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Szanowni Paƒstwo, 
tradycjà sà doroczne spotkania pracodawców pod-
czas których wskazujemy i nagradzamy najlepszych 
spoÊród nas. W swojej codziennej pracy oprócz 
osiàgania satysfakcjonujàcych wyników ekonomiczno 
– gospodarczych musimy kierowaç si´ zasadami 
etyki zawodowej i odpowiedzialnoÊci społecznej. 
Obowiàzkiem naszym jest nie tylko terminowe płace-
nie podatków i zobowiàzaƒ finansowych, ale równie˝ 
tworzenie właÊciwych warunków pracy i mo˝liwoÊci 
rozwojowych pracowników. Stałe dokształcanie 
zespołów pracowniczych, wyławianie liderów oraz 

nacisk na innowacyjnoÊç umo˝liwi nam zbli˝enie si´ do krajów wysoko 
rozwini´tych. Tego typu postawy promujemy organizujàc konkurs  
„Pomorski Pracodawca Roku”, którego celem jest m.in.: 

—  prezentacja firm przyjaznych pracownikom, otoczeniu oraz  
majàcych korzystny wpływ na rozwój gospodarczy regionu, 

—  upowszechnianie dobrych praktyk i społecznej  
odpowiedzialnoÊci pracodawcy, 

—  promowanie korzystnego i po˝àdanego wizerunku pracodawcy, 
—  promowanie laureatów konkursu poprzez ich rekomendacj´  

do ogólnopolskich nagród i wyró˝nieƒ. 
Uczestnikami konkursu mogli byç pracodawcy posiadajàcy 

zarejestrowanà siedzib´ na terenie województwa pomorskiego bez wzgl´du 
na ich przynale˝noÊç organizacyjnà. 

Konkurs odbywa si´ pod Honorowym Patronatem Wojewody Pomorskiego 
Pana Ryszarda Stachurskiego i Marszałka Województwa Pomorskiego Pana 
Mieczysława Struka. 

Tegoroczny konkurs cieszył si´ wyjàtkowo du˝ym zainteresowaniem  
a ka˝dy z pracodawców wskazany przez Komisj´ Konkursowà to Primus 
Inter Pares. Na Gali Evening Pracodawców Pomorza wr´czymy równie˝ 
dorocznà nagrod´ gospodarczà „Złoty Oxer”. Oxer jest trudnà, podwójnà 
przeszkodà w skokach jeêdzieckich. Sport ten kojarzony jest z elegancjà, 
sukcesem i najwy˝szà jakoÊcià do czego i my – przedsi´biorcy zawsze 
dà˝ymy. Co roku zastanawiamy si´ jaka firma postanowiła dokonaç bardzo 
odwa˝nego skoku w przyszłoÊç i go zrobiła odnoszàc sukces. W działalnoÊci 
gospodarczej wa˝na jest bowiem wizja rozwojowa firmy i konsekwencja  
w realizacji przyj´tych celów strategicznych. W 2011 roku nagroda „Złoty Oxer” 
została przyznana Grupie Lotos SA i Prezesowi Pawłowi Olechnowiczowi  
za zakoƒczony sukcesem „Program 10+” oraz DCT Gdaƒsk SA i Dyrektorowi 
Zarzàdzajàcemu Borisowi Wenzel za budow´ gł´bokowodnego terminala 
kontenerowego i dynamiczny wzrost obrotów. Te niezwykłe sukcesy stały si´ 
dumà naszego Êrodowiska gospodarczego. 

W tym roku nagroda „Złoty Oxer” została przyznana firmie  
Drutex SA i Prezesowi Leszkowi Gierszewskiemu za dynamiczny rozwój 
przedsi´biorstwa b´dàcego obecnie najwi´kszym producentem stolarki 
otworowej z PVC w Europie. 

Gratulujàc wszystkim nagrodzonym wyra˝am nadziej´, ˝e spotkamy si´ 
za rok na kolejnej Gali Evening Pracodawców Pomorza.  
 
 
 
 
Zbigniew Canowiecki.  
Prezes Zarzàdu.  
Pracodawcy Pomorza



POMORSKI PRACODAWCA ROKU
NOMINACJE W KATEGORII:

MAŁE PRZEDSI¢BIORSTWO

ASMO Sp. z o.o.  
Gdynia

Gminna 
Spółdzielnia 

„Samopomoc 
Chłopska” 
Skarszewy

STBU Brokerzy 
Ubezpieczeniowi 
Sp. z o.o. – Sopot

Firma ASMO powstała w 1994 roku jako spółka polsko-niemiecka do Êwiadczenia 
usług remontowych i regeneracyjnych szyn i rozjazdów. Usługi Êwiadczone przez 
spółk´ charakteryzujà si´ wysokà jakoÊcià usług. Asmo sp. z o.o. współpracuje  
z OÊrodkiem Diagnostyki i Spawalnictwa Nawierzchni Kolejowej i Katedrà 
In˝ynierii Kolejowej Politechniki Gdaƒskiej. Od poczàtku istnienia osiàga dodat-
nie wyniki finansowe. Dba o podnoszenie kwalifikacji pracowników zapewniajàc  
im bardzo dobre warunki pracy. Zatrudnia 18 osób.

Spółdzielnia istnieje od 1945 roku i nale˝y do najlepszych w województwie pomor-
skim i kraju. Zajmuje si´ produkcjà piekarniczà, cukierniczà i mi´snà. Wszyst-
kie zakłady posiadajà certyfikaty ISO i HACAP. Wielokrotnie nagradzana w tym 
5-krotnie przez Konwent Starostów Województwa Pomorskiego oraz dwukrotnie 
na Mi´dzynarodowych Targach Piekarniczo – Cukierniczych w Gdaƒsku. Od wielu 
lat inwestuje w rozwój produkcji oraz podnoszenie kwalifikacji i popraw´ warun-
ków pracy pracowników. Zatrudnia 46 osób.

Spółka STBU powstała w 1998 roku stajàc si´ jednym z wiodàcych brokerów 
ubezpieczeniowych w kraju. Inwestujàc w oprogramowanie specjalistyczne 
oraz w szkolenia pracowników podnoszàce ich kwalifikacje i wiedz´ zbudowano  
47 osobowy zespół o najwy˝szych umiej´tnoÊciach i kompetencjach. STBU wyspe-
cjalizowało si´ m.in. w systemowych rozwiàzaniach korporacyjnego ładu ubez-
pieczeniowego realizowanego w oparciu o autorskà filozofi´ outsourcingu ryzyka. 
Spółka uczestniczy w działaniach charytatywnych na rzecz społecznoÊci lokalnej. 

POMORSKI PRACODAWCA ROKU
NOMINACJE W KATEGORII:

ÂREDNIE PRZEDSI¢BIORSTWO

Przedsi´biorstwo istnieje od 1998 roku specjalizujàc si´ w produkcji konstrukcji 
aluminiowych, głównie okr´towych. Spółka pracuje zgodnie z mi´dzynarodowymi 
normami posiadajàc wiele certyfikatów w tym Lloyds Register. Współpracuje  
z kontrahentami z całego Êwiata oraz z wieloma stoczniami europejskimi. Spółka 
posiada tereny stoczniowe wraz z ud˝wigowionymi nabrze˝ami oraz halami pro-
dukcyjnymi i nowoczesnà powierzchni´ biurowo – administracyjnà. Pracownikom 
zapewnia bezpieczne i dobre warunki pracy. Zatrudnia 85 pracowników. 

Spółka działa na rynku od 1989 roku organizujàc imprezy targowo – wystawienni-
cze oraz kongresy, konferencje, seminaria, szkolenia, imprezy plenerowe i maso-
we. MTG SA obsługuje 20 własnych tytułów targowych rocznie w tym 5 o zasi´gu 
mi´dzynarodowym. W 2011 roku MTG rozpocz´ły inwestycj´ zwiàzanà z budowà 
nowego, wyposa˝onego w najnowoczeÊniejsze rozwiàzania techniczne centrum 
targowo-wystawienniczego zlokalizowanego obok PGE Arena. MTG zatrudniajà  
52 osoby.

Spółka powstała w 1997 roku w wyniku prywatyzacji przedsi´biorstwa 
paƒstwowego. Jest jednym z najwi´kszych przedsi´biorstw powiatu koÊcierskiego. 
Realizuje inwestycje drogowe i ogólnobudowlane. Posiada liczne certyfikaty,  
nagrody i dowody uznania inwestorów. Systematycznie modernizuje park maszy-
nowy zapewniajàc bezpieczne warunki pracy. Wspiera głównie na terenie powiatu 
koÊcierskiego przedsi´wzi´cia społeczne w tym kulturalne, edukacyjne i sporto-
we. Zatrudnia 64 osoby.

ALU International 
Shipyard Sp. z o.o. 
Gdaƒsk

Mi´dzynarodowe 
Targi Gdaƒskie SA 
Gdaƒsk

Przedsi´biorstwo 
Usług Drogowo- 
-Mostowych SA 
KoÊcierzyna



POMORSKI PRACODAWCA ROKU
NOMINACJE W KATEGORII:

DU˚E PRZEDSI¢BIORSTWO

Deepwater  
Container  

Terminal Gdaƒsk SA 
(DCT Gdaƒsk SA)

Gdaƒskie  
Przedsi´biorstwo 

Energetyki Cieplnej 
Sp. z o.o. – Gdaƒsk

IGLOTEX SA 
Skórcz

Spółka jest najnowszym i najnowoczeÊniejszym polskim terminalem kontenero-
wym działajàcym od 2007 roku. W ciàgu ostatniego roku zwi´kszyła obroty o ok. 
50% i utworzyła ok. 100 nowych miejsc pracy. Terminal oferujàcy niezamarzajàcy 
kanał podejÊciowy przyciàgnàł na Bałtyk najwi´ksze statki kontenerowe Êwiata. 
DCT umo˝liwia indywidualny rozwój poszczególnych pracowników nakreÊlajàc 
im indywidualne Êcie˝ki kariery. Zapewnia wzorcowe warunki pracy, szkoleƒ  
i Êwiadczeƒ socjalnych. Zatrudnia 416 pracowników.

GPEC działa na trójmiejskim rynku od 1960 roku. Obecnie jest spółkà kapitału 
niemieckiego i Gminy Gdaƒsk. Nale˝y do liderów bran˝y ciepłowniczej w kraju. 
Firma inwestuje w nowe technologie i infrastruktur´ podnoszàc systematycznie 
jakoÊç usług. Firma anga˝uje swoich pracowników w projekty prospołeczne oraz 
rozwija system szkoleƒ wewn´trznych. Zapewnia załodze ponadstandardowe 
warunki pracy i płacy oraz szereg dodatkowych Êwiadczeƒ socjalnych. Obecnie  
zatrudnia 313 pracowników.

Firma od 1983 roku jest czołowym producentem i dystrybutorem ˝ywnoÊci 
mro˝onej w Polsce. Maszyny i urzàdzenia produkcyjne najnowszej generacji 
umo˝liwiajàce wdra˝anie nowoczesnych technologii spełniajà standardy unijne. 
Spółka jest znanym przedsi´biorstwem nie tylko z wysokiej jakoÊci swoich produk-
tów lecz równie˝ z szeregu działaƒ na rzecz wspierania instytucji pozarzàdowych, 
osób niepełnosprawnych i placówek edukacyjnych. Corocznie inwestuje znacz-
ne Êrodki w podnoszenie kwalifikacji pracowniczych oraz polepszanie warunków  
i bezpieczeƒstwa pracy. Obecnie zatrudnia 501 pracowników.

Z¸OTY OXER
DLA DRUTEX S.A. I PREZESA LESZKA GIERSZEWSKIEGO

za dynamiczny rozwój przedsi´biorstwa b´dàcego obecnie  

najwi´kszym producentem stolarki otworowej z PVC w Europie

Absolwent Wy˝szej Szkoły Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Swojà ka-
rier´ zawodowà rozpoczynał jako wykładowca studium wojskowego w Wy˝szej 
Szkole Pedagogicznej w Słupsku. W 1983 roku rozpoczàł własnà działalnoÊç 
biznesowà a w roku 1985 zało˝ył firm´ PPHU DRUTEX w Bytowie. Firma produ-
kowała poczàtkowo siatki ogrodzeniowe, a od 1987 roku druty i wyroby z drutu, 
stàd nazwa firmy. W 1994 r. L. Gierszewski dokonuje zmiany profilu działalnoÊci 
przedsi´biorstwa i uruchomienia pierwszà lini´ do produkcji stolarki okiennej  
z PVC, a tak˝e lini´ do produkcji szyb zespolonych. W 1999 r. w ramach strategii 
tworzenia kompleksowej oferty firmy podejmuje decyzj´ o poszerzeniu produkcji 
o stolark´ z aluminium. W latach 2000-2002 konsekwentnie poszerza zdolnoÊci 
produkcyjne DRUTEX-u, m.in. poprzez uruchamianie kolejnych linii do produk-
cji stolarki, linii do rozkroju szkła oraz automatycznych linii do produkcji szyb  
zespolonych. Strategicznà decyzjà było uruchomienie w 2007 r. produkcji wła-
snych profili PVC. To jedna z najwa˝niejszych decyzji w drodze do rynkowego suk-
cesu. Ciàgła dbałoÊç o najwy˝szà jakoÊç oferowanych produktów i Êwiadczonych 
usług powoduje nieustanne budowanie Êwiatowej marki. DziÊ DRUTEX jest 
przedsi´biorstwem osiàgajàcym prawie 383 mln przychodów i zatrudniajàcym 
ok. 1560 osób, co czyni firm´ jednym z najwi´kszych pracodawców w wojewódz-
twie pomorskim. Jeszcze w bie˝àcym roku L. Gierszewski planuje rozpoczàç 
budow´ Europejskiego Centrum Stolarki Okienno-Drzwiowej b´dàcego jednym  
z najwi´kszych projektów inwestycyjnych w regionie i kraju. Prezes L. Gierszew-
ski stworzył firm´ mogàcà pochwaliç si´ nie tylko doskonałymi wynikami ekono-
micznymi, ale równie˝ zaufaniem milionów klientów oraz partnerów biznesowych.  
L. Gierszewski wspiera akcje charytatywne, działalnoÊç społecznà, inicjatywy kul-
turalne, edukacyjne i sportowe w tym m.in. dru˝yn´ piłkarskà Drutex - Bytovia.



ZŁOTY OXER – MICHEL LENGLARD, pseudonim artystyczny LENSKY. Malarz i rzeêbiarz francuski, ur. w 1953 r. 
Studia na Akademii Sztuk Pi´knych w Warszawie, członek Zwiàzku Polskich Artystów Plastyków, Zwiàzku Malarzy 
i Grafików Francuskich oraz Europejskiej Federacji Sztuki Współczesnej. 72 wystawy indywidualne. Od roku 1980 
zwiàzany z grupà Paris XIX. Wykładowca Akademii de Art. Paris II. Od roku 1989 na liÊcie artystów w najbardziej 
presti˝owych katalogach sztuki współczesnej: La Cote des peintres AKOUN, L’annuaire des Notes International 
ADEC, Le Guide Argus de la Peinture G. ACHURR, L’annaire International MAYER.

1. Julian Zieliƒski — Przewodniczàcy Jury
2. Piotr Jarocki — Sekretarz Jury
3. Leon Czerwiƒski
4. Kazimierz JaÊkiewicz
5. Roman Sawicki

A U T O R Z Y  S T A T U E T E K
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PRACODAWCA ROKU – Base Group Sp. z o.o. (dawniej Base Promotion Service). Firma istnieje na rynku od 1990 
r, specjalizuje si´ w wykonywaniu spawanych konstrukcji ze stali nierdzewnej i aluminium w połàczeniu ze szkłem, 
kamieniem, drewnem. 80% obrotów firmy stanowi eksport do krajów skandynawskich. W ostatnich latach firma 
wdro˝yła robot spawalniczy, stanowisko do ci´cia wodà, oczyszczark´ Êrutowà. Zapraszamy na www.basemetal.eu
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OPRAWA GRAFICZNA:
TOFU design/motion
www.tofu.pl
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