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Od lewej: Zbigniew Canowiecki, Prezes Zarządu „Pracodawców Pomorza”,
Zbigniew Ciecholewski, Prezes Zarządu CIECHOLEWSKI-WENTYLACJE Sp. z o.o.

Gala Evening
Pracodawców Pomorza

Tradycyjnie, tegoroczna Gala Evening Pracodawców Pomorza odbyła się
w Amber Expo.

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIA: Rafał Korbut

24

Express B izn e s u

/ BIZNES

Organizacja nagradzała najlepsze firmy w regionie i ich
menedżerów, dbających nie tylko o sukces ekonomiczno– finansowy firm, ale także o pracowników i relacje
z otoczeniem, co się określa jako społeczną odpowiedzialność biznesu.
Świecą przykładem
Była to najbardziej elegancka i najliczniejsza Gala dla ponad 600 uczestników: przedstawicieli pomorskich firm,
świata polityki, samorządów, nauki, kultury i mediów.
Gościem specjalnym uroczystości była Krystyna Janda,
nie tylko wybitna aktorka filmowa i teatralna, ale równie
doskonała bizneswoman. Jak przyznała, zasad prowadzenia biznesu uczyła się m. in. od prezesa Canowieckiego, z którym przyjaźni się od wielu lat.
- Cel, jaki nam przyświeca przy organizacji corocznej
Gali Evening, to wyróżnianie i dostrzeganie osiągnięć
przedsiębiorców, którzy osiągają wyróżniające się wyniki
w działalności gospodarczej, przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad etyki i społecznej odpowiedzialności
biznesu - powiedział Zbigniew Canowiecki, prezes zarządu Pracodawców Pomorza. - Firma to nie tylko miejsce
generowania zysku dla właścicieli. To również miejsce
pracy dla Pomorzan oraz podmiot gospodarczy, mający
ogromne znaczenie dla najbliższego otoczenia. Dlatego
najlepszych należy nagradzać i promować, stawiać jako
wzór do naśladowania.

Nagrodę Złotego Oxera dla Zbigniewa Ciecholewskiego, Prezesa Zarządu CIECHOLEWSKI-WENTYLACJE Sp. z o.o. wręczają: Bogdan Borusewicz, Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Europoseł Janusz Lewandowski, Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Premierze Rzeczypospolitej Polskiej

Dostrzegać i wyróżniać dobre wzorce
Nagrody i wyróżnienia przyznano w 3 kategoriach. Tytuł
Pomorski Pracodawca Roku 2014 oraz statuetkę otrzymała jedna z firm w każdej kategorii, w myśl łacińskiej
sentencji primus inter pares - „pierwszy wśród równych”. Niezależnie od tego, jury przyznało najbardziej
prestiżową nagrodę: Złoty Oxer, którą w tym roku otrzymał Zbigniew Ciecholewski – właściciel firmy Ciecholewski Wentylacje.
W kategorii małe przedsiębiorstwo laureatami zostały
firmy: Biuro Kompleksowej Obsługi Firm J&J s.c., Edoradca sp. z o.o. S.K.A., Vivadental sp. z o.o. i Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Temis Tadeusz Skajewski.
Statuetka Primus Inter Pares trafiła do rąk dr Violetty
Szycik, prezes firmy Vivadental.
W kategorii średnie przedsiębiorstwo laureaci to: Klimawent SA , Mostostal Pomorze SA , Secespol sp. z o.o.
oraz Zakład Usług Inżynierskich Eldro-FL sp. z o.o., który
otrzymał tytuł Pomorski Pracodawca Roku 2014.
W kategorii duże przedsiębiorstwo laureatami zostały
firmy: Grupa GPEC, Szpital Specjalistyczny w Prabutach
sp. z o.o., Prime Food sp. z o.o. oraz WNS Pomorze sp.
z o.o. Statuetką oraz tytułem Pomorski Pracodawca
Roku wyróżniono Prime Food sp. z o.o.

Od lewej: Agnieszka Kamińska, WłaścicielKA AGIS Nieruchomości
i Michał Pasieczny, Burmistrz Rumi

Laureaci w kategorii przedsiębiorstw zatrudniających do 50 osób: Jarosław
Filipczak oraz Jan Chrzanowski, Właściciele Biura Kompleksowej Obsługi Firm
J&J s.c.; Tomasz Grabowski, Prezes Zarządu firmy EDORADCA Sp. z o.o. Spółka
Komandytowo-Akcyjna; Tadeusz Skajewski, Właściciel Zakładu ProdukcyjnoUsługowo-Handlowego TEMIS oraz Violetta Szycik, Prezes Zarządu Vivadental
Sp. z o.o. - Primus Inter Pares. Nagrody wręczają: Minister Dorota Pyć, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz Tomasz Kloskowski,
Prezes Zarządu Portu Lotniczego Gdańsk Sp. z o.o.
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POMORSKI PRACODAWCA ROKU 2014 – laureaci
Kategoria duże przedsiębiorstwo,
zatrudniające powyżej 250 osób

Kategoria średnie przedsiębiorstwo,
zatrudniające powyżej 50 osób

PRIME FOOD sp. z o.o. - prezes Paweł Nowak.

Zakład Usług Inżynierskich ELDRO-FL sp. z o.o.
- prezes Mirosław Eggert.

Firma powstała w 1999 roku, specjalizuje się w uboju trzody
chlewnej oraz produkcji wyrobów mięsnych. Dzięki zapewnieniu najwyższej jakości surowców oraz wprowadzaniu najnowszych rozwiązań technologicznych uzyskała wiodącą pozycję
w branży. Koncentruje się na wykorzystywaniu wyłącznie
wysokiej jakości surowców, kontroli procesu produkcji i jakości rozwiązań technologicznych. Firma uzyskała pozwolenia
eksportowe na rynek Unii Europejskiej oraz do USA, Korei i Japonii. Produkty firmy dystrybuowane są przez największe sieci
handlowe.
Zatrudnienie - 708 osób.

Firma działa od 1992 roku. To pomorski lider innowacyjnych
rozwiązań drogowo-komunikacyjnych, świadczący kompleksowe usługi związane z sygnalizacją drogową. Buduje, kompleksowo modernizuje i całodobowo utrzymuje nowoczesne
systemy sygnalizacyjne województwa pomorskiego. Producent
nowoczesnego osprzętu, m. in. jedynego na rynku animowanego przycisku dla pieszych. Firma wykonuje także wiele prac
związanych z przebudową sieci elektroenergetycznych, jak również świadczy usługi w zakresie budowy i modernizacji instalacji
telekomunikacyjnych.
Zatrudnienie - 81 osób.

Od lewej: Zbigniew Canowiecki, Prezes Zarządu „Pracodawców Pomorza”, Minister Kazimierz Plocke – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Paweł Chodyniak, Prezes Zarządu Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o.; Dyrektor Lucyna Federowicz – Grupa GPEC; Jacek
Kaliszewski, Prezes Zarządu WNS POMORZE Sp. z o.o.; Paweł Nowak, Prezes Zarządu Prime Food Sp. z o.o. – Primus Inter Pares; Marek Paweł Sokołowski, Wiceprezes, Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju Grupy LOTOS S.A.
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Od lewej: Marek Skajewski, Ewa Skajewska - Właściciel Zakładu Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „Spawmet”; Zbigniew Canowiecki, Prezes Zarządu
„Pracodawców Pomorza” oraz Tadeusz Skajewski - Właściciel Zakładu Produkcyjno-Usługowo-Handlowego TEMIS.

POMORSKI PRACODAWCA ROKU 2014 – laureaci

Kategoria małe przedsiębiorstwo,
zatrudniające do 50 osób

Nagroda specjalna
Złoty Oxer

VIVADENTAL sp. z o.o. - prezes Violetta Szycik.

Nagrodę za wyjątkowe osiągnięcia oraz determinację
i konsekwencję w budowaniu i rozwoju firmy Pracodawcy Pomorza przyznali Zbigniewowi Ciecholewskiemu, założycielowi i prezesowi firmy Ciecholewski Wentylacje sp. z o.o., zatrudniającej obecnie ok. 400 osób.
Firma z blisko 40-letnią historią zajmuje się produkcją
oraz montażem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Specjalnością są skomplikowane instalacje
przemysłu farmaceutycznego, spożywczego, stoczniowego, a także instalacje w szpitalach, halach, biurach,
centrach handlowych i salach widowiskowych. Ciągły
rozwój firmy cechuje innowacyjność, nowe technologie oraz własne centrum badawczo–rozwojowe. Firma
eksportuje swoje wyroby i usługi do kilkudziesięciu
krajów świata.

Międzynarodowy ośrodek kliniczny, szkoleniowy i naukowobadawczy, oferujący profesjonalne leczenie estetyczne, obejmujące zabiegi z zakresu wszystkich dziedzin stomatologii,
implantologii stomatologicznej, dermatologii i chirurgii estetycznej twarzy, przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć
współczesnej medycyny i zaawansowanych technologii.
Proces leczenia realizowany jest przez zespół lekarzy specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu
innowacyjnych metod leczenia i przeprowadzaniu kompleksowej metamorfozy twarzy i uzębienia. Firma oferuje
najwyższe standardy terapeutyczne, oparte na najnowszych
osiągnięciach nauki.
Zatrudnienie - 35 osób.
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ELDRO-FL

pomorskim liderem

Zakład Usług Inżynierskich ELDRO-FL Sp. z o.o. działa od 1992 roku. Jest pomorskim liderem świadczącym kompleksowe usługi związane z projektowaniem, budową i konserwacją drogowych sygnalizacji świetlnych oraz oświetlenia ulicznego.

TEKST: Dorota Korbut | ZDJĘCIA: materiały prasowe

Wykonuje także wiele
prac z zakresu przebudowy sieci elektroenergetycznych, jak również
budowy i modernizacji instalacji telekomunikacyjnych. Spółka jest producentem komponentów do montażu sygnalizacji. Wykonuje maszty niskie i wysokie,
głowice wierzchołkowe oraz przyciski
dla pieszych. Najnowszy produkt to
pierwszy na rynku animowany przycisk
dla pieszych APB-02/FB.
W 1992 roku w Gdańsku były zainstalowane 73 drogowe sygnalizacje świetlne,
a konserwująca je spółka ELDRO-FL zatrudniała wówczas 7 osób. W roku 2014
sygnalizacji świetlnych w Gdańsku było
240, a liczba wszystkich sygnalizacji, wybudowanych i zmodernizowanych w ciągu 22 lat przez ELDRO-FL, przekroczyła
500 sztuk. Obecnie na zlecenie GDDKiA
i innych zarządów dróg oraz urzędów
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gmin firma całodobowo utrzymuje nowoczesne systemy sygnalizacyjne województwa pomorskiego na około 410
skrzyżowaniach.
Jako podwykonawca firma uczestniczyła
i uczestniczy we wszystkich najważniejszych drogowych i komunikacyjnych zadaniach inwestycyjnych Gdańska takich,
jak: Budowa Trasy W-Z, Budowa Trasy
Słowackiego (Zadanie I, II, III, IV), Budowa Trasy Sucharskiego, Zintegrowany
System Zarządzania Ruchem TRISTAR,
Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej.
Otrzymywane nagrody i wyróżnienia
świadczą o stałym rozwoju firmy, jak
również o poziomie świadczonych usług.
W 2007 r. redakcja „Polskich Dróg”
i Instytut Badawczy Dróg i Mostów
przyznali ZUI ELDRO-FL nagrodę za
akomodacyjną sygnalizację świetlną
z realizacją priorytetów dla pojazdów
PSP na DK nr 1 w Pruszczu Gd. oraz za

wdrażanie nowoczesnych technologii
w zakresie sterowania ruchem. Dwukrotnie - w roku 2008 i 2012 - spółka
została zaliczona do „Gepardów Biznesu
Województwa Pomorskiego”, a w 2010
i 2014 roku znalazła się w prestiżowym
gronie Diamentów Forbesa – firm, które
w ostatnich trzech latach najbardziej
dynamicznie zwiększyły swoją wartość.
W latach 2011, 2012 i 2013 spółka uzyskała tytuł „Efektywna Firma”, a międzynarodowa wywiadownia gospodarcza
D&B Poland przyznała ZUI ELDRO-FL
Certyfikat Wiarygodności Biznesowej za
najwyższą ocenę stabilności firmy.
W styczniu 2015 roku Zakładowi Usług
Inżynierskich ELDRO-FL Sp. z o.o. został
przyznany przez organizację Pracodawcy
Pomorza tytuł: Pomorski Pracodawca
Roku 2014 w kategorii średnich przedsiębiorstw, zatrudniających do 250
osób.
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Z biurem rachunkowym

Wektor

do sukcesu

Wyróżnienie w konkursie Pomorski Pracodawca Roku 2014 otrzymało
Biuro Rachunkowe „Wektor” Jarosław Wróblewski.

TEKST: Dorota Korbut | ZDJĘCIA: materiały prasowe

Przedsiębiorstwo rozpoczęło swoją
działalność 21 lat temu z inicjatywy
Jarosława Wróblewskiego, obecnego
członka Stowarzyszenia Księgowych
w Polsce oraz Pracodawców Pomorza.
W ciągu tylu lat działalności firma
zdobyła bogate doświadczenie i wypracowała metody, które pozwalają jej
świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Od początku działania biuro było
nastawione na kompleksową i rzetelną
obsługę klienta. Strategia działania oraz
aktualna polityka firmy są konstruowane z myślą o zapewnieniu pełnej satysfakcji coraz szerszemu gronu klientów.
Na co dzień obszarem zainteresowań
biura jest szeroko pojęta księgowość
oraz rachunkowość. W ramach usług

„Wektor” zapewnia także profesjonalne
doradztwo gospodarcze, kompleksową
pomoc prawną, a także ewidencję i doradztwo podatkowe. Firma specjalizuje
się w reprezentowaniu podatników
w sporach z organami podatkowymi
i skarbowymi.
W drodze do sukcesu „Wektorowi”
pomaga przede wszystkim ogromna
wiedza i długoletnia praktyka.
- Jesteśmy świadomi tego, że osoby
prowadzące sprawy księgowe zatrudnione na etacie czy też sami podatnicy
samodzielnie prowadzący rozliczenia
z budżetem, często nie posiadają aktualnej wiedzy na temat przepisów prawa
podatkowego – dodaje J. Wróblewski. - Wynikłe z tego nieporozumienia

mogą mieć przykre rezultaty i finalnie
zakończyć się sprawą sądową. Dla nas
prawo podatkowe nie ma tajemnic.
Posiadamy ogromne doświadczenie
w prowadzeniu szczególnie trudnych
spraw. Dzięki temu jesteśmy w stanie
zapewnić profesjonalne usługi rachunkowe oraz księgowe, jak też doradztwo
podatkowe. Umożliwiamy skorzystanie
z naszych usług w następującym zakresie: kompleksowa księgowość, kadry,
płace, doradztwo gospodarcze i prawne
(z wyłączeniem prawa karnego).
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W ścisłej czołówce
Firma Euro-Went znajduje się w ścisłej czołówce firm branżowych w regionie. Jest
liczącym się partnerem w skali ogólnopolskiej, zdobywa prestiżowe nagrody i wyróżnienia w licznych konkursach.

TEKST: Dorota Korbut | ZDJĘCIA: materiały prasowe

Niedawno Jerzy Kortas, prezes firmy,
odebrał kolejne wyróżnienie w konkursie Pomorski Pracodawca Roku 2014,
przeprowadzanym przez
organizację Pracodawcy Pomorza.
Jaka jest recepta na sukces? Jak wszędzie - sukces przedsię-

w ślady Jerzego Kortasa. Każdy ma swój przydział zadań i odpowiedzialności. I każdy jest upoważniony do podejmowania
samodzielnie wszelkich decyzji.
Podstawą działania firmy Euro-Went jest nie tylko dobry system zarządzania, ale i przyjazna atmosfera, które integruje
i optymalizuje wszystkie procesy zachodzące w przedsiębior-

EURO-WENT Sp. z o.o.
ul. Starogardzka 18
80-058 Gdańsk
Tel.: (58) 305-16-47
Fax: (58) 305-16-91
www.euro-went.pl

biorstwa buduje cała jego załoga. Firma Euro-Went to ponad
90-osobowa ekipa z kadrą inżynieryjno–produkcyjną, posiadającą bogate doświadczenie w projektowaniu, produkcji
i montażu systemów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz
kanałów z blach kwasodpornych, nabyte w kraju i za granicą. Z tego ponad 50% stanowią osoby niepełnosprawne.
Umożliwiło to uzyskanie statusu Zakładu Pracy Chronionej.
Od 2005 roku Euro-Went stała się firmą rodzinną – członkami zarządu zostali synowie Mariusz i Sławomir, którzy poszli
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stwie. Firma buduje swoją pozycję na rynku poprzez długotrwałą współpracę z klientem. Stara się rozwijać wspólnie
z klientami i cały czas poszerza paletę oferowanych przez
siebie usług i produktów, reagując na potrzeby klientów.
- Wychodzimy z założenia, że to klient jest dla nas najważniejszy i musi od nas otrzymać oczekiwaną i pożądaną usługę
o najwyższej jakości – zapewnia prezes.
Jest to zasada, którą kieruje się nie tylko zarząd firmy, ale
i wszyscy pracownicy.

