Regulamin Nagród
Konfederacji Lewiatan
1. Prezydent Konfederacji Lewiatan postanawia ustanowieniu corocznych
nagród Konfederacji Lewiatan:


Nagroda im. Władysława Grabskiego – dla osobistości życia publicznego,
która w sposób decydujący przyczyniła się do rozwoju instytucji i współpracy
ze środowiskiem pracodawców.
Władysław Grabski, wybitny polityk gospodarczy okresu międzywojennego,
w krótkim czasie doprowadził do uzdrowienia finansów publicznych, miał
wielki wpływ na rozwój bankowości, systemu walutowego, wychodzącej
z kryzysu gospodarki. Rozumiał, że silne państwo musi opierać się na zdrowej
gospodarce. Reformator, wizjoner, sprawny polityk, w decydującym stopniu
przyczynił się do położenia podwalin pod rozwój gospodarczy niepodległej
Polski.
Nagroda przyznawana jest osobie, która jak kiedyś Władysław Grabski, stara
się dbać ekonomiczną siłę państwa i jego dobrą kondycję gospodarczą.



Nagroda im. Andrzeja Wierzbickiego – dla osób nadających styl polskiej
przedsiębiorczości, kontynuujących jej najlepsze tradycje.
Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach – osobie zasłużonej dla
rozwoju podmiotów dużych oraz osobie zasłużonej dla rozwoju podmiotów
mikro, małych i średnich.
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Andrzej Wierzbicki, poseł, minister, działacz polityczny i gospodarczy,
przemysłowiec, założyciel i szef Centralnego Związku Polskiego Przemysłu,
Górnictwa, Handlu i Finansów „Lewiatan”. Stworzył potężne lobby działające
na

rzecz

ustanowienia

skonsolidował

jasnych

krajowych

reguł

funkcjonowania

przedsiębiorców.

gospodarki,

Zwolennik

gospodarki

zliberalizowanej, wywierał w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku
duży wpływ na politykę gospodarczą rządu, zręcznie przeciwstawiając się
silnym wówczas tendencjom etatystycznym. Był wielkim organizatorem
gospodarki.
Nagroda im. Andrzeja Wierzbickiego przyznawana jest osobie, która tworzy
nie tylko dobrą, sprawnie zarządzaną firmę, ale odczuwa też potrzebę
współuczestniczenia w działaniach na rzecz środowiska przedsiębiorców,
wspierania dobrych inicjatyw gospodarczych i społecznych, ma wizję
rozwijania

odpowiedzialnego

biznesu.

Dokonując

wyboru

laureatów

uwzględnione powinny zostać takie kryteria, jak nowoczesność zarządzania,
tworzenie długofalowych perspektyw rozwojowych, dbałość o miejsce pracy (i
tworzenie nowych), propubliczne myślenie, kreowanie akcji prospołecznych.


Nagroda Specjalna - w uznaniu wybitnych zasług laureata na polu kultury,
polityki, nauki, życia publicznego, gospodarki, dziennikarstwa.

2. Zgłaszanie kandydatów i wyłanianie laureatów


Nagrody

im.

Władysława

Grabskiego

oraz

Andrzeja

Wierzbickiego

Corocznie kandydatury do nagród wraz z uzasadnieniem (po jednej do każdej
nagrody) zgłaszane są przez związki branżowe, regionalne, członków
indywidualnych i członków Rady Głównej Konfederacji Lewiatan w terminie
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wskazanym przez Biuro Konfederacji Lewiatan Kandydaci do Nagród nie
musza reprezentować członków Konfederacji Lewiatan.
Zarząd Konfederacji Lewiatan nominuje do każdej nagrody do 5 osób spośród
zgłoszonych kandydatów.
Laureatów wyłania kapituła. Kapitułę tworzą:
o Prezydent Konfederacji Lewiatan pełniący funkcję przewodniczącego
kapituły;
o przedstawiciel Rady Regionów Konfederacji Lewiatan;
o osoby zaproszone do kapituły przez Prezydenta Konfederacji Lewiatan.
Pracami Kapituły kieruje Sekretarz.


Nagroda Specjalna:
Nagrodę Specjalną przyznaje w drodze uchwały Zarząd Konfederacji
Lewiatan.

3. Laury
Nagrody im. Władysława Grabskiego, im. Andrzeja Wierzbickiego oraz Nagrody
Specjalne Zarządu mają charakter wyłącznie prestiżowy (bez gratyfikacji pieniężnej).
Zwycięzcy nagród otrzymują pamiątkowe statuetki.
Warszawa, 10 stycznia 2022 r.
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