
Działając  
Wspólnie

Working  
Together
ACHIEVING MOREOSIĄGNIEMY WIĘCEJ



ODDZIAŁY 
TERENOWE

BLISKO 1000 CZŁONKÓW GDAŃSKI ZWIĄZEK 
PRACODAWCÓW 
30 CZŁONKÓW

ZMIANA NAZWY NA 
PRACODAWCY POMORZA
450 CZŁONKÓW

BRANCH  
OFFICES

ALMOST 1000 MEMBERS 

GDANSK EMPLOYERS’ 
ASSOCIATION
30 MEMBERS 

NAME CHANGE  
TO POMERANIAN  
EMPLOYERS 450 MEMBERS 

SEKCJE BRANŻOWE  
I FORA TEMATYCZNE
PROFESSIONAL SUBDIVISIONS 
AND FORUMS

OSÓB FUNKCYJNYCH  
I EKSPERTÓW 
POST HOLDERS  
AND EXPERTS

PEŁNOMOCNIKÓW, 
DORADCÓW
REPRESENTATIVES, 
ADVISORS

ZESPOŁÓW  
I KOMISJI 
TEAMS  
AND COMMISSIONS

ODBIORCÓW MAILINGU  
I NEWSLETTERÓW 
MAILING AND NEWSLETTER 
RECEPIENTS

Kontynuujemy 
tradycję, tworząc 
nowe drogi dla 
rozwoju organizacji 

We carry on our tradition, 
creating new paths 
for the organization 
development

1991 

22 140+ 

23 35

40+ 2000

2010 2018 



Pracodawcy Pomorza to jedna  
z najstarszych i największych polskich 
regionalnych organizacji pracodawców.
Pomeranian Employers is one  
of the oldest and largest Polish 
regional employers’ organization.

„Pracodawcy Pomorza” działają od 1991 roku będąc 
jedną z pierwszych organizacji pracodawców funk-
cjonujących w oparciu o ustawę z 23 maja 1991 roku 
o organizacjach pracodawców. W latach 1991-2010 
działaliśmy pod nazwą Gdański Związek Pracodawców.
 Jesteśmy członkiem Konfederacji Lewiatan repre-
zentującej interesy pracodawców w Polsce i w Unii 
Europejskiej, posiadającej status organizacji repre-
zentatywnej i będącej ustawowym partnerem w dia-
logu społecznym. Nasi przedstawiciele reprezentują 
pomorskich przedsiębiorców na różnych szczeblach 
władzy państwowej i samorządowej oraz uczestni-
czą w pracach związanych z kształtowaniem przepi-
sów prawa.
 Jesteśmy autorami wielu stanowisk, opinii, opraco-
wań i strategii w najważniejszych zagadnieniach zwią-
zanych z rozwojem gospodarczym kraju i Pomorza. 
Z myślą o naszych członkach organizujemy spotkania 
z politykami krajowymi i europejskimi, przedstawi-
cielami biznesu, kultury i nauki. Współpracujemy ze 
wszystkimi instytucjami kontrolującymi i nadzorują-
cymi przedsiębiorstwa.
 Jesteśmy po to, by bronić interesów naszych 
przedsiębiorców. Nie ma dla nas spraw błahych 
i małych. Nasz głos jest głosem pomorskiego środo-
wiska gospodarczego.

“Pomeranian Employers” has been operating since 
1991, being one of the first Polish employer’s organ-
izations to be legitimized by the Polish Employers’ 
Organization Act of 23 May 1991. We were formerly 
known as the Gdansk Employers’ Association between 
1991 and 2010.
 “Pomeranian Employers” organization is a mem-
ber of the Polish Confederation Lewiatan, established 
for the nation-wide representation of Polish employers 
within the European Union. The representative organ-
ization status of Polish Conferederation Lewiatan 
legitimizes its role as a statutory partner in effective 
social dialogue. 
 Our representatives embody Pomeranian entre-
preneurs within the public administration and the 
local government. They can also significantly influ-
ence the changes in the law. We are the creators of 
various standpoints, opinions, reports and strate-
gies concerning the national and the local economic 
development.
 Our members can participate in many worthwhile 
meetings with domestic and European politicians, and 
also with business, cultural and scientific represent-
atives. We cooperate with all of the companies-ded-
icated supervisory bodies.



BRANŻE  O RÓŻNYM 
PROFILU  DZIAŁALNOŚCI
VARIOUS BUSINESS 
BRANCHES

ZATRUDNIONYCH W FIRMACH 
CZŁONKOWSKICH
EMPLOYEES IN MEMBER 
COMPANIES

INSTYTUCJE KULTURALNE, 
EDUKACYJNE  I NAUKOWE
CULTURAL, EDUCATIONAL  
AND SCIENTIFIC INSTITUTIONS 

ŚREDNIE   
I DUŻE FIRMY
MEDIUM AND LARGE-SIZED 
ENTERPRISES

MIKRO I MAŁE 
 PRZEDSIĘBIORSTWA
MICRO AND SMALL-SIZED 
ENTERPRISES

ORGANIZACJE POŻYTKU  
 PUBLICZNEGO
PUBLIC UTILITY 
INSTITUTIONS

1000
Zrzeszamy  
blisko 1000 
członków

we bring together 
almost 1000 
members

100 000



Naszą misją jest długofalowy, 
dynamiczny rozwój gospodarczy 
regionu i podmiotów należących  
do naszej organizacji.
Our mission is to participate 
in dynamic and long-ranged 
development of the Pomorskie 
Region and our member companies.

Reprezentując przedsiębiorstwa ze wszystkich sek-
torów gospodarczych niezależnie od ich wielkości 
i formy własności  jesteśmy reprezentatywni do 
zajmowania stanowisk w zasadniczych kwestiach 
gospodarczych i społecznych związanych z naszym 
regionem. Skutecznie oddziałujemy na dostosowy-
wanie kierunków kształcenia na wszystkich szcze-
blach edukacji pod zapotrzebowanie rynku pracy oraz 
analizujemy potrzeby i oczekiwania w tym zakresie. 
Podejmujemy szereg interwencji w imieniu naszych 
członków oraz intensywnie współpracujemy z opi-
niotwórczymi mediami lokalnymi promując pomor-
ski biznes. Każdy powiat Pomorza i każda branża ma 
zapewnioną możliwość aktywnego działania i prezen-
towania swoich problemów i racji.
 Utrzymujemy kontakty z firmami oraz organizacja-
mi z krajów europejskich gdzie z reguły zrzeszanie się 
w organizacjach pracodawców jest normą.  Wspieramy 
również kontakty handlowe naszych członków nie 
tylko w Europie, lecz również w Azji,  Ameryce oraz 
Afryce.
 Promujemy i nagradzamy najlepszych spo-
śród nas nagrodami gospodarczymi, szczególnie 
doceniając odpowiedzialnych społecznie praco-
dawców. Corocznie wybieramy „Pomorskiego 
Pracodawcę Roku”. Integrujemy środowisko bizne-
sowe Pomorza organizując m.in. uroczyste gale, spo-
tkania networkingowe czy też zawody o charakterze 
sportowo-rekreacyjnym.

We take a stand in the bottom line economic as well 
as the social matters which are related to our region, 
whilst representing Pomeranian companies from all 
industries, regardless of the ownership and the size 
of the company. Our representatives participate in 
the process of the proper adjustments required on 
the job market demand, consider the necessity of 
making the right need analysis and discuss the dif-
ferent issues of the related expectations. Our organ-
ization undertakes many important interventions on 
the behalf of the companies' members. Our intensive 
cooperation with opinion-formed local media gives 
us the ability to be an active partner in the local busi-
ness promotion.
 Our companies' members can count on our sup-
port for their sales activities all across the globe,  
e.g. Europe, Asia, America and Africa.
 We promote and award the best entrepreneurs 
through special business prizes, especially the exem-
plary corporate social responsibility implementers. 
The “Pomeranian Employer of the Year” prize is our 
essential annual award. We encourage the integration 
in the local business environment through ceremoni-
al galas, networking meetings, sports and recreation 
events.

1000



WSPARCIE 
PRZEDSIĘBIORSTW
COMPANY  
SUPPORT 

ROZWÓJ DIALOGU 
SPOŁECZNEGO
SOCIAL DIALOGUE 
DEVELOPMENT

ROZWÓJ GOSPODARCZY 
REGIONU I KRAJU
DOMESTIC AND REGIONAL 
ECONOMIC DEVELOPMENT 

WPŁYW NA PRAWO  
I STRATEGIE ROZWOJOWE 
HAVE AN INFLUENCE ON 
THE LEGISLATION AND THE 
DEVELOPMENT OF STRATEGIES

SPOŁECZNA 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU 

BOGATA OFERTA DLA FIRM 
CZŁONKOWSKICH

ANIMACJA PLATFORMY 
BIZNESU

CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY

A RICH OFFER FOR 
COMPANIES’ MEMBERS

BUSINESS PLATFORMS 
KICKSTART

SYSTEM EDUKACJI DOSTOSOWANY 
DO POTRZEB RYNKU PRACY 

WSPÓŁPRACA  
MIĘDZYNARODOWA 

ADJUST THE EDUCATION SYSTEM 
TO THE JOB MARKET DEMANDS

INTERNATIONAL  
COOPERATION 

Misja naszej 
organizacji

Our 
mission



„Przyszłość ma wiele imion.  
Dla słabych ma imię – niemożliwe, 
dla nieśmiałych – nieznane,  
dla myślących i walczących – ideał.” 
Victor Hugo

”The future has many names: For the 
weak, it means the unattainable.  
For the fearful, it means the unknown. 
For the courageous, it means 
opportunity.” 
Victor Hugo 

Cały czas zmieniamy się dostosowując nasz pro-
gram oraz formy współpracy do potrzeb i oczekiwań 
naszych członków. Posiadamy rozbudowane kanały 
przekazu informacji drogą elektroniczną, systema-
tycznie informujemy o wszystkich ciekawych i waż-
nych wydarzeniach związanych z gospodarką oraz 
naszą organizacją, zapraszamy na bezpłatne spotka-
nia, szkolenia, seminaria i konsultacje. Organizujemy 
wydarzenia i konferencje o problematyce regionalnej, 
ogólnopolskiej oraz światowej. Posiadamy własne 
zaplecze konferencyjne, które udostępniamy naszym 
członkom. Zachęcamy przedstawicieli naszych firm 
do nawiązywania kontaktów biznesowych z wykorzy-
staniem naszych struktur i możliwości jakimi dyspo-
nuje nasza organizacja. 
 Zachęcamy również firmy członkowskie do korzy-
stania ze swoich usług poprzez program rabatowy 
dla naszych członków. Angażujemy się w większość 
inicjatyw zgłaszanych przez nasze firmy. Jesteśmy 
otwarci na wspieranie instytucji kultury oraz inicja-
tyw społecznych, którym patronujemy lub oferujemy 
partnerstwo i wsparcie organizacyjne.

With the view of meeting our members’ expectations, 
our organization is in a constant process of improve-
ment. We use complex channels of electronic commu-
nication to inform you about various important and 
interesting events related to “Pomeranian Employers”. 
Meetings, seminars, workshops and consultations 
are all included in our regular schedule. Our events 
are often dedicated to nationwide and international 
matters. Our members can freely use our conference 
facilities. We encourage the representatives of our 
companies to establish business relations through 
our organization. 
 Our special discount program stimulates different 
members to present their services and benefit from 
each other. We take part in our companies members’ 
initiatives. Our actions cover and support a wide scope 
of cultural institutions and social initiatives.



Dołącz do nas
Join us

www.pracodawcypomorza.pl
Pracodawcy Pomorza
Pomeranian Employers
Aleja Zwycięstwa 24
80-219 Gdańsk

Tel. 58\ 345 83 74
Fax 58\ 340 08 94
Recepcja Reception 58\ 340 08 95
biuro@pracodawcypomorza.pl


