnia służba
Polsce i Polakom”.
• Wektora 20-lecia w kategorii „Dialog Społeczny” przyznano JACKOWI KURONIOWI
„Za stworzenie podstaw dialogu społecznego w Polsce, budowanie atmosfery szacunku i prawdziwego
partnerstwa, za przekraczanie trudnych granic, historycznych podziałów, łagodzenie konfliktów oraz
mozolne budowanie społeczeństwa obywatelskiego”.
• Wektora 20-lecia w kategorii „Działalność społeczna” otrzymał RYSZARD KRAUZE
„Za łączenie sukcesów gospodarczych z pracą na rzecz dobra publicznego, twórczy mecenat nad
ojczystą kulturą, troskę o losy dziedzictwa narodowego oraz wspieranie polskiego sportu i
sportowców. Za działalność charytatywną niosącą radość i uśmiech niepełnosprawnym dzieciom”.
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Wektorem 20-lecia w kategorii „Instytucje Gospodarcze” została uhonorowana
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
„Za znaczący udział w przemianach ekonomicznych, jakie zaszły w naszym państwie,
pozycję lidera
rynków kapitałowych Europy Środkowej i rozbudzenie inwestycyjnych talentów u setek tysięcy
„zwykłych” Polaków, którzy znaleźli swe miejsce na giełdowym parkiecie”.
• Wektora 20-lecia w kategorii „Sukces biznesowy” zdobył LESZEK CZARNECKI
„Za zbudowanie z małej giełdowej spółki znaczącego holdingu finansowego, pozycję lidera rynku
leasingu w Polsce oraz utworzenie największej prywatnej fundacji w kraju. Za pasję, odwagę i
podejmowanie ryzyka, które doprowadziły go na szczyty biznesu”.
• Wektorem 20-lecia w kategorii „Media” nagrodzona została GAZETA WYBORCZA
„Za propagowanie klarownej wizji polskiej gospodarki rynkowej, troskę o rozwój przedsiębiorczości i
swobodę prowadzenia działalności gospodarczej, za kształtowanie postaw i umysłów Polaków w duchu
tolerancji oraz odpowiedzialności za siebie i państwo”.
• Wektor 20-lecia w kategorii „Przedsiębiorca 20-lecia” powędrował do JANA
KULCZYKA
„Za inicjowanie przedsięwzięć, które wyznaczały kierunek i tempo polskich przemian gospodarczych
oraz stworzenie jednej z największych prywatnych grup kapitałowych w Polsce, realizującej z
rozmachem śmiałe inwestycje, restrukturyzacje i nowatorskie projekty infrastrukturalne”.
Konferencja Pracodawcy a Polska 2030
Świętowanie jubileuszu w Teatrze Wielkim było okazją do podsumowania 20 lat działalności
Konfederacji, co nie znaczy, że podczas obchodów nie patrzono w przyszłość. Kilka godzin przed
uroczystością w Teatrze Wielkim odbyła się konferencja w Hotelu Marriott zatytułowana „POLSKA
2030 A EUROPA”. W trakcie uroczystości Prezydent Konfederacji Andrzej Malinowski wręczył
Ministrowi Michałowi Boniemu Zieloną Księgę „Pracodawcy a Polska 2030”. Dokument powstał w
wyniku dyskusji pomiędzy środowiskiem naukowym a Pracodawcami. Spotykali się oni na dziesięciu
regionalnych debatach, podczas których rozmawiali o rządowym raporcie „Polska 2030. Wyzwania
rozwojowe”. Wręczając przygotowany przez Konfederację dokument Prezydent Malinowski powiedział,
że Zielona Księga jest jedynie wstępem do dyskusji na przyszłością Polski. Po zakończeniu debaty KPP
przedstawi jej podsumowanie w Białej Księdze, która – jak powiedział – stanie się oficjalnym
dokumentem rządowym.
- Pracodawcy chcą widzieć i budować Polskę 2030 – powiedział Prezydent Konfederacji.
Zielona Księga zawiera tzw. drogi dojścia do poszczególnych celów wytyczonych w rządowym raporcie
oraz rekomendowane przez Konfederację Pracodawców Polskich działania.
- Pracodawcy i naukowcy przedyskutowali wszystkie bloki tematyczne „Raportu Polska 2030”. Gdy
przyszło do spisania wspólnych postulatów okazało się, że obydwa środowiska są niemalże
jednomyślne, co do tego, jakie sprawy są dla rozwoju Polski najważniejsze. Są to: innowacyjność,
gospodarka oparta na wiedzy, kapitał społeczny, infrastruktura i sprawne państwo – mówił Prezydent
Malinowski.
Odbierając Zieloną Księgę Minister Boni podziękował Pracodawcom za zaangażowanie i powiedział, że
dokument ten traktuje, jako wzajemne zobowiązanie.
– Widzę, że gdy tylko pojawia się zaangażowanie, o które w Polsce niestety nie jest łatwo – jest
szansa na powodzenie – powiedział Minister.
Przed uroczystym wręczeniem Zielonej Księgi odbył się panel „Podsumowanie cyklu konferencji
regionalnych KPP poświęconych Raportowi Polska 2030”. W trakcie swoich wystąpień, prelegenci,
przedstawili główne wnioski z dziesięciu debat regionalnych. W panelu dział wzięli: prof. dr hab. Józef
Orczyk – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, dr hab. Robert Wiszniowski – Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Andrzej Wypych – Członek Zarządu, Dyrektor Personalny
ArcelorMittal Poland SA, Wiceprzewodniczący Zarządu ZPPH, prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch –
Politechnika Radomska, Przewodniczący Komitetu Transportu PAN, Andrzej Sikora – Prezes Zarządu
Instytutu Studiów Energetycznych, prof. dr hab. Andrzej Rabczenko – Politechnika Warszawska, prof.
dr hab. Ewa Bojar – Kierownik Katedry Ekonomii Zarządzania Gospodarką, Politechnika Lubelski, dr
hab. Robert Wiszniowski – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Bartłomiej
Osieka – Ernst&Young Menedżer Projektu „Sprawne Państwo” i dr hab. Robert Wiszniowski –
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy.
Podczas konferencji odbył sie także panel dyskusyjny: „Raport Polska 2030 – droga do nowoczesnej
Polski w nowoczesnej Europie. Jego uczestnikami byli: Ralf Resch – Sekretarz Generalny (Europejska
Organizacja Pracodawców Sektora Publicznego) – CEEP, Jean-François Retournard – Dyrektor Biura
ds. Działalności Pracodawców w Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), Antal Csuport –
Wiceprezydent Grupy Pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego (EKES),
Andrzej Jacaszek – Wydawca Harvard Business Review Polska, Wiceprezydent KPP, Grzegorz Dzik –
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Prezes Zarządu IMPEL S.A., Michał Kuszyk – Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź, Członek
Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych
Docenieni Konfederatkami
Jubileusz był także doskonałą okazją do uhonorowania tych, którzy przyczyniają się do rozwoju
Konfederacji, integracji jej członków i popularyzacji jej statutowej działalności. W siedzibie KPP przy ul.
Brukselskiej 7 w Warszawie Paweł Wypych, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, wręczył
Krzyże Zasługi oraz Medale za Długoletnią Służbę.
• Złoty Krzyż Zasługi otrzymali: Jacek Janas, Tadeusz Kret, Zbigniew Sosulski i Marian Augustyn
• Srebrny Krzyż Zasługi otrzymali: Jerzy Kortas, Roman Liebrecht i Andrzej Pastuszka
• Brązowy Krzyż Zasługi otrzymał Jan Zając
• Złotymi medalami za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali: Andrzej Hetnarowicz, Lech Jaroń,
Ryszard Jarosz, Krzysztof Koprowski, Kazimierz Krzysztoporski, Danuta Kurzela, Jacek
Niemirski, Leszek Ziobro, Andrzej Żymalski oraz Antoni Śliżak
• Srebrnymi medalami za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali: Grzegorz Żymalski, Ludwik
Kubasiak
• Brązowy medal za Długoletnią Służbę odznaczony został Mariusz Kortas
Podczas uroczystości, którą swoją obecnością uświetniła także Minister Pracy i Polityki Społecznej
Jolanta Fedak, wręczono także nagrody Konfederacji – „Konfederatki 20-lecia” oraz „Konfederatki
2009”, które przyznawane są osobom przyczyniającym się do rozwoju tej najstarszej i największej
organizacji Pracodawców w Polsce, integracji jej członków i popularyzacji jej statutowej działalności.
„Konfederatki 20-lecia” otrzymali: Jerzy Nowak, Marian Osuch, Mirosław Kugiel i Michał Kuszyk oraz
Lubuska Organizacja Pracodawców, w imieniu której statuetkę odebrał Przewodniczący Zarządu
Ryszard Barański. Natomiast „Konfederatkami 2009” nagrodzeni zostali Sławomir Skrodzki, Jerzy
Podsiadło, Antoni Lewicki oraz Sławomir Nowakowski.
Po ceremonii wręczenia odznaczeń uroczyście odsłonięto tablicę pamiątkową, przypominającą o 20leciu KPP.
Centrum Informacyjne Konfederacji Pracodawców Polskich
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