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Kolejny rok to nowe obowiązki i wy-
zwania, a gdzie lepiej o nich rozmawiać, 
niż na spotkaniu tworzonym przez 
„Pracodawców Pomorza”, Regionalną 
Izbę Gospodarczą Pomorza i Pomorską 
Izbę Rzemieślniczą Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw?
Otwierający ceremonię Leszek Miazga, 
Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodar-
czej Pomorza, wskazał na ogromną rolę 
przedsiębiorców, których praca utrwa-
la dobrą kondycję polskiej gospodar-
ki, a sektor małych, średnich i dużych 
przedsiębiorstw pozwala województwu 
pomorskiemu wyjść daleko poza ramy 
przeciętności i służyć za swoisty wzorzec 
dla innych obszarów naszego kraju.

Przestrzenią dla sukcesu, dla mierzalnych 
efektów i postępu, jest nierzadko nie-

sprzyjające, aczkolwiek motywujące peł-
nią swoich wyzwań otoczenie. W takim 
tonie wypowiedział się między innymi 
Zbigniew Canowiecki, Prezydent „Praco-
dawców Pomorza”, dokonując krótkiego 
podsumowania ubiegłego roku: – Dys-
kutowaliśmy na temat konieczności two-
rzenia stabilnego prawa, rozmawialiśmy 
o podatkach. Odnotowaliśmy spadek 
wartości złotego, giełdy oraz obniżenie 
inwestycji naszych przedsiębiorstw.
Zdaniem Zbigniewa Canowieckiego, rok 
2017, wzorem lat ubiegłych, będzie wy-
magał pełnego zaangażowania w dialog. 
Przykładem niech będzie perspektywa 
utworzenia powszechnego samorządu 
gospodarczego. Określenie jego roli po-
winno wejść w zakres merytorycznej 
dyskusji w ramach działalności Woje-
wódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Jak 

„Noworoczna Lampka Szampana” to tradycyjny, sprawdzony sposób 
na rozpoczęcie nowego roku w gronie wielu przedsiębiorców z wo-
jewództwa pomorskiego, przy licznym udziale znamienitych gości: 
parlamentarzystów, konsulów honorowych, burmistrzów i prezy-
dentów miast pomorskich, przedstawicieli samorządu regionalne-

go i gospodarczego, reprezentantów uczelni wyższych, mediów.
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Rok 2017
rozpoczął się 

w dworze Artusa

prezydent „pracodawców poMorza” zbiGniew canowiecki

od lewej: wiesław szajda, prezes zarządU poMorskiej izby rzeMieślniczej Małych 
i średnich przedsiębiorstw, jerzy bartnik, prezes zarządU związkU rzeMiosła 
polskieGo, zbiGniew stencel, członek zarządU pirMiśp, Mieczysław strUk, Marsza-
łek województwa poMorskieGo

od lewej: jerzy bartnik, prezes zarządU związkU rzeMiosła 
polskieGo, wiesław szajda, prezes zarządU pirMiśp, zbi-
Gniew stencel, członek zarządU pirMiśp

z prawej:  jerzy ejMont, ManaGer kliniki vivadental, 
a zarazeM członek zarządU sekcji tUrystyki, hotelarstwa 
i GastronoMii „pracodawców poMorza”.

z prawej: franciszek potUlski, były poseł 
i wiceMinister edUkacji.
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Wynika to w głów-
nej mierze z tego, iż 
branża skupiona na 
implementacji kam-

panii reklamowych w obszarze mediów 
społecznościowych, tak jak w przypadku 
mediów tradycyjnych, jest szalenie wy-
magająca: nie znosi ani próżni, ani po-
wielanych w nadmiarze schematów.
Wysoko postanowiona poprzeczka zwią-
zana z przyjętymi standardami kreacji 
w tej branży wymusza szczególny rodzaj 
twórczej elastyczności. A jak lepiej nabyć 
zdolność kreatywnego budowania tożsa-
mości produktów, jeśli nie poprzez anga-
żowanie się w tworzenie całego wachlarza 
działań promocyjnych dla marek o mię-
dzynarodowym zasięgu?

O tym właśnie mogliśmy porozmawiać 
na spotkaniu z wywodzącym się z Trój-
miasta social media managerem Patry-
kiem Siedlińskim. Nasz prelegent mógł 
pochwalić się niemałymi osiągnięciami 
w prowadzeniu marek na gruncie (wciąż 
poszerzających swój zasięg) mediów spo-
łecznościowych, które, dla bardzo wielu 
globalnych koncernów, stały się obsza-
rem redefinicji ich tożsamości. Po zakoń-
czonej prezentacji wywiązała się bardzo 
ciekawa dyskusja na temat przyszłej roli 
kanałów komunika-
cyjnych wykorzysty-
wanych przez media 
s p o ł e c z n o ś c i ow e 
w Polsce i za granicą.

słusznie zauważył Prezydent „Praco-
dawców Pomorza”, rok 2016 był cza-
sem szczególnych zmian. Pamiętamy 
o przekształceniu się rynku praco-
dawcy w rynek pracobiorcy. Mamy 
też na uwadze dynamiczny napływ 
pracowników spoza Polski, na któ-
rych zapotrzebowanie w okresie 
2014-2016 wzrosło blisko dziesięcio-
krotnie, gdyż jak mówił dalej Prezy-
dent Canowiecki, przedsiębiorstwa 
z województwa pomorskiego skła-
dają zapotrzebowanie na dziesiątki 
tysięcy pracowników z Ukrainy.
– W 2017 roku może towarzyszyć 
nam pewna doza niepewności po-
litycznej i gospodarczej - zaznaczył 
natomiast Sławomir Halbryt, Prezes 
Regionalnej Izby Gospodarczej Po-
morza, sięgając przy tym po celne 
spostrzeżenie: – My, przedsiębiorcy, 
jesteśmy plemieniem, które dosko-
nale adoptuje się do trudnych sytu-
acji. To źle, że wiele energii przezna-

czamy na ada-
ptację, lecz ta 
zdolność po-
zwala nam roz-
wiązywać wiele 
problemów. 

Wyjątkowym momentem uroczy-
stości było przekazanie Szabli Ki-
lińskiego, najwyższego odznaczenia 
rzemieślniczego Kongresu Rzemio-
sła Polskiego, na ręce Marszałka 
Województwa Pomorskiego Mie-
czysława Struka. Replika karabeli 
polskiej z XVIII wieku przyznawana 
jest wybitnym przedstawicielom ży-
cia społeczno-politycznego i gospo-
darczego za znaczące dokonania na 
rzecz rozwoju rzemiosła.

„Noworocznej Lampce Szampana” 
towarzyszyła zbiórka na cele cha-
rytatywne, prowadzona przez pra-
cowników Stowarzyszenia Pomocy 
Osobom Autystycznym, której Pre-
zes Małgorzata Rybicka również po-
jawiła się na uroczystości. Funkcjo-
nujące od 1991 roku Stowarzyszenie 
opiekuje się osobami z autyzmem 
od wczesnego dzieciństwa po wiek 
dojrzały w ramach programu „Żyć 
Razem”. Z inicjatywy SPOA pod ko-
niec 2016 roku otwarto w Gdańsku 
„Wspólnotę Domową Dla Dorosłych 
Osób z Autyzmem im. Arama Ry-
bickiego”, przygotowaną dla wyma-
gających opieki dorosłych.

Social media 
na dziś, na jutro
Grudniowe spotkanie 
Sekcji PR i Marketingu 
„Pracodawców Pomorza”, 
prowadzone tradycyjnie 
przez jej przewodniczącego 
Tomasza Smorgowicza, 
cieszyło się bardzo dużym 
zainteresowaniem. 
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sławoMir halbryt, prezes reGionalnej izby 
Gospodarczej poMorza

od lewej: dariUsz Gobis, dyrektor poMorskiej izby 
rzeMieślniczej oraz piotr świąc, redaktor tvp


