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Tylko tam była wystarczająca ilość 
miejsca, aby ustawić stoły dla ponad 
500 osób i jeszcze wygospodarować 
nie tylko scenę ale i parkiet do tań-
ca . Przydał się, wszak mamy karna-
wał. Najbardziej prestiżowe Nagrody 
w konkursie „Pomorski Pracodawca 
Roku 2013” trafi ły do: Zarządu Mor-
skiego Portu Gdynia, Mostostalu Po-
morze i Malteurop Polska. 
- Obowiązkiem przedsiębiorców jest 
nie tylko terminowe płacenie podat-
ków i terminowa realizacja zobowiązań 

fi nansowych, ale również tworzenie 
właściwych warunków pracy i moż-
liwości rozwoju dla pracowników – 
stwierdził witając gości Gali, Zbigniew 
Canowiecki, prezes zarządu Pracodaw-
ców Pomorza. - Stałe dokształcanie 
zespołów pracowniczych, wyławianie 
liderów oraz nacisk na innowacyjność 
umożliwi nam zbliżenie się do krajów 
wysoko rozwiniętych. Tego typu po-
stawy chcemy promować organizując 
konkurs „Pomorski Pracodawca Roku”. 
Konkurs ma również na celu promocję 
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przedsiębiorczości i rozwoju gospo-
darczego województwa pomorskiego, 
gdyż uczestnikami konkursu są fi rmy 
posiadające swą siedzibę w naszym 
województwie lub prowadzące na 
jego terenie działalność gospodarczą. 
Czy są członkami organizacji Praco-
dawcy jest sprawą bez znaczenia. Kon-
kurs rozstrzygany jest w trzech kate-
goriach fi rm:

• Małe przedsiębiorstwo (zatrud-
nienie do 50 pracowników). Głów-
ną nagrodę otrzymał Ryszard Zdeb 
- prezes zarządu Malteurop Polska 
sp. z o.o. Spółka ta od kilkunastu 
lat produkuje idostarcza do dużych 
i mniejszych browarów najwyższej ja-
kości słody jęczmienne i pszeniczne. 
Malteurop Polska jest częścią Malteu-
rop Groupe, światowego lidera w pro-
dukcji słodu.

• Wyróżnienie w tej kategorii otrzy-
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mały zakłady: insoft consulting sp. z o.o. - fi rma 
doradcza i wdrożeniowa oferująca klientom no-
woczesne rozwiązania IT oraz wspierająca zacho-
dzące u nich procesy biznesowe, Franklin s.c. S. 
Wojtania, Z. Dróżdż oferująca pełną obsługę w za-
kresie transportu międzynarodowego oraz krajo-
wego, Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy 
Spawmet Ewa Skajewska. Firma specjalizuje się 
w w produkcji gazów technicznych, szczególnie 
osłonowych, które pozwalają uzyskać najwyższą 
wydajność w procesach spawania łukowego elek-
trodą topliwą, elektrodą wolframową oraz w pro-
cesach plazmowych.

• Nagroda w kategorii przedsiębiorstwo śred-
nie (zatrudnienie od 51 do 250 pracowników) 
trafi ła do rąk Józefa Popławskiego - prezesa 
zarządu mostostal pomorze S.a. Firma ukierun-
kowała swą działalność na produkcję komplet-
nych obiektów dla przemysłu petrochemiczno-
rafi neryjnego, przemysłu stoczniowego i off shore 
oraz budownictwa przemysłowego. 

• Wyróżnione w tej kategorii fi rmy to: Prime Car 
managnent S.a. - grupa zajmuje się leasingiem 
środków transportu a także wynajmem długoter-
minowym i zarządzaniem fl otą pojazdów (licząca 
23 tys. pojazdów fl ota jest jednym z krajowych li-

derów, Secespol sp. z o.o., WnS pomorze sp. z o.o., które dostarcza 
produkty i oferuje kompleksowe usługi w branży konstrukcji stalo-
wych, rurociągów i instalacji przemysłowych. 

• W kategorii duże przedsiębiorstwo (zatrudnienie powyżej 250 
pracowników) laureatem został zarząd morskiego portu Gdynia 
S.a. Nagrodę odebrał prezes Zarządu Janusz Jarosiński. Spółka 
realizuje działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami i in-
frastrukturą portową, prognozowaniem i planowaniem rozwoju por-
tu oraz utrzymaniem i rozbudową infrastruktury portowej. 

• Na wyróżnienie w tej grupie zasłużyli: Iglotex S.A. - czołowy 
w Polsce producent i dystrybutor żywności mrożonej, PKS Gdańsk 
– oliwa S.a. - główne obszary jego działalności to transport i spe-
dycja międzynarodowa oraz krajowa, specjalnością są przewozy 
towarów w formie ładunków cało pojazdowych, Przedsiębiorstwo 
Budowlane Kokoszki S.a. Niegdyś było wykonawcą największych 
na Wybrzeżu osiedli mieszkaniowych, obecnie zasłynęło wykonaw-
stwem tzw. tubingów, czyli elementów obudowujących powstający 
w Gdańsku tunel pod Martwą Wisłą.

• W ogólnej kategorii fi rm wyróżnionych spośród 11 laureatów chcie-
libyśmy wymienić: EURO-WENT sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej 
i TemiS zpuh Tadeusz Skajewski – fi rmę zajmującą się produkcją i dys-
trybucją urządzeń spawalniczych oraz sprzedażą wyrobów hutniczych.
• Zarząd Pracodawców Pomorza ustanowił też doroczną nagrodę 
„primum cooperatio”, dla naukowca, który swoim działaniem udo-
wodnił, iż możliwa jest efektywna współpraca dwu środowisk - go-
spodarki i nauki, przynosząca wymierne korzyści obydwu. Kapituła 
uhonorowała w tym roku prof. dr hab. inż. Bolesława Mazurkie-
wicza z Politechniki Gdańskiej - naukowca o ugruntowanej wyso-
kiej pozycji w kraju i za granicą. Profesor Mazurkiewicz jest wybitnym 
specjalistą w zakresie budownictwa lądowego i morskiego, w tym 
skomplikowanych konstrukcji hydrotechnicznych. Jego wieloletnia 
współpraca z biznesem polegała na wdrażaniu nowych rozwiązań 
w zakresie budowy statków w stoczniach w Gdańsku, Gdyni i Szcze-
cinie. Doprowadził do zrealizowania w praktyce wielu rozwiązań 
z zakresu inżynierii morskiej ograniczających koszty budowy statków 
oraz instalacji hydrotechnicznych, unikatowych rozwiązań w skali 
międzynarodowej.  Ponieważ jest najlepszym w Polsce specjalistą 
od budowania na bagnach i wszelkim niestabilnym gruncie, oddał 
jako ekspert nieocenione przysługi podczas budowy terminala DCT 
w Porcie Gdańsk, PGE Areny, a obecnie tunelu pod Martwą Wisłą
Konkurs odbywał się pod patronatem Wojewody Pomorskiego Ry-
szarda Stachurskiego i Marszałka Województwa Pomorskiego Mie-
czysława Struka. Nie bez znaczenia jest również wsparcie sponsorskie 
Konkursu Pomorski Pracodawca Roku przez Grupę Lotos - głównego 
partnera konkursu, Bank NORDEA i OLIVIA BUSINESS CENTRE.  
                    anna Kłos


