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W tym roku wręczono wyjątkowe nagrody wyjątkowym 
osobom i po raz pierwszy w historii Letniej Gali Biznesu 
przyznano nagrodę specjalną, DIAMENTOWEGO OXERA, 
prezydentowi Lechowi Wałęsie za szczególny wkład w zmia-
nę ustroju gospodarczego po 1989 roku oraz otwarcie 
Polski na gospodarkę wolnorynkową, wyzwalającą inicja-
tywę i konkurencję, co w konsekwencji umożliwiło rozwój 
polskich przedsiębiorstw i stały rozwój gospodarczy kraju. 
Wręczając nagrodę laureatowi, Zbigniew Canowiecki, prze-
wodniczący kapituły prezes „Pracodawców Pomorza”, po-

wiedział, że rola pana prezydenta Wałęsy w historycznych 
przemianach społeczno-ustrojowych była kluczowa.
Nagrodę specjalną DIALOGUS SUPRA OMNIA, czyli „dialog 
ponad wszystko”, za konsekwencję i determinację w ini-
cjowaniu oraz wspieraniu dialogu społecznego w Polsce 
przyznano panu prezydentowi Bronisławowi Komorow-
skiemu. Z inicjatywy prezydenta zostały podjęte rozmowy 
przedstawicieli związków zawodowych z pracodawcami, 
których efektem jest ustawa zmieniająca funkcjonowanie 
instytucjonalnego dialogu społecznego w Polsce. W imie-
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niu prezydenta Komorowskiego, przebywającego w tym 
czasie na szczycie bezpieczeństwa w Bratysławie, nagrodę 
odebrał Sławomir Rybicki, sekretarz stanu w Kancelarii 
Prezydenta RP.
Kolejna nagroda specjalna AUDACIA ET PRUDENTIA, czyli 
„odwaga i roztropność” została przyznana pani Elżbiecie 
Bieńkowskiej, komisarzowi, za szczególny wkład w roz-
wój Polski z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej 
oraz w uznaniu zasług i odwagi w pozyskiwaniu unijnych 
środków finansowych i rozważnym nim gospodarowaniu 
w okresie pełnienia funkcji wicepremiera i ministra Infra-
struktury i Rozwoju w latach 2013-2014 oraz ministra Roz-
woju Regionalnego w latach 2007-2013.
Nagrodę VENTUS INTER VELA, czyli „wiatr w żagle”, otrzy-
mał Janusz Piechociński, wicepremier, minister Gospo-
darki, za aktywną działalność na rzecz wspierania przed-
siębiorczości w Polsce oraz promocję eksportu i polskich 
przedsiębiorców na rynkach zagranicznych. Po przykrych 
doświadczeniach związanych z wprowadzeniem embar-
ga na import polskich towarów, m.in. na niektóre rynki 
wschodnie, Ministerstwo Gospodarki uruchomiło szereg 
programów proeksportowych, odbyło mnóstwo bilate-
ralnych międzynarodowych spotkań, szukając nowych 
rynków zbytu. Okazało się to skuteczne, bo w roku 2014 
eksport wzrósł o 5,6 %. 
PRIMUM COOPERATIO, czyli „nade wszystko współpraca”, 
została przyznana przez kapitułę nagrody prof. dr hab. 
Piotrowi Skowronowi, który, będąc Primus Inter Pares – 
najlepszym wśród równych, swoim działaniem udowodnił, 
że możliwa jest efektywna współpraca środowiska nauko-
wego i gospodarczego, przynosząca wymierne korzyści 
gospodarce i nauce. Wśród laureatów nagrody znaleźli się 
również prof. dr hab., inż. Eugeniusz Dembicki, specjali-
zujący się w budownictwie morskim i fundamentowaniu, 
Prof. dr hab. Jerzy Gwizdała, wybitny specjalista z zakresu 

finansów publicznych i przedsiębiorstw oraz zarządzenia 
ryzykiem w działalności gospodarczej oraz prof. dr hab., 
inż. Andrzej Zieliński, specjalista w dziedzinie inżynierii 
materiałowej.
Nie mogło się obyć bez nagrody dla super przedsiębior-
cy. Pracodawcy Pomorza wyróżniają tych, którzy ciężką 
pracą, uporem, pomysłowością stworzyli firmy, będące 
wizytówką naszego regionu. Nagrodę gospodarczą, ZŁOTE-
GO OXERA, przyznano panu Janowi Łabasowi, Prezesowi 
Zarządu ALU International Sp. z o.o. za wizję, konsekwen-
cję i determinację w budowaniu własnej firmy przemysłu 
okrętowego oraz rozwijaniu grupy kapitałowej ALU. Pan 
Jan Łabas dodatkowo został uhonorowany przez wice-
premiera, ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego, 
który wręczył mu odznaczenie „Za zasługi dla Rozwoju Go-
spodarki Rzeczypospolitej Polskiej”, które jest nadawane 
przez osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju gospo-
darki kraju.


