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Pomorski Pracodawca Roku 2020 

Pomorski Pracodawca Roku 2019

w kategorii: przedsiębiorstwo zatrudniające do 9 pracowników:

Przedsiębiorstwo Produkcyjne Handlowo-Usługowe „SKOLIMOWSKI” 
Marcin Skolimowski (Pszczółki)

wyróżnienia:

Jeans Land s.c. Janina, Bogusław, Ewa, Skrzyniarz (Malbork)
Stocznia Cesarska Development Sp. z o.o. (Gdańsk)

Kancelaria Podatkowo-Prawna Jarosław Wróblewski (Gdańsk)

Pomorski Pracodawca Roku 2019

w kategorii: przedsiębiorstwo zatrudniające od 10 do 50 pracowników:

Primagran Sp. z o.o. (Stegna)

wyróżnienia:

Comel Tomasz Hinz (Miastko)
Franklin Sp. z o.o. sp.k. (Miastko)

Netz Sp. z o.o. (Gdańsk)

Pomorski Pracodawca Roku 2019

w kategorii: przedsiębiorstwo zatrudniające od 51 do 250 pracowników:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „AMG” Sp. z o.o. (Lębork)

wyróżnienia:

Przedsiębiorstwo Portowe „Sieć Sp. z o.o. (Gdynia)
Remontowa Coating & Equipment Sp. z o.o. (Gdańsk)

TTS Poland Sp. z o.o. (Gdańsk)

Pomorski Pracodawca Roku 2019

w kategorii: przedsiębiorstwo zatrudniające powyżej 250 pracowników:

 „SAUR Neptun Gdańsk” S.A. (Gdańsk)

wyróżnienia:

Pomorskie Centrum Reumatologiczne im.                                                                                
dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. (Sopot)

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. (Gdańsk)
VGL Group Sp. z o.o. (Gdynia)



Pomorski Pracodawca Roku 

 Nagrody Specjalne 

Grupa Energa

za projekt i wdrażanie systemu energetyki odnawialnej

Grupa Kapitałowa Energa to jedna z czterech największych krajowych spółek energetycznych i jeden z 

trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Posiada przeszło 30-procentowy udział 

Odnawialnych Źródeł Energii w produkcji energii elektrycznej. Jest właścicielem 46 elektrowni wodnych, 5 

farm wiatrowych i 2 farm fotowoltaicznych. Łączna moc tych siłowni sięgnęła 424 MW. Grupa Energa 

rozwija się w zakresie pozyskiwania czystej energii i współpracy podmiotów działających w energetyce dla 

stworzenia długoterminowej konkurencyjności na rynku energii odnawialnej.

Grupa Progres Sp. z o. o.

za zabezpieczanie potrzeb pracodawców na rynku pracy

Grupa Progres wspiera przedsiębiorców oferując szeroki wachlarz usług HR. Specjalizuje się w rekrutacjach 

pracowników tymczasowych m. in. z krajów Europy Wschodniej i Azji, zabezpieczając potrzeby 

pracodawców w związku z dynamicznie zmieniającymi się realiami rynku pracy. Spółka cechuje się staranną 

weryfikacją pracowników w zakresie oczekiwanych kompetencji i specjalizacji, realizuje projekty rekrutacji 

stałych, wspiera klientów w obszarze doradztwa biznesowego i szkoleń, optymalizacji procesów i kosztów 

zatrudnienia.

Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej

za efektywną współpracę ze środowiskiem gospodarczym  

Szkoła z 68-letnią tradycją według Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020 została zaliczona do 

najlepszych szkół technicznych w Polsce. Celem przyświecającym dyrekcji i nauczycielom jest 

przygotowanie uczniów do podjęcia pracy zawodowej zgodnie z oczekiwaniami pracodawców oraz 

wdrożenie elementów programu uczenia się przez całe życie. Placówka aktywnie pozyskuje do współpracy 

organizacje oraz firmy z branży, które wzbogacają bazę techniczną szkoły i uczestniczą w kształtowaniu 

procesu dydaktycznego. Skutkuje to możliwością zdobycia atrakcyjnych miejsc pracy po zakończeniu nauki.



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 

TORUS SP. Z O.O. SP.K.

  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.

Jacek Sarnowski – Porta KMI Poland

 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. n. farm. Małgorzata Sznitowska

wyróżnienia: 

WYRÓŻNIENIA I  STOPNIA 

      Dr hab. inż. Łukasz Kulas, Prof. UG

Prof. dr hab. inż. Kazimierz A. Orłowski

 Dr hab. inż. Tomasz Tarasiuk, prof. UMG



Biznes Wybiera Mediacje 

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

Zbigniew Canowiecki - Pracodawcy Pomorza 

Negotium Pro Cultura – Biznes dla Kultury 

Mariusz Grzęda - Biuro Usługowe Mario

Nagroda przyznawana za wspieranie inicjatyw kulturalnych przez 
przedstawiciela środowiska gospodarczego 

Pracodawca Przyjazny Cudzoziemcom 

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

integracyjnych i tworzenia dobrych praktyk wobec cudzoziemców zatrudnianych w polskich firmach 

Piekarnia-Cukiernia Sławomir Mielnik

wyróżnienie: 

Alexander Mann Solutions
Firma Krawiecka MODERN Grażyna Tyrakowska

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. 

Fundacja Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności HELISA

Kemira Gdańsk Sp. z o.o.  
     w kategorii – firma 

       w kategorii – podmiot ekonomii społecznej 




