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- Obecnie Złoty Oxer jest w naszym 
przekonaniu najważniejszą nagrodą 
środowiska gospodarczego Pomorza 
przyznawaną wyłącznie osobom, 
które dzięki konsekwencji i deter-
minacji zbudowały własne firmy 
od podstaw, często mając jedynie 
pomysł, koncepcję, wizję oraz okre-
śloną wiedzę, co umożliwiło im bu-
dowanie przedsiębiorstwa którego 
produkty lub usługi znalazły miejsce 
na rynku krajowym i zagranicznym. 
Złoty Oxer to termin wzięty ze spor-
tu jeździeckiego. Oxer jest trudną,  
podwójną przeszkodą w skokach jeź-
dzieckich. Sport ten kojarzony jest 
z elegancją, sukcesem i najwyższą 
jakością - do czego i  przedsiębior-
cy zawsze dążą.  Zdarza się jednak, 
że koń  na tej trudnej przeszkodzie 
się potknie a jeździec spadnie z ko-
nia.  Podobnie w życiu biznesowym. 
Wyróżniamy więc  firmy i ludzi go-
spodarki, którzy dokonali bardzo od-
ważnego skoku w przyszłość,  poko-
nując takie trudne przeszkody, osią-
gając sukces. Nagradzamy osoby, dla 
których w działalności gospodarczej 
najważniejsza była wizja rozwojowa 
firmy i konsekwencja w realizacji 
celów strategicznych. Pierwszych 
laureatów Pracodawcy Pomorza fe-
towali podczas czerwcowej Letniej 
Gali Biznesu na sopockim hipodro-
mie w 2011 roku. Laureatami zo-
stali: Paweł Olechnowicz – prezes 
Grupy LOTOS – za wdrożenie projek-
tu 10+ i Boris Wenzel – prezes DCT 
za sprawne i szybkie zbudowanie 
terminala kontenerowego w Porcie 
Gdańsk. 
Od roku 2012 Pracodawcy Pomo-

rza nagradzają Złotym Oxerem wy-
łącznie właścicieli firm pomorskich, 
którzy zbudowali własne przedsię-
biorstwa od podstaw dzięki swoje-
mu uporowi, konsekwencji i deter-
minacji, w oparciu o swoją wiedzę 
i wizję rozwojową.  Ich właściciele to 
wirtuozi biznesu, którzy często war-
tości niematerialne potrafili przekuć 
w taki sukces gospodarczy, który 
umożliwił zarówno podstawowy roz-
wój ich firm jak i budowanie całkiem 
nowych, innowacyjnych rozwiązań 
technologiczno - produkcyjnych. 
Dzięki temu powstają nowe obiekty 
produkcyjne i  nowe miejsca pracy. 
Posiadacze Złotego Oxera to złote 
osobowości, budujące pozytywny 
wizerunek zarówno gospodarki po-
morskiej jak i krajowej. 
Do tej pory przyznano tylko 5 takich 
nagród.
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ZŁOTEGO OXERA:
• rok 2012 
  -  LESZEK GIERSZEWSKI 
  - druteX S.a. - bYtów

• rok 2013 
- jerzY gajewSki – ndi S.a. 

 - SoPot i zenon ziaja 
 - ziaja ltd zakŁad 
  Produkcji leków 
  SP. z o.o. - gdaŃSk

• rok 2014 
 - zbigniew ciecholewSki 
 - ciecholewSki 
   wentYlacje SP. z o.o. 
   koŹmin, Powiat   
   STAROGARDZKI

• rok 2015 
  - jan ŁabaS 
  - ALU INTERNATIONAL 
   ShiPYard SP. z o.o. 
   gdaŃSk


