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nihil novi sine communi consensu 

Szanowni Państwo! 

Zwracam się do Was w imieniu Śląskiego Związku Pracodawców Lewiatan. 

Konfederacja Lewiatan jest najbardziej wpływową polską organizacją biznesową 

reprezentującą interesy pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej. Zabiega o 

konkurencyjne warunki prowadzenia biznesu. Dba o trwały wzrost gospodarczy, 

lepsze prawo, zdrową konkurencję, wzrost zatrudnienia i wzmocnienie kapitału 

społecznego. Jest głosem Przedsiębiorców. 

W naszym gronie nawiążecie wartościowe relacje z innymi przedsiębiorcami, zetkniecie się z 

rozwiązaniami problemów podobnych do Waszych, spotkacie interesujących ludzi. Rozszerzycie krąg 

swoich biznesowych relacji i otworzycie dla siebie nowe rynki. Nasz związek to także miejsce spotkań z 

ekspertami reprezentującymi różne dziedziny. 

Administracja centralna, samorządy, aparat legislacyjny i fiskalny słyszą głos naszej Konfederacji i liczą 

się z nim. Spowodujmy, że decydenci będą doceniać nasze argumenty i brać pod uwagę nasze 

stanowisko. Dzięki sile marki Lewiatan oraz naszemu doświadczeniu w działaniach komunikacyjnych 

głos członków Konfederacji skutecznie dociera do opinii publicznej. Włączmy się we wspólną pracę na 

rzecz naszych wartości. 

Nic o nas bez nas. Zachęcam do zabrania głosu i wspólnego zaangażowania w sprawy istotne dla 

naszego biznesu i regionu. Argumenty grupy i głos zorganizowanych przedsiębiorców znaczą dużo 

więcej i są lepiej słyszalne. Wasz codzienny trud i wysiłek mogą zostać wsparte naszym wspólnym 

działaniem na rzecz poprawy warunków, w jakich pracujemy i wpłynąć na kondycję biznesu. Bez naszej 

wspólnej pracy, bez zorganizowanych działań pozostaniemy, każdy osobno, na marginesie 

zachodzących wydarzeń. 

Zapraszam i zachęcam. Wykorzystaj tę szansę. Dołącz do nas! 

Marek Zychla 

Prezes Zarządu 
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Nasze najważniejsze postulaty: 

 Niższe i prostsze podatki 

 Niższe koszty pracy 

 Bardziej elastyczne prawo pracy 

 Ograniczenie biurokracji 

 Lepsze prawo gospodarcze 

 Przyjazny klimat dla przedsiębiorczości 

 Tańsze i sprawniejsze państwo 

 Rozwój dialogu społecznego

 

Wpływamy na kształt prawa oraz polityki gospodarczej, by jak 

najbardziej sprzyjały przedsiębiorcom.  

Wspieramy firmy członkowskie w rozwoju biznesu i ich działalności 

operacyjnej. 


