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Gala EvENING 
Pracodawców Pomorza

TRadyCyjnIE, TEgoRoCZna gala EvEnIng PRaCodawCów PomoRZa odbyła SIę 

w ambER ExPo.

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIA: Rafał Korbut

OD LEWEJ: ZBIGNIEW CANOWIECKI, PREZES ZARZąDU „PRACODAWCóW POMORZA”, 
ZBIGNIEW CIECHOLEWSKI, PREZES ZARZąDU CIECHOLEWSKI-WENTYLACJE SP. Z O.O.
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Organizacja nagradzała najlepsze firmy w regionie i ich 
menedżerów, dbających nie tylko o sukces ekonomicz-
no– finansowy firm, ale także o pracowników i relacje 
z otoczeniem, co się określa jako społeczną odpowie-
dzialność biznesu.

ŚWIECą PRZYKŁADEM

Była to najbardziej elegancka i najliczniejsza Gala dla po-
nad 600 uczestników: przedstawicieli pomorskich firm, 
świata polityki, samorządów, nauki, kultury i mediów.
Gościem specjalnym uroczystości była Krystyna Janda, 
nie tylko wybitna aktorka filmowa i teatralna, ale równie 
doskonała bizneswoman. Jak przyznała, zasad prowa-
dzenia biznesu uczyła się m. in. od prezesa Canowieckie-
go, z którym przyjaźni się od wielu lat.
- Cel, jaki nam przyświeca przy organizacji corocznej 
Gali Evening, to wyróżnianie i dostrzeganie osiągnięć 
przedsiębiorców, którzy osiągają wyróżniające się wyniki 
w działalności gospodarczej, przy jednoczesnym prze-
strzeganiu zasad etyki i społecznej odpowiedzialności 
biznesu - powiedział Zbigniew Canowiecki, prezes zarzą-
du Pracodawców Pomorza. - Firma to nie tylko miejsce 
generowania zysku dla właścicieli. To również miejsce 
pracy dla Pomorzan oraz podmiot gospodarczy, mający 
ogromne znaczenie dla najbliższego otoczenia. Dlatego 
najlepszych należy nagradzać i promować, stawiać jako 
wzór do naśladowania.

DOSTRZEGAć I WYRÓżNIAć DOBRE WZORCE

Nagrody i wyróżnienia przyznano w 3 kategoriach. Tytuł 
Pomorski Pracodawca Roku 2014 oraz statuetkę otrzy-
mała jedna z firm w każdej kategorii, w myśl łacińskiej 
sentencji primus inter pares - „pierwszy wśród rów-
nych”. Niezależnie od tego, jury przyznało najbardziej 
prestiżową nagrodę: Złoty Oxer, którą w tym roku otrzy-
mał Zbigniew Ciecholewski – właściciel firmy Ciecholew-
ski Wentylacje.
W kategorii małe przedsiębiorstwo laureatami zostały 
firmy: Biuro Kompleksowej Obsługi Firm J&J s.c., Edo-
radca sp. z o.o. S.K.A., Vivadental sp. z o.o. i Zakład Pro-
dukcyjno-Usługowo-Handlowy Temis Tadeusz Skajewski. 
Statuetka Primus Inter Pares trafiła do rąk dr Violetty 
Szycik, prezes firmy Vivadental.
W kategorii średnie przedsiębiorstwo laureaci to: Kli-
mawent SA , Mostostal Pomorze SA , Secespol sp. z o.o. 
oraz Zakład Usług Inżynierskich Eldro-FL sp. z o.o., który 
otrzymał tytuł Pomorski Pracodawca Roku 2014.
W kategorii duże przedsiębiorstwo laureatami zostały 
firmy: Grupa GPEC, Szpital Specjalistyczny w Prabutach 
sp. z o.o., Prime Food sp. z o.o. oraz WNS Pomorze sp. 
z o.o. Statuetką oraz tytułem Pomorski Pracodawca 
Roku wyróżniono Prime Food sp. z o.o.

NAGRODę ZŁOTEGO OxERA DLA ZBIGNIEWA CIECHOLEWSKIEGO, PREZESA ZARZąDU CIE-
CHOLEWSKI-WENTYLACJE SP. Z O.O. WRęCZAJą: BOGDAN BORUSEWICZ, MARSZAŁEK SENA-
TU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ EUROPOSEŁ JANUSZ LEWANDOWSKI, PRZEWODNI-
CZąCY RADY GOSPODARCZEJ PRZY PREMIERZE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OD LEWEJ: AGNIESZKA KAMIńSKA, WŁAŚCICIELKA AGIS NIERUCHOMOŚCI 
I MICHAŁ PASIECZNY, BURMISTRZ RUMI

LAUREACI W KATEGORII PRZEDSIęBIORSTW ZATRUDNIAJąCYCH DO 50 OSóB: JAROSŁAW 
FILIPCZAK ORAZ JAN CHRZANOWSKI, WŁAŚCICIELE BIURA KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI FIRM 
J&J S.C.; TOMASZ GRABOWSKI, PREZES ZARZąDU FIRMY EDORADCA SP. Z O.O. SPóŁKA 
KOMANDYTOWO-AKCYJNA; TADEUSZ SKAJEWSKI, WŁAŚCICIEL ZAKŁADU PRODUKCYJNO-
USŁUGOWO-HANDLOWEGO TEMIS ORAZ VIOLETTA SZYCIK, PREZES ZARZąDU VIVADENTAL 
SP. Z O.O. - PRIMUS INTER PARES. NAGRODY WRęCZAJą: MINISTER DOROTA PYć, PODSEKRE-
TARZ STANU W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY I ROZWOJU ORAZ TOMASZ KLOSKOWSKI, 
PREZES ZARZąDU PORTU LOTNICZEGO GDAńSK SP. Z O.O. 
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kaTEgoRIa dużE PRZEdSIębIoRSTwo, 
ZaTRudnIająCE PowyżEj 250 oSób 

PRIME FOOD SP. Z O.O. - PREZES PAWEŁ NOWAK.
 
Firma powstała w 1999 roku, specjalizuje się w uboju trzody 
chlewnej oraz produkcji wyrobów mięsnych. Dzięki zapewnie-
niu najwyższej jakości surowców oraz wprowadzaniu najnow-
szych rozwiązań technologicznych uzyskała wiodącą pozycję 
w branży. Koncentruje się na wykorzystywaniu wyłącznie 
wysokiej jakości surowców, kontroli procesu produkcji i jako-
ści rozwiązań technologicznych. Firma uzyskała pozwolenia 
eksportowe na rynek Unii Europejskiej oraz do USA, Korei i Ja-
ponii. Produkty firmy dystrybuowane są przez największe sieci 
handlowe. 
Zatrudnienie - 708 osób. 

kaTEgoRIa ŚREdnIE PRZEdSIębIoRSTwo, 
ZaTRudnIająCE PowyżEj 50 oSób
 
ZAKŁAD USŁUG INżYNIERSKICh ELDRO-FL SP. Z O.O. 
- PREZES MIROSŁAW EGGERT.
 
Firma działa od 1992 roku. To pomorski lider innowacyjnych 
rozwiązań drogowo-komunikacyjnych, świadczący komplek-
sowe usługi związane z sygnalizacją drogową. Buduje, kom-
pleksowo modernizuje i całodobowo utrzymuje nowoczesne 
systemy sygnalizacyjne województwa pomorskiego. Producent 
nowoczesnego osprzętu, m. in. jedynego na rynku animowa-
nego przycisku dla pieszych. Firma wykonuje także wiele prac 
związanych z przebudową sieci elektroenergetycznych, jak rów-
nież świadczy usługi w zakresie budowy i modernizacji instalacji 
telekomunikacyjnych. 
Zatrudnienie - 81 osób.

PoMorski PraCoDawCa roku 2014 – lauREaCI

OD LEWEJ: ZBIGNIEW CANOWIECKI, PREZES ZARZąDU „PRACODAWCóW POMORZA”, MINISTER KAZIMIERZ PLOCKE – SEKRETARZ STANU W MINISTERSTWIE ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI, PAWEŁ CHODYNIAK, PREZES ZARZąDU SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PRABUTACH SP. Z O.O.; DYREKTOR LUCYNA FEDEROWICZ – GRUPA GPEC; JACEK 
KALISZEWSKI, PREZES ZARZąDU WNS POMORZE SP. Z O.O.; PAWEŁ NOWAK, PREZES ZARZąDU PRIME FOOD SP. Z O.O. – PRIMUS INTER PARES; MAREK PAWEŁ SOKOŁOW-
SKI, WICEPREZES, DYREKTOR DS. PRODUKCJI I ROZWOJU GRUPY LOTOS S.A.
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kaTEgoRIa małE PRZEdSIębIoRSTwo, 
ZaTRudnIająCE do 50 oSób
 
VIVADENTAL SP. Z O.O. - PREZES VIOLETTA SZYCIK.
 
Międzynarodowy ośrodek kliniczny, szkoleniowy i naukowo-
badawczy, oferujący profesjonalne leczenie estetyczne, obej-
mujące zabiegi z zakresu wszystkich dziedzin stomatologii, 
implantologii stomatologicznej, dermatologii i chirurgii es-
tetycznej twarzy, przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć 
współczesnej medycyny i zaawansowanych technologii. 
Proces leczenia realizowany jest przez zespół lekarzy specjali-
stów posiadających wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu 
innowacyjnych metod leczenia i przeprowadzaniu kom-
pleksowej metamorfozy twarzy i uzębienia. Firma oferuje 
najwyższe standardy terapeutyczne, oparte na najnowszych 
osiągnięciach nauki. 
Zatrudnienie - 35 osób.

OD LEWEJ: MAREK SKAJEWSKI, EWA SKAJEWSKA - WŁAŚCICIEL ZAKŁADU PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWEGO „SPAWMET”; ZBIGNIEW CANOWIECKI, PREZES ZARZąDU 
„PRACODAWCóW POMORZA” ORAZ TADEUSZ SKAJEWSKI - WŁAŚCICIEL ZAKŁADU PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWEGO TEMIS.

PoMorski PraCoDawCa roku 2014 – lauREaCI

nagRoda SPECjalna 
ZłoTy oxER 

Nagrodę za wyjątkowe osiągnięcia oraz determinację 
i konsekwencję w budowaniu i rozwoju firmy Praco-
dawcy Pomorza przyznali Zbigniewowi Ciecholewskie-
mu, założycielowi i prezesowi firmy Ciecholewski Wen-
tylacje sp. z o.o., zatrudniającej obecnie ok. 400 osób. 
Firma z blisko 40-letnią historią zajmuje się produkcją 
oraz montażem instalacji wentylacyjnych i klimatyza-
cyjnych. Specjalnością są skomplikowane instalacje 
przemysłu farmaceutycznego, spożywczego, stocznio-
wego, a także instalacje w szpitalach, halach, biurach, 
centrach handlowych i salach widowiskowych. Ciągły 
rozwój firmy cechuje innowacyjność, nowe technolo-
gie oraz własne centrum badawczo–rozwojowe. Firma 
eksportuje swoje wyroby i usługi do kilkudziesięciu 
krajów świata.
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Wykonuje także wiele 
prac z zakresu przebu-
dowy sieci elektroener-
getycznych, jak również 

budowy i modernizacji instalacji teleko-
munikacyjnych. Spółka jest producen-
tem komponentów do montażu sygnali-
zacji. Wykonuje maszty niskie i wysokie, 
głowice wierzchołkowe oraz przyciski 
dla pieszych. Najnowszy produkt to 
pierwszy na rynku animowany przycisk 
dla pieszych APB-02/FB.
W 1992 roku w Gdańsku były zainstalo-
wane 73 drogowe sygnalizacje świetlne, 
a konserwująca je spółka ELDRO-FL za-
trudniała wówczas 7 osób. W roku 2014 
sygnalizacji świetlnych w Gdańsku było 
240, a liczba wszystkich sygnalizacji, wy-
budowanych i zmodernizowanych w cią-
gu 22 lat przez ELDRO-FL, przekroczyła 
500 sztuk. Obecnie na zlecenie GDDKiA 
i innych zarządów dróg oraz urzędów 

gmin firma całodobowo utrzymuje no-
woczesne systemy sygnalizacyjne wo-
jewództwa pomorskiego na około 410 
skrzyżowaniach.
Jako podwykonawca firma uczestniczyła 
i uczestniczy we wszystkich najważniej-
szych drogowych i komunikacyjnych za-
daniach inwestycyjnych Gdańska takich, 
jak: Budowa Trasy W-Z, Budowa Trasy 
Słowackiego (Zadanie I, II, III, IV), Budo-
wa Trasy Sucharskiego, Zintegrowany 
System Zarządzania Ruchem TRISTAR, 
Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej.
Otrzymywane nagrody i wyróżnienia 
świadczą o stałym rozwoju firmy, jak 
również o poziomie świadczonych usług.
W 2007 r. redakcja „Polskich Dróg” 
i Instytut Badawczy Dróg i Mostów 
przyznali ZUI ELDRO-FL nagrodę za 
akomodacyjną sygnalizację świetlną 
z realizacją priorytetów dla pojazdów 
PSP na DK nr 1 w Pruszczu Gd. oraz za 

wdrażanie nowoczesnych technologii 
w zakresie sterowania ruchem. Dwu-
krotnie - w roku 2008 i 2012 - spółka 
została zaliczona do „Gepardów Biznesu 
Województwa Pomorskiego”, a w 2010 
i 2014 roku znalazła się w prestiżowym 
gronie Diamentów Forbesa – firm, które 
w ostatnich trzech latach najbardziej 
dynamicznie zwiększyły swoją wartość.
W latach 2011, 2012 i 2013 spółka uzy-
skała tytuł „Efektywna Firma”, a między-
narodowa wywiadownia gospodarcza 
D&B Poland przyznała ZUI ELDRO-FL 
Certyfikat Wiarygodności Biznesowej za 
najwyższą ocenę stabilności firmy.
W styczniu 2015 roku Zakładowi Usług 
Inżynierskich ELDRO-FL Sp. z o.o. został 
przyznany przez organizację Pracodawcy 
Pomorza tytuł: Pomorski Pracodawca 
Roku 2014 w kategorii średnich przed-
siębiorstw, zatrudniających do 250 
osób.

   ELDRO-FL 
pomorskim liderem

Zakład uSług InżynIERSkICh EldRo-fl SP. Z o.o. dZIała od 1992 Roku. jEST PomoRSkIm lIdE-

REm ŚwIadCZąCym komPlEkSowE uSługI ZwIąZanE Z PRojEkTowanIEm, budową I konSER-

waCją dRogowyCh SygnalIZaCjI ŚwIETlnyCh oRaZ oŚwIETlEnIa ulICZnEgo. 

TEKST: Dorota Korbut | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Przedsiębiorstwo rozpoczęło swoją 
działalność 21 lat temu z inicjatywy 
Jarosława Wróblewskiego, obecnego 
członka Stowarzyszenia Księgowych 
w Polsce oraz Pracodawców Pomorza.
W ciągu tylu lat działalności firma 
zdobyła bogate doświadczenie i wy-
pracowała metody, które pozwalają jej 
świadczyć usługi na najwyższym pozio-
mie. Od początku działania biuro było 
nastawione na kompleksową i rzetelną 
obsługę klienta. Strategia działania oraz 
aktualna polityka firmy są konstruowa-
ne z myślą o zapewnieniu pełnej satys-
fakcji coraz szerszemu gronu klientów.
Na co dzień obszarem zainteresowań 
biura jest szeroko pojęta księgowość 
oraz rachunkowość. W ramach usług 

„Wektor” zapewnia także profesjonalne 
doradztwo gospodarcze, kompleksową 
pomoc prawną, a także ewidencję i do-
radztwo podatkowe. Firma specjalizuje 
się w reprezentowaniu podatników 
w sporach z organami podatkowymi 
i skarbowymi. 
W drodze do sukcesu „Wektorowi” 
pomaga przede wszystkim ogromna 
wiedza i długoletnia praktyka. 
- Jesteśmy świadomi tego, że osoby 
prowadzące sprawy księgowe zatrud-
nione na etacie czy też sami podatnicy 
samodzielnie prowadzący rozliczenia 
z budżetem, często nie posiadają aktu-
alnej wiedzy na temat przepisów prawa 
podatkowego – dodaje J. Wróblew-
ski. - Wynikłe z tego nieporozumienia 
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wektor

wyRóżnIEnIE w konkuRSIE PomoRSkI PRaCodawCa Roku 2014 oTRZymało 

bIuRo RaChunkowE „wEkToR” jaRoSław wRóblEwSkI.

do	sukcesu

Z	biurem	rachunkowym

TEKST: Dorota Korbut | ZDJĘCIA: materiały prasowe

mogą mieć przykre rezultaty i finalnie 
zakończyć się sprawą sądową. Dla nas 
prawo podatkowe nie ma tajemnic. 
Posiadamy ogromne doświadczenie 
w prowadzeniu szczególnie trudnych 
spraw. Dzięki temu jesteśmy w stanie 
zapewnić profesjonalne usługi rachun-
kowe oraz księgowe, jak też doradztwo 
podatkowe. Umożliwiamy skorzystanie 
z naszych usług w następującym zakre-
sie: kompleksowa księgowość, kadry, 
płace, doradztwo gospodarcze i prawne 
(z wyłączeniem prawa karnego).
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Niedawno Jerzy Kortas, prezes firmy, 
odebrał kolejne wyróżnienie w konkur-

sie Pomorski Pracodawca Roku 2014, 
przeprowadzanym przez 

organizację Pracodawcy Pomorza.
Jaka jest recepta na sukces? Jak wszędzie - sukces przedsię-

biorstwa buduje cała jego załoga. Firma Euro-Went to ponad 
90-osobowa ekipa z kadrą inżynieryjno–produkcyjną, posia-
dającą bogate doświadczenie w projektowaniu, produkcji 
i montażu systemów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz 
kanałów z blach kwasodpornych, nabyte w kraju i za grani-
cą. Z tego ponad 50% stanowią  osoby niepełnosprawne. 
Umożliwiło to uzyskanie statusu Zakładu Pracy Chronionej. 
Od 2005 roku Euro-Went stała się firmą rodzinną – członka-
mi zarządu zostali synowie Mariusz i Sławomir, którzy poszli 

w ślady Jerzego Kortasa. Każdy ma swój przydział zadań i od-
powiedzialności. I każdy jest upoważniony do podejmowania 
samodzielnie wszelkich decyzji.
Podstawą działania firmy Euro-Went jest nie tylko dobry sys-
tem zarządzania, ale i przyjazna atmosfera, które integruje 
i optymalizuje wszystkie procesy zachodzące w przedsiębior-

stwie. Firma buduje swoją pozycję na rynku poprzez długo-
trwałą współpracę z klientem. Stara się rozwijać wspólnie 
z klientami i cały czas poszerza paletę oferowanych przez 
siebie usług i produktów, reagując na potrzeby klientów. 
- Wychodzimy z założenia, że to klient jest dla nas najważ-
niejszy i musi od nas otrzymać oczekiwaną i pożądaną usługę 
o najwyższej jakości – zapewnia prezes.
Jest to zasada, którą kieruje się nie tylko zarząd firmy, ale 
i wszyscy pracownicy.

W ścisłej czołówce
fIRma EuRo-wEnT ZnajdujE SIę w ŚCISłEj CZołówCE fIRm bRanżowyCh w REgIonIE. jEST 

lICZąCym SIę PaRTnEREm w SkalI ogólnoPolSkIEj, Zdobywa PRESTIżowE nagRody I wyRóż-

nIEnIa w lICZnyCh konkuRSaCh. 

TEKST: Dorota Korbut | ZDJĘCIA: materiały prasowe

EURO-WENT Sp. z o.o.
UL. STAROGARDZKA 18
80-058 GDAńSK
TEL.: (58) 305-16-47
FAx: (58) 305-16-91
WWW.EURO-WENT.PL


