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Dla Zbigniewa Canowieckiego nie ma przeszkód nie do 
pokonania. Nie ma gór nie do zdobycia. Nie ma marzeń nie do 
zrealizowania. Niezwykle konsekwentny w dążeniu do celu. 
Czego namacalnym dowodem jest nowa, przepiękna siedziba 
Pracodawców Pomorza. To menedżer z duszą artysty. Artystów 
zresztą kocha i daje temu liczne dowody. A robi to bezintere-
sownie, z wielkim sercem i życzliwością dla młodych talentów, 
co w dzisiejszych czasach zdarza się niezmiernie rzadko. 

Dr Zbigniew Canowiecki, prezes zarządu Pracodaw-
ców Pomorza jest absolwentem Politechniki Gdańskiej. 
Doktorat uzyskał na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 
1981-2007 był dyrektorem i prezesem zarządu gieł-
dowej spółki „Centrostal S.A.”, którą z małej lokalnej 
fi rmy udało mu się przekształcić w holding na skalę 
krajową, skupiający spółki budowlane, przetwórcze, 
handlowe. Sprawował społecznie wiele funkcji, m.in. 
prezydenta Pomorskiej Izby Przemysłwo-Handlowej, 
przewodniczącego Sejmiku Gospodarczego Województwa 
Pomorskiego, przewodniczącego Pomorskiej Rady Przed-
siębiorczości. Jest członkiem Polskiego Forum Akademic-
ko-Gospodarczego w Warszawie oraz Krajowego Forum 
Terytorialnego przy Ministrze Rozwoju Regionalnego. 
Wykłada w Szkole Wyższej Prawa i Dyplomacji w Gdyni. 
W październiku 2011 roku podczas Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej 
został wybrany na członka Rady Pracodawców RP, z ty-
tułem wiceprezydenta Pracodawców RP.

Współautor (obok prof. Iwony Sagan) książki Między 
integracją a konkurencją. Gdańsko-Gdyński Obszar Metro-

politalny będącej ważnym głosem w dyskusji o metropolii trójmiejskiej. 
Od kiedy został prezesem zarządu Pracodawców Pomorza, zrzeszającego obecnie około 600 fi rm, zdążył zdobyć 

i odrestaurować siedzibę dla Pracodawców Pomorza, a także przeprowadzić reorganizację. To z jego inicjatywy 
odbywa się konkurs Pomorski Pracodawca Roku. 

Laureat wielu plebiscytów i konkursów. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i wie-
loma odznakami regionalnymi i resortowymi.

Zbigniew Borkowski ,właściciel Infracorr wygłosił laudację 
Zbigniewowi Canowieckiemu

Zbigniew Canowiecki, prezes zarządu Pracodawców Pomorza
Laureat Laureatów: Orzeł Pomorski 2012

DR ZBIGNIEW CANOWIECKI 


