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Pomorski Pracodawca Roku 2021

w kategorii: przedsiębiorstwo zatrudniające do 9 pracowników:

Plona Consulting Sp. z o.o. (Gdańsk)

Pomorski Pracodawca Roku 2021

w kategorii: przedsiębiorstwo zatrudniające od 10 do 50 pracowników:

Chronospace Sp. z o.o. (Sopot)

Pomorski Pracodawca Roku 2021

w kategorii: przedsiębiorstwo zatrudniające od 51 do 250 pracowników:

Masters Sp. z o.o. (Straszyn)

Pomorski Pracodawca Roku 2021

w kategorii: przedsiębiorstwo zatrudniające powyżej 250 pracowników:

Marcopol Sp. z o.o. (Chwaszczyno)



Pomorski Pracodawca Roku 

 Nagrody Specjalne 

Port Service Sp. z o.o.

nagroda specjalna za aktywny udział w walce z covid-19 w zakresie odbioru i utylizacji odpadów medycznych.

Port Service jest największym zakładem przetwarzającym niebezpieczne odpady medyczne na Pomorzu 

obsługującym m.in. główne placówki medyczne w Trójmieście takie jak Podmiot Leczniczy Copernicus, czy 

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne. Od początku pandemii Covid-19 w instalacji Port Service 

unieszkodliwiono około 10 mln kg zużytych wyrobów medycznych, m.in.: materiałów opatrunkowych, 

pielęgnacyjnych i zabiegowych, testów, przeterminowanych leków. W pierwszym kwartale 2021 roku, kiedy 

kolejna fala pandemii dotknęła Polskę rekordową liczbą chorych i hospitalizowanych, Port Service z 

Gdańska przyjął i unieszkodliwił w spalarni 1 milion 440 tys. kg tych odpadów. Spółka, zgodnie z 

wytycznymi wojewody pomorskiego, wspomagała również inne regiony kraju i zabezpieczała 

unieszkodliwianie odpadów, z którymi nie radziły sobie inne województwa.

Przedsiębiorstwo Turystyczno-Usługowo-Produkcyjne „Koszałka” Ireneusz Koszałka 

nagroda specjalna za stworzenie kaszubskiego centrum aktywnego wypoczynku „Koszałkowo” w Wieżycy

Centrum Aktywnego Wypoczynku „Koszałkowo” w Wieżycy będące wyjątkowym pomorskim ośrodkiem 
rekreacyjno-wypoczynkowym powstało dzięki wizji i determinacji Pana Ireneusza Koszałka. Ośrodek 

funkcjonuje zarówno w sezonie letnim jak i zimowym, oferując usługi na bardzo wysokim poziomie. Posiada 
infrastrukturę narciarską wzorem klasycznego ośrodka alpejskiego, będąc największym na Pomorzu 

ośrodkiem narciarskim (10 wyciągów narciarskich, tory do snowtubbingu, szkoły narciarskie, wypożyczalnie 
sprzętu narciarskiego). Do dyspozycji gości jest całoroczne zaplecze hotelowe i gastronomiczne oraz w 
okresie letnim liczne atrakcje turystyczne: trójkołowce, hulajnogi terenowe oraz park zabaw dla dzieci. 

Podejmowane są prekursorskie działania w zakresie organizacji aktywnego wypoczynku. Od niemal 20 lat, 
na Pomorzu dzieci wraz z dorosłymi osobami mogą każdej zimy bawić się na snowtubbingu. Z kolei letnie 

zjazdy trójkołowcami to pomysł zaadaptowany od południowych sąsiadów. Ponadto otwartość na 
nowoczesne rozwiązania i technologie w dziedzinie produkcji śniegu technicznego sprawia, że Wieżyca-
Koszałkowo oferuje w okresie zimowym bardzo dobre warunki do uprawiania sportów zimowych, które 

posiadają jedynie duże ośrodki narciarskie z południa Polski oraz alpejskie kurorty.



  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.

Jerzy Owsiak - założyciel i prezes Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

 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. inż. Adriana Zaleska-Medynska

Kierownik Katedry Technologii Środowiska oraz Zespołu Fotokatalizy na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Dialogus Supra Omnia 

Nagroda przyznawana jest osobom lub instytucjom za konsekwencję i determinację w inicjowaniu oraz 
wspieraniu dialogu społecznego pomiędzy różnymi środowiskami oraz z władzami państwowymi                            

i samorządowymi.

Adam Abramowicz
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców




