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Przedsiębiorcy
wyróżnieni
Prezes tej organizacji Zbigniew Canowiecki wyraził radość i satysfakcję z faktu, że
doceniono tych, którzy budowali swe
przedsiębiorstwa systematycznym wysiłkiem przez lat co najmniej kilkanaście.
W gronie laureatów znaleźli się:
• Andrzej Biernacki – prezes trójmiejskiej
firmy deweloperskiej EKOLAN z Sopotu,
która od roku 1997 zrealizowała 30 inwestycji, wybudowała 5 tysięcy mieszkań i 15
tys. m kw. powierzchni komercyjnych,
• Leszek Gierszewski – prezes DRUTEXU z Bytowa, szeroko znanej nie tylko
w Polsce ale i na świecie firmy - wytwórcy stolarki okiennej, w jego imieniu wyróżnienie odebrał Zbigniew Bartosiewicz
z Przedsiębiorstwa Handlowego DRUTEX
S.A.,
• Henryk Jankowski – rzeczoznawca,
twórca firmy RADIUS z Gdańska, któ-

kOLeJni pRZedsięBiORcy, cZłOnkOWie ORgAniZAcJi pRAcOdAWcy pOMORZA, ZOsTALi nAgROdZeni OdZnAką HOnOROWą ZA ZAsłUgi dLA gOspOdARki Rp, UsTAnOWiOną pRZeZ MinisTeRsTWO
gOspOdARki.
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od lewej: Henryk jankowski (radius), józef PoPławski (mostostal Pomorze), zbigniew canowiecki (Prezes Pracodawców Pomorza), bogdan dombrowski (Podsekretarz stanu), andrzej
biernacki (ekolan), zbigniew bartosiewicz (druteX)
ra od 1995 roku zajmuje się wycenami
nieruchomości i obrotem nimi,
• Józef Popławski – prezes MOSTOSTALU POMORZE S.A. od sierpnia 2003
roku, poprzednio (od 1991 roku), związany z MOSTOSTALEM Chojnice, któremu udało się ocalić część będącego

w upadłości MOSTOSTALU Gdańsk,
obecnie firma którą zarządza ma się
świetnie, produkując wielkogabarytowe konstrukcje stalowe prawie w 90%
na eksport, głównie do Skandynawii.
Wyróżnienia wręczył podsekretarz stanu Bogdan Dombrowski.

Zbigniew CanowieCki

zmienia biznes

Zwycięzcy pierwszej edycji Nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes” zostali ogłoszeni podczas uroczystej gali w Teatrze Stanisławowskim (Łazienki Królewskie)
w Warszawie. Zdobywcą głównej nagrody w kategorii działalności pozabiznesowej został ZBIGNIEW CANOWIECKI – prezes zarządu Pracodawców Pomorza.
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Z inicjatywą zgłoszenia jego kandydatury wystąpił Zdzisław Leszkowski – prezes
Przedsiębiorstwa Budowlano - Remontowego RENOVA z Gdańska, członek Gdańskiego Klubu Biznesu.
Nagroda „Ludzie, którzy zmieniają biznes”
to pierwsze w Polsce tak znaczące wyróżnienie mające na celu docenienie osób zaangażowanych w kształtowanie społecznej odpowiedzialności biznesu. Dotyczy zarówno
przedstawicieli firm, jak i otoczenia biznesu.
Nagroda została ustanowiona w 2015 roku,
czyli roku jubileuszu 15 lat partnerstwa na
rzecz CSR w Polsce. Inicjatorem jej powołania jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
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Pierwszą edycję Nagrody swoim honorowym patronatem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
Prezes Zbigniew Canowiecki, działający od
25 lat w organizacjach przedsiębiorców
i pracodawców oraz w samorządzie gospodarczym, od początku był propagatorem
zasad etyki i społecznej odpowiedzialności
biznesu. Od zawsze walczył też ze zniekształconym postrzeganiem tej grupy społecznej.
Jak mówi:
-Na początku lat 90-tych XX wieku ukształtował się negatywny wizerunek przedsiębiorców budujących swą przyszłość na nie
zawsze przejrzystych zasadach finansowych

i wyzysku pracowników. Niewątpliwie zapracowali na taką opinię tylko nieliczni. Będąc przedsiębiorcą obserwowałem jak gros
moich kolegów ciężko pracowało budując
w nowej rzeczywistości własne firmy często
kosztem własnego zdrowia i rodziny. Widziałem ile nawet niewielki sukces kosztował
wyrzeczeń, kłopotów, nieprzespanych nocy,
walki z przeszkodami stwarzanymi przez
biurokrację oraz wieloznaczne i zmieniające
się przepisy. Były to lata szybkich zmian koniunkturalnych, zatorów płatniczych i braku
stabilności gospodarczej. Zrozumiałem, że
trzeba budować rzetelny, zgodny z realiami
wizerunek przedsiębiorcy.

