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Firmy rodzinne nagrodzone
W gdańskim hotelu Hilton odbyła się uroczysta gala, 
podczas której nagrodzono najlepiej prosperujące 
firmy rodzinne z Pomorza.

Na uroczystość stawiło się około 100 gości 
z ponad 40 firm. Przy tej okazji organiza-
torzy nie raz namawiali do poznania się, 
zawiązywania współpracy z innymi rodzin-
nymi biznesami oraz wspierania się, aby te 
wspólne dobro naszej gospodarki jakim są 
firmy rodzinne jak najlepiej działało.
W kategorii firm mikro, czyli zatrudniają-
cych do 10 osób, triumfowała firma Sedpol 
Sp. o.o. z Gdańska. Drugie miejsce zajęła 
firma Baltech Sp. z o.o. z Gdyni. Na trzeciej 
pozycji znalazła się firma YBM Sp. z o.o. 
również z Gdyni.
Wśród firm małych, czyli posiadającej od 
11 do 50 pracowników bezkonkurencyj-
ni okazała się firma Paula Trans Sp. J. ze 
Słupska. W rywalizacji pokonała firmę 
Sztopkanel Sp z o.o. z Rumii (2 miejsce) 
oraz Continental Auto Sp. z o.o. ze Słupska 
(3 miejsce).
Co do firm średnich, czyli zatrudniających 
od 51 do 200 osób, najlepsza okazała się 
firma Studio 55 M. Szczerba i Wspólnicy 
Sp. J. z Ględowa. Tuż za nią znalazły się: 
MSK Contrans Sp. z o.o. z Malborka oraz 
NDI SA z Sopotu.
Natomiast jeżeli chodzi o firmy duże, o ka-
pitale pracowników powyżej 200, to poza 
zasięgiem wszystkich okazała się dobrze 
znana kobietom firma Ziaja Ltd, zajmująca 
się produkcją kosmetyków.
Na gali nie zabrakło oczywiście ambasado-
rów oraz mecenasów Stowarzyszenia Firm 
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Rodzinnych. Jednym z nich jest centrum 
medyczne Enel-Med, które swoją opieką 
obejmuje praktycznie całą Polskę, a ostat-
nio otworzyło również oddział w Gdańsku 
mający zapewnić dostępność swoich usług 
na terenie Trójmiasta oraz Pomorza. 

W trakcie trwania uroczystości poznaliśmy 
również nowo upieczonego ambasadora 
firm rodzinnych. Został nim Wojciech Gę-
barowski, który prowadzi firmę budowlaną 
ORLEX z Wejherowa.
Dominik Pankowski

Zrzeszenie Pracodawców Pomorza skupia 
ponad 700 firm różnych wielkości i o róż-
nym potencjale. Stowarzyszenie ma po-
magać przede wszystkim tym mniejszym 
firmom. 
- Największe firmy są lodołamaczami i to-
rują drogę średnim i małym przedsiębior-
stwom, które z nami współpracują. Korzy-
stamy z doświadczenia dużych korporacji 
i dzielimy się nim.
Na spotkaniu Pracodawców Pomorza 
oprócz prezesa  Zbigniewa Canowieckie-
go oraz starostów z Województwa Pomor-
skiego pojawili się również dyrektorowie 
powstałych już sekcji i oddziałów regio-
nalnych utworzonych przez stowarzysze-
nie. 
- Nasza nowa strategia jest otwarta na cały 
region Pomorza. Chcemy tworzyć oddzia-

ły obejmujące dane powiaty i tu liczymy 
na współpracę ze starostwami. Starości 
widzą szerzej i lepiej znają problemy bli-
skiego otoczenia. Bardzo zależy nam na 
współpracy z samorządami. Chcemy re-
lację z władzą maksymalnie dobrze uło-
żyć - mówił podczas spotkania Zbigniew 
Canowiecki.
Pracodawcy Pomorza chcą tworzyć swoje 
oddziały na całym Pomorzu, aby uspraw-
nić swoje działanie, co miałoby przynieść 
korzyści firmom wstępującym do stowa-
rzyszenia oraz regionom, w których bę-
dzie funkcjonować ich działalność.
Zrzeszenie te oprócz skupiania i pomocy, 
również pełni funkcję ochronną oraz nad-
zorującą rozwój, o czym również zostało 
powiedziane. 
- Niezwykle ważna jest wzajemna pomoc, 

która powinna zaowocować. Chcemy bu-
dować przyjaźń i wzajemne zrozumienie 
- zakończył Canowiecki.
Po spotkaniu zapytaliśmy jednego ze sta-
rostów, co myśli na temat możliwości pod-
jęcia bliskiej współpracy z Pracodawcami 
Pomorza.
- Uważam, że to jest dobry pomysł. Cieszę 
się, że zostałem zaproszony na to spotka-
nie, ponieważ mowa tu była o nawiązaniu 
współpracy, która powinna przynieść ko-
rzyści dla obu stron. U nas w Lęborku sta-
ramy się oczywiście rozmawiać i pomagać 
naszym lokalnym firmom, niemniej jednak 
utworzenie takiego oddziału specjalizują-
cego się w tym działaniu na pewno mogło 
by wnieść dożo dobrego - mówił zaraz po 
spotkaniu Starosta Powiatu Lęborskiego, 
Wiktor Tyburski. Dominik Pankowski

Pracodawcy Pomorza wyciągają rękę
W siedzibie Pracodawców Pomorza w Gdańsku odbyło się spotkanie prezesa 
stowarzyszenia, Zbigniewa Canowieckiego oraz starostów z Województwa Pomorskiego. 


