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3900Liczba zrzeszonych firm w Lewiatanie

835 000Łącznie zatrudnionych osób

Liczba opiniowanych projektów legislacyjnych rocznie

Liczba branżowych i regionalnych związków pracodawców oraz 22 
członków indywidualnych

57

200
Liczba przedstawicieli Lewiatana w gremiach międzynarodowych, 
krajowych, regionalnych

450



Kim jesteśmy
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145

Liczba zrzeszonych w związku firm

5625

Łącznie 
zatrudnionych osób
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Nasza misja

www.dp.org.pl

zabiegamy 
o konkurencyjność 
dolnośląskiej gospodarki 

oraz  

aktywnie reprezentujemy 
interesy pracodawców



Kim jesteśmy
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Jesteśmy najbardziej 
wpływową polską organizacją 

biznesową reprezentującą 
interesy pracodawców                   

w Polsce i Unii Europejskiej 
Jesteśmy głosem biznesu!



nasze najważniejsze 
postulaty
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Najważniejsze postulaty

www.dp.org.pl

niższe i proste podatki

niższe koszty pracy

liberalizacja prawa pracy

lepsze prawo gospodarcze

przyjazny klimat dla przedsiębiorczości

tańsze i sprawniejsze państwo

rozwój dialogu społecznego



Problemy pracodawców

www.dp.org.pl

przepisy prawne (jakość, stabilność, częste zmiany)

stawki ubezpieczenia społecznego
jakość współpracy z urzędnikami

biurokracja czas na wizyty w urzędach
klienci banki pracownicy

dostawcy
zrzeszanie się?

w grupie siła?



Co robimy?

www.dp.org.pl

Kluczowe sfery działania

networking, 
integracja

usługi 
wspierające

rzecznictwo 
interesów

interwencje



rzecznictwo interesów, 
interwencje

www.dp.org.pl



Najważniejsze postulaty

www.dp.org.pl

SUKCESY LEGISLACYJNE LEWIATANA

Biała Księga BIS – rekomendacje działań w obszarze 
gospodarki na ostatni rok działania rządu

Doprowadzenie do zmian w Kodeksie Pracy 
dopuszczających pracę w niedziele i święta

Wydłużenie vacatio legis dla oskładkowania 
umów zleceń do 2016

Przyjęcie zmian w prawie zamówień publicznych

Zmiany w ustawie o partnerstwie oraz programach operacyjnych 
regulujących ramy wydawania Funduszy UE do 2020 

– poprawa dostępności dla firm 



Rzecznictwo interesów

www.dp.org.pl

PRZEDSTAWICIELE:

Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego

Wojewódzka Rada Zatrudnienia

Powiatowe Rady Zatrudnienia w 7 powiatach

Rady Lewiatana: Dyrektorów Personalnych, 
Zamówień Publicznych

Rada ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Rada Gospodarcza Aglomeracji Wałbrzyskiej

Komitet Monitorujący RPO 2014-2020
Województwa Dolnośląskiego



Rzecznictwo interesów

www.dp.org.pl

KONSULTACJE/STANOWISKA/INTERWENCJE:

konsultacje RPO i SZOOP RPO – prawie 50 uwag 

Strategia Rozwoju Polski Zachodniej

Program Współpracy Transgranicznej

Nowa ustawa o kształcie dialogu społecznego

Nowelizacja ustawy o instytucjach rynku pracy 
i promocji zatrudnienia

NIE dla klauzuli obejścia prawa – stanowisko 
odnośnie nowelizacji ordynacji podatkowej



Rzecznictwo interesów

Co to dało?

� Zwrócenie uwagi decydentom na problemy dolnośląskiego
biznesu.

� Realny wpływ na zmianę krajowego prawa (nabór wniosków w
ramach RPO WD 2007-2013 przez 57 sekund i zmiany w tzw.
ustawie wdrożeniowej).

� Wzmocnienie merytoryczne Dolnośląskich Pracodawców,
zbudowanie kompetencji artykułowania interesów pracodawców.

� Stała i merytoryczna współpraca z Konfederacją Lewiatan

www.dp.org.pl 

KONSULTACJE/STANOWISKA/INTERWENCJE:



Spotkania z decydentami

www.dp.org.pl

Debata – konkurencyjność 
dolnośląskich MSP

Gala Lewiatana
Spotkanie członków - Ossa 

Wojewoda i Marszałek 
z partnerami społecznymi



Spotkania z decydentami
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Debata przedsiębiorcy na Dolnym 
Śląsku – szanse i wyzwaniaDebata Unijne Środki dla biznesu

Porozumienie Związków 
Pracodawców 

Wojewoda na spotkaniu 
noworocznym DP



networking, 
integracja

www.dp.org.pl



Networking, integracja

KLUB DOLNOŚLĄSKICH PRACODAWCÓW

8 spotkań 
KDP

300 osób
Spływ pontonowy

WSSE Invest-Park Hotel Maria

www.dp.org.pl 

Toyota Motor Manufacturing 



Networking, integracja

WYDARZENIA DOLNOŚLĄSKICH PRACODAWCÓW

Spotkanie noworoczne

www.dp.org.pl 

WYDARZENIA KONFEDERACJI LEWIATAN

Majówka DP

Zimowe szaleństwo z DP

Zimowe spotkanie członków

Gala nagród Lewiatana

Piknik letni Lewiatana

Spotkanie noworoczne DP



Networking, integracja

www.dp.org.pl 

Możliwość dystrybucji oferty dla 

członków DP za pośrednictwem newslettera



usługi wspierające
www.dp.org.pl



Usługi wspierające
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Dyżury,
konsultacje 
prawnicze, 

alerty 
prawne

Szkolenia,
warszaty

Zbiorczy 
tygodniowy 
newsletter

Fundusze 
Unijne



Sekcje branżowe
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Sekcja 
Pracodawców 
Medycznych

Sekcja Kobiet 
Biznesu



rozwój kapitału ludzkiego

www.dp.org.pl
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Akademia Dolnośląskich Pracodawców
Akademia DP to inicjatywa, w której członkowie Dolnośląskich Pracodawców oraz

najlepsi eksperci z branży dzielą się swą specjalistyczną wiedzą. Projekt skierowany

jest do wszystkich firm członkowskich zrzeszonych w Związku. Firmy mogą zostać

współorganizatorem lub mogą bezpłatnie delegować swych pracowników na

szkolenia. Tematy Akademii:

� zagadnienia prawne,

� finansowo-podatkowe,

� rozwój zasobów ludzkich,

� fundusze UE

8 edycji Akademii DP w 2015 r.
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Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Dolno śląscy Pracodawcy, jako organizacja reprezentuj ąca 
interesy pracodawców: 

informuje Pa ństwa o szczegółach dotycz ących mo Ŝliwo ści
sfinansowania kształcenia pracowników w Pa ństwa firmach

jest gotowa słu Ŝyć nie tylko informacj ą, ale tak Ŝe praktycznym
wsparciem w wypełnianiu i składaniu niezb ędnej dokumentacji

przeprowadzi analiz ę potrzeb szkoleniowych

pomo Ŝe w wyborze firmy szkoleniowej



www.dp.org.pl

Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Opinia i Rekomendacje DP i Konfederacji Lewiatan na  2016 r.: 

� Szum komunikacyjny dotyczący zbierania potrzeb szkoleniowych wśród 
pracodawców, a samym procesem naborów wniosków do KFS. W naszej 

ocenie brakuje jednolitych i przejrzystych standardów postępowania.

� Brak aktualizowanych na bieżąco informacji na temat harmonogramu naborów 

na stronach PUP. 

• Propozycja: obowiązek wprowadzania na bieżąco nowych informacji na stronie 

internetowej PUP, systematyczne aktualizowanie strony www, w zakładce KFS.

� Różne wzory wniosków i załączników dla pracodawców w poszczególnych PUP. 

• Propozycja: ujednolicenie wzorów dokumentów i wymaganych załączników we 

wszystkich PUP.

� Trudnością dla lokalnych pracodawców jest niedostępność wzorów 

dokumentów w wersji edytowalnej. 

• Propozycja: udostępnienie dokumentów do KFS w wersji edytowalnej we 

wszystkich PUP-ach.
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Czy w grupie siła?
Rozwój dolnośląskiej 
przedsiębiorczości

- Dolnośląscy 
Pracodawcy 
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Korzyści 

KLUCZOWE 
KORZYŚCI



Jak stać się 
członkiem DP?

www.dp.org.pl
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Członkostwo 

Pobierz 
deklarację 
członkowską

www.dp.org.pl

Wypełnij, dostarcz 
osobiście lub wyślij 
skan na:

biuro@dp.org.pl

Poczekaj na 
decyzję 
Zarządu DP o 
przyjęciu

Opłać kwartalną 
składkę i… 
jesteś członkiem DP
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Członkostwo 

Wykaz składek członkowskich

Liczba zatrudnionych osób Wysokość 
miesięcznej składki 

członkowskiej -
pln/pracodawca

od do

1 10 40

11 20 60

21 50 120

51 100 185

101 300 275

300 500 360

501 1000 570

1001 1500 660

1501 więcej 1100



Zapraszamy

www.dp.org.pl

1. KDP – 2.07

Muzeum-Trasa Turystyczna Kopalnia Węgla, 

Nowa Ruda

2. Piknik Lewiatana – 10.07

Konfederacja Lewiatan, Warszawa

3. Akademia DP – 24.09

Dolnośląski Park Technologiczny, Szczawno-Zdrój

„Dostosowanie formy prawnej prowadzenia 

działalności do planów rozwojowych firmy”
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Dziękujemy za uwagę

Zapraszamy do współpracy

Kontakt:
Tel.: 74 64 80 533
Email: biuro@dp.org.pl


