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Pomorski Pracodawca Roku 2019 
 

 

 
Laureaci w kategorii „Przedsiębiorstw zatrudniających do 9 pracowników”: 

 
B&Z Proenergy S.C. (Lębork) 

WEB24.COM.PL Sp. z o.o. (Gdynia) 
 

 
Pomorski Pracodawca Roku 2019: 

 

Studio 102 Sp. z o.o. (Gdynia) 
 

 
 

Laureaci w kategorii „Przedsiębiorstw zatrudniających od 10 do 50 pracowników”: 

 
IQ PL Sp. z o.o. (Gdańsk) 

MODERN Grażyna Tyrakowska (Gdańsk) 

Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. Rënk 

 

Pomorski Pracodawca Roku 2019: 
 

EL-MARK Sp. z o.o. sp.k. (Wejherowo) 
 

 

 
Laureaci w kategorii „Przedsiębiorstw zatrudniających od 51 do 250 pracowników”: 

 
BMG Goworowski Sp. z o.o. (Gdynia) 

Przedsiębiorstwo Przeładunkowo-Składowe „Port Północny” Sp. z o.o. (Gdańsk) 

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. (Gdańsk) 
 

 

Pomorski Pracodawca Roku 2019: 
 

EURO STYL S.A. (Gdańsk) 
 

 
 

Laureaci w kategorii „Przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250 pracowników”: 

 
LACROIX Electronics Sp. z o. o. (Kwidzyn) 

PORTA KMI Poland Sp. z o.o. Sp.k. (Bolszewo) 

RADMOR S.A. (Bolszewo) 

 

 

Pomorski Pracodawca Roku 2019: 
 

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. (Starogard Gdański)



Pomorski Pracodawca Roku  

       Nagrody Specjalne 
 

 
Meyn Polska Sp. z o.o. (Lębork) 

za dynamiczny rozwój produkcji 

Samodzielny zakład produkcyjny wchodzący w skład grupy MEYN mającej swoje zakłady m.in.: w Holandii, 

USA oraz Polsce. Firma produkuje maszyny i urządzenia dla przemysłu spożywczego. Na uwagę zasługuję 

szeroki i innowacyjny zakres produkcji pod potrzeby swoich kontrahentów. 

 

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. (Gdańsk) 

za aktywny rozwój siatki połączeń 

Największy port lotniczy w Polsce Północnej. Sukcesem 2018 roku jest dla firmy wdrożenie nowatorskiej 

metody zarządzania przestrzenią komercyjną o nazwie masterkoncesja oraz aktywny rozwój siatki połączeń 

z Gdańska, którego efektem jest pozyskanie dla regionu Pomorza w 2018 roku nowychprzewoźników takich 

jak: EasyJet i Swiss Airlines. 

 

Zakłady Porcelany Stołowej „Lubiana” S.A. (Łubiana) 

za podnoszenie kwalifikacji pracowników 

Renomowany producent porcelany stołowej stale rozwijający się w obszarze produkcji i zdobywający 

kolejne, nowe rynki zagraniczne. Eksport w sprzedaży ogółem stanowi blisko ponad 70%. Jest to 

szczególnym wyrazem uznania wymagających klientów zagranicznych jak również krajowych dla jakości 

produktów Lubiany. Szczególną uwagę firma przykłada do podnoszenia kwalifikacji pracowników poprzez 

szkolenia. 

 

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. (Gdynia) 

za konsekwentny rozwój firmy 

Nowoczesny uniwersalny port specjalizujący się w obsłudze ładunków drobnicowych, w tym głównie 

przewożonych w kontenerach i w systemie ro-ro, obsługujący także regularne linie żeglugowe bliskiego 

zasięgu oraz połączenia promowe. Sukcesem 2018 roku jest podjęcie działań w zakresie rozbudowy wejścia 

do portu oraz możliwości obsługi największych statków na Bałtyku. 

 

 



Pracodawca Roku 2019 
Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 

 
Nagroda przyznawana dla firmy z obszaru metropolitalnego, która dokonała znaczącego rozwoju w 

zakresie inwestycji oraz zwiększenia zatrudnienia 

 
 

FLEX Poland (Tczew) 

 

 

  Nagroda Gospodarcza „Złoty Oxer” 

 
 

Ta nagroda przyznawana jest dla osoby, która dzięki własnej inicjatywie, uporowi i determinacji stworzyła 

firmę pokonując przez lata kolejne trudne przeszkody i wyzwania. W działalności każdego przedsiębiorcy 

ważna jest wizja rozwojowa firmy oraz konsekwencja w realizacji przyjętych celów strategicznych. 

 

Marek Piechocki i Jerzy Lubianiec – LPP S.A. (Gdańsk) 
 

 
 

 

 
 

              Nagroda Specjalna „Primum Cooperatio” 

 
Nagrodą i statuetką Primum Cooperatio wyróżniane są osoby reprezentujące pomorskie środowisko 

akademickie, za wybitne osiągnięcia naukowe połączone z udokumentowaną działalnością w zakresie 

wdrożeń własnego dorobku naukowego w gospodarce. Przedsiębiorcy promują tym samym naukowców, 

którzy rozumiejąc potrzeby gospodarki w sposób aktywny, swoją twórczą myślą i doświadczeniem 

przyczyniają się do wspierania i realizowania innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych. 

 
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki  

 

 
wyróżnienia: 

 

WYRÓŻNIENIA I  STOPNIA 
 

Prof. dr hab. Krzysztof Bielawski  

Prof. dr hab. Michał Markuszewski 

 

 

 



 

Biznes Wybiera Mediacje 
 

 Nagroda przyznawana za aktywne działanie w zakresie promocji mediacji jako metody rozwiązywania 
konfliktów w środowisku gospodarczym. 

 

Andrzej Biernacki – Prezes Zarządu Ekolan S.A. (Gdańsk) 
 
 

 
 

Negotium Pro Cultura – Biznes dla Kultury  
 

Andrzej Stelmasiewicz – Prezes Zarządu ASTE Sp. z o.o. 

Nagroda przyznawana za wspieranie inicjatyw kulturalnych 
przez przedstawiciela środowiska gospodarczego 

 

 

Pracodawca Przyjazny Cudzoziemcom 
 

Kemira Gdańsk Sp. z o.o. 
 

Nagroda przyznawana przez Gdański Urząd Pracy dla firm działających w sferze wspierania działań 

integracyjnych oraz tworzenia katalogu dobrych praktyk wobec cudzoziemców zatrudnianych w polskich 

firmach 

 

wyróżnienie: 
 

Gremi Personal Sp. z o.o. (Gdańsk) 

 

 

 
 

Przedsiębiorca Odpowiedzialny i Wrażliwy Społecznie  
 

Nagroda przyznawana w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na 

Subregion Metropolitalny”, dla firm i podmiotów ekonomii społecznej zaangażowanych w działalność 

społecznie odpowiedzialną. 

 

 

 Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Słoneczne Wzgórze 
w kategorii – podmiot ekonomii społecznej 

 
     Mikrostyk S.A. 
     w kategorii – firma 

 


