
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Spotkanie władz i członków Konfederacji Lewiatan  

Piątek, 5 lutego 2021, spotkanie w wersji hybrydowej z wykorzystaniem platformy ClickMeeting 

 

Część zamknięta 

8:30 – 9:00 Posiedzenie Rady Głównej Konfederacji Lewiatan 

Prowadzenie: Henryka Bochniarz, Przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan 

 

Część otwarta 

9:00 – 10:00 Spotkanie z gościem specjalnym: JAROSŁAWEM GOWINEM, wiceprezesem Rady 

Ministrów, ministrem rozwoju pracy i technologii 

Prowadzenie: Maciej Witucki, Prezydent Konfederacji Lewiatan 

 

10:05 – 11:15  New New Normal – w jakim świecie zamieszkamy po korona-wirusie? 

 Kryzys związany z pandemią COVID-19 przeminie, ale wybory, których dokonujemy teraz jako społeczeństwa, 

mogą zmienić nasze życie na wiele lat. Decyzje podejmowane przez rządy w ciągu najbliższych kilku tygodni 

prawdopodobnie ukształtują świat na nadchodzące lata. Będą kształtować nie tylko nasze systemy opieki 

zdrowotnej, ale także naszą gospodarkę, politykę i kulturę.  

 Wybierając między alternatywami, powinniśmy zadać sobie pytanie nie tylko, jak przezwyciężyć 

bezpośrednie zagrożenie, ale także w jakim świecie będziemy mieszkać po opanowaniu kryzysu. 

 Wydaje się, że stoimy przed dwoma szczególnie ważnymi wyborami: drogą totalitarnego nadzoru vs. 

upodmiotowienia obywateli oraz narodowych izolacji i rozłamu vs. globalnej solidarności. 

 Jednocześnie radykalnie zmienia się forma i podejście do pracy (rozwój pracy zdalnej), zmianie ulegają style 

życia i zwyczaje konsumenckie, pojawiają się również pytania o relacje pomiędzy państwami a 

gigakorporacjami. 

 Jaki sposób myślenia i jakie trendy dominują na świecie, jakie decyzje podejmować będą mocarstwa, jak 

zmieni się funkcjonowanie rynków i firm, jak zmienią się obywatele? Jaka w tych procesach jest i powinna 

być rola biznesu?  

Prelegenci: 

1. Aleksandra Przegalińska, filozofka, futurolożka, publicystka, prorektorka ds. współpracy 

z zagranicą Akademii Leona Koźmińskiego 

2. Dariusz Stola, historyk XX w., profesor nauk humanistycznych w Instytucie Studiów 

Politycznych PAN 

3. Natalia Hatalska, analityczka trendów, publicystka, prezeska instytutu badań nad 

przyszłością – infuture.institute 

Prowadzenie: Henryka Bochniarz, Przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan 

11:20 – 11:55  Lewiatan 2020-2021 - podsumowania i plany 

• Działania Konfederacji Lewiatan w 2020 roku i plany na rok 2021 

• Prezentacja nowych członków Konfederacji Lewiatan 

Prowadzenie: Grzegorz Baczewski, Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan 



 
 

 

 

 

 

 

12:00 – 12:30  ROZMOWA: Co wydarzy się w 2021 roku w polskiej gospodarce? 

Rozmowa 1 na 1 z sesją pytań i odpowiedzi 

Jerzy Hausner, profesor zwyczajny, pracownik Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

Prowadzenie: Sonia Buchholtz, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan 

 

12:30 – 13:15     Co wydarzy się w 2021 roku w Brukseli?  

Rozmowa z ekspertami z sesją pytań i odpowiedzi 

Andrzej Halicki, poseł do Parlamentu Europejskiego 

Danuta Hübner, posłanka do Parlamentu Europejskiego 

Prowadzenie: Kinga Grafa, Dyrektor Biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli 

 

13:15 – 13:55     Co wydarzy się w 2021 roku w polskiej polityce? 

Rozmowa z ekspertami z sesją pytań i odpowiedzi 

Piotr Trudnowski, prezes Klubu Jagiellońskiego 

Karolina Wigura-Kuisz, szefowa Obserwatorium Debaty Publicznej, Kultura Liberalna 

Prowadzenie: Karolina Lewicka, dziennikarka polityczna, TOK FM  

 

14:00 – 14:40 Spotkanie z gościem specjalnym: PAWŁEM BORYSEM, Prezesem Polskiego 

Funduszu Rozwoju 

Prowadzenie: Maciej Witucki, Prezydent Konfederacji Lewiatan 

 

14:45 – 15:45  Rada Dialogu Społecznego 2021 – szansa na nowe otwarcie? 

 Czy jest szansa na realizację agendy korzystnej dla pracodawców i pracowników? 

 Model inicjowania dialogu społecznego przez organizacje pracodawców i związków zawodowych 

 Analiza zagrożeń i szans jakie stają przed Radą Dialogu Społecznego 

 

Prelegenci: 

1. Dorota Gardias, przewodnicząca Forum Związków Zawodowych 

2. Andrzej Radzikowski, przewodniczący OPZZ 

3. Henryk Nakonieczny, członek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” (TBC) 

4. Olga Semeniuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii 

Prowadzenie: Jacek Męcina, doradca zarządu w Konfederacji Lewiatan 

 

 

15:45               Podsumowanie i zakończenie 


