
Gdańscy pracodawcy Dr. Oetker Polska, Cemet Ltd. i Inwestpol Consulting 
to najlepsi Pracodawcy na Pomorzu 

Najlepsi na Gali Evening

Przemawia prezes firmy Inwestpol Consulting Kazimierz Sokołowski, który otrzymał statuetkę i tytuł Pracodawcy Roku w kategorii Małe Przedsiębiorstwo.
 Foto: Mieczysław Majewski Nagroda w kategorii Duże Przedsiębiorstwo dla firmy Dr  Oetker sp. z o.o. reprezentowanej przez prezesa Roberta Zielińskiego  Fot. Maciej Kosycarz / KFP

Od prawej siedzą: marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, wojewoda pomorski 
Ryszard Stachurski, wicemarszałek województwa pomorskiego Ryszard Świlski oraz 
asystent wojewody Marcin Kurkowski. Foto: Mieczysław Majewski

Sławomir Rybicki - sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP wręcza nagrodę 
w kategorii Średnie Przedsiębiorstwo dla firmy Cemet Ltd sp. z o.o. reprezentowanej 
przez prezesa Kazimierza Lewandowskiego fot. Mateusz Ochocki / KFP

Zbigniew Canowiecki prezes Pracodawców Pomorza i Marek Kondrat aktor i  koneser 
win. Foto: Mieczysław Majewski

W uroczystości wzięło udział 400 osób. Foto: Mieczysław Majewski

Konkurs „Pomorski Pracodawca Roku” to jedna z wielu inicja-
tyw największej i najstarszej organizacji w naszym województwie 
„Pracodawców Pomorza” . Uroczysta Gala Evening pod patrona-
tem Mieczysława Struka, marszałka województwa pomorskiego 
i Ryszarda Stachurskiego, wojewody pomorskiego oraz medialnym 
patronatem m .in . „Magazynu Pomorskiego” odbyła się w Amber 
Expo . Nagrody wręczono w trzech kategoriach: małe, średnie i duże 
przedsiębiorstwo .

– Do obowiązków pracodawców należy nie tylko terminowe płacenie 
podatków i zobowiązań finansowych, ale również tworzenie właściwych 
warunków pracy i możliwości rozwoju, kwalifikacji pracowników – po-
wiedział prezes zarządu Pracodawców Pomorza, Zbigniew Canowiecki 
na uroczystej gali . – W naszym konkursie doceniamy i wyróżniamy 
firmy, które osiągają zysk, dynamicznie się rozwijają, inwestują, kładą 
szczególny nacisk na innowacyjność, nowoczesne technologie, ale też 

nigdy nie zapominają o etyce i odpowiedzialności społecznej, szczególnie 
w stosunku do swoich pracowników . Laureatami tegorocznej edycji 
są wszyscy wyróżnieni i nominowani, ale postanowiliśmy wyróżnić 
po jednej w każdej kategorii .

W tym roku wręczono nagrody dodatkowe . Z inicjatywy 
„Human Concept & Solutions” przyznano nagrody specjalne 
„Pracodawca z Wyboru” dla firm wyróżniających się działalno-
ścią na rzecz pracowników w zakresie podnoszenia kwalifikacji 
i poprawy warunków pracy . Nagrody specjalne otrzymali – HK 
Finance & Accouting z Gdańska, Elewacje S .A . z Gdańska oraz 
Iglotex S .A . ze Skórcza .

Gala Evening jak zwykle miała uroczystą oprawę . Przybyło na nią 
ponad 400 osób . Gościem specjalnym gali był Marek Kondrat . 
W przerwie licznie przybyli goście mieli okazję obejrzeć wystawę 
fotografii autorstwa Henryka Pietkiewicza „W barwach bursztynu” .

W kategorii małe przedsiębiorstwo zatrudniające do 50 pracowników statuetka Pomorski Pracodawca Roku 2012 trafiła do fir-
my Inwestpol Consulting z Gdańska. W tej kategorii laureatami zostały także firmy Aiton Caldwell z Gdańska, BMB Santech 
z Gdańska i Insoft Consulting z Gdańska.
W kategorii średnie przedsiębiorstwo zatrudniające od 50 do 250 osób główną nagrodę zdobyła spółka Cemet Ltd. z Gdańska. 
Laury w tej kategorii otrzymała także firma Łączpol z Gdańska, Przedsiębiorstwo Zieleń z Gdańska oraz portal Trojmiasto.pl.
W kategorii duże przedsiębiorstwo główną nagrodą wyróżniono firmę Dr. Oetker Polska z Gdańska. W tej kategorii laureatami 
zostali także Ares Service z Gdańska, Iglotex ze Skórcza oraz Poldanor z Przechlewa.

   11M A G A Z Y N   P O M O R S K IM A G A Z Y N   P O M O R S K I10    

Marek Kondrat w dowcipny sposób opowiadał o sztuce picia wina.
 Foto: Mieczysław Majewski
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