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Szanowni Państwo, 

„Pracodawcy Pomorza” są organizacją, która po-
wstała w okresie transformacji politycznej i gospo-
darczej oraz narodzin demokracji w naszym kraju. 
Jest więc rówieśnikiem przeobrażeń, w wyniku któ-
rych Polska weszła na drogę zmian, o jakich ma-
rzyły pokolenia naszych rodaków. 

Organizacje pracodawców są partnerem do dys-
kusji z przedstawicielami pracowników, czyli związ-

kami zawodowymi, aby zapewnić spokój społeczny w zakładach pracy 
i rozwiązywać spory zbiorowe, a tym samym tworzyć podstawy do rozwoju 
gospodarczego kraju i poszczególnych firm. Płaszczyzną do wymiany po-
glądów pomiędzy stronami jest Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego, 
której z mocy ustawy mam zaszczyt przewodniczyć. Rada jest instytucją 
władną do opiniowania nowych aktów prawnych i podejmowania decyzji 
w sprawach najbardziej istotnych dla całego regionu, objętych zakresem za-
dań związków zawodowych, lub organizacji pracodawców będących w kom-
petencji administracji rządowej lub samorządowej z terenu województwa, 
a w konsekwencji decydujących o poziomie i jakości życia jego mieszkańców. 

Przedsiębiorcy to wyjątkowa kreatywna i dynamiczna grupa mieszkańców 
Pomorza, mająca największy wpływ na poziom bezrobocia oraz dochodu 
narodowego w naszym województwie, a tym samym na obecny i przyszły 
kształt naszego życia. Często ich determinacja i konsekwencja w działaniu 
umożliwia podejmowanie niezwykłych wyzwań gospodarczych w naszym 
województwie. Innowacyjność i zaangażowanie inwestycyjne organizacji 
zrzeszonych w gronie ,,Pracodawców Pomorza” przynoszą nie tylko za-
uważalne działania na rzecz lokalnej społeczności, ale i wymierne korzyści 
dla całego regionu. Podejmowane przez organizację „Pracodawy Pomorza” 
(wcześniej: Gdański Związek Pracodawców) przedsięwzięcia na rzecz roz-
woju gospodarczego oraz przedsiębiorczości w naszym regionie realizo-
wane były w ramach harmonijnej współpracy z wojewódzkimi władzami 
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samorządowymi oraz władzami miast naszego regionu. Wielkie znaczenie 
ma rola „Pracodawców Pomorza” w propagowaniu zasad etyki i społecznej 
odpowiedzialności biznesu w środowisku gospodarczym Pomorza. Dzięki 
tym działaniom wizerunek przedsiębiorcy i pracodawcy w ciągu ostat-
nich 25 lat zasadniczo się zmienił na korzyść. Przełamany został stereotyp, 
że przedsiębiorcy patrzą tylko na wynik finansowy. 

Jednym z przejawów szeroko rozumianej aktywności „Pracodawców Po-
morza” jest zaangażowanie w prace Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości przy 
Marszałku Województwa Pomorskiego. ,,Pracodawcy Pomorza” uczestniczą 
dzięki temu w w kształtowaniu silnej marki gospodarki Pomorza, np. po-
przez współorganizację najbardziej prestiżowego konkursu dla pomorskich 
przedsiębiorców - Nagrody Pomorskiej „Gryf Gospodarczy”. Konkurs ten, 
co dla nas szczególnie ważne, nagradza i wyróżnia nie tylko dynamicznie 
rozwijające się firmy, ale także te, które myślą o gospodarce przez pryzmat 
stosowania zasad etyki w świecie biznesu, rzetelności oraz uczciwości.

,,Pracodawcy Pomorza” zaangażowali się również w pionierski projekt 
samorządu województwa, dotyczący kształtowania sieci kształcenia zawo-
dowego w regionie. 

Z okazji jubileuszu życzę „Pracodawcom Pomorza” dalszej owocnej 
działalności oraz podejmowania nowych inicjatyw dla dobra pomorskiej 
gospodarki i całej regionalnej społeczności.

Serdecznie pozdrawiam,

Mieczysław Struk

Marszałek Województwa Pomorskiego

Szanowni Państwo,

25 lat temu, w 1991 roku, Sejm RP uchwalił 
ustawę o organizacjach pracodawców. Stało się to 
w wyniku przemian ustrojowych, jakie zaszły w Pol-
sce po 1989 roku. Fakt ten umożliwił tworzenie sa-
morządnych i niezależnych od organów administra-
cji rządowej i samorządu terytorialnego organizacji, 
zrzeszających na zasadzie dobrowolności pracodaw-
ców, prowadzących działalność gospodarczą. 

25 lat działalności organizacji pracodawców na Pomorzu jest więc okazją 
do podsumowania, refleksji oraz prezentacji dokonań i planów na przyszłość. 
Mamy nadzieję, że oczekiwania te spełni książka, a w zasadzie opracowa-
nie monograficzne pt. „Pracodawcy Pomorza – historia i dorobek”, którą 
wydaliśmy z okazji naszego jubileuszu.

Prezentowana publikacja jest próbą usystematyzowania 25-letniej historii 
naszego związku. Jest również zbiorem wspomnień ludzi, którzy poświęcili 
się idei budowy społeczeństwa obywatelskiego. Jest książką o pasjonatach, 
ludziach, którzy zainicjowali i współtworzyli organizację oraz o tych, którzy 
kontynuują ich dzieło. Źródłem ich satysfakcji była i  jest instytucjonalna 
możliwość ochrony interesów pracodawców, prezentacji stanowisk i opinii 
środowiska przedsiębiorców oraz czynnego i podmiotowego uczestnictwa 
członków organizacji w życiu gospodarczym kraju.

„Pracodawcy Pomorza - historia i dorobek” jest książką o inicjatywach, 
projektach, zrealizowanych pomysłach oraz o sukcesach zrzeszonych firm 
i ludzi w nich zatrudnionych. Przez 25 lat nasza organizacja systematycznie 
się rozwijała zarówno pod względem prowadzonej działalności statutowej, 
jak i ilości członków, reprezentując ich wobec władz państwowych i samo-
rządowych oraz instytucji nadzorczych i kontrolnych. Jednocześnie konse-
kwentnie budowała wizerunek pracodawcy, upowszechniając zasady etyki 
zawodowej w działalności gospodarczej oraz społecznej odpowiedzialno-
ści biznesu. Wspierała swoich członków w realizacji zadań gospodarczych, 
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ale także promowała zasady rozwiązywania konfliktów społecznych na za-
sadzie dialogu i porozumienia.

Dlatego też publikacja „Pracodawcy Pomorza - historia i dorobek” jest 
ukłonem i podziękowaniem wszystkim osobom, które w okresie ostatnich 
25 lat tworzyły dotychczasową historię naszego Związku. Każda z nich 
ma swój wkład w dzisiejszy wizerunek i postrzeganie naszego środowiska 
przez władze i społeczeństwo. Dzięki nim „Pracodawcy Pomorza” stali się 
obecnie silną, a zarazem największą regionalną organizacją w Polsce, dzia-
łającą w oparciu o ustawę o organizacjach pracodawców z 1991 roku. 

Wszystkim Czytelnikom życzę miłej lektury.

Prezydent „Pracodawców Pomorza” 

Zbigniew Canowiecki

1. Wprowadzenie w ideę ruchu 
pracodawczego w Europie i w Polsce

Pracodawcy Pomorza są organizacją, której działalność reguluje Ustawa 
z dnia 23 maja 1991 o organizacjach pracodawców. Zrzeszenia pracodaw-
ców w Polsce mają więc relatywnie krótką historię w okresie powojennym, 
biorąc pod uwagę, że ruch pracodawczy w Europie i na świecie rozwija się 
od przeszło stu pięćdziesięciu lat.

Pierwsze zalążki organizacji łączących przemysłowców sięgają połowy 
XIX wieku, kiedy to druga rewolucja przemysłowa oraz tworzący się no-
woczesny model kapitalizmu doprowadził do wybuchu niepokojów wśród 
pracowników. Celem pierwszych strajków z początków XIX wieku było 
wywarcie presji na właścicielach manufaktur oraz większych fabryk w kwe-
stiach dotyczących wprowadzenia zmian w zasadach wynagradzania, liczby 
dni oraz warunków pracy. To właśnie pracownicy dość szybko osiągnęli 
świadomość społeczną, która pozwoliła na stworzenie zalążków organiza-
cji związków zawodowych. Przemysłowcy nie byli do końca przygotowani 
na presję tak silnego partnera, jakim byli w tym czasie pierwsi związkowcy. 
Pierwsze powstające zrzeszenia przemysłowców zawiązały się w Skandyna-
wii i na ziemiach niemieckich. Grupy te zaczęły ze sobą współpracować, 
tworząc federacje i zrzeszenia zarówno branżowe, jak i terytorialne.

Na ziemiach polskich potrzebę organizacji pracodawców najszybciej prze-
jawiali przemysłowcy i przedsiębiorcy z zaboru pruskiego i austriackiego, 
którzy początkowo dołączali do istniejących pruskich i austriackich fede-
racji i zrzeszeń przemysłowców. Nieco później, bo w 1905 roku, powstał 
na ziemiach zaboru rosyjskiego Związek Przemysłowców Królestwa Pol-
skiego. Była to pierwsza polska narodowa grupa o charakterze organiza-
cji pracodawców. Po odzyskaniu niepodległości Związek Przemysłowców 
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Królestwa Polskiego rozpoczął prężne działania na terenach odzyskanych 
z zaborów pruskiego i austriackiego, doprowadzając w efekcie do scalenia 
ruchu pracodawczego wszystkich trzech zaborów.

Bardzo ważną datą w historii polskiego ruchu pracodawczego był rok 
1919, w którym to Polska, jako jeden spośród dziewięciu krajów, uzyskała 
status członka założyciela Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) w Ge-
newie, a której jednocześnie współzałożycielem był Związek Przemysłow-
ców Królestwa Polskiego. 

Od 1920 roku reprezentantem polskiej gospodarki na świecie był Cen-
tralny Związek Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów, po-
wstały z połączenia i przekształcenia wszystkich, wywodzących się z zabo-
rów, organizacji pracodawców i przemysłowców w Polsce. O sile organizacji 
niech świadczy fakt, iż związek ten funkcjonował na arenie międzynarodowej 
aż do 1947 roku, aktywnie włączając się w działalność w zakresie tworzenia 
regulacji dotyczących warunków pracy oraz działań wspierających praco-
dawców i pracowników. Związek działał nieprzerwanie w trakcie wojny. Zo-
stał rozwiązany w 1947 roku przez polski rząd komunistyczny. Aż do 1989 
roku polska reprezentacja pracodawców nie brała udziału w pracach Mię-
dzynarodowej Organizacji Pracodawców w Genewie.

W okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej niezależne organizacje 
pracodawcze praktycznie nie istniały. Tworzone struktury bazujące na 
kierownikach i dyrektorach państwowych zakładów pracy bez odpowied-
niej podstawy prawnej nie miały ani samodzielności, ani możliwości re-
alnego wpływu na przykład na kształt prawa gospodarczego czy prawa  
pracy. 

Ze względu na to, iż w ramach Międzynarodowej Organizacji Pracy 
cały czas tworzone było prawo pracy o charakterze prawa międzynarodo-
wego (rzutującego bezpośrednio lub pośrednio także na nasze prawodaw-
stwo krajowe), w 1968 roku przy Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego po-
wstało Biuro Polskich Pracodawców ds. Współpracy Międzynarodowej. 
Dysponowało minimalną samodzielnością, zarówno przy podejmowaniu 
decyzji w zakresie kontaktów z organizacjami pracodawców na świecie, 
jak i współpracy w ramach struktur Międzynarodowej Organizacji Pra-
codawców. Do końca lat osiemdziesiątych XX wieku, dzięki działalności 
Biura Polskich Pracodawców ds. Współpracy Międzynarodowej, możliwy 
był kontakt z przedsiębiorcami i organizacjami pracodawców zza żelaznej 
kurtyny. Polskę wizytowali kilkakrotnie prezydenci Międzynarodowej Or-
ganizacji Pracodawców, a także przedstawiciele organizacji pracodawców 
ze: Szwecji, Finlandii, Francji, Australii, Japonii i Peru. W latach siedem-
dziesiątych i osiemdziesiątych coraz więcej wiedzy na temat działalności 
organizacji pracodawców docierało do Polski.

Pod koniec lat osiemdziesiątych system polityczno-społeczny chwiał się 
w posadach, a gospodarka pilne potrzebowała kompleksowych rozwiązań 
naprawczych. W państwowych przedsiębiorstwach zaostrzały się konflikty 
między kadrą zarządzającą a pracownikami. Związki zawodowe rozbudowy-
wały struktury i rosły w siłę. Dzięki ugruntowanej pozycji starały się narzu-
cać swoją wolę kierownictwu przedsiębiorstw i instytucji, a ponadto chciały 
decydować o polityce i operatywnej działalności firm. Zarządcy przedsię-
biorstw, jako przedstawiciele organu założycielskiego, którym w większości 
przypadków było państwo, byli bezradni. Stali na straconej pozycji w ne-
gocjacjach ze związkowcami, nierzadko osamotnieni, ze znikomym wspar-
ciem ze strony władz. Wielu zarządców pod naciskiem związków zostało 
odwołanych.



2. Początki ruchu pracodawczego 
na Pomorzu

Idea integracji środowiska pracodawców jako przeciwwagi dla pracow-
niczych związków zawodowych dość długo kiełkowała w umysłach kadry 
zarządzającej na Pomorzu. Już pod koniec lat siedemdziesiątych członkowie 
Gdańskiego Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa 
(w skrócie – TNOiK) i dyrektorzy państwowych przedsiębiorstw mieli oka-
zję zobaczyć, że w krajach zachodnich szefowie i właściciele firm posiadają 
organizacje, z których zdaniem liczą się rządy regionów i państw. TNOiK 
odegrał ważną rolę w latach osiemdziesiątych oraz w okresie transforma-
cji na początku lat dziewięćdziesiątych1. W tym czasie TNOiK był jedyną 
w Polsce organizacją w dużym stopniu niezależną od wpływów władz par-
tyjnych, mogącą skupić się wyłącznie na działalności merytorycznej, pole-
gającej na popularyzacji nowych metod organizacji pracy i produkcji przy 
podnoszeniu kwalifikacji kadr kierowniczych. 

Ten trudny czas na stanowisku dyrektora cukrowni w Pruszczu Gdań-
skim wspomina Stanisław Gierszewski, obecnie prezes zarządu Pomorskiego 
Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego S.A. Rënk:

– Zostałem dyrektorem 1 sierpnia 1980 roku. Jak wiadomo, 15 sierp-
nia rozpoczął się strajk w Stoczni Gdańskiej i wówczas honorem każdej 

1 TNOiK – Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa – polska in-
stytucja naukowa, zajmująca się problematyką zarządzania. Instytucja powstała 
w 1925 roku w Warszawie jako jedna z pierwszych na świecie profesjonalnych or-
ganizacji skupiających menedżerów. W 1949 roku pod naciskiem władz państwo-
wych podjęto decyzję o samorozwiązaniu. Działalność TNOiK została wznowiona 
w 1957 roku. Działa nieprzerwanie do dziś. W tym samym roku powstał również 
oddział TNOiK w Gdańsku.
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załogi było strajkowanie. Pierwszym jej przeciwnikiem był dyrektor, 
bo po pierwsze – był osiągalny, a po drugie – był najbliżej. Do niego więc 
trafiały pierwsze postulaty i pierwsze pretensje czy roszczenia. W dobrym 
tonie w oczach pracowników było lekceważenie, obrażanie czy przypi-
sywanie najróżniejszych niegodziwości dyrektorom i nieważne było, 
czy oni na nie zasłużyli, czy nie. Były to czasy, gdy autorytet dyrektorów 
przy cichej akceptacji władz został nadszarpnięty i można powiedzieć, 
że czymś normalnym było, że w dużym zakładzie pracy dyrektor był 
w grupie osób średnio zarabiających. Spawacz czy inny robotnik mieli 
dużo wyższe uposażenie. Lata osiemdziesiąte przyniosły bardzo dużo 
uprawnień organizacjom pracowniczym, związkowym. Natomiast dy-
rektorzy musieli lawirować między swoimi władzami administracyjnymi 
a oczekiwaniami załóg. Nie zapomnę tego, jak wmawiano wówczas ro-
botnikom, że to, ile oni zarabiają, zależy wyłącznie od dyrektora: jeśli 
da więcej, będą więcej zarabiać, ale nikt im nie powiedział, że za każdą 
złotówkę przekroczoną w zarobkach trzeba było odprowadzać pięć zło-
tych tzw. popiwku, na co firm nie było stać. Wówczas jeszcze obce było 
stwierdzenie, że firma może zbankrutować, bo przedsiębiorstwa pań-
stwowe dostawały dotacje od państwa, co dziś nazywa się dofinansowa-
niem lub dokapitalizowaniem.

Na spotkaniach, które rozpoczęły się na długo przed utworzeniem rządu 
Tadeusza Mazowieckiego, przygotowywano grunt pod utworzenie Gdańskiej 
Rady Dyrektorów. Tak o tym niespokojnym okresie mówi Jerzy Kopik, wów-
czas dyrektor naczelny państwowego przedsiębiorstwa Instal w Gdańsku:

– Na pierwszych spotkaniach wymienialiśmy uwagi o sytuacji w na-
szych zakładach. Każdy opowiadał, jakie ma problemy, jak dalece wy-
wierana jest presja przez związki zawodowe i pracowników w stosunku 
do dyrekcji i jakie tamta strona wysuwała żądania. Zdecydowaną przewa-
gę miały wówczas związki zawodowe pracowników należących do „So-
lidarności”, choć OPZZ, która powstała w 1984 roku, też rozszerzała 
swe wpływy. Natomiast dyrektor w zasadzie nie mógł nic samodzielnie 
zrobić bez akceptacji związków. Dlatego na spotkaniach staraliśmy się 
wypracować nasze postępowanie: co mamy robić w takich sytuacjach, 
jak się mamy zachowywać i na co możemy sobie na co dzień pozwolić. 
Na kolejnych spotkaniach zaczęliśmy się zastanawiać, dlaczego by nie 
stworzyć naszej własnej rady, unikając nazwy związek, żeby nie zadraż-
niać stosunków z pracownikami.

Z kolei Ryszard Bielawski, dyrektor ówczesnych Gdańskich Zakładów 
Teleelektronicznych Telkom-Telmor w Gdańsku, tak opowiada o kształtu-
jącej się koncepcji powołania Rady Dyrektorów:

– Początki idei powołania Rady Dyrektorów są datowane od reform, 
jakie w 1988 roku zaczął wdrażać minister Mieczysław Wilczek, bo to 
on zapoczątkował gruntowną zmianę polskiej gospodarki i wprowadza-
nie jej na tory gospodarki wolnorynkowej opartej na kodeksie handlo-
wym. Wtedy my, dyrektorzy przedsiębiorstw państwowych, chcieliśmy 
mieć udział i możliwość opiniowania aktów prawnych, które powsta-
wały, i rozwiązań, zmieniających charakter polskiej gospodarki. Dlatego 
jako przodujące firmy Trójmiasta stworzyliśmy Gdańską Radę Dyrekto-
rów. Potem, kiedy przyszły wielkie zmiany w gospodarce, zmierzaliśmy 
do tego, by mieć formalną reprezentację prawną i to właśnie z Gdańska 
popłynął impuls stworzenia ustawy o związkach pracodawców. Były prze-
cież silne przedstawicielstwa pracowników reprezentowane przez związki 
zawodowe. Również my chcieliśmy mieć swoją właściwą, prawnie okre-
śloną reprezentację i mieć wpływ na istotne reformy wprowadzane 
w życie. To właśnie z Gdańskiej Rady Dyrektorów wyszła inicjatywa 
oraz projekt ustawy o organizacjach pracodawców uchwalonej 23 maja 
1991 roku, na podstawie której powołaliśmy potem Gdański Związek  
Pracodawców.

Wspomnieniami dzieli się też Henryk Pilarski, wówczas dyrektor na-
czelny Zakładów Urządzeń Okrętowych Hydroster w Gdańsku, jeden z głów-
nych inicjatorów powołania nowej organizacji:

– Jako menedżerowie, dyrektorzy państwowych firm, z jednej strony 
mieliśmy świadomość wzrastającej własnej wartości. Z drugiej strony, 
mieliśmy poczucie, że nikt nas nie słucha. W Polsce wszyscy byli ważni: 
ruch związkowy, rady pracownicze, tylko nie ci, którzy mieli kreować 
wyniki i za nie odpowiadać. Takim inspiratorem działań było Towarzy-
stwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Zrzeszało ono ludzi, którzy 
zyskiwali tam pole do swoich wypowiedzi, przemyśleń, koncepcji. To jesz-
cze w Polsce nie był właściwy moment przemian społecznych, politycz-
nych czy gospodarczych, ale już coraz częściej jeździliśmy za granicę, 
w związku z tym coraz więcej docierało do nas konkretnych informacji 
o tym, jak to jest zorganizowane gdzie indziej. W pewnym momencie 
pojawiło się Stanowisko III Kongresu Organizatorów, który odbył się 
w Toruniu 15 października 1988 roku. Zafascynowały mnie tam postawy 
i wypowiedzi ludzi, że nie pozostało to bez echa.

Dnia 1 grudnia 1988 roku, w siedzibie Oddziału TNOiK-u w Gdań-
sku, odbyło się spotkanie inicjatywne dwunastu pomorskich menedżerów, 
na którym postanowiono utworzyć Gdańską Radę Dyrektorów. Henryk 
Pilarski tłumaczy:
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– Zaczęliśmy rozmawiać o tym, co można by zrobić. Nie mieliśmy 
żadnych gotowych wzorców, tylko luźne pomysły. Każdy wnosił cząstkę 
swoich uwag. Zostały też podjęte pewne ustalenia wstępne i datę wyzna-
czono na 20 grudnia 1988 roku.

Historię kontynuuje Włodzimierz Ziółkowski, ówczesny prezes Mor-
skich Domów Składowych STOREMAR Sp. z o.o., dziś zastępca dyrektora 
naczelnego Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego:

– Pod szyldem TNOiK-u powstała Gdańska Rada Dyrektorów, która 
wprawdzie była częścią Towarzystwa w sensie podmiotowości, ale stano-
wiła odrębną strukturę, kierującą się odrębnym programem i rządzącą 
się własnymi mechanizmami. Byliśmy wówczas przekonani, że nie-
uchronnie nadeszły czasy, w których musi nastąpić pewna równowaga 
w zakresie prawnym i podmiotowym w stosunkach pracownik–praco-
dawca. W naszym gronie znajdowali się nie tylko ludzie z przemysłu, 
ale też i naukowcy, którzy wspierali nas teorią, jak na przykład docent 
Stanisław Smoleński, ówczesny przewodniczący gdańskiego TNOiK-u.

Na założycielskim spotkaniu, w obecności ponad czterdziestu dyrekto-
rów, prezes zarządu oddziału TNOiK w Gdańsku podkreślił dwa podsta-
wowe cele, które przyświecać miały Radzie Dyrektorów, a które dotyczyły 
funkcji reprezentacji zewnętrznej:

„1. stanowiska i opinii we wszystkich sprawach, dotyczących organizacji 
i zarządzania jednostkami gospodarczymi;

2. wszelkich spraw związanych z umiejscowieniem prawnym i ochroną 
pozycji dyrektora”2.

Poza wymienionymi celami ustalono, że Rada ma być stroną dla związków 
zawodowych, czyli powinna ewoluować w kierunku związku pracodawców; 
może być klubem, ale pojmowanym tylko jako miejsce spotkań do wy-
miany myśli i poglądów; może też stać się stowarzyszeniem pracodawców 
i współpracować na rzecz rozwoju regionu. Dyskutanci podejmowali rów-
nież refleksje nad „instytucją faktycznego pracodawcy w obecnym systemie 
polityczno-ekonomicznym w Polsce (…), ponieważ obecnie trudno jedno-
znacznie uznać za pracodawcę dyrektora przedsiębiorstwa państwowego”3. 
Do głównych celów organizacji zaliczono integrację środowiska gospodar-
czego. Ważną kwestią, którą inicjatorzy musieli rozstrzygnąć, było pytanie, 
czy Rada ma mieć charakter otwarty (dla dyrektorów wszystkich jednostek 

2 Protokół z zebrania założycielskiego i wyboru Zarządu Gdańskiej Rady Dy-
rektorów, Gdańsk 1988, s. 1; archiwum osoby prywatnej.

3 Tamże, s. 2–3.

gospodarczych), czy zamknięty (tylko dla dyrektorów przedsiębiorstw pań-
stwowych sfery produkcji, handlu, ewentualnie też usług)4. Podczas spot-
kania wybrano zarząd, na czele którego stanął dyrektor Henryk Pilarski 
z Hydrosteru, a jego zastępcami zostali dyrektorzy: Jerzy Jakubus ze staro-
gardzkiego Polmosu oraz Henryk Kusiński z Puckich Zakładów Mechanicz-
nych i Stanisław Kwidziński z Morskiej Obsługi Radiowej Statków w Gdyni.

W ten sposób, jeszcze przed zmianą systemu politycznego i gospodar-
czego w Polsce, wykiełkowała organizacja o charakterze stowarzyszenia 
bez osobowości prawnej. O przyświecającej jej idei mówi Henryk Pilarski: 

– Mieliśmy poczucie, że w naszych sprawach możemy wypowiadać 
się własnym głosem, a nie poprzez inne organizacje. W owym czasie 
wszelkie takie inicjatywy były chętnie przyjmowane, więc nie było kło-
potów z powołaniem Rady Dyrektorów. Mieliśmy swoje koncepcje, idee, 
ochotę spotykania się i przynajmniej wyartykułowania tego, co nas bo-
lało w zakresie struktur, form organizacyjnych, uprawnień, pieniędzy 
czy wpływu na kształtowanie wyników przedsiębiorstwa. Spotkaliśmy 
się w TNOiK-u, w którym wielkim animatorem był docent Stanisław 
Smoleński, a osobą wspomagającą dyrektor biura Wanda Stankiewicz, 
patronująca całemu projektowi.

Dzięki pomocy organizacyjnej Gdańska Rada Dyrektorów mogła korzy-
stać z pomocy biurowej oraz lokalowej gdańskiego TNOiK-u, gdzie spotykali 
się pomorscy menedżerowie. Tak o działaniach Rady opowiada Jerzy Kopik:

– Rada została życzliwie przyjęta zarówno przez nasze środowisko, 
jak i przez związki zawodowe, którym staraliśmy się wyjaśniać, jakie 
mamy cele, że nie jesteśmy jeszcze jedną prorządową organizacją i by nie 
traktowały nas jako właścicieli przedsiębiorstw i ich majątku. Przecież 

4 Protokół z posiedzenia Zarządu Gdańskiej Rady Dyrektorów, Gdańsk 1988, 
s. 1; archiwum osoby prywatnej.

Wanda Stankiewicz, Dyrektor 
Biura TNOiK w Gdańsku
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wtedy w całości należały one do Skarbu Państwa, czyli – upraszczając – 
do nas wszystkich, natomiast my jako dyrektorzy także byliśmy pracow-
nikami i tylko administratorami tego majątku, żyliśmy w takich samych 
warunkach jak załogi. Trzeba pamiętać, że to był okres jeszcze przed 
rozpoczęciem procesu prywatyzacji. Jednak wielu z nas miało świado-
mość, że wraz z jej nadejściem będziemy musieli zmienić swój sposób 
działania. Wkrótce okazało się, że wchodziliśmy do Rady jako dyrekto-
rzy przedsiębiorstw państwowych, a po dwóch, trzech latach, staliśmy 
się prezesami spółek, którzy byli kontrolowani przez rady pracownicze. 
Cały czas uczyliśmy się nowych zasad gospodarowania, a więc tego, co od 
dawna znali nasi partnerzy z różnych krajów zachodnich, z którymi 
współpracowaliśmy w ramach wcześniejszych handlowych kontraktów. 
Dlatego łatwiej nam było zrozumieć zasady nowej strategii i działań, 
jakie będziemy musieli realizować w nowej rzeczywistości. Powstanie 
Gdańskiej Rady Dyrektorów – tej platformy wymiany myśli – wzbudziło 
w nas poczucie pewności, że będziemy w stanie odnaleźć się w nowych 
okolicznościach i że nie musimy się ich obawiać. Dzięki temu byliśmy 
w pewnym stopniu przygotowani do pierwszej fali prywatyzacji. Cho-
dziło głównie o to, jak sensownie wykorzystać potencjał, tkwiący w lu-
dziach, w załodze, z nowym celem, jakim był zysk, bez którego żadna 
firma nie ma racji bytu. Natomiast w poprzednim systemie byliśmy 
przyzwyczajeni do realizacji innych celów, a zyskiem nikt sobie głowy  
nie zawracał. 

Gdańska Rada Dyrektorów od początku stanowiła przedmiot zaintereso-
wania ze strony Międzynarodowej Organizacji Pracy i międzynarodowych 
instytucji pracodawczych. Organizacje te zaczęły wspomagać działalność 
poprzez zaproszenia do siebie lub przyjazdy do Gdańska z wcześniej przy-
gotowanymi propozycjami. Spotkania dotyczyły głównie dostosowania 
przedsiębiorstw i organizacji do warunków gospodarki rynkowej w róż-
nych obszarach: zarządzania, finansowania, marketingu czy technik wytwa-
rzania. Ponadto Rada organizowała kursy komputerowe oraz naukę języka 
angielskiego, a przede wszystkim regularne spotkania członków, na których 
przedstawiano informacje ogólne, program merytoryczny oraz dokony-
wano wymiany spostrzeżeń i doświadczeń, dotyczących gospodarki. Hen-
ryk Pilarski tak ocenia te spotkania:

– Nasi członkowie przyjeżdżali bardzo chętnie – to zawsze było wyda-
rzenie. Takie spotkania były miejscem, gdzie zawsze mogliśmy wymienić 
między sobą informacje, dowiedzieć się, jak inni reagują na dane fakty. 
Było to autentyczne forum wymiany poglądów i współpracy, bo na-
wiązywaliśmy także kontakty biznesowe i nawzajem się wspieraliśmy. 

Poznawaliśmy się wtedy jako ludzie, a ludzie wówczas chcieli sobie poma-
gać. Na pewno więc to forum spełniało na początku bardzo pożyteczną 
rolę. Chcieliśmy też mieć wpływ na kształt nowych aktów prawnych do-
tyczących gospodarki oraz pozycji i odpowiedzialności pracodawcy. 

W ciągu dwóch pierwszych lat działalności (1989–1990) Gdańska Rada 
Dyrektorów przygotowała i wysłała do władz centralnych kilka opinii oraz 
propozycji, dotyczących nowych rozwiązań w gospodarce. Ryszard Bielaw-
ski wspomina po latach swoje zaangażowanie: 

– Po powołaniu rządu Tadeusza Mazowieckiego przygotowałem dwa-
naście propozycji, które skierowaliśmy do wicepremiera Leszka Balcero-
wicza po to, aby przeprowadzić szybkie formalne zmiany w gospodarce. 
Jeden z takich wniosków dotyczył zniesienia tak zwanego popiwku, 
czyli podatku od ponadnormatywnych wynagrodzeń, który był wiel-
kim hamulcem dla inicjatyw i rozwoju państwowych przedsiębiorstw. 
Drugi wniosek dotyczył formuły prywatyzacji. Proponowaliśmy, by jed-
nym aktem prawnym przekształcić przedsiębiorstwa państwowe w jed-
noosobowe spółki Skarbu Państwa. W ten sposób można było rozwiązać 
problem nadzoru właścicielskiego i zlikwidować formułę zarządzania 
przez samorząd pracowniczy, bo ówcześnie działające rady pracownicze 
miały uprawnienia natychmiastowego odwołania dyrektora bez uzasad-
nienia. Można powiedzieć, że dyrektor przedsiębiorstwa państwowego 
był zakładnikiem swoich pracowników.

Bez nadmiernej więc skromności i przesady można stwierdzić, że Gdań-
ska Rada Dyrektorów wniosła spory – acz w niedostatecznym stopniu po-
strzegany – wkład w proces transformacji ustrojowej naszej gospodarki. 
Jej obecny kształt jako gospodarki wolnorynkowej został prawie ćwierć 
wieku temu wypracowany również przez pomorskich pracodawców. 

Natomiast Henryk Pilarski dzieli się takimi spostrzeżeniami: 

– Chyba najważniejszym sukcesem naszej Rady był fakt, że w ogóle 
powstała. Można tylko żałować, że nie była na tyle znacząca, aby wszyscy 
się z nią liczyli. Na początku była radość, entuzjazm, pozytywne nasta-
wienie. Chcieliśmy o sprawach przedsiębiorców mówić własnym głosem 
i chcieliśmy być słyszalni, dostrzegani. Dopiero potem zaczęliśmy sobie 
zdawać sprawę, że możemy mieć wpływ na ważne decyzje.

W listopadzie 1989 roku pomorscy menedżerowie stali się jednymi z za-
łożycieli Konfederacji Pracodawców Polskich – pierwszej ogólnopolskiej 
organizacji pracodawców. Konfederacja zaczęła koordynować organizacje 
regionalne i pomagać im w realizacji wielu celów. Występowała w ich imie-
niu wobec władzy wykonawczej i ustawodawczej. Prezydentem Konfederacji 
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został wówczas senator RP Andrzej Machalski, a pierwszym wiceprzewod-
niczącym – Henryk Pilarski, który pełnił tę funkcję w latach 1991–1993. 
Jego następcą we władzach Konfederacji w drugiej i trzeciej kadencji w latach 
1993–1997 został Jan Klapkowski. W sprawozdaniu z działalności Gdań-
skiej Rady Dyrektorów można przeczytać, że: „(…) liczne próby uczynienia 
z organizacji pracodawczych prawnego i naturalnego partnera w uznawa-
nej na świecie triadzie: pracodawcy – pracobiorcy – administracja pań-
stwowa – w Polsce nie dały jeszcze pozytywnego rezultatu. Łatwiej byliśmy 
dostrzegani w światowym ruchu pracodawców. Gościliśmy przedstawicieli 
Międzynarodowej Organizacji Pracy z Genewy oraz NMCP z Holandii”5. 

29 listopada 1990 roku, podczas walnego zgromadzenia, sześćdziesięciu 
dyrektorów naczelnych największych zakładów z województwa gdańskiego 
zmieniło nazwę z dotychczasowej Gdańskiej Rady Dyrektorów, na nową – 
Gdańską Radę Pracodawców. 

– To nie była tylko formalna zmiana – wskazuje Ryszard Bielawski. – 
Chcieliśmy przez to odciąć się od podejrzeń, sugerujących, jakoby dy-
rektorzy państwowych przedsiębiorstw powołali organizację do obrony 
swoich stołków. Zależało nam na tym, by rzeczywiście zaczęto wsłuchiwać 
się w nasze opinie, gdyż chcieliśmy być współudziałowcami i kreatorami 
zmian gospodarczych. Stąd też nasz współudział w stworzeniu ustawy 
o pracodawcach i innych aktów prawnych, reformujących gospodarkę.

Przewodniczącym Gdańskiej Rady Pracodawców został Jan Klapkowski, 
dyrektor naczelny Stoczni Wisła w Gdańsku. Członkami Prezydium Rady zo-
stali wybrani: Henryk Pilarski, dyrektor ZUO Hydroster; Lech Kunc, dyrek-
tor Prima Energia; Aleksandra Żurawska, prezes Budomaxu sp. z o.o.; Jacek 
Bebak, dyrektor Zakładów Tekstylnych w Wejherowie; Zbigniew Barański, 
dyrektor PRCiP w Gdańsku; Włodzimierz Ziółkowski, prezes Morskich 
Domów Składowych Storemar sp. z o.o. Obsługę organizacyjną w dalszym 
ciągu prowadziło Biuro Oddziału Gdańskiego TNOiK, kierowane przez dy-
rektor Wandę Stankiewicz, która tak wspomina te lata:

– Ojcem chrzestnym organizacji pracodawczej w Gdańsku jest Szwed 
Bjoern Groenevald, ówczesny przewodniczący szwedzkiej organizacji 
pracodawczej. W 1990 roku spotkaliśmy się z nim w Gdańsku. Wtedy 
opowiedział nam o swojej organizacji. Spotkanie zainspirowało nas do prze-
mianowania Gdańskiej Rady Dyrektorów w struktury pracodawcze, po-
dobne do tych, które funkcjonowały w całej Europie i miały do wykonania 
ważną misję: utrzymanie pokoju społecznego w stosunkach pracy.

5 Sprawozdanie z działalności Gdańskiej Rady Dyrektorów za I kadencję gru-
dzień 1988–listopad 1990 r., s. 4; archiwum osoby prywatnej.

Gdańska Rada Pracodawców kontynuowała działalność Rady Dyrekto-
rów. Podjęła szeroką akcję szkoleniową dla kadry zarządzającej. Organizo-
wała intensywne kursy języka angielskiego. Dla wyższej kadry kierowniczej 
uruchomiła zajęcia z rachunkowości, negocjacji. Organizowała szkolenia 
do przyszłych rad nadzorczych w jednoosobowych spółkach Skarbu Pań-
stwa, inicjowała staże zagraniczne. Przygotowywała szkolenia dla przyszłych 
przedsiębiorców nazywanych „Letnią szkołą młodego menedżera” (uczest-
nicy liczyli 16–21 lat). W ferworze wielkich zmian ustrojowych i podnosze-
niu własnych umiejętności, nie zapomniano o potrzebujących. Wspierano 
szereg inicjatyw charytatywnych skierowanych m.in. do szkół6.

– Po prawie dziesięciu latach częstego poniewierania dyrektorów za-
istniała konieczność zorganizowania się w strukturze, która będzie ich 
broniła – wskazuje Stanisław Gierszewski. – Trzeba przyznać, że w owych 
czasach nikt z dyrektorów nie był merytorycznie przygotowany do pro-
wadzenia negocjacji, w związku z czym ktoś musiał nas nauczyć rozma-
wiać z pracownikami, uświadomić, co można, czego nie można nie tylko 
w zakresie treści, ale i formy negocjacji. Już po rozpoczęciu przemian 
na początku lat dziewięćdziesiątych byliśmy szkoleni przez pracodawców 
holenderskich, którzy podkreślali, że w procesie negocjacji wszyscy po-
winni od stołu odchodzić jako wygrani. Często szkolenia odbywały się 
również w pomieszczeniach TNOiK-u, kierowanego przez panią Wandę 

6 Por. informacje dotyczące działalności Gdańskiej Rady Pracodawców 
z 09.04.1991, Gdańsk 1991, s. 2–3; archiwum Pracodawców Pomorza. 

Spotkanie z japońskimi pracodawcami 
podczas pierwszej edycji Szkoły 

Młodego Menedżera (1991)

Szkoła Młodego Menedżera podejmuje 
delegację pracodawców holenderskich 

z Netherlands Management 
Cooperation Programme (1992) 
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Stankiewicz, która bardzo zaangażowała się w działalność związku pra-
codawców. Przez wiele lat władze państwowe, w tym szczebla wojewódz-
kiego, preferowały kontakty ze środowiskami pracowniczymi, pomijając 
jakiekolwiek kontakty z pracodawcami. Do tak uporządkowanej sytuacji, 
jaką dzisiaj mamy, trzeba było dojrzeć i poświęcić wielu pracodawców. 
Dopiero dzisiaj zdaliśmy sobie sprawę, że rola pracodawców w rozwoju 
gospodarczym jest rolą podstawową i decydującą.

W dokumencie oceniającym dotychczasową, dwuipółletnią działalność 
pracodawców, możemy przeczytać: 

„Ustawy o pracodawcach zostały przedłożone Sejmowi i będą poddane 
głosowaniu 12 kwietnia 1991 roku. Dzięki naszej działalności zyskaliśmy 
możliwość wzbogacenia wiedzy merytorycznej, wymiany doświadczeń, włas-
nego dowartościowania, niesienia wzajemnej pomocy, realizacji interesów 
handlowych, doszkalania się. Zbyt rzadko byliśmy dostrzegani przez prasę 
i nie zarysowaliśmy swego istnienia w świadomości społeczeństwa, władz 
miejskich i państwowych. Będziemy usilnie pracowali w tej kadencji nad 
wszystkimi sprawami związanymi z przejściem przedsiębiorstwa do gospo-
darki wolnorynkowej. Mamy nadzieję, że podjęte przez Sejm uchwały po-
zwolą nam na uzyskanie osobowości prawnej i przyczynią się do umocnienia 
rangi i pozycji dyrektora w jednostce gospodarczej. Wymiana poglądów po-
między pracodawcą i pracobiorcą musi być kontynuowana, gdyż jest to fun-
damentalna zasada konkretyzacji ładu i porządku gospodarki rynkowej”7.

7 Tamże.

Holenderski specjalista 
poprowadził w Łączynie 
pierwsze szkolenie 
z zakresu układów 
zbiorowych pracy (1995) 

3. Gdański Związek Pracodawców.  
Lata 1991–2000 

Nowe możliwości działalności pomorskich przedsiębiorców otworzyły 
się 23 maja 1991 roku, kiedy uchwalono ustawę o organizacjach pracodaw-
ców. Założyciele dotychczasowego stowarzyszenia, czyli Gdańskiej Rady 
Pracodawców, przekształcili ją w Gdański Związek Pracodawców, który 
30 września 1991 roku pod numerem Rej. ZP. – 1 został wpisany do księgi 
rejestrowej Sądu Okręgowego w Gdańsku8 i uzyskał osobowość prawną9. 
Związek mieścił się w Gdańsku przy ulicy Grunwaldzkiej 8. Przewodniczą-
cym organizacji został Jan Klapkowski. W skład zarządu wchodzili również: 
Zbigniew Cerkaski, właściciel firmy BMW Cerkaski Sopot, Waldemar Duna-
jewski, dyrektor Zespołu Elektrociepłowni Wybrzeże; Wojciech Grochowie-
cki, właściciel Kancelarii Radców Prawnych Koneksja; Wojciech Frankowski, 
prezes Biura Projektowo-Geodezyjnego; Paweł Rudzki, dyrektor Przedsię-
biorstwa Motoryzacyjnego Centrum i Wanda Stankiewicz, dyrektor Biura 
TNOiK w Gdańsku. Organizacja liczyła wówczas siedemdziesięciu człon-
ków – jednostek gospodarki uspołecznionej, jednostek budżetowych, spółek 
joint venture, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i firm prywatnych. 
Do rejestracji Związku przedstawiciele komitetu założycielskiego dołączyli 
statut, który przyjęto 19 września 1991 roku przez zgromadzenie ogólne, 
a który bazował na uchwalonych 29 listopada 1990 roku Zasadach dzia-
łania Gdańskiej Rady Pracodawców. Jak czytamy w § 6 statutu, „Związek 

8 Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z 30.09.1991, Gdańsk 1991; 
archiwum Pracodawców Pomorza.

9 Wypis z Rejestru Związków Pracodawców, Gdańsk 1992; archiwum Praco-
dawców Pomorza.
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ma na celu obronę praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków,  
a w szczególności:

1. Reprezentowanie interesów społecznych i gospodarczych wobec związ-
ków zawodowych pracowników, organów władzy administracyjnej i sa-
morządu terytorialnego oraz na arenie międzynarodowej.

2. Działanie na rzecz tworzenia i utrzymania pokoju społecznego w sto-
sunkach pracy.

3. Uczestniczenie w kształtowaniu polityki społecznej i ustawodawstwa, 
dotyczącego interesów pracodawców Związku.

4. Prowadzenie polityki wspierania organizacji pracodawczych w zakresie 
negocjacji ze związkami zawodowymi układów zbiorowych pracy.

5. Organizowanie i wspieranie kształcenia pracowników w sferze gospo-
darczej, finansowo-ekonomicznej i stosunków pracy”10.

Dalej statut wskazuje, że członkami Związku mogą być: „pracodawcy 
i związki branżowe pracodawców, działające na obszarze województwa 
gdańskiego oraz ich filie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Członkowie 
mają prawo: uczestniczenia w pracach Związku, korzystania ze wsparcia 
Związku we wszystkich sprawach, należących do jego kompetencji, dostępu 
do wszelkich informacji o pracach Związku”. Są jednak zobowiązani do: 
„aktywnego udziału w pracach Związku, terminowego uiszczania składek, 
udzielania organom Związku informacji niezbędnych dla jego działalności”. 
Statut wymienia dalej, że organami związku są: zgromadzenie ogólne, za-
rząd i komisja rewizyjna, oraz określa tryb wyboru i kompetencje każdego 
z nich. Całokształtem działalności Związku kieruje zarząd, ale bieżące prace 
wykonuje biuro zarządu. Zgromadzenie ogólne, jako najwyższa władza, 
zbiera się przynajmniej raz na pół roku, natomiast przewodniczący i trzech 
do sześciu wiceprzewodniczących wybierani są na okres dwóch lat. Majątek 
Związku powstaje ze składek członkowskich, a także z dotacji, darowizn, 
spadków i zapisów, ponadto z własnej działalności gospodarczej i docho-
dów z majątku Związku. W następnych latach statut ten był kilkakrotnie 
zmieniany, a jego zapisy dostosowywane do aktualnej sytuacji, między in-
nymi po wejściu Polski do Unii Europejskiej.

Jan Klapkowski, powołując się na wspomnienia, zauważa, że początki 
działalności Związku nie należały do najłatwiejszych:

– Mimo, że upłynęły trzy lata od powstania swej poprzedniczki, czyli 
Gdańskiej Rady Dyrektorów, w warunkach generalnej zmiany ustroju 

10 Statut Gdańskiego Związku Pracodawców, Gdańsk 1991, s. 1–2; archiwum 
Pracodawców Pomorza. 

politycznego, społecznego i gospodarczego nowy Związek musiał wciąż 
przebijać się przez gąszcz niezrozumienia, obojętności, a nawet lekcewa-
żenia ze strony partnerów w zakładach pracy i na forum samorządowym. 
W pierwszych latach swej działalności Gdański Związek Pracodawców 
nie miał środków finansowych ani na promocję, ani na działalność me-
rytoryczną. Dlatego też najważniejszym celem Związku był wzrost ilości 
jego członków, dający faktyczne poczucie siły oraz tak bardzo potrzebny 
wzrost wpływu ze składek członkowskich.

Waldemar Dunajewski, który przez dwadzieścia dwa lata pełnił funkcję 
dyrektora, a potem prezesa Zespołu Elektrociepłowni Wybrzeże, był jed-
nym z założycieli Gdańskiej Rady Dyrektorów i członkiem Zarządu GZP 
pierwszej kadencji. Tak wspomina te chwile: 

– Kiedy powstał Gdański Związek Pracodawców, wszedłem w skład 
pierwszego zarządu. Trzeba pamiętać, że był to pierwszy w Polsce związek 
pracodawców i nikt nie wiedział, jak on ma funkcjonować. W tamtym 
okresie wielu zmieniało swoje role: z działaczy związkowych zostawali 
dyrektorami, stawali po drugiej stronie i kierowali przedsiębiorstwem. 
Ci ludzie nierzadko mieli kłopoty, ponieważ najczęściej to oni właśnie 
byli odwoływani przez silne związki zawodowe. Na każdym spotkaniu 
w Gdańskim Związku Pracodawców przynajmniej przez pół godziny 
mieliśmy szkolenie na ten temat, a potem dyskusje. To był również okres, 
kiedy zaczął się rodzić w gospodarce bardzo liberalny ruch, niektóre więc 
pomysły nie były wówczas realne ze względu na dużą siłę oddziaływania 
związków zawodowych.

Potencjalni członkowie z rezerwą obserwowali nowy związek, chcąc się 
przekonać, jakie korzyści przyniesie im przynależność i jak organizacja po-
może im w realizowaniu misji zarządzania przedsiębiorstwami, spółkami. 
Zainteresowani byli wsparciem w trudnych negocjacjach ze związkami za-
wodowymi. Te oczekiwania bardzo szybko stały się głównymi tematami 
merytorycznej działalności Związku. 

– Zależało nam na tym, aby artykułować swoje potrzeby na forum 
powstającego wówczas samorządu gospodarczego – tłumaczy Jan Klap-
kowski. – Jednocześnie chcieliśmy znaleźć pewnego rodzaju płaszczyznę 
porozumienia pomiędzy pracodawcami, a związkami zawodowymi, by 
w zakładach pracy nie było strajków i problemów z nimi związanych. 
Wbrew pozorom, organizacje związków zawodowych były przychylne 
nowemu Związkowi, ponieważ one również szukały partnera do dysku-
sji, gdyż same niewiele mogły zdziałać. Nasze związki zawodowe miały 
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łączność z Zachodem i widziały, że tam są rozbudowane struktury pra-
codawców, czego nie było u nas. Dążyły więc do spotkań, do wymiany 
poglądów, oczywiście, zabezpieczając głównie swoje interesy.

Głównym zadaniem GZP była, jak pisaliśmy wyżej, ochrona intere-
sów pracodawców, reprezentowanie ich wobec organów administracji 
publicznej oraz władz samorządu terytorialnego, a także pomoc w roz-
woju gospodarczym firm. Od samego początku widać było wzmożoną 
aktywność członków Gdańskiego Związku Pracodawców, którzy zaczęli 
być wybierani do różnych organów władzy ustawodawczej czy wykonaw-
czej, takich jak komisje sejmowe, rady nadzorcze, między innymi Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pra-
cowniczych czy Naczelnej Rady Zatrudnienia. Wszystko po to, by mieć 
jak największy udział w tworzeniu i zarządzaniu różnymi sferami życia go-
spodarczego i społecznego, a przez to i wpływ na kierunki rozwoju kraju, 
który po transformacji politycznej z trudem dostosowywał się do systemu  
kapitalistycznego.

– Jednak pracodawcom chodziło również o rozwój własnego regionu, 
dlatego przedstawiciele GZP szukali możliwości współpracy z wojewodą 
gdańskim i lokalnymi samorządami – wspomina dalej Jan Klapkowski. – 
Nowa ustawa z 1991 roku dawała Związkowi realne możliwości działa-
nia, między innymi uprawnienia do negocjowania zakładowych układów 
zbiorowych pracy czy rozstrzygania sporów zbiorowych. Ponadto naszych 
członków kształciliśmy i w kraju, i na Zachodzie (na przykład w Paryżu 
i w Holandii). Kontynuowaliśmy wcześniej nawiązane kontakty, w tym 
z holenderskimi organizacjami pracodawczymi Netherlands Manage-
ment Cooperation Programme. Na początku lat dziewięćdziesiątych 
specjaliści holenderscy w zakładzie odzieżowym w Wejherowie zmoder-
nizowali jedną z linii produkcyjnych, obniżyli koszty produkcji, zmniej-
szyli zużycie materiałów oraz wprowadzili szereg innowacyjnych zmian. 
Współpracowaliśmy z około czterdziestoma konsultantami – nasze firmy 
uzyskały namacalne wyniki restrukturyzacji na bazie doświadczeń za-
chodniej gospodarki, głównie holenderskiej. 

Oprócz działalności w całym regionie pomorskim, Związek starał się 
rozszerzać kontakty na arenie międzynarodowej. Rozwijano współpracę 
z takimi instytucjami jak Międzynarodowa Organizacja Pracy, ale przede 
wszystkim z organizacjami pracodawczymi z zachodniej Europy. Miały one 
bogate doświadczenie, dotyczące współistnienia na rynku ze związkami za-
wodowymi pracowników czy w poszerzaniu wiedzy i podnoszeniu kwalifi-
kacji swych członków. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych Gdański Związek 

Pracodawców współpracował z dziewięcioma tego rodzaju organizacjami 
z Niemiec, Belgii, Holandii, Norwegii, Szwecji i Irlandii11.

Integracja środowiska pracodawców z Pomorza polegała również na or-
ganizowaniu spotkań menedżerów, by lepiej się wzajemnie poznać i dzielić 
się doświadczeniami, a także by pomóc członkom Związku w nauce języ-
ków obcych, zwłaszcza angielskiego i niemieckiego. 

– Robiliśmy sesje integracyjne w Wieżycy, przy czym każde spotkanie 
połączone było z prezentacją problematyki ważnej dla przedsiębiorców 
w ich codziennej działalności, dotyczącej zarówno kwestii ekonomicz-
nych czy finansowych, jak i zarządzania zasobami ludzkimi – wyjaśnia 
Jan Klapkowski. – Szkolenia obejmowały kadrę kierowniczą i pracow-
ników przedsiębiorstw, dotyczyły spraw bhp i kończyły się udziałem 
w konkursie organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy, na przy-
kład Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej. Inne szkolenia były 
prowadzone przez Izby Skarbowe w momencie wejścia w życie nowych 
przepisów, w tym wprowadzonego w latach dziewięćdziesiątych podatku 
VAT. Menedżerowie przysyłali na szkolenia kierowników kadr, działów 
finansowych. Ponadto staraliśmy się dostarczyć im trochę rozrywki, wy-
chodząc z założenia, by każdy przedsiębiorca oprócz tej ciężkiej pracy 
miał również coś dla siebie, by mógł spotkać się w gronie przyjaciół i przy 
kawie, w luźnej atmosferze, porozmawiać nie tylko na tematy związane 
z codzienną działalnością gospodarczą. Dlatego organizowaliśmy majowe 
spotkania wiosenne, a potem wrześniowe spotkania na pożegnanie lata – 
najpierw w lesie w specjalnie wydzielonych przez leśniczych miejscach, 
potem w Szymbarku. Były także zawody wędkarskie, turnieje tenisowe 
na sopockich kortach, a potem również turnieje golfowe w Postołowie, 
w Tokarach, a później w Sierra Golf Club koło Wejherowa. Dużym powo-
dzeniem cieszyły się, odbywające się przez wiele lat, turnieje brydżowe. 

* * *

11 Organizacje pracodawcze współpracujące z GZP, Gdańsk 1997; archiwum 
Pracodawców Pomorza. 

Grupa przedstawicieli firm GZP wraz z Janem 
Klapkowskim odwiedziła przedsiębiorców 

z Federalnego Zrzeszenia Niemieckich 
Organizacji Pracodawców (1992)
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W latach dziewięćdziesiątych Gdański Związek Pracodawców brał ak-
tywny udział w pracach Konfederacji Pracodawców Polskich, której struktura 
rozrastała się. Powstawały ogólnopolskie związki branżowe, między innymi: 
hutników, górników, kolejarzy, transportowców. Ale były też związki regio-
nalne, chociażby w Gdańsku, Legnicy, Wrocławiu, Gorzowie Wielkopolskim, 
Poznaniu, Lublinie, Białymstoku czy Olsztynie. Ponieważ ustawa z 1991 roku 
mówiła o „reprezentatywności” organizacji, Konfederacja musiała spełnić 
ten wymóg, zrzeszając firmy, zatrudniające łącznie co najmniej trzystu ty-
sięcy pracowników. Dopiero wówczas mogła wejść do Komisji Trójstronnej 
do Spraw Społeczno-Gospodarczych, na forum której rząd, związki zawo-
dowe i pracodawcy negocjowali wchodzące w życie ustawy i rozporządze-
nia, by po osiągnięciu kompromisu, odpowiadały interesom wszystkich 
stron. Dziś Konfederacja ta nadal aktywnie działa pod zmienioną nazwą: 
Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej. Drugą znaczącą organizacją ogól-
nopolską jest Konfederacja Lewiatan (dawniej Konfederacja Pracodawców 
Prywatnych). Obie – reprezentatywne dla środowiska – aktywnie uczestniczą 
w dialogu społecznym, nie tylko w Radzie Dialogu Społecznego, ale także 
komisjach sejmowych i senackich, Komitetach Sterujących i Monitorują-
cych dystrybucję funduszy Unii Europejskiej dla polskich firm.

Konsultacje w sprawach kodyfikacyjnych rząd RP starał się prowadzić 
z możliwie szerokim gremium pracodawców – także z Gdańskim Związ-
kiem Pracodawców. Jedną w pierwszych opinii GZP skierowanych do rządu, 
a zachowanych w archiwach organizacji, jest dokument z 5 marca 1992 roku 
Opinia Gdańskiego Związku Pracodawców w sprawie sytuacji gospodarczej 
kraju i polityki gospodarczej Rządu oraz kształtowania inicjatywy gospodar-
czej w regionie gdańskim. Był to okres, kiedy po transformacji w gospodarce 
kraju zapanował chaos i wyjątkowo niekorzystne zjawiska groziły całkowitym 
załamaniem szeregu dziedzin produkcji. Związek, wyrażając swe zaniepo-
kojenie pogłębiającą się recesją i zwiększającym się bezrobociem, stwierdza 
między innymi: „Podejmowane przez Rząd decyzje, dotyczące prywatyza-
cji i zmian strukturalnych w gospodarce nie posiadają oparcia w długofalo-
wym programie przekształceń, który uwzględniałby kierunki strategiczne, 
pref rencje, powiązania wewnętrzne i zewnętrzne rekonstruowanych ga-
łęzi czy działów gospodarki narodowej. (…) Zjawiskiem następnym, która 
wpływa hamująco na proces przemian strukturalnych, jest sposób dławienia 
inflacji. Główny instrument, jakim Rząd posłużył się w realizacji tego trud-
nego przedsięwzięcia, jest polityka fiskalna. Nie odczuwa się natomiast zain-
teresowania rządu następnym, wydaje się, bardzo pomocnym w dławieniu 
inflacji, narzędziem, jakim jest pobudzenie produkcji przez zastosowanie 
odpowiednich preferencji kredytowych, organizowanie robót interwencyj-
nych dla poszukujących chwilowo pracy, wspieranie produkcji eksportowej 

przemysłu okrętowego i gospodarki morskiej, te bowiem są głównym źród-
łem utrzymania mieszkańców Pomorza”12.

Wnioski i opinie gdańskich pracodawców kierowane do rządu i do władz 
samorządowych były wysłuchiwane z uwagą, a często i wcielane w życie. 
Dnia 7 listopada 1996 roku na spotkaniu z ówczesnym wojewodą gdańskim 
Henrykiem Wojciechowskim, dyrektor przedsiębiorstwa Telkom-Telmor, 
Ryszard Bielawski, podsumował działalność Związku, wskazując, że zreali-
zowane zostały między innymi wnioski o powołaniu Ministerstwa Skarbu 
Państwa oraz stref wolnocłowych. Nawiązał do potrzeb związanych z prze-
kształceniem przedsiębiorstw państwowych w jednoosobowe spółki Skarbu 
Państwa oraz przyspieszenie procesu prywatyzacji. Jak wiemy, w później-
szych latach kolejne rządy z większym lub mniejszym powodzeniem realizo-
wały wnioski, dotyczące prywatyzacji podmiotów gospodarczych, nie tylko 
pomorskich13.

Gdański Związek Pracodawców zawsze starał się utrzymywać dobre 
stosunki ze związkami zawodowymi pracowników. Pierwsze spotkania 
połączone z wymianą poglądów odnotowano (na podstawie dokumentów 
zachowanych w archiwum Pracodawców Pomorza) w połowie lat dziewięć-
dziesiątych. W marcu 1995 roku w siedzibie GZP w Gdańsku odbyło się 
pierwsze takie spotkanie zespołów roboczych do spraw współpracy: Kon-
federacji Pracodawców Polskich pod kierunkiem Jana Klapkowskiego oraz 
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, któremu 
przewodniczył Jacek Smagowicz. Jak wynika z protokołu, do głównych 
wówczas omawianych kwestii należały sprawy ustalenia kryteriów repre-
zentatywności stron, aspirujących do wejścia w skład Komisji Trójstronnej 
oraz jej umocowania w ustawie o zbiorowych stosunkach pracy. Ważnym 
zagadnieniem pozostawało również uregulowanie statusu prawnego media-
torów. Ponieważ ówczesny minister pracy uchylał się od takiego uregulo-
wania, strony spotkania miały wspólnie wystąpić o załatwienie tej kwestii. 
W następnych latach Związek postanowił uaktywnić kontakty nie tylko 
ze związkowcami, ale również z przedstawicielami władz wojewódzkich oraz 
z innymi instytucjami. 11 stycznia 1996 roku doszło do podpisania poro-
zumienia między ówczesnym Wojewodą Gdańskim Maciejem Płażyńskim, 
a Przewodniczącym Gdańskiego Związku Pracodawców Janem Klapkowskim. 
Już we wstępie strony stwierdziły, że: „zgodnie ustalają wspólne zasady wza-
jemnej pomocy w rozwiązywaniu problemów społecznych i gospodarczych 

12 Opinia Gdańskiego Związku Pracodawców w sprawie sytuacji gospodarczej 
kraju i polityki gospodarczej Rządu oraz kształtowania inicjatywy gospodarczej 
w regionie gdańskim, Gdańsk 1992, s. 1–2; archiwum Pracodawców Pomorza.

13 Por. Protokół z posiedzenia członków GZP, Gdańsk 7.11.96 r., Gdańsk 1996; 
archiwum Pracodawców Pomorza.
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naszego regionu oraz wspierania pracodawców, przedsiębiorstw, właścicieli 
firm zrzeszonych w Gdańskim Związku Pracodawców w rozwoju przedsię-
biorczości, promowaniu zasad etyki gospodarczej”14.

Poprzez cykliczne spotkania, wymianę informacji, organizację seminariów 
i konferencji, a także wzajemną promocję podejmowanych przedsięwzięć 
i przenoszenie na płaszczyznę regionu ustaleń o charakterze ogólnopolskim, 
strony zobowiązały się między innymi do podejmowania przedsięwzięć go-
spodarczych, służących rozwojowi i promocji regionu oraz jego potencjału 
gospodarczego w kraju i za granicą. Dalsze zobowiązania dotyczyły uwzględ-
niania środowisk pracodawczych i gospodarczych w gremiach opiniodaw-
czych i doradczych stron porozumienia, wymiany doświadczeń w zakresie 
funkcjonowania obu instytucji oraz tworzenia i prezentowania wspólnych 
stanowisk, opinii, raportów i ocen. Ważną kwestią miała być prezentacja 
doświadczeń w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, szczególnie 
bezrobocia i jego przeciwdziałania, problemów restrukturyzacji gospodarki 
oraz organizowanie misji gospodarczych w kraju i za granicą15. 

14 Porozumienie zawarte 11 stycznia 1996 roku w Gdańsku pomiędzy woje-
wodą gdańskim Maciejem Płażyńskim a przewodniczącym Gdańskiego Związku 
Pracodawców Janem Klapkowskim, Gdańsk 1996, s. 1; archiwum Pracodawców 
Pomorza.

15 Tamże, s. 1–2.

Rok później, w styczniu 1997 roku, kolejne porozumienie Gdański Zwią-
zek Pracodawców, reprezentowany przez przewodniczącego Jana Klapkow-
skiego, podpisał z przedstawicielami Zarządu Miasta Gdańska: wiceprezy-
dentem Henrykiem Woźniakiem oraz członkiem zarządu Ewą Sienkiewicz. 
Cel był podobny do dokumentu podpisanego z wojewodą, tyle że wzajemna 
pomoc w rozwiązywaniu problemów ograniczała się do terenu miasta. Strony 
więc zobowiązały się m.in. do podejmowania przedsięwziąć gospodarczych, 
służących rozwojowi miasta i firm w nim funkcjonujących, do promowania 
Gdańska i jego potencjału gospodarczego w kraju i za granicą oraz do or-
ganizowania misji gospodarczych.

Ponadto sygnatariusze porozumienia wyrazili wolę wymiany doświad-
czeń w rozwiązywaniu problemów społecznych, szczególnie bezrobocia 
i  jego przeciwdziałaniu, także problemów ochrony środowiska w mieście 
oraz tworzenia i prezentowania wspólnych stanowisk, opinii, raportów 
i ocen. Tego rodzaju wymiana miała być dokonywana poprzez cykliczne 
spotkania, organizację seminariów i konferencji oraz wzajemną promocję 
podejmowanych przedsięwzięć16. 

Cztery miesiące później, 18 maja 1997 roku Gdański Związek Pracodaw-
ców podpisał porozumienie o współpracy z Okręgowym Inspektorem Pracy 

16 Tamże, s. 2. 

Zarząd Gdańskiego Związku Pracodawców. 
Od lewej, góra: Jerzy Kopik, Jan Klapkowski, 
Zbigniew Cerkaski, Lech Kunc. Od lewej, dół: 
Waldemar Dunajewski, Wanda Stankiewicz, 
Wojciech Grochowiecki (1996)

Spotkanie delegacji GZP z pracodawcami 
niemieckimi w Kolonii (02.1996) 

Przedstawiciele GZP 
w Monachium u tamtejszych 

pracodawców. Na zdjęciu m.in. 
Wanda Stankiewicz, Lech Kunc 

i Gabriela Flissikowska- 
-Mroczkiewicz (1996) 

Goście GZP: Ambasador Holandii 
w Polsce wraz z Radcą Prawnym 
Ambasady oraz Elżbieta Sobótka 

Podsekretarz Stanu w MPiPS 
(1997) 
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Zygmuntem Tarczyńskim. Była to ważna umowa – dotyczyła wszystkich 
pracodawców, jako że głównym celem tego współdziałania była „poprawa 
stanu bezpieczeństwa oraz stanu prawnej ochrony w przedsiębiorstwach pra-
codawców zrzeszonych w GZP (…), a poprzez konsultacje i podejmowanie 
wspólnych działań strony zamierzają kształtować właściwe postawy pracow-
ników i pracodawców członków GZP”17. W szczególności miało to polegać 
na doskonaleniu wiedzy praktycznej i teoretycznej pracodawców, pracow-
ników i odpowiednich służb bhp. Zgodnie z porozumieniem strony ustaliły 
plan wspólnych działań, obejmujący między innymi organizację warszta-
tów dla wymiany opinii na temat bhp, promowanie różnych form profilak-
tyki i prewencji, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a także udział 
przedstawicieli stron we wszystkich przedsięwzięciach szkoleniowych, doty-
czących europejskich standardów stosunków przemysłowych i współpracę 
przy opracowywaniu opinii w sprawie nowelizacji polskiego prawa według 
standardów Unii Europejskiej. Tego rodzaju zagadnienia cieszyły się zain-
teresowaniem wśród pracodawców i na spotkaniach klubowych, na które 
Zarząd związku często zapraszał członków kierownictwa PIP. 

– Uzyskaliśmy informacje związane ze sposobem przeprowadzania 
przez inspektorów kontroli w zakładach pracy – opowiada Jan Klap-
kowski. – Przedstawiano nam, jakie najczęściej błędy popełniają praco-
dawcy przy podpisywaniu i rozwiązywaniu umów o pracę. Nasze firmy 
uczestniczyły z sukcesami w konkursie Pracodawca – organizator pracy 
bezpiecznej. 

29 października 1998 roku ponownie przewodniczącym GZP na czwartą 
kadencję został wybrany Jan Klapkowski, a w skład zarządu z funkcjami 
wiceprzewodniczących weszli: Zbigniew Cerkaski, właściciel firmy BMW 
Cerkaski Sopot; Waldemar Dunajewski, prezes Zespołu Elektrociepłowni Wy-
brzeże S.A.; Wojciech Frankowski, prezes Biura Projektowo-Geodezyjnego 

17 Porozumienie, s. 1, Gdańsk 1998; archiwum Pracodawców Pomorza. 

w Gdańsku; Wojciech Grochowiecki, właściciel Kancelarii Radców Prawnych 
Koneksja; Paweł Rudzki, dyrektor Przedsiębiorstwa Motoryzacyjnego Cen-
trum w Gdańsku; Wanda Stankiewicz, dyrektor Biura TNOiK w Gdańsku. 
W trakcie kadencji z funkcji przewodniczących zrezygnowali W. Frankow-
ski i P. Rudzki, dlatego w październiku 1999 roku zebranie ogólne dodało 
do składu zarządu Jerzego Kopika, prezesa Instalu Gdańsk, i Kazimierza Le-
wandowskiego, prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Cemet Ltd. w Gdańsku. 
Natomiast do komisji rewizyjnej zostali wybrani: Ryszard Bielawski, prezes 
Telkom-Telmor Sp. z o.o.; Stefan Kłos, prezes Biurotechniki Sp. z o.o.; Józef 
Kurpisz, prezes Styroplastu Sp. z o.o.; Adam Nagler, dyrektor PP Przembud 
w Gdańsku; Zbigniew Narczewski, dyrektor Gdańskich Zakładów Środków 
Odżywczych; Marek Rusiecki, współwłaściciel Kancelarii Prawnej.

Koniec 1998 roku przyniósł kolejne ważne wydarzenie – Gdański Zwią-
zek Pracodawców stał się jednym z członków założycieli Sejmiku Gospodar-
czego Województwa Pomorskiego. 16 listopada przedstawiciele szesnastu 
organizacji podpisali stosowne porozumienie. Sygnatariuszami byli między 
innymi: główny inicjator i pomysłodawca Sejmiku Pomorska Izba Przemy-
słowo-Handlowa w Gdańsku oraz Gdański Związek Pracodawców, Związek 
Pracodawców Forum Okrętowe, Izba Wełny, Izba Bawełny, Izba Rzemieślni-
cza, Polski Związek Spedytorów Międzynarodowych, Słupska Izba Przemy-
słowo-Handlowa, Morska Izba PIPH czy Klub Bankowy PIPH. W preambule 
sygnatariusze stwierdzili, że przez powołanie Sejmiku Gospodarczego chcą 
doskonalić formy i metody realizacji zadań statutowych, osiągać większą 
skuteczność i sprawność w reprezentowaniu interesów swoich członków, 
a także koordynować prace i wystąpienia wobec władz samorządowych 
i państwowych, instytucji gospodarczych i międzynarodowych18.

Najważniejsze zadanie Sejmiku określa § 2: „(…) sprecyzowanie obsza-
rów i tematów, które wymagają wspólnego opracowywania, realizowania 
i występowania oraz określenie sposobów ich realizacji”19. Natomiast w § 3 
czytamy: „Strony porozumienia zobowiązują się do ustalania wspólnej re-
prezentacji do występowania wobec władz samorządowych i państwowych, 
instytucji międzynarodowych, udziału w pracach komisji, komitetów, ze-
społów negocjacyjnych, doradczych itp”20.

Pierwszym przewodniczącym Sejmiku Gospodarczego Województwa 
Pomorskiego został ówczesny prezydent Pomorskiej Izby Przemysłowo-
-Handlowej, prezes Zarządu Centrostal Gdańsk S.A., Zbigniew Canowiecki, 

18 Por. Porozumienie w sprawie powołania Sejmiku Gospodarczego Woje-
wództwa Pomorskiego z dnia 16 listopada 1998 roku, Gdańsk 1998, s. 2; archi-
wum Pracodawców Pomorza. 

19 Tamże.
20 Tamże.

Szkolenie pracodawców 
z całej Polski w Stężycy 
(02.1997)
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który pełnił tę funkcję przez kilka następnych lat. Tak opowiada o tych 
wydarzeniach: 

– Było to w okresie, kiedy sprawowałem funkcję prezydenta Po-
morskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdańsku, będącej organiza-
cją znaczącą w naszym regionie i bardzo dynamiczną. Brakowało nam 
ustawy o samorządzie gospodarczym, która skupiałby wszystkich przed-
siębiorców w jednej organizacji. Nic też nie wskazywało na to, że Sejm 
w najbliższym czasie przyjmie taką ustawę. Dlatego też doszedłem wów-
czas do wniosku, że wszystkie organizacje, działające na rzecz rozwoju 
gospodarczego, powinny działać wspólnie. Pierwsze rozmowy odbyły 
się z zawsze skłonnym do współpracy Włodzimierzem Szordykowskim 
z Izby Rzemieślniczej. Zaczęliśmy wspólnie zastanawiać się nad stwo-
rzeniem płaszczyzny porozumienia między szefami organizacji bizneso-
wych, samorządu gospodarczego i organizacji pracodawczych. Po jakimś 
czasie wraz z kilkunastoma organizacjami z trzech segmentów: praco-
dawców, izb gospodarczych branżowych i regionalnych oraz stowa-
rzyszeń i związków, działających na rzecz środowiska gospodarczego, 
podpisaliśmy w siedzibie PIPH porozumienie o utworzeniu Sejmiku 
Gospodarczego Województwa Pomorskiego jako platformy porozumie-
nia i wspólnych działań. Jako Sejmik organizowaliśmy spotkania i róż-
nego rodzaju posiedzenia tematyczne, podczas których uzgadnialiśmy 
poglądy na wiele tematów, dotyczących głównie gospodarki naszego wo-
jewództwa. Realizowaliśmy wyjazdowe posiedzenia Sejmiku Gospodar-
czego w miastach powiatowych, chociażby w Wejherowie czy Słupsku. 
Omawialiśmy problemy wskazane przez działaczy gospodarczych z tych 
miast. Lepiej się poznawaliśmy, spotykając się w bardziej nieformalny 
sposób. Mieliśmy świadomość, że tylko kilka procent przedsiębiorców 
w ogóle należy do jakiejś organizacji i nie jesteśmy dla siebie wzajemnie 
żadną konkurencją. Każda z organizacji miała swój określony segment 
członków i określony zakres zadań i celów statutowych. Wiadomo było, 
że na przykład Izba Rzemieślnicza zajmuje się szkoleniami czeladniczymi 
czy mistrzowskimi i inne organizacje nigdy nie będą ich organizować. 
Tak samo Gdański Klub Biznesu, który jest stowarzyszeniem osób fi-
zycznych, czerpiących satysfakcję z przebywania we własnym gronie, 
nie będzie się zajmował problemami, będącymi głównymi zadaniami 
izb gospodarczych czy związków pracodawczych. Platforma współpracy 
i porozumienia służyła również temu, by przyjmować wspólne stanowi-
ska w kluczowych sprawach gospodarczych regionu, jak choćby doty-
czący budowy elektrowni jądrowej na Wybrzeżu. Sejmik Gospodarczy 
zdał egzamin i spełnił w tamtym okresie swoją integracyjną rolę. 

Przedstawiciele GZP wraz 
ze współtwórcami projektów ustaw 

o organizacjach pracodawców 
i rozwiązywaniu sporów 

zbiorowych. Od lewej: Lech Kunc; 
Elżbieta Sobótka, Podsekretarz 

Stanu w MPiPS; Wanda Stankiewicz 
i profesor Marek Piliszkiewicz (1999)

Absolwenci pierwszej 
w Polsce Regionalnej 

Szkoły Dialogu 
Społecznego (lata 

1998–2001)

Spotkanie 
przedstawicieli GZP 

z pracodawcami 
w Bremie

Pracodawcy na spotkaniu 
noworocznym w Wielkiej 

Sali Wety Ratusza Głównego 
Miasta w Gdańsku. Od lewej: 

Kazimierz Lewandowski, Prezes 
Przedsiębiorstwa Cemet; Jan Łabas, 
Prezes Alu International (na drugim 

planie); Jan Grochowiecki, członek 
Zarządu GZP oraz Zbigniew 

Canowiecki, Prezes Centrostalu 
Gdańsk
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Jedną z wielu inicjatyw Sejmiku było zorganizowanie w 2001 roku kon-
kursu o Gospodarczą Nagrodę Pomorską Gryf Gospodarczy. Szybko stał się 
jednym z najbardziej cenionych tego rodzaju wyróżnień w regionie, któremu 
od początku do chwili obecnej patronuje zarówno wojewoda pomorski, jak 
i marszałek województwa Pomorskiego. Pomysłodawcą i inicjatorem Gryfa 
Gospodarczego był prezes Zbigniew Canowiecki, który tak uzasadnia ko-
nieczność ustanowienia tej nagrody:

– Każdy przedsiębiorca, oprócz wyników, które osiąga, czy sukcesów, 
które są jego udziałem, chce być zauważony przez środowisko, w którym 
działa oraz władzę państwową i samorządową. Warto dać taką satysfak-
cję przedsiębiorcy, osiągającemu sukces. Należy pokazać jego dokonania, 
wychodząc z nimi poza mury przedsiębiorstwa. Kiedy zaczęliśmy funk-
cjonować w ramach Wojewódzkiego Sejmiku Gospodarczego, zauważy-
łem, że każda organizacja ma swoją nagrodę, którą przyznaje w ramach 
swojego często zamkniętego środowiska. Ponieważ założeniem Sejmi-
ku Gospodarczego było stworzenie platformy porozumienia pomiędzy 
wszystkimi organizacjami, stwierdziłem, że dobrze byłoby, aby w woje-
wództwie pomorskim istniała ponadorganizacyjna nagroda, o którą mo-
głyby ubiegać się firmy rekomendowane przez różne środowiska, firmy 
nawet nigdzie nienależące, ale działające w naszym regionie. Zamarzy-
ło mi się stworzenie takiej nagrody, którą mógłby firmować i marszałek 
województwa, i wojewoda, i by wszyscy mogli powiedzieć, że jest to na-
groda gospodarcza naszego regionu. Zastanawiałem się, jak powinna wy-
glądać statuetka. Pierwszą myślą był właśnie stylizowany Gryf Pomorski 
i nazwa – Gryf Gospodarczy. Opracowaliśmy regulamin umożliwiający 
sprawdzenie aplikujących do nagrody firm, tak by wykazywały się one 
nie tylko dobrymi wynikami gospodarczymi, ale również społeczną od-
powiedzialnością biznesu, wzrostem produkcji i nakładami na inwestycje. 
Od początku ustaliliśmy, że co roku wybierać będziemy firmy w pięciu 
kategoriach, zależnych od wielkości zatrudnienia: do dziesięciu, do pięć-
dziesięciu, do dwustu pięćdziesięciu osób i powyżej tej liczby. Ponadto 
ustanowiliśmy nagrodę Gryfa Medialnego, którego nie przyznaje Kapi-
tuła Gryfa Gospodarczego, ale same media, a właściwie słuchacze Radia 
Gdańsk, telewidzowie Telewizji Gdańsk i czytelnicy Dziennika Bałty-
ckiego. Plebiscyt daje odpowiedź na pytanie, która z firm na Pomorzu 
ma najlepszy wizerunek, jest dobrze postrzegana przez mieszkańców 
regionu. Chciałbym w tym miejscu podkreślić rolę Piotra Jarockiego, 
który od kilkunastu lat prowadzi biuro organizacyjne konkursu, jemu 
zawdzięczamy solidność ocen aplikujących firm i prowadzenie prac przy-
gotowawczych do corocznej Gali w Dworze Artusa.

Zbigniew Canowiecki opowiada następnie o kolejnych przeobrażeniach, 
które były naturalną częścią procesu kształtowania organizacji o wzrasta-
jącym znaczeniu: 

– Kiedy wszyscy się doskonale poznaliśmy, każda organizacja miała 
już ustaloną pozycję i grupy swoich członków, to uznaliśmy, że funkcja 
i rola Sejmiku wyczerpała się. Zaszła więc potrzeba stworzenia bardziej 
sformalizowanego ciała, które będzie już tylko ustosunkowywać się 
do ważnych problemów naszego regionu. Na bazie Sejmiku stworzyliśmy 
w 2006 roku Pomorską Radę Przedsiębiorczości, która jest ciałem kon-
sultacyjnym i doradczym marszałka województwa pomorskiego. Obec-
nie marszałek zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady, przekazując 
wszystkim organizacjom bieżące informacje lub stanowiska zarządu wo-
jewództwa dotyczące spraw gospodarczych, albo konsultuje problemy 
związane z naszym środowiskiem. Trudno byłoby marszałkowi spoty-
kać się z każdą organizacją oddzielnie, skoro obecnie członków Rady 
jest ponad trzydziestu21.

Od samego początku istnienia, Gdański Związek Pracodawców dążył 
do szerokiej integracji środowiska przedsiębiorców na Pomorzu, zwłaszcza 
branżowych organizacji skupiających menedżerów z dziedziny gospodarki 
morskiej. Na noworocznym spotkaniu 19 stycznia 1998 roku, w obecności 
ówczesnego wojewody Tomasza Sowińskiego, doszło do podpisania dekla-
racji o współpracy między szefami trzech organizacji: przewodniczącym 
Gdańskiego Związku Pracodawców Janem Klapkowskim, prezesem Związku 
Pracodawców Forum Okrętowe profesorem Jerzym Doerfferem oraz preze-
sem Związku Armatorów Polskich Mirosławem Hapko. Sygnatariusze w do-
kumencie zadeklarowali wolę wzajemnej współpracy dla: „umacniania roli 
organizacji pracodawców w procesie rozwoju gospodarczego kraju, kształ-
towania współpracy ze związkami zawodowymi, zapewniającej realizację 
interesów stron i gwarantującej utrzymanie pokoju społecznego w stosun-
kach przemysłowych; wspólnego i zgodnego wspierania inicjatyw dla roz-
woju regionalnego, a zwłaszcza gospodarki morskiej”22. Ponadto strony 
oświadczyły, iż będą dążyć do powołania Federacji Pracodawców Polski 
Północnej w celu „skutecznej realizacji zadań, wynikających z ustawy o or-
ganizacjach pracodawczych”. 

21 Pierwszym przewodniczącym Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości, który 
przez wiele lat nią kierował, był Zbigniew Canowiecki – przyp. red.

22 Gdański Związek Pracodawców, Związek Pracodawców Forum Okrętowe, 
Związek Armatorów Polskich deklarują wolę wzajemnej współpracy, Gdańsk 1998, 
s. 1; archiwum Pracodawców Pomorza. 
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W kwietniu 1999 roku prof. Jerzy Doerffer poinformował, że Forum 
Okrętowe wycofało się z deklaracji przystąpienia do Federacji. W to miejsce 
Zarząd GZP zaproponował współpracę Regionalnej Organizacji Przedsię-
biorczości i Rehabilitacji. W wyniku wzajemnych uzgodnień trzech pozosta-
łych związków, 28 lipca 1999 roku Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział 
Cywilny i Rejestrowy podjął postanowienie o zarejestrowaniu Federacji 
Pracodawców Polski Północnej. 26 listopada odbyło się Zebranie Ogólne 
FPPP, na którym dokonano wyboru władz, komisji rewizyjnej i sądu ko-
leżeńskiego. Pierwszym przewodniczącym Federacji został szef GZP Jan 
Klapkowski. Podczas obrad odczytano statut FPPP zatwierdzony jeszcze 
przed rejestracją przez zebranie ogólne 7 czerwca. Według dokumentu, 
celem Federacji jest ochrona praw i reprezentowanie interesów pracodaw-
ców zrzeszonych w związkach. W szczególności jest to: „reprezentowanie 
interesów społecznych i gospodarczych pracodawców wobec związków za-
wodowych pracobiorców, organów władzy, administracji i samorządów te-
rytorialnych; ochronę i reprezentowanie interesów członków w zakresie sto-
sunków przemysłowych oraz innych dóbr materialnych; działanie na rzecz 
tworzenia i utrzymania pokoju społecznego w stosunkach pracy; oddziały-
wanie na kształtowanie polityki społecznej i ustawodawstwa, dotyczącego 
interesów pracodawcy; wspieranie organizacji pracodawców i prowadzenie 
polityki w zakresie rokowań zbiorowych pracy; (…) występowanie do or-
ganów, posiadających inicjatywę ustawodawczą, z wnioskami legislacyj-
nymi oraz opiniami w zakresie aktów prawnych, dotyczących stosunków 
pracy i polityki gospodarczej; prowadzenie studiów i badań rynkowych, 

doradztwa ekonomicznego i wykonywanie ekspertyz na rzecz organizacji 
pracodawców (…)”23. W dalszej części statutu zapisano, że wymienione cele 
i zadania członkowie Federacji realizować będą poprzez udział w negocja-
cjach ponadzakładowych umów zbiorowych pracy, tworzeniu społecznych 
mechanizmów rozstrzygania sporów zbiorowych i udział w ich rozstrzy-
ganiu, inicjowanie studiów i badań, wymianę poglądów, inspirowanie ini-
cjatyw gospodarczych, występowanie do agend rządowych, administracji 
terenowej i władz samorządowych w sprawach związanych z działalnością 
pracodawców24.

Wprawdzie w 2005 roku podczas Walnego Zgromadzenia Federacja 
przyjęła trzech nowych członków: Związek Pracodawców Forum Okrętowe, 
Pomorski Związek Pracodawców Przedsiębiorczość oraz Pomorską Orga-
nizację Pracodawców, ale faktycznej działalności nie prowadzi. Wcześniej, 
bo 16 października 2000 roku, przedstawiciele Federacji podpisali poro-
zumienie o współpracy z Kujawsko-Pomorskim Związkiem Pracodawców 
i Przedsiębiorców, uznając to za krok na drodze do integracji ruchu praco-
dawczego w Polsce. Temu też zresztą – już w skali całego kraju – miał słu-
żyć Kongres Jedności Pracodawców z udziałem delegatów FPPP w Pałacu 
Kultury i Nauki w Warszawie zorganizowany 10 października 2000 roku 
przez Konfederację Pracodawców Polskich. Był to największy zjazd w jej 
dziejach, zgromadził bowiem tysiąc pięciuset uczestników.

* * *

Rok 1999 był okresem kolejnych zmian wprowadzanych w Polsce w ra-
mach transformacji społeczno-politycznej i gospodarczej. Z dniem 1 stycznia 
rząd RP wprowadził reformę administracyjną państwa, polegającą między 
innymi na decentralizacji władzy wykonawczej i ustanowieniu trzystopnio-
wej struktury podziału terytorialnego. Przywrócono zlikwidowane w 1975 
roku powiaty, które stanowią obecnie pośredni szczebel między wojewódz-
twami (ich liczbę zmniejszono z czterdziestu dziewięciu do szesnastu) a gmi-
nami, funkcjonującymi wówczas od dziewięciu lat. Kosztem zmniejszenia 
roli wojewody rozszerzono uprawnienia samorządów wojewódzkich, które 
przejęły również część majątku państwowego. Utworzone województwo po-
morskie składało się z części dotychczasowych czterech województw: gdań-
skiego (w całości) oraz częściowo słupskiego, elbląskiego i bydgoskiego. 
Organem administracji rządowej pozostał wojewoda pomorski desygno-
wany przez Prezesa Rady Ministrów, natomiast faktycznym gospodarzem 

23 Statut Federacji Pracodawców Polski Północnej, Gdańsk 1999, § 5, s. 2; ar-
chiwum Pracodawców Pomorza. 

24 Tamże.

Podpisanie listu intencyjnego o powołaniu Federacji 
Pracodawców Polski Północnej. Od lewej: profesor 
Jerzy Doeffer z Forum Okrętowego, Jan Klapkowski 
z Gdańskiego Związku Pracodawców, Wojciech 
Kornowski, Prezydent Konfederacji Pracodawców 
Polskich i Mirosław Hapko ze Związku Armatorów 
Polskich (19.01.1998) 
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regionu stał się Marszałek województwa pomorskiego, który 25 stycznia 1999 
roku podpisał list intencyjny z trzema organizacjami: Gdańskim Związkiem 
Pracodawców, Związkiem Pracodawców Forum Okrętowe i Związkiem Ar-
matorów Polskich. Sygnatariusze listu wyrazili na wstępie „wolę wzajemnej 
pomocy w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych Wojewódz-
twa Pomorskiego oraz wspierania pracodawców, przedsiębiorców, właści-
cieli firm w rozwoju przedsiębiorczości”25.

W 1999 roku Gdański Związek Pracodawców podpisał również porozu-
mienia ze związkami zawodowymi. 2 lutego w imieniu GZP przewodniczący 
Jan Klapkowski i Janusz Śniadek, Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Re-
gionu Gdańskiego, zawarli porozumienie w obecności nowego Wojewody 
Pomorskiego Tomasza Sowińskiego. We wstępie dokumentu strony uznały, 
że: „w nowej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz wynikających z niej zmian 
prawnych w sferze stosunków pracy, należy tworzyć warunki do bezkon-
fliktowego współdziałania pracodawców i pracobiorców, w pełni respektu-
jąc rozwiązania zawarte między innymi w kodeksie pracy, Ustawie z dnia 
23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców i Ustawie z tego samego 
dnia o rozwiązywaniu sporów zbiorowych”. Podobnej treści porozumienie 
o współpracy zostało podpisane 1 marca 1999 roku pomiędzy Gdańskim 
Związkiem Pracodawców reprezentowanym przez Jana Klapkowskiego, 
a Radą Wojewódzką Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodo-
wym reprezentowaną przez Andrzeja Skorulskiego, także w obecności Wo-
jewody Pomorskiego Tomasza Sowińskiego. 

– Te umowy miały poprawić współpracę z samorządami i zwięk-
szyć możliwości interwencji na szczeblach miejskich i wojewódzkich 
w sprawach pracodawców, którzy w działalności gospodarczej napotykali 

25 List intencyjny podpisany w dniu 25 stycznia 1999 roku w Gdańsku, Gdańsk 
1999, s. 1; archiwum Pracodawców Pomorza.

na istotne trudności – ocenia Jan Klapkowski. – Z kolei porozumienia 
ze związkami zawodowymi wynikały z zapisów statutowych Gdańskiego 
Związku Pracodawców. Istotnym bowiem problemem były zakładowe 
układy zbiorowe oraz zasady rozstrzygania sporów zbiorowych. Media-
torami byli przedstawiciele Związku, którzy pomagali stronom, tj. związ-
kom zawodowym i pracodawcom, uzyskiwać kompromisowe rozwiązania. 
Wszystko to stworzyło lepszą atmosferę w zakładach pracy. 

Jednak trzeba zaznaczyć, że nowej wiedzy i ważnych umiejętności po-
morscy pracodawcy nabywali nie tylko we współpracy z zagranicznymi spe-
cjalistami i podczas wyjazdów poza granice kraju. Również polskie uczelnie 
i instytucje edukacyjne, takie jak Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdań-
ska, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów i Towarzystwo Naukowe 
Organizacji i Kierownictwa, zauważyły, że pracodawcy chcą i muszą syste-
matycznie podnosić swoje kwalifikacje, by lepiej zarządzać swoimi firmami 
w gospodarce, która przeszła głęboką transformację, a wkrótce miała zmie-
rzyć się z wysoko rozwiniętymi gospodarkami krajów Unii Europejskiej.

W 1999 roku Gdański Związek Pracodawców obchodził swój pierwszy 
jubileusz, czyli dziesięciolecie powstania Gdańskiej Rady Dyrektorów, której 
działalność kontynuował Gdański Związek Pracodawców. Na uroczystym 
spotkaniu w ośrodku wczasowym w Tartarudze na Pojezierzu Kaszubskim 
Wojewoda Pomorski w obecności Marszałka Województwa Pomorskiego 
wręczył zasłużonym działaczom Związku odznaczenia państwowe: Krzyże 
Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski oraz złote i srebrne Krzyże Zasługi. 
Natomiast zasłużeni dyrektorzy i prezesi firm, należących do GZP, otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy. W okolicznościowych przemówieniach przed-
stawiciele władz samorządowych oraz administracyjnych województwa oraz 
Konfederacji Pracodawców Polskich podkreślali, że Gdański Związek Pra-
codawców jest jedną z najbardziej dynamicznych organizacji w kraju, a jego 
działalność wzbudza szacunek w środowiskach gospodarczych i społecznych. 

Od początku istnienia, Gdański Związek Pracodawców przykładał dużą 
wagę do współpracy z zagranicą. W dniach 27–30 maja 1997 roku w Szwe-
cji odbyło się szkolenie o nazwie Negocjacje społeczne, prowadzone przez 
specjalistów francuskich. W szkoleniu tym, przeznaczonym dla wszyst-
kich organizacji pracodawczych w Polsce, wzięła udział również delegacja 
GZP. W styczniu 1999 roku podsumowano tygodniową misję przedsta-
wicieli GZP i KPP do Växjö w Szwecji, gdzie na konferencji ekologicznej 
przedstawiano sprawy ochrony środowiska, między innymi oczyszczania 
jezior, czy kwestie ocieplania się klimatu. W cytowanym już sprawozdaniu 
czytamy, że: „kontynuowano współpracę z lat ubiegłych z UVB w Berli-
nie i BBW/bfz w Monachium w zakresie wspólnego opracowania projek-
tów szkoleniowych w ramach funduszu PHARE. Przedstawiciele Związku 

Spotkanie z Januszem 
Śniadkiem, 
Przewodniczącym 
„Solidarności”, 
w Sali Urzędu 
Wojewódzkiego 
w Gdańsku 
(02.02.1999)



44  Pracodawcy Pomorza 3. Gdański Związek Pracodawców. Lata 1991–2000  45

uczestniczyli w konsultacjach w Genewie, dotyczących realizacji programu 
działania organizacji pracodawczych w kontekście integracji z Unią Europej-
ską. Kontynuowaliśmy współpracę z holenderską organizacją pracodawczą 
NMCP, omawiając możliwości powołania w Gdańsku Regionalnego Cen-
trum Logistycznego pod patronatem marszałka województwa pomorskiego. 
Utrzymywaliśmy bieżące kontakty z konsultantami Holandii, Rosji, Biało-
rusi. Członek naszej organizacji, dyrektor Marek Radecki w dniach 22–23 
maja 2000 roku jako reprezentant KPP uczestniczył na Cyprze w obradach 
«IV Okrągłego Stołu Konfederacji Pracodawców z Unii Europejskiej oraz 
krajów kandydujących». W trakcie konferencji nawiązał kontakty z praco-
dawcami krajów Europy Wschodniej. Liczymy, że te kontakty pozwolą nam 
nawiązać bliższą współpracę z pracodawcami tej części Europy”26. 

Marek Radecki, odpowiedzialny w tym czasie za kontakty zagraniczne, 
tak opowiada o tym aktywnym okresie: 

– Do wszystkich kontaktów dochodziliśmy poprzez współdziałanie 
ze służbami konsularnymi i ambasadami różnych krajów, a także po-
przez organizowanie spotkań i seminariów z różnymi grupami przed-
siębiorców. W Związku zorganizowałem sekcję do spraw współpracy 
gospodarczej z zagranicą i przez długie lata jej przewodniczyłem. W tym 
czasie analizowaliśmy różne sprawy gospodarcze, a zwłaszcza związane 
z eksportem i importem oraz ogólnymi warunkami dostaw. Ponieważ 
po transformacji gospodarczej zniesiono obowiązek korzystania z po-
średnictwa central handlu zagranicznego, wiele firm zaczęło samodzielnie 
sprzedawać swoje produkty za granicę. To miało swoje dobre i złe strony. 
Dobre – bo każdy jako samodzielny podmiot mógł sobie wybrać klienta 
i realizować dostawy bezpośrednio. Natomiast minusem było to, że małe 
firmy nie znały ogólnych warunków związanych z eksportem i impor-
tem, nie potrafiły napisać dobrego kontraktu, a efektem tego były sprawy 
sporne w sądzie i niepłacenie przez zagranicznego klienta wystawionych  
faktur. 

26 Tamże, s. 10. 

Związkowi w swojej bieżącej działalności zależało na integracji przedsię-
biorców z całego regionu Pomorza. Na początku piątej kadencji Zarząd GZP 
podjął decyzję o organizowaniu spotkań we wszystkich gminach i miastach 
powiatowych, w których działało minimum tysiąc firm. Pierwsze spotkania 
zorganizowano na początku 1999 roku. Poruszana tematyka była związana 
z działalnością gospodarczą i okołobiznesową. Lokalnych pracodawców 
interesowały m.in. możliwości pozyskania środków na finansowanie dzia-
łalności firm z Funduszu Pracy, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska czy Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wielu 
interesowały certyfikaty jakości ISO 9000, które wówczas dopiero zaczynały 
się upowszechniać w przedsiębiorstwach.

Wyjście organizacji poza Trójmiasto i jej promocja wśród lokalnych pra-
codawców przyniosła konkretne efekty. Zarząd postanowił rozszerzyć swą 
działalność w terenie i zorganizować przedstawicielstwa w większych po-
wiatach województwa pomorskiego, by być bliżej lokalnego biznesu i szyb-
ciej reagować na jego potrzeby. Ponadto Zarząd GZP doszedł do wniosku, 
że duża grupa pracodawców dotychczas niezrzeszonych i oczekujących 
pomocy w różnych kwestiach, znajduje się w sektorze służby zdrowia. 
We wrześniu 2000 roku w siedzibie Gdańskiego Związku Pracodawców 
zorganizowano pierwsze spotkanie z grupą przedstawicieli szpitali i placó-
wek służby zdrowia, z których trzynastu, w tym z sześciu szpitali, zadekla-
rowało chęć przystąpienia do organizacji. 

Pozytywne efekty w promowaniu organizacji i rozszerzanie jej szere-
gów członkowskich nie przysłaniały Zarządowi piątej kadencji ostrości 
widzenia, ponieważ – odnosząc się raz jeszcze do cytowanego sprawozda-
nia – zdawał sobie sprawę, że: „nie wszystkie kwestie zapisane w programie 
działania naszego Związku zostały zrealizowane w terminie. Opóźnienia no-
tujemy w realizacji spotkań promocyjnych w powiatach województwa po-
morskiego. Prowadzona przez Biuro akwizycja nowych członków mogłaby 
przynieść znacznie lepsze rezultaty. Nie udało nam się znaleźć odpowied-
nich osób do prowadzenia public relations dla GZP. Ponadto ograniczone 
środki finansowe uniemożliwiają nam publikowanie sponsorowanych arty-
kułów o działalności GZP na łamach prasy wybrzeżowej”27. Niemniej jed-
nak, na przełomie marca i kwietnia 2000 roku, ukazał się pierwszy numer 
Biuletynu Informacyjnego, którego zadaniem było przekazywanie lokal-
nej społeczności bieżących wiadomości o działalności GZP, organizacjach 
współpracujących, podejmowanych inicjatywach i projektach na rzecz 
członków i zmianach w ustawodawstwie, dotyczącym pracodawców. Pre-
zentowano w nim firmy zrzeszone w GZP, zamieszczano ich ogłoszenia, 

27 Tamże, s. 20.

Przedstawiciele GZP w trakcie wizyty 
we Frankfurcie Hahn (05.1997) 
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propozycje współpracy oraz informacje o przetargach krajowych i między-
narodowych. Pierwszy numer biuletynu ukazał się w wersji kolorowej w na-
kładzie trzystu egzemplarzy. W tym samym roku Związek uruchomił stronę 
internetową. Natomiast 5 lutego 2001 roku Zarząd podjął decyzję o zaprze-
staniu wydawania biuletynu drukowanego i edytowaniu jedynie cztero-, 
sześciostronicowego folderu informacyjnego, służącego jako materiał pro-
mocyjny o programie działania GZP, składzie zarządu, komisji rewizyjnej, 
itp. Aktualne informacje zaczęto przesyłać członkom pocztą elektroniczną 
i umieszczać na stronie internetowej, która odtąd stała się głównym źród-
łem wiedzy o Związku i jego działalności.

W ramach innych aktywności Gdańskiego Związku Pracodawców orga-
nizowano spotkania klubowe z wieloma osobami. Wśród nich byli: dyrektor 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Jarosław Gorecki, prezes Instytutu Badań 
nad Gospodarką Rynkową doktor Jan Szomburg, poseł Janusz Lewandow-
ski, senator Donald Tusk, prezes Krajowego Urzędu Pracy Grażyna Zielińska 
oraz prezes Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów doktor Wojciech 
Rybowski. Gośćmi byli również: prezydent Konfederacji Pracodawców Pol-
skich Wojciech Kornowski, przewodniczący Naczelnej Rady Zatrudnienia 
i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Józef Spyra oraz 
przewodniczący Stałego Komitetu KPP ds. Polityki Zagranicznej Krystian 
Zając. Po jednym z takich spotkań, 6 listopada 2000 roku, a odbyło się z ów-
czesnym Wicepremierem, Ministrem Pracy i Polityki Społecznej Longinem 
Komołowskim, pracodawcy wręczyli gościowi wnioski i postulaty środowi-
ska regionu, dotyczące słabej aktywności pracy Komisji Trójstronnej: 

„(…) Doceniając złożoność problemu – czytamy we fragmencie pisma – 
organizacje pracodawcze, związkowe i okołogospodarcze wojewódz-
twa pomorskiego postulują podjęcie następujących działań:
1. Wnioskujemy, aby pod patronatem Pana Premiera doprowadzić 

do obrad «okrągłego stołu» celem przeanalizowania wzajemnych 
propozycji weryfikacji przepisów kodeksu pracy zgłaszanych przez 
uczestników dialogu społecznego,

2. Wnioskujemy podjęcie przez Rząd inicjatywy ustawodawczej, do-
tyczącej nowelizacji Ustawy o Funduszu Gwarantowanych Świad-
czeń Pracowniczych, zgłoszonej przez Radę Funduszu GŚP wspólnie 
z Krajowym Urzędem Pracy w 1999 roku,

3. Postulujemy rozszerzenie działań na rzecz zwiększenia zatrudnienia 
ludzi młodych poprzez umożliwienie jak najwyższej liczbie bezro-
botnej młodzieży podjęcie szkoleń w zawodach związanych z infor-
matyką, nauki języków obcych oraz wprowadzenie dla absolwentów 
szkół zawodowych i średnich rocznych staży absolwenckich na za-
sadach wynegocjowanych z pracodawcami.

Organizacje pracodawcze, związkowe i około gospodarcze wojewódz-
twa pomorskiego deklarują współudział w dalszych pracach Rządu, władz 
regionalnych i samorządowych na rzecz zapewnienia pokoju społecznego 
w stosunkach pracy i zmniejszenia bezrobocia”.

* * *

Członkowie GZP w piątej kadencji brali udział w licznych konferen-
cjach organizowanych przez organizacje współpracujące ze Związkiem, 
jak Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług, Izba Rzemieślnicza, Pomorska 
Izba Przemysłowo-Handlowa, Stowarzyszenie Lobbingu Pomorza Gdań-
skiego czy Rada Rozwoju Regionalnego przy Lechu Wałęsie. Były to mię-
dzy innymi konferencje i seminaria podejmujące tematykę: Partnerstwo 
społeczne i demokratyczne, Rola i zadania regionalnych pracodawców zrze-
szonych w KPP, Modułowe programy jakości według norm ISO czy Przygo-
towanie trenerów ds. jakości sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Sam 
Związek wraz z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego 
w Gdańsku był również współorganizatorem konferencji Strategia zarzą-
dzania środowiskiem. Gdański Związek Pracodawców miał swoich przed-
stawicieli w Prezydium i Radzie Wykonawczej Konfederacji Pracodawców 
Polskich, a  jego delegaci uczestniczyli w pracach stałych komitetów do-
radczych przy prezydium KPP, w pracach komisji sejmowych i senackich.

Należy również odnotować, że w lipcu 2000 roku Rada Wykonawcza 
KPP pozyskała na stanowisko wiceprezydenta Konfederacji prezesa Pro-
komu S.A. Ryszarda Krauzego – członka GZP. „Pozytywnym efektem prac 
w Prezydium KPP – czytamy w cytowanych już Materiałach na Zebranie 
Sprawozdawczo-Wyborcze październik 1998–listopad 2000 – jest organizo-
wanie cyklicznych spotkań z przedstawicielami rządu RP. Członkowie naszego 
Związku uczestniczyli w spotkaniach z premierem Januszem Steinhoffem, mi-
nistrem Emilem Wąsaczem oraz wicepremierem Longinem Komołowskim. 
Sygnalizowali wówczas problemy napotykane w codziennej działalności go-
spodarczej firmy. Wnioskowano o rozważenie możliwości weryfikacji prawa, 
szczególnie kodeksu pracy, w celu umożliwienia swobodniejszego rozwoju go-
spodarczego zarządzanych przez nich firm”.

* * *

Pierwsza dekada działalności Gdańskiego Związku Pracodawców, zda-
niem ówczesnego przewodniczącego Jana Klapkowskiego, zakończyła się 
sukcesem – wzmocnieniem marki organizacji w świadomości mieszkań-
ców regionu.
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– Głównym sukcesem – mówi – było zwiększenie ilości członków 
z czterdziestu w chwili rozpoczynania działalności do stu dwudziestu 
ośmiu w momencie zakończenia sprawowania przeze mnie funkcji prze-
wodniczącego. Była to faktyczna integracja środowiska menedżerskiego 
Pomorza. Drugim ważnym momentem było powołanie przedstawicieli 
GZP w terenie (ponieważ nie było jeszcze wówczas oddziałów tereno-
wych), dzięki którym mogliśmy pomóc zwłaszcza małym i średnim 
firmom w kontaktach z samorządami lokalnymi. To nam pomagało w po-
zyskaniu nowych członków, bo ludzie zaczęli widzieć efekty tej pracy.

Jerzy Kopik wspomina, że pośród najważniejszych zadań Związku 
w pierwszej dekadzie działalności znalazło się zdobycie zaufania: 

– Na początku lat dziewięćdziesiątych w zakładach zdarzały się różne 
sytuacje konfliktowe, w tym wyrzucanie dyrektorów za bramę, czy nawet 
wywożenie ich na taczkach. Pracownicy, przyzwyczajeni do poprzed-
niego systemu, często nie mogli zrozumieć, że na podwyżki płac czy na 
premie załoga musi sama zapracować, bo kiedyś przychodziły dyrek-
tywy z góry i pieniądze musiały się znaleźć. Na zebraniach ogólnych 
i na spotkaniach ze średnią kadrą kierowniczą staraliśmy się to uświa-
damiać oraz wyjaśniać ludziom sposoby działania firm po prywatyza-
cji, po której właścicielami firm często były całe załogi. Udało się więc 
nam – pracodawcom – doprowadzić do tego, że na przełomie lat dzie-
więćdziesiątych i dwutysięcznych świadomość załóg na tyle wzrosła, 
że przynajmniej w Trójmieście awantury nie przybierały drastycznych 
form. Drugim osiągnięciem był wzrost liczebności Związku. Wówczas 
mówiliśmy kolegom: chcesz przystąpić, to przyjdź i zobacz, a wtedy sam 
oceń, czy warto się zapisać. 

4. Gdański Związek Pracodawców.  
Lata 2000–2010

Dnia 15 grudnia 2000 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-
-Wyborcze, w którym uczestniczyło pięćdziesiąt jeden osób, posiadających 
ważny mandat, na stu trzydziestu siedmiu członków, którzy należeli wów-
czas do Gdańskiego Związku Pracodawców. Na szóstą kadencję wybrano 
nowy, ośmioosobowy zarząd, na czele którego stanął Jerzy Kopik z Instalu 
Gdańsk S.A., jeden z członków założycieli organizacji. Pozostałych siedmiu 
członków zarządu otrzymało, tak jak w poprzedniej kadencji, funkcje wi-
ceprzewodniczących: Zbigniew Canowiecki, Prezes Zarządu Centrostalu 
S.A.; Wojciech Grochowiecki, właściciel Kancelarii Radców Prawnych Ko-
neksja; Jan Klapkowski, Dyrektor Biura GZP; Kazimierz Lewandowski, 
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa CEMET Ltd.; Jan Łabas, Prezes firmy 
Alu International Sp. z o.o.; Wanda Stankiewicz, Dyrektor Biura TNOiK-u. 
Uczestnicy zebrania wybrali też sześcioosobową komisję rewizyjną w skła-
dzie: przewodniczący – Zbigniew Narczewski, Dyrektor Gdańskich Zakła-
dów Środków Odżywczych; wiceprzewodnicząca – Joanna Leśniak, Prezes 
Korporacji Pracowniczej MERAMONT Sp. z o.o.; sekretarz – Ryszard Bie-
lawski, Prezes spółki Telkom-Telmor; Lech Kunc, Dyrektor Prima Energa 
Sp. z o.o., Józef Kurpisz, Prezes Styroplastu Sp. z o.o., Stefan Kłos, Prezes 
Biurotechniki Sp. z o.o.

Kadencja ta była wyjątkowo niestabilna pod względem personalnym, po-
nieważ, jak czytamy w Sprawozdaniu z działalności Zarządu GZP za okres 
od 15.12.2000 do 25.02.2003 – najpierw w jej trakcie (we wrześniu 2001 
roku) rezygnację ze względów formalnych złożył Zbigniew Canowiecki, 
który objął społeczną funkcję Przewodniczącego Rady Pomorskiej Regio-
nalnej Kasy Chorych. Wakujące miejsce w Zarządzie zajął Marek Radecki, 
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Prezes PPHU Arco, który zajmował się współpracą z zagranicą. Zarząd 
GZP na posiedzeniu 1 października 2001 roku podjął decyzję o delegowa-
niu do Sejmiku dyrektora Zenona Żuralskiego ze Słupska. 

Natomiast 21 maja 2002 roku, podczas Walnego Zgromadzenia, do-
konano zmiany na stanowisku przewodniczącego. Sprawujący dotych-
czas tę funkcję Jan Kopik złożył rezygnację z powodu zakończenia swej 
pracy zawodowej jako prezes spółki Instal Gdańsk i przeszedł na eme-
ryturę. Na jego miejsce wybrano Kazimierza Lewandowskiego, prezesa 
Zarządu Przedsiębiorstwa CEMET Ltd. w Gdańsku. Zgodnie z uchwałą 
z ostatniego Zebrania Ogólnego, Jerzy Kopik otrzymał tytuł Honorowego 
Członka Zarządu GZP i pozostał w jego składzie, ale jako doradca bez 
prawa głosu. Na tych samych zasadach, tj. bez prawa głosu, Walne Zgro-
madzenie dodało do Zarządu Grażynę Zielińską, Dyrektorkę Banku Ini-
cjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Zmiany w trakcie kadencji nastąpiły 
również w składzie komisji rewizyjnej. W związku ze śmiercią Dyrektora 
Zbigniewa Narczewskiego, na posiedzeniu 20 marca 2001 roku na nieob-
sadzone stanowisko przewodniczącego KR wybrano Joannę Leśniak. Nato-
miast 12 czerwca po zapoznaniu się z opinią prawną, dotyczącą wyborów 
uzupełniających, Komisja Rewizyjna dodała do składu Dyrektor Dorotę 
Dygaszewicz. Pomimo nieco skróconej kadencji funkcji przewodniczą-
cego związku, Jan Kopik pozytywnie ocenia ten okres, ponieważ udało 
mu się stworzyć bardzo życzliwą atmosferę zarówno w samym Zarządzie,  
jak i w związku. 

Na koniec szóstej kadencji, zakończonej 25 lutego 2003 roku, GZP liczył 
trzystu czterdziestu siedmiu członków – firm, zatrudniających łącznie ponad 
czterdzieści cztery tysiące pracowników. Najwięcej, bo stu dziewięćdziesię-
ciu siedmiu, było przedsiębiorców z małych firm, zatrudniających do pięć-
dziesięciu pracowników. Dziewięćdziesięciu dwóch członków to średnie 
firmy, mające załogi w przedziale od pięćdziesięciu do dwustu pięćdziesięciu 
osób, natomiast dużych zakładów o liczbie zatrudnionych powyżej dwustu 
pięćdziesięciu osób było sześćdziesięciu. Wśród członków – sto cztery pod-
mioty to pracodawcy jednostek ochrony zdrowia, które łącznie zatrudniały 
siedemnaście tysięcy osób28. W Sprawozdaniu z działalności Zarządu na ko-
niec szóstej kadencji podkreślano, że ze składkami zalegało wówczas stu pięć-
dziesięciu członków na łączną kwotę ponad stu sześćdziesięciu trzech tysięcy 
złotych, co związkowi poważnie utrudniało prowadzenie działalności statu-
towej29. Nadal kontynuowano rozpoczętą w poprzedniej kadencji organiza-
cję promocyjnych spotkań w powiatach z udziałem starostów i burmistrzów 
oraz kierownictwa organizacji i instytucji okołobiznesowych, jak Powiatowe 
Urzędy Pracy, Agencja Rozwoju Pomorza, Izba Skarbowa, Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska, czy kancelarie prawne. Według cytowanego wy-
żej sprawozdania, w latach 2001 i 2002 odbyło się dziewięć takich spotkań.

W tym samym czasie do Związku przystąpiły firmy, mające swoje sie-
dziby we Francji, Niemczech, Szwecji i Korei Południowej, a na Pomorzu 

28 Por. Sprawozdanie z działalności zarządu GZP za okres od 15.12.2000 r. 
do 25.02.2003 r., s. 5; archiwum Pracodawców Pomorza.

29 Tamże.

W trakcie podpisywania porozumienia o współpracy GZP 
i Zarządu Miasta Gdyni. Od lewej: Prezydent KPP Andrzej 
Malinowski, przewodniczący GZP Jerzy Kopik, Wiceprezydent 
Miasta Gdyni Jerzy Miotke i Dyrektor GZP Jan Klapkowski 
(11.2001)

Zmiana sterów w GZP – Kazimierz 
Lewandowski (z prawej) przejmuje 

obowiązki od Jerzego Kopika 
(21.05.2002)
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pracowały ich oddziały czy filie. Mnogość sektorów, działów i branż gospo-
darczych sprawiła, że w GZP zaczęto tworzyć sekcje branżowe, integrujące 
członków o wspólnym profilu działalności. Zadaniem tych grup było uła-
twienie komunikacji między jej uczestnikami, pomimo ich różnorodnych 
zainteresowań i szybsze rozwiązywanie wspólnych problemów. Pod koniec 
szóstej kadencji aktywnie działały trzy sekcje. 

Najliczniejsza sekcja skupiała pracodawców z dziedziny ochrony zdrowia, 
w tym również szpitale z całego regionu pomorskiego, a także średnie i małe 
placówki państwowe, samorządowe i prywatne. Sekcja ta, składająca się 
z pięciu podzespołów, kierowana była przez Dyrektor Szpitala PCK w Gdyni 
doktor Irenę Erecińską-Siwy. W sprawozdaniu podkreślono, że duże w owym 
czasie problemy ochrony zdrowia były zarazem problemami społecznymi 
kraju. Czytamy, że: „zorganizowanie pracodawców tej branży umożliwiło 
dyrektorom wypracowanie wspólnych stanowisk w najważniejszych spra-
wach gospodarczych ich środowiska. Wspólna postawa jest zwłaszcza ko-
nieczna wobec Pomorskiej Regionalnej Kasy Chorych, ale i wobec Urzędu 
Marszałkowskiego. Bardzo duża aktywność członków tej sekcji na czele 
z Dyrektor Ireną Erecińską-Siwy zaowocowała wyraźną poprawą w trak-
towaniu podmiotów służby zdrowia. Prężność tej grupy członków bardzo 
pozytywnie wpłynęła na wizerunek Związku”30. 

Drugą co do liczebności była sekcja budowlana kierowana przez dyrek-
tora Hydrobudowy S.A. w Gdańsku Macieja Solawę, a trzecią – sekcja eks-
porterów i importerów, przy czym ta ostatnia pod koniec szóstej kadencji 
jeszcze formalnie nie ukonstytuowała się, dlatego zorganizowała tylko dwa 
spotkania. Z biegiem lat ilość sekcji branżowych w organizacji wzrosła, do-
chodząc do czternastu w 2015 roku. 

* * *

Od początku trwania szóstej kadencji Związek zaczął przygotowywać 
się do mającej wkrótce nastąpić integracji Polski z Unią Europejską. Tym 
przygotowaniom służyły liczne seminaria, konferencje i szkolenia, które 
miały pracodawców zorientować w możliwościach otrzymania dotacji 
z funduszy strukturalnych, jakie Wspólnota oferowała krajom kandydu-
jącym. 24 marca 2001 roku w Hotelu Holiday Inn w Gdańsku odbyła się 
konferencja dla pozarządowych organizacji Fundusze strukturalne Unii 
Europejskiej i przygotowanie do nich w Polsce. Gdański Związek Pracodaw-
ców reprezentowała Dyrektor Biura TNOiK Wanda Stankiewicz. W ze-
społach modułowych konferencji dyskutowano między innymi na temat 

30 Tamże.

przyczyn interwencji strukturalnej UE, programów w okresie poprzedzają-
cym członkostwo w Unii, możliwości zastosowania Funduszu ESF w Polsce, 
pomocy technicznej i środków innowacyjnych, roli organizacji pozarządo-
wych w planowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu funduszy strukturalnych 
i przedakcesyjnych31. Podczas Walnego Zgromadzenia 21 maja 2002 roku 
przedstawiono informację o możliwości uczestniczenia GZP w unijnych 
programach i złożeniu do Brukseli dwóch pierwszych projektów. Związek 
upatrywał dużą szansę na pozyskanie takich środków na swoją działalność 
statutową, w tym na szkolenia oferowane dla swoich członków. Natomiast 
w dniach 4–6 czerwca 2003 roku, w gmachu Wydziału Prawa i Admini-
stracji Uniwersytetu Gdańskiego, Związek współorganizował pierwszą 
na Pomorzu międzynarodową konferencję o nazwie Szanse i zagrożenia 
przedsiębiorców w okresie akcesji do Wspólnego Rynku. W ciągu trzech dni 
obrad uczestnicy – naukowcy i praktycy – mieli okazję zapoznać się z re-
feratami (także na zajęciach seminaryjnych i na warsztatach), dotyczącymi 
problemów integracyjnych, jak traktat konstytucyjny UE, prawo gospodar-
cze i zasady polityki pieniężnej w Unii, europejski rynek pracy, działalność 
polskich firm na rynkach krajów członkowskich czy też procedury celno-
-graniczne po wstąpieniu Polski do Unii. Wśród specjalistów, którzy przy-
bliżali te problemy uczestnikom konferencji, byli między innymi: profesor 
Edmund Wittbrodt, członek Konwentu Europejskiego; profesor Andrzej 
Stępniak, członek Narodowej Rady Integracji Europejskiej; profesor Zdzi-
sław Brodecki, specjalista prawa unijnego na Uniwersytecie Gdańskim; Pre-
zydent Konfederacji Pracodawców Polskich Andrzej Malinowski; a także 
Johnny Thomas Holst z Konfederacji Pracodawców Duńskich oraz Rai-
mund Walch z Wendler Tremml w RFN.

Jednym z ważniejszych wydarzeń, odbywających się na Pomorzu pod-
czas trwania szóstej kadencji zarządu GZP, było powołanie Wojewódzkiej 
Komisji Dialogu Społecznego, działającej przy wojewodzie. Z inicjatywą tą 
wystąpiło wspólnie z Gdańskim Związkiem Pracodawców jeszcze pięć or-
ganizacji: OPZZ Województwa Pomorskiego, NSZZ „Solidarność”, Pomor-
ska Izba Rzemieślnicza MiŚP, Pomorska Organizacja Pracodawców oraz 
Pomorski Związek Pracodawców Przedsiębiorczość. 8 lutego 2002 roku 
przedstawiciele w/w siedmiu organizacji wystosowali pismo w tej sprawie 
do Wojewody Gdańskiego Jana Ryszarda Kurylczyka, który w odpowiedzi 
18 lutego podziękował za inicjatywę i zapewnił, że powołanie tej komisji 
uważa za pilne i celowe. Realizację tego postulatu uniemożliwiał jednak 
brak przepisów wykonawczych do ustawy z 6 lipca 2001 roku. Wojewoda 

31 Protokół nr 6 z posiedzenia zarządu GZP w dniu 7.05.2001; archiwum Pra-
codawców Pomorza.
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wyraził przypuszczenie, że wkrótce zakończone zostaną prace nad rozpo-
rządzeniem Prezesa Rady Ministrów, które określi zasady ustalania składu 
komisji, powoływania jej członków, a także jej funkcjonowania. Tak się też 
stało – 26 kwietnia 2002 roku Wojewoda Gdański wydał rozporządzenie 
o powołaniu Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego złożonej z przed-
stawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz związków zawodo-
wych i pracodawców. Dwa lata później wojewoda Jan Ryszard Kurylczyk 
wystosował do Gdańskiego Związku Pracodawców na ręce Dyrektora Jana 
Klapkowskiego pismo, wyrażając uznanie dla inicjatyw Związku. Pisał, 
że: „dynamiczny rozwój tej największej na Pomorzu organizacji zrzesza-
jącej pracodawców zwiększa jej reprezentatywność oraz umacnia mandat 
do występowania w imieniu pomorskich pracodawców w dialogu społecz-
nym. Dla reprezentanta administracji rządowej jest to bardzo pozytywny 
sygnał – demokratyczne procedury zarządzania państwem będą tym ła-
twiejsze do realizacji, im silniejsze będą organizacje partnerów społecznych”.

GZP w tej komisji reprezentowali: Prezes Gdańskiej Kompanii Ener-
getycznej Energa S.A. Waldemar Bartelik oraz Prezes Mostostalu Gdańsk 
S.A. Lech Walczak, potem zaś Prezes Przedsiębiorstwa CEMET Kazimierz 
Lewandowski. Oto jak ostatni z wymienionych ocenia jej funkcjonowanie: 

– Przez cztery lata byłem członkiem tej Komisji i mogę powiedzieć, 
że wojewodowie traktowali ją z dużą powagą. Spotkania odbywały się 
regularnie raz w miesiącu i były solidnie przygotowane. Na poszcze-
gólne zebrania byli zapraszani także ludzie, których dotyczył dany temat, 
na przykład przy omawianiu spraw służby zdrowia obecni byli przedsta-
wiciele szpitali, Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkow-
skiego i inne kompetentne osoby. Omawialiśmy takie problemy, jak rynku 
pracy, właśnie służby zdrowia, problemy funkcjonowania sądownictwa 
i wiele innych, wiążących się z życiem na Wybrzeżu.

Ponadto dla reprezentowania swoich interesów GZP oddelegował również 
swoich przedstawicieli do dwóch innych ważnych ciał społecznych. Pierw-
szym była Wojewódzka Rada Zatrudnienia, zajmująca się ważnym i szcze-
gólnie trudnym w tym czasie problemem rynku pracy. Tu reprezentantem 
GZP był najpierw Dyrektor Kazimierz Lewandowski, potem (od połowy 
2002 roku) Dyrektor Grażyna Zielińska.

Trzecim wreszcie organem, który łączył wszystkie organizacje, był Wo-
jewódzki Sejmik Gospodarczy, na którym omawiano ważne zagadnienia 
dotyczące gospodarki regionu, a zwłaszcza tych inicjatyw, jakie należałoby 
podjąć dla jej rozwoju. W obradach zawsze uczestniczył marszałek woje-
wództwa i wojewoda pomorski. GZP zwyczajowo reprezentowali przewod-
niczący i wiceprzewodniczący: w pierwszej części kadencji Jerzy Kopik i Jan 

Klapkowski, potem nowy przewodniczący Kazimierz Lewandowski. Jedną 
z inicjatyw Wojewódzkiego Sejmiku był konkurs dla przedsiębiorstw o Po-
morską Nagrodę Gryfa Gospodarczego. Spośród trzech firm nominowa-
nych w 2001 roku do tej nagrody dwie zostały laureatami: Izohan Sp. z o.o. 
oraz Przedsiębiorstwo CEMET Ltd. Sp. z o.o.

W szóstej kadencji Gdański Związek Pracodawców starał się o systema-
tyczne powiększanie kręgu sprzymierzeńców. Podczas posiedzenia zarządu 
GZP 5 listopada 2001 roku Przewodniczący Związku Jerzy Kopik podpi-
sał umowę z przedstawicielami Fundacji Gospodarczej w Gdyni: Prezesem 
Pawłem Śliwskim i członkiem Zarządu Ireną Muszkiewicz-Herok. „Goście 
zaprezentowali w skrócie program działania Fundacji oraz obopólne korzy-
ści, wynikające ze współpracy – czytamy w protokole z tego posiedzenia. – 
Fundacja prowadzi między innymi punkt konsultacyjny dla małych i średnich 
przedsiębiorstw, umożliwia korzystanie z pomocy konsultantów Fundacji przy 
układaniu biznesplanu, posiada własny organ prasowy Infokurier, na łamach 
którego zamieszcza informacje, dotyczące oferty współpracy przedsiębiorców 
z różnych branż, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Fundacja posiada 
również obszerną infobazę danych”32. Na tym samym posiedzeniu Zarząd 
wyraził również zgodę na podpisanie porozumienia z firmą Reuters Polska 
Sp. z o.o.: „Strony porozumienia zobowiązują się między innymi do wzajem-
nej promocji. Reuters przekaże GZP darmowy serwis Reuters Serwis Polski, 
zawierający interesujące bloki tematyczne, w tym polski rynek kapitałowy, 
przegląd giełd w regionie i na świecie, wiadomości gospodarcze, polski ry-
nek pieniężny i walutowy, przegląd giełd towarowych”33.

– Przewodniczyłem Gdańskiemu Związkowi Pracodawców w okresie 
od maja 2002 do czerwca 2003 – mówi Prezes Kazimierz Lewandowski. – 
Był to okres istotnych zmian w działalności organizacji. Moje pojmowanie 
organizacji pracodawców było takie, że Związek jest dla członków, a nie 
odwrotnie. Ważnymi sprawami, którymi zajmował się Zarząd, była zmiana 
statutu i opracowanie oraz wdrożenie pewnego rodzaju usług dla członków 
Związku jako ekwiwalentu za płacone składki. Jednym z elementów ta-
kiej działalności było zorganizowanie doradztwa prawnego prowadzonego 
przez kancelarię specjalistów. Drugą inicjatywą skierowaną do członków 
było tworzenie bazy współpracy, która umożliwiała wymianę informacji 
o nadwyżkach lub niedoborach mocy produkcyjnych oraz materiałów. Jed-
nym z elementów działalności w tamtym okresie była organizacja spotkań 
członków z przedstawicielami urzędów instytucji oraz politykami.

32 Protokół nr 13 z posiedzenia zarządu GZP w dniu 5.11.2001; archiwum 
Pracodawców Pomorza.

33 Tamże. 
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VI kadencja była też okresem unowocześnienia pracy Biura Związku 
w nowym, większym miejscu – w budynku Izby Rzemieślniczej w Gdań-
sku przy ulicy Piwnej. Uruchomiono stronę internetową. Mimo że coraz 
częściej Związek gościł w prasie i mediach elektronicznych, Zarząd ocenił, 
iż efekty nie były wystarczające, dlatego uznał za celowe poświęcenie w swej 
pracy więcej uwagi sprawom public relations.

16 czerwca 2003 roku Zgromadzenie Ogólne Gdańskiego Związku Praco-
dawców wybrało nowe władze – po raz pierwszy według znowelizowanego 
statutu – na siódmą, trzyletnią kadencję. Nowym przewodniczącym został 
Jan Zarębski, właściciel firmy Lonza-Nata. W skład dziewięcioosobowego za-
rządu weszli jako Wiceprzewodniczący: Grażyna Zielińska, Dyrektor Banku 
Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Gdyni; Zbigniew Canowiecki, Pre-
zes Centrostalu S.A. w Gdańsku oraz członkowie: Kazimierz Empel, Pre-
zes Przedsiębiorstwa Budowlanego Kokoszki S.A.; Wojciech Grochowiecki, 
właściciel Kancelarii Radców Prawnych Koneksja; Wojciech Męczykowski, 
Dyrektor NZOZ Medipol w Tczewie; Marek Radecki, Prezes PPHU Arco; 
Stanisław Rolbiecki, Prezes Przedsiębiorstwa Budowlanego Rolbet; Marek 
Stawski, Prezes firmy Profarm Sp. z o.o. w Lęborku. W trakcie trwania ka-
dencji z pracy w zarządzie zrezygnował Stanisław Rolbiecki, a na jego miej-
sce wybrano Krystynę Krystman, prezes Zakładów Mleczarskich Maćkowy. 

W okresie tym Zarząd koncentrował swoją uwagę na realizacji programu 
działania zatwierdzonego przez zgromadzenie ogólne. Do tych zadań na-
leżały między innymi: integrowanie organizacji pracodawców na Pomo-
rzu; działania, umożliwiające wzrost autorytetu Związku w regionie i kraju; 
promocja Związku w mediach; wzrost liczebności firm zrzeszonych w GZP 
i organizowanie nowych struktur – sekcji branżowych; konsolidacja pod-
miotów ochrony zdrowia w strukturach Związku; pomoc pracodawcom 
w aplikowaniu o środki finansowe przed i po akcesji Polski do Unii Euro-
pejskiej oraz funduszy strukturalnych po wstąpieniu do UE; zabezpieczenie 
wysokiego odsetka środków przeznaczonych dla przedsiębiorców w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013; współpraca z or-
ganami samorządowymi i administracyjnymi województwa pomorskiego, 
urzędami skarbowymi, Urzędem Kontroli Skarbowej, Państwową Inspekcją 
Pracy, ZUS-em, Urzędem Celnym, a także z innymi organizacjami wspie-
rającymi przedsiębiorczość i instytucjami rynku pracy34.

Jednym z głównych zadań całego Związku było reprezentowanie intere-
sów jego członków wobec władzy samorządowej i administracyjnej. Zarząd 
zbierał od członków Związku opinie, uwagi i nieprawidłowości, dotyczące 
zagadnień gospodarczych, rynku pracy, gospodarki morskiej czy ochrony 
środowiska. Przekazywał je potem poprzez Konfederację Pracodawców 
Polskich do Komisji Trójstronnej, a także przedstawiał na forum Woje-
wódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, której przewodniczył Wojewoda 
Pomorski, a w której GZP reprezentowali Jan Zarębski i Grażyna Zieliń-
ska. Ponadto wielu członków Związku pełniło funkcje społeczne w organi-
zacjach okołobiznesowych:

– w strukturach KPP: Ryszard Krauze jako Wiceprezydent, Wojciech 
Męczykowski – przedstawiciel KPP w Europejskiej Federacji Praco-
dawców Ochrony Zdrowia oraz w korporacji Zdrowie Polskie; Woj-
ciech Grochowiecki – członek Komisji Rewizyjnej; Marek Rembarz 
– członek Komisji Etyki.

– Zbigniew Canowiecki, Wiceprzewodniczący GZP, był honorowym 
Przewodniczącym Sejmiku Gospodarczego Województwa Pomor-
skiego. Kiedy w październiku 2006 roku Sejmik przekształcił się 
w Regionalną Radę Przedsiębiorczości przy Marszałku Wojewódz-
twa Pomorskiego, o czym już pisaliśmy, Zbigniew Canowiecki został 
Przewodniczącym Rady.

– w latach 2001–2005 Jan Klapkowski był członkiem Rady Nadzorczej 
ZUS w Warszawie.

34 Por. Sprawozdanie z działalności zarządu GZP za okres od 16.06.2003 
do 22.11.2006, s. 2; archiwum Pracodawców Pomorza. 

Uroczystość wręczenia Nagród 
Pomorskich Gryf Gospodarczy 
w Dworze Artusa. Od lewej: 
Zbigniew Canowiecki, Andrzej 
Ubertowski, Jan Ryszard Kurylczyk, 
Wojewoda Pomorski, Jan Kozłowski, 
Marszałek Pomorski i Janina Jarema, 
Przewodnicząca Sejmiku (23.05.2003) 

Z inicjatywy GZP Lech Wałęsa, były Prezydent RP, podejmuje szwedzkich 
przedstawicieli: Bengta 
Kroona z Urzędu 
Wojewódzkiego 
w Jamtland i Olgę 
Yegorową Program 
Manager w Creative 
Center Counterpart 
w towarzystwie 
dyrektora Jana 
Klapkowskiego i Marka 
Buksińskiego z GZP 
(14.11.2003) 
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– Grażyna Zielińska,Wiceprzewodnicząca GZP, pełniła społecznie funk-
cje Wiceprzewodniczącej Naczelnej oraz Wojewódzkiej Rady Zatrud-
nienia. Ponadto w kilku powiatowych radach zatrudnienia Związek 
posiadał swoich przedstawicieli.

Podczas VII kadencji Gdański Związek Pracodawców podejmował ko-
lejne próby skonsolidowania ruchu pracodawczego na Pomorzu. 8 stycz-
nia 2004 roku w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku GZP doprowadził 
do podpisania porozumienia o współpracy i utworzeniu punktu infor-
macyjno-konsultacyjnego dla przedsiębiorców z głównymi organizacjami 
pracodawczymi, działającymi w regionie. Były to: Gdański Związek Praco-
dawców, Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 
Business Center Club, Forum Okrętowe, Regionalna Organizacja Przedsię-
biorczości i Rehabilitacji, Pomorska Organizacja Pracodawców i Pomorski 
Związek Pracodawców Przedsiębiorczość. Podczas spotkania podkreślano, 
że organizacje pracodawcze w regionie potrafią się wspierać i udzielać wza-
jemnej pomocy, a także: „solidaryzować i mówić jednym głosem w naj-
ważniejszych kwestiach, dotyczących pracodawców i gospodarki w dobie 
wejścia Polski do Unii Europejskiej”35. W zawartym porozumieniu sygna-
tariusze zobowiązali się do współpracy przy tworzeniu i nowelizacji aktów 
prawnych, dotyczących gospodarki. Zadeklarowali współpracę z organami 
samorządowymi dla realizacji zadań, wynikających ze strategii rozwoju 
województwa pomorskiego. Wymienione w porozumieniu organizacje wy-
raziły chęć wzajemnej wymiany informacji o możliwościach współpracy go-
spodarczej z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, natomiast Pomorska 
Izba Rzemieślnicza MiŚP zobowiązała się świadczyć pozostałym sygnata-
riuszom informacje, dotyczące możliwości pozyskiwania środków finanso-
wych z funduszy Unii Europejskiej. 

35 Sprawozdanie z działalności zarządu GZP za okres od 16.06.03 do 6.09.04 r., 
s. 2; archiwum Pracodawców Pomorza.

Kolejnym krokiem w kierunku integracji środowiska pracodawczego 
i ułatwienia współpracy gospodarczej była próba aktywizacji działalności 
Federacji Pracodawców Polski Północnej. Do udziału w niej zaproszono 
wszystkie organizacje pracodawców, działające w regionie. Zgromadzenie 
ogólne w październiku 2004 roku wybrało też nowe władze, a nowym Pre-
zesem Federacji został Piotr Soyka, Prezes Gdańskiej Stoczni Remontowej. 
Niestety, późniejsze efekty pracy Federacji, zdaniem ówczesnych władz 
GZP, były znikome.

* * *

W czasie VII kadencji znacząco wzrosły szeregi Gdańskiego Związku 
Pracodawców: z trzystu czterdziestu siedmiu w połowie 2003 roku, do pię-
ciuset pięciu w końcu 2006 roku36. Najwięcej było szefów firm małych, za-
trudniających od dziesięciu do pięćdziesięciu pracowników. Natomiast 
najliczniejszą grupę zawodową, liczącą ponad sto sześćdziesiąt podmio-
tów, stanowiły firmy ochrony zdrowia skupione w jednej z siedmiu sekcji 
branżowych. Sekcja została podzielona na cztery grupy. Jedna obejmowała 
szpitale marszałkowskie i powiatowe (przewodniczyła jej Krystyna Grze-
nia, dyrektor Szpitala Specjalistycznego Św. Wojciecha-Adalberta), druga 
– POZ-y i NZOZ-y (z przewodniczącym Wojciechem Męczykowskim, dy-
rektorem NZOZ Medipol s.c. w Tczewie, członkiem Zarządu GZP), trzecia 
skupiała jednostki specjalistyczne (przewodniczył jej Bogdan Błoński, dyrek-
tor Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Gdańsku), a czwarta 
– ratownictwo medyczne (przewodniczącym był Jerzy Karpiński, dyrektor 
Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku). Niestety, już w pierwszym roku ów-
czesnej kadencji sekcję opuściło kilkanaście firm, tworząc nową organizację 
o nazwie Pomorski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia, która przy-
stąpiła do tzw. Porozumienia zielonogórskiego.

Jak czytamy w cytowanym sprawozdaniu, dużą aktywność przejawiała 
sekcja budowlana kierowana przez prezesa firmy Infracorr Zbigniewa Bor-
kowskiego. Jednym z efektów tej działalności było powołanie pierwszego 
na Pomorzu klastra branżowego: Gdański Klaster Budowlany. Dużą ak-
tywność wykazywała również sekcja import–eksport, której przewodniczył 
członek Zarządu GZP Marek Radecki. W jej ramach członkowie Związku 
mieli możność uczestniczenia w licznych spotkaniach z pracodawcami 
krajów europejskich oraz z ambasadorami i konsulami takich krajów, jak: 
Meksyk, Białoruś, Szwecja czy Słowacja. Dlatego Zarząd GZP utworzył 
wkrótce cztery kolejne sekcje: producentów środków spożywczych, hoteli 

36 Por. Sprawozdanie z działalności zarządu GZP za okres od 16.06.2003 
do 22.11.2006; dz.cyt., s. 5. 

Podpisanie umowy 
o współpracy czterech 
organizacji pracodawczych. 
Od lewej: Piotr Soyka, 
Przewodniczący Forum 
Okrętowego, Jan Zarębski, 
Przewodniczący Gdańskiego 
Związku Pracodawców, Maciej 
Dobrzyniecki, Kanclerz Loży 
Gdańskiej Business Centre 
Club i Wiesław Szajda, Prezes 

Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw  
(08.01.2004)
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i restauratorów, konsultingu i doradztwa biznesowego oraz przemysłu 
drzewnego. Plany na następną kadencję przewidywały powołanie kolej-
nych sześciu sekcji, by jeszcze lepiej dostosować tematykę organizowanych 
tam spotkań do zainteresowań członków: elektroniki i energetyki, handlu 
i usług, przemysłu maszynowego i metalowego, transportu i spedycji, ban-
kowości oraz ubezpieczeń.

Wspólnej promocji pomorskich firm służył Pomorski Klub Dobrej Marki 
powołany 14 października 2004 roku przy GZP, zrzeszający dziesięć dużych 
firm branży spożywczej. Wśród nich były znane pomorskie firmy: Zakłady 
Mięsne NOWAK Sp. z o.o., Browar Amber, Lonza-Nata Sp. z o.o., Wilbo 
S.A. Klub miał być forum dyskusyjnym, które zajęłoby się lobbowaniem 
na rzecz wykreowania pozytywnego wizerunku pomorskich firm poprzez 
pomoc członkom klubu w budowaniu własnej, mocnej marki i nowoczesnym 
zarządzaniu nią. Ponadto ustalono wspólną promocję oraz pomoc w szko-
leniach, sprawach prawnych, zdobywaniu funduszy, badaniach marketingo-
wych, tworzeniu baz danych, wymianie doświadczeń i wspólnym wchodzeniu 
na nowe rynki. Niestety, po jakimś czasie klub zaprzestał aktywnie działać.

* * *

1 maja 2004 roku Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Z tej 
okazji 12 maja w Wielkiej Sali Wety Ratusza Głównego Miasta, Gdański 
Związek Pracodawców współorganizował międzynarodową konferencję 
pod tytułem Szanse i zagrożenia polskiego przedsiębiorcy po akcesji Polski 
do Unii Europejskiej. Udział w niej wzięło około stu pięćdziesięciu osób 
spośród członków Związku i z krajów z nim współpracujących: Rosji, Nie-
miec, Litwy, Ukrainy i innych. Podczas konferencji przedstawiono między 
innymi gotowość gospodarki polskiej do zjednoczenia z UE, reformy, ja-
kich dokonano w naszym kraju w ostatnich miesiącach, w tym polskiego 
prawa celnego i podatkowego, ponadto wymagania w dziedzinie ochrony 
środowiska, a także polityki wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw 
w celu sprostania konkurencyjności na rynku europejskim. Nawiązane zo-
stały kontakty pomiędzy Uniwersytetem w Kłajpedzie, a Akademią Morską 
w Gdyni. Po obradach zagranicznym delegacjom zaoferowano wycieczkę 
do Gniewu, Malborka i Szymbarku. 

Nowa rzeczywistość skłoniła Gdański Związek Pracodawców, by w jak 
największym stopniu pomagać swoim członkom najpierw w przygotowaniu 
się, a potem funkcjonowaniu w ramach Unii Europejskiej. Ważną decyzją, 
jaką podjął Zarząd Związku, było powołanie trzyosobowego Biura Współ-
pracy Europejskiej, którego kierownikiem został Marek Buksiński. „Głów-
nym zadaniem tego zespołu – stwierdzono w Sprawozdaniu z działalności 

Zarządu GZP za okres 16.09.04 do 11.04.05 r. – jest pomoc naszym człon-
kom w aplikowaniu o środki finansowe z UE. Zamiast korzystania z kosz-
townych firm consultingowych członkowie mogą dowiedzieć się, z jakich 
programów i na jaki cel można pozyskać pomoc unijną. Podawać będziemy 
również terminy, do których należy złożyć wnioski w poszczególnych pro-
gramach: ZPORR, Phare, EFS, Equal itp.”37. Jednakże, aby przedsiębiorcy 
mogli bezpośrednio korzystać z możliwości, jakie Unia stwarzała w finan-
sowaniu różnych przedsięwzięć, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politech-
niki Gdańskiej przeprowadził szkolenia dla członków Związku, dotyczące 
zarządzania projektami europejskimi. Łącznie przeszło sto osób uczyło się 
sposobu pisania wniosków o środki finansowe przed akcesją Polski do UE 
i po wstąpieniu do wspólnoty; a także na jakie cele je przeznaczać, jak je wy-
korzystywać i jak rozliczać się z otrzymanych dotacji38.

Grażyna Zielińska, Wiceprzewodnicząca GZP w latach 2003–2006, póź-
niejsza Dyrektorka Generalna Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, 
wyraziła następującą opinię na temat niewystarczającego wykorzystania 
funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych przez sam Związek: 

– W latach 2003-2006 byłam wiceprzewodniczącą Gdańskiego Związku 
Pracodawców. Zależało mi bardzo na tym, żeby przygotować organizację 
i pracodawców, którzy są w Związku, do korzystania ze wsparcia unijnego, 
z tego dobra, które nadchodziło. Wtedy jeszcze były fundusze przedakce-
syjne, dlatego chciałam przygotować Związek do tego, by mocnym kro-
kiem wejść w fundusze strukturalne, które za chwilę miały się pojawić. 
Nasi pracodawcy byli bardzo słabo przygotowani do korzystania z fun-
duszy unijnych, bo nigdy nie mieli z nimi styczności. Musieliśmy zdo-
być odpowiednią wiedzę: jakiego rodzaju są to projekty, z jakich mogą 
przedsiębiorcy korzystać, jak powinni być przygotowani, jak wyglądają 

37 Por. Sprawozdanie z działalności zarządu GZP za okres od 16.09.04 do 
11.04.05 r., s. 3; archiwum Pracodawców Pomorza.

38 Sprawozdanie z działalności zarządu GZP za okres od 16.06.2003 do 
22.11.2006, dz.cyt., s. 8.

Z okazji wejścia Polski do Unii 
Europejskiej GZP zorganizował 

konferencję w gdańskim Ratuszu 
Głównego Miasta, pt. Szanse 

i zagrożenia polskiego przedsiębiorcy 
po akcesji Polski do UE (12.05.2004) 



62  Pracodawcy Pomorza 4. Gdański Związek Pracodawców. Lata 2000–2010  63

dokumenty i  jakie są możliwości. Drugą sprawą stała się konieczność 
przystąpienia do rozmów Gdańskiego Związku Pracodawców z Urzędem 
Marszałkowskim na temat Regionalnego Planu Operacyjnego, w którym 
środki przeznaczone na wsparcie przedsiębiorców były rażąco niskie. 
Doszło do takich spotkań, odbyło się kilka rund negocjacyjnych z udzia-
łem Marszałka Jana Kozłowskiego, ale w ich wyniku proporcje zostały 
zmienione, tzn. zwiększono środki na pomoc dla przedsiębiorstw, choć 
nie w takiej skali, jak byśmy to wiedzieli.

Akcesja Polski do Unii Europejskiej otworzyła wszystkim naszym fir-
mom nowe rynki zbytu oraz nowe możliwości współpracy z zagranicznymi 
przedsiębiorcami i handlowcami. Dlatego Gdański Związek Pracodawców 
starał się te możliwości wykorzystać, promując działalność członków poprzez 
ich udział w misjach gospodarczych do państw, których potencjał i rozwój 
ekonomiczny stwarzał nadzieje na bliższe kontakty handlowe i gospodarcze.

W pierwszym takim zbiorowym wyjeździe do Xiamen w Chinach, zor-
ganizowanym przez GZP przy pomocy Ministerstwa Gospodarki, wzięło 
udział osiemnastu przedstawicieli Związku różnych branż. Uczestnikom 
misji stworzono okazję do zwiedzenia w Szanghaju stref ekonomicznych 
i parków technologicznych. Rok wcześniej grupa firm członkowskich od-
wiedziła przedsiębiorców z okręgu Zittau w Niemczech, którzy w następnym 
roku, w lecie, gościli w Gdańsku na zaproszenie GZP. Kontakty zagraniczne 
to również udział przedstawicieli GZP w licznych konferencjach, semina-
riach czy spotkaniach z organizacjami pracodawców w innych krajów. W la-
tach 2004–2005 spotkano się z przedsiębiorcami z Trondheim w Norwegii, 
w Brukseli, Frankfurcie nad Menem, Barcelonie, Lizbonie. Dla wspierania 
rozwoju handlu i kooperacji z krajami wschodnimi Zarząd powołał pełno-
mocnika do spraw współpracy z rynkiem wschodnim. Został nim dyrektor 
Borys Kisler, który dzięki swej wieloletniej pracy zawodowej w Rosji miał 
wiele kontaktów z przedsiębiorcami tamtych krajów. Również w Niemczech, 
które były i nadal są głównym partnerem gospodarczym Polski, Związek 
miał swojego przedstawiciela. Był to najpierw Michał Laska, a potem Da-
nuta Kraushaar, dyrektor firmy PerSaldo, którzy służyli polskim firmom 
pomocą przy zawieraniu kontraktów z kontrahentami niemieckimi, mię-
dzy innymi weryfikowali projekty umów, prowadzili rozliczenia finansowe 
ze zleceniodawcą itp. 

* * *

Związek zaczął w tym okresie zacieśniać swoje relacje z lokalnymi me-
diami. W ramach działań promocyjnych, na podstawie umowy podpisanej 
w lutym 2004 roku z redakcją Dziennika Bałtyckiego, co miesiąc, w dodatku 

Praca, Związek umieszczał informacje o bieżących wydarzeniach i planach 
na przyszłość. Materiały o podobnej treści publikowane były także w Ty-
godniku Wieczór, dwutygodniku Biznes Trójmiejski oraz w miesięczniku 
Styl Życia. Ponadto w sprawach najważniejszych dla swoich firm i dla re-
gionu przedstawiciele GZP zabierali głos w radiu i telewizji. Na szczególne 
podkreślenie zasługuje cykl programów telewizyjnych o nazwie Bezpieczne 
związki z Europą, nadawanych w programie lokalnym Telewizji Polskiej 
w Gdańsku w latach 2004–2005 oraz program Biznes, polityka, gospodarka, 
pokazujący osiągnięcia pomorskich firm na tle całego kraju i Unii Euro-
pejskiej. Współpraca z TVP Gdańsk jest kontynuowana do dziś w ramach 
Forum Gospodarczego, w którym członkowie GZP biorą aktywny udział.

* * *

8 września 2004 roku podczas obchodów XV Konfederacji Pracodawców 
Polskich w wilanowskim Pałacu na Wodzie Prezydent Aleksander Kwaś-
niewski wręczył odznaczenia państwowe kilku członkom GZP: Zbigniewowi 
Canowieckiemu, prezesowi Centrostalu S.A. w Gdańsku (Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski); Janowi Zarębskiemu, prezesowi firmy Lonza – 
Nata (Złoty Krzyż Zasługi) i Danielowi Czapiewskiemu, dyrektorowi PHU 
Danmar w Szymbarku (Brązowy Krzyż Zasługi).

Wyjątkowy, uroczysty charakter miały obchody piętnastej rocznicy 
powstania ruchu pracodawczego na Pomorzu zorganizowane przez GZP 
6 grudnia 2004 roku w Operze Bałtyckiej. Pojawili się przedsiębiorcy z Po-
morza, władze samorządowe i administracyjne województwa pomorskiego 
oraz zaprzyjaźnione instytucje i organizacje okołobiznesowe. W trakcie jubi-
leuszowych uroczystości szczególnie zasłużonych członków GZP Wojewoda 
pomorski udekorował odznaczeniami państwowymi: złotymi, srebrnymi 
i brązowymi Krzyżami Zasługi. Wielu z nich otrzymało również honorowe 
odznaki i wyróżnienia Wojewody Pomorskiego, prezydentów Gdańska, 
Gdyni i Sopotu, a także Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku. An-
drzej Malinowski, Prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich, z okazji 
jubileuszu mówił: 

– Dziś, po piętnastu latach, możemy powiedzieć, że na stałe zapisa-
liśmy się w dziejach polskiej transformacji. Dzięki takim organizacjom, 
jak GZP, jesteśmy nieodłączną częścią historii polskich przemian ustro-
jowych, ekonomicznych i społecznych. Od samego początku możemy 
uczestniczyć w budowie nowego ładu ekonomicznego opartego na wol-
norynkowej gospodarce i nieskrępowanej zakazami przedsiębiorczości. 
(…) Silny może więcej. To stwierdzenie dobrze oddaje potrzebę, dla której 
pojedyncze przedsiębiorstwa powinny łączyć się w lokalne lub branżowe 
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porozumienia i związki, które następnie zrzeszają się w ogólnokrajowe 
organizacje pracodawców. Siła głosu dużej organizacji, reprezentującej 
swych członków, daje o wiele większy efekt od rozproszonych opinii, pro-
pozycji i postulatów formułowanych przez szefów pojedynczych firm. 
Podejmujący decyzje gospodarcze politycy nie chcą się liczyć ze zdaniem 
pojedynczych przedsiębiorców. Są jednak zobowiązani do konsultowania 
z dużymi organizacjami pracodawców zarówno na szczeblu lokalnym, 
jak i ogólnokrajowym.

Z kolei Jan Kozłowski, Marszałek Województwa Pomorskiego powiedział:

– Tak duża liczba firm zrzeszonych w GZP to ogromny potencjał. Sta-
wiamy na rozwój pomorskich przedsiębiorstw i staramy się pomóc, jak 
tylko możemy. Sądzę, że działalność GZP jest bardzo istotna dla wielu 
firm, także w kontekście obecności Polski w UE, tworzeniu konkurencyj-
ności naszych firm i staraniom o pozyskiwanie środków pomocowych.

Włodzimierz Szordykowski, dyrektor zaprzyjaźnionej z GZP Pomorskiej 
Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw, stwierdził: 

– Rola Gdańskiego Związku Pracodawców jest bardzo istotna. Zwykle 
pracodawcy są zbyt rozproszeni i nie mają wystarczającej siły przebicia, 
aby walczyć o dobre rozwiązania dla polskiej gospodarki. Obserwuję GZP 
i mogę powiedzieć wiele dobrego o działaniach tej organizacji obecnej 
od piętnastu lat na Pomorzu. To bardzo ważny okres – rozpoczął się od 
wielkiej nadziei, rozwoju. Gdański Związek Pracodawców odegrał dużą 
rolę w edukacji pracodawców związanej z funkcjonowaniem przedsię-
biorstw w Unii Europejskiej i dostosowywaniu konkurencyjności na-
szych firm do warunków unijnych39. 

39 Tamże.

Wkrótce po jubileuszowych obchodach – w styczniu 2005 roku – Biuro 
Związku przeniosło się z dotychczasowej siedziby przy ulicy Piwnej do bu-
dynku przy ulicy Uphagena 23 we Wrzeszczu. Siedziba mieściła się w zabyt-
kowym obiekcie z początków XX wieku, odrestaurowanym pod nadzorem 
konserwatora przez Gdański Klub Biznesu, który prezydent Miasta Gdań-
ska oddał w dzierżawę na trzydzieści lat. Pełnomocnikiem zarządu GKB 
do spraw rewitalizacji tego obiektu był Zbigniew Canowiecki, ówczesny Wi-
ceprzewodniczący Zarządu GZP. Związek stał się tym samym podnajemcą 
trzech mansardowych pokoi na drugim piętrze o łącznej powierzchni około 
pięćdziesięciu metrów kwadratowych. 

Piętnasto lecie GZP 
w Operze Bałtyckiej 
w Gdańsku. Od lewej: 
Jan Klapkowski, Dyrektor 
GZP, Krystyna Gozdawa- 
-Nocoń, wicewojewoda 
pomorska, doktor 

Andrzej Galubiński, lekarz wojewódzki, Janina Jarema i Grażyna Zielińska, 
członek Zarządu GZP (06.12.2004)

Piętnastolecie GZP. Na zdjęciu 
wyróżnieni okolicznościowymi 
medalami. Od lewej: Wojciech 
Frankowski, Kazimierz Gryboś, 

Jan Klapkowski, Jerzy Kopik, 
Henryk Pilarski, Lech Kunc, 

Włodzimierz Ziółkowski 
(06.12.2004)

Przedstawiciele GZP na terenie 
starego miasta w Szanghaju. 

Od lewej: Wojciech Rybowski, Jan 
Zarębski, Jan Klapkowski, Jerzy 

Leśniak i Marek Radecki 

W scenerii Galerii Porczyńskich 
w Warszawie odbyła się 

uroczystość wręczenia 
odznaczeń państwowych. 

Wśród wyróżnionych znaleźli 
się przedsiębiorcy z Gdańskiego 

Związku Pracodawców. Od lewej: 
Jan Klapkowski, Zygmunt 

Śmigielski, Waldemar Dunajewski, 
Kazimierz Lewandowski, Stanisław 

Kupc, Ryszard Bielawski i Marek 
Radecki (08.09.2005) 
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22 listopada 2006 roku w Sali NOT w Gdańsku odbyło się Zgromadzenie 
Ogólne Sprawozdawczo-Wyborcze, kończące VII kadencję. Przewodniczącym 
Gdańskiego Związku Pracodawców na ósmą kadencję został Jan Zarębski. 
Pozostałych członków Zarządu wybrano w składzie: Zbigniew Borkowski, 
prezes firmy Infracorr; Wiceprzewodniczący Zarządu Zbigniew Canowie-
cki, prezes Centrostalu S.A.; Wiceprzewodniczący Zarządu Wojciech Gro-
chowiecki, właściciel Kancelarii Radców Prawnych Koneksja; Jerzy Leśniak, 
prezes Przedsiębiorstwa Alkor; Wojciech Męczykowski, dyrektor NZOZ Me-
dipol; Marek Radecki, dyrektor PPHU ARCO; Wojciech Rybowski, prezes 
Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów; Marek Stawski, prezes firmy 
Profarm z Lęborka. Natomiast do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Ma-
rek Rusiecki, współwłaściciel Kancelarii Prawnej M. Rusiecki & J. Myszka – 
Przewodniczący Komisji, Marek Rembarz, prezes NZOZ Evi-Med., Maciej 
Lament, prezes firmy Danfoss LPM, Ryszard Lemańczyk, prezes firmy BACC.

Zaproszony na obrady Zgromadzenia Ogólnego Wojewoda Pomorski Piotr 
Ołowski, zabierając głos, podkreślił, że: „jako przedstawiciel Rady Ministrów 
współpracuję z organizacjami pracodawców głównie w ramach Wojewódzkiej 
Komisji Dialogu Społecznego.(…) Dzięki takim spotkaniom udało się rozwiązać 
wiele problemów. Dyskusje i rozmowy w ramach WKDS pozwalają na wspólne 
przełamywanie barier”40. Z kolei Marszałek Województwa Pomorskiego Jan 
Kozłowski stwierdził, że Gdański Związek Pracodawców jest bardzo ważnym 
partnerem. To dzięki konstruktywnym negocjacjom ze Związkiem podczas 
konsultacji nad projektem Regionalnego Programu Operacyjnego w Prio-
rytecie II – Wsparcie Przedsiębiorczości i Innowacyjności, z pierwotnie 
przewidywanych siedemnastu procent zwiększono do dwudziestu jeden pro-
cent pulę pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw. Stanowiło to duży 
zastrzyk finansowy dla rozwoju i zakładania nowych firm, ponieważ była 
to co piąta złotówka z ogólnej kwoty 890 milionów euro. Marszałek przy-
pomniał również o powołaniu w 2006 roku Pomorskiej Rady Przedsiębior-
czości, której przewodniczącym został Wiceprzewodniczący GZP Zbigniew 

40 Protokół ze zgromadzenia ogólnego sprawozdawczo-wyborczego GZP z dnia 
22.11.2006 r.; archiwum Pracodawców Pomorza.

Canowiecki. Wyraził też nadzieję, że Rada będzie miała duży wpływ na de-
cyzje o przydziale środków pomocowych z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2007–201341.

Ze sprawozdania przedstawionego w czasie zgromadzenia sprawozdaw-
czo-wyborczego VIII kadencji, która zgodnie ze statutem została przedłu-
żona o rok, wynika, że odbyły się dwa Zgromadzenia Ogólne, czterdzieści 
posiedzeń Zarządu, trzydzieści spotkań z przedsiębiorcami w powiatach 
województwa pomorskiego oraz czterdzieści pięć spotkań sekcji branżo-
wych42. Zarząd realizował swe zadania z programu działania zatwierdzo-
nego na tę kadencję, zwracał przy tym główną uwagę na „integrowanie 
przedsiębiorców pomorskich w strukturach GZP; podejmowanie działań, 
zwiększających autorytet organizacji w regionie i kraju; aktywizację dzia-
łań w sekcjach branżowych; pomoc pracodawcom w aplikowaniu o środki 
unijne; pomoc w działalności gospodarczej podmiotom zrzeszonym w GZP 
poprzez przedstawicielstwo Związku w Niemczech – Frankfurt Hahn; współ-
pracę z organizacjami wspierającymi przedsiębiorczość oraz instytucjami 
rynku pracy; (…) aktywną działalność przedstawicieli Związku w Pomor-
skiej Radzie Przedsiębiorczości, Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia, Wo-
jewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, Powiatowych Urzędach Pracy; 
współpracę z KPP w zakresie wspólnej realizacji projektów unijnych”43.

W trakcie kadencji powołano kolejne sekcje branżowe – łącznie było ich 
już 12. Od wielu lat najliczniejszą, bo liczącą ponad sto placówek, była sek-
cja ochrony zdrowia kierowana przez Mirosława Domosławskiego, dyrek-
tora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Gdańsku. Utrzymywano 
podział z poprzedniej kadencji na trzy podzespoły: szpitali marszałkow-
skich, ratownictwa medycznego, placówek opieki ambulatoryjnej. Sekcji 
import–eksport przewodniczył nadal prezes Marek Radecki, aktywizując 
członków szczególnie w sferze handlu zagranicznego. Sekcja kobiet działała 
pod przewodnictwem Elżbiety Hass-Darnowskiej, a sekcja budownictwa 
i infrastruktury kierowana była przez Zbigniewa Borkowskiego. Wiele ini-
cjatyw podejmowała nowa sekcja hoteli i restauratorów, której przewodził 
Henryk Lewandowski oraz radców prawnych i doradców kierowana przez 
Jana Zacharewicza. Oto, co powiedział kierujący sekcją budownictwa i in-
frastruktury Zbigniew Borkowski, prezes zarządu spółki Infracorr:

– Powstanie Gdańskiego Klastra Budowlanego, będącego w tej chwili 
jednym z kluczowych klastrów w województwie, jest produktem finalnym 

41 Por. tamże. 
42 Sprawozdanie z działalności zarządu GZP za okres od 22.11.2006 do 

27.05.2010, s. 1; archiwum Pracodawców Pomorza. 
43 Tamże, s. 2.

Ostatnie posiedzenie Zarządu GZP – 
spotkanie w Maleninie. Od lewej: 
Marek Rembarz, Zbigniew Canowiecki, 
Wojciech Męczykowski, Jan Zarębski, 
Jan Klapkowski, Marek Radecki, 
Wojciech Grochowiecki (09.11.2006)
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obiadów czwartkowych, na których co miesiąc spotykaliśmy się w gro-
nie członków naszej sekcji budowlanej. Jego idea powstała w marcu 
2007 roku, kiedy jeszcze w regionie nikt nie wiedział, co znaczy to słowo. 
Dzisiaj na Zachodzie nazywa się to korporacją, a Unia Europejska stwo-
rzyła nowy model gospodarczy i nazwała go clusteringiem. Nowy po-
mysł przebił się do naszej świadomości – trzeba doskonalić mechanizmy 
współpracy, podnoszącej konkurencyjność i stwarzającej możliwość 
osiągnięcia większego portfela zleceń w grupie oraz obniżyć stałe koszty 
przedsiębiorstw poprzez umowy na wspólny zakup paliw, usług teleko-
munikacyjnych, etc.

* * *

W październiku 2006 roku ważną inicjatywą Gdańskiego Związku Praco-
dawców było podpisanie umowy z Ministerstwem Gospodarki, Komunikacji, 
Rolnictwa i Winorośli Nadrenii-Palatynatu o powołaniu przedstawicielstwa 
GZP w Centrum Europy Środkowej i Wschodniej we Frankfurcie nad Me-
nem, w którym swoje pomieszczenia miało także szesnaście innych przedsta-
wicielstw krajów Wspólnoty Europejskiej. 1 marca 2007 roku w Niemczech 
otwarto przedstawicielstwo Gdańskiego Związku Pracodawców. Oficjalna 
uroczystość odbyła miesiąc później – 3 kwietnia. Przybyli na nią przedsta-
wiciele władz Landu Nadrenii-Palatynatu, Konsul RP w Kolonii Rafał Żmi-
jewski, członkowie Zarządu GZP oraz przedsiębiorcy Pomorza i regionu 
Frankfurtu. Przedstawicielstwo ulokowano w Centrum Europy Środkowej 
i Wschodniej (MOEZ) we Frankfurcie Hahn, w nowym budynku przy lot-
nisku zbudowanym przez Ministerstwo Nadrenii i Palatynatu. Po rozsze-
rzeniu Unii Europejskiej rozwinęły się kontakty niemieckich firm z nowymi 
państwami członkowskimi, szczególnie wśród małych i średniej wielkości 
przedsiębiorstw. Centrum, jako wspólna inicjatywa Landu Nadrenii-Pala-
tynatu i Banku Inwestycyjno-Strukturalnego, miało służyć ułatwianiu i roz-
szerzaniu tych kontaktów z przedsiębiorcami MSP w krajach nadbałtyckich, 
nie tylko będących członkami Unii Europejskiej. Swoją siedzibę znalazły tam 
placówki, w tym niemieckie izby przemysłowo-handlowe, a także organizacje 
pracodawcze, biznesowe i samorządowe z takich krajów, jak Litwa, Łotwa, 
Ukraina, Estonia czy Białoruś. Przedstawicielstwo miało tam również mia-
sto Opole. Głównym animatorem tego przedsięwzięcia był członek Zarządu 
GZP, kierujący sekcją import–eksport, Marek Radecki. Oto jego refleksje: 

– Przy pomocy pani Konsul Republiki Federalnej Niemiec skontak-
towaliśmy się z Landem Nadrenii-Palatynatu z zapytaniem, czy tam-
tejsze ministerstwo sfinansuje nam nasze przedstawicielstwo. Tak się 

też stało. Otrzymaliśmy lokal wyposażony we wszystkie biurowe urzą-
dzenia, a jedynym naszym kosztem było utrzymanie pracownika, którym 
została pani Gabriela Flissikowska-Mroczkiewicz. Oto, co pisała w jed-
nym ze swoich sprawozdań: „W okresie od 6 marca 2007 roku do dnia 
28 maja 2008 Biuro Gdańskiego Związku Pracodawców we Frankfurcie 
Hahn pośredniczyło w zdobyciu przez 148 firm niemieckich kontraktów 
na rynku polskim44. Dzięki działaniu Biura w Hahn niemieccy przed-
siębiorcy dwukrotnie wzięli udział w Pikniku Przedsiębiorców w Szym-
barku w maju 2007 i w maju 2008. Poza tym miały miejsce trzy wizyty 
w Gdańsku byłego Sekretarza Landu Nadrenii-Palatynatu, a obecnego 
dyrektora Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Waltera Strutza…”45. 

44 Sprawozdanie dla zarządu GZP, maj 2008; archiwum Pracodawców Pomorza.
45 Tamże.

Delegacja GZP we Frankfurcie 
Hahn na tle budynku, w którym 

otworzyła przedstawicielstwo Związku 
(01.03.2007)

Jan Zarębski przekazuje 
niemieckim gospodarzom herb 

województwa pomorskiego oraz 
album o Gdańsku (01.03.2007)

Gabriela Flissikowska- 
-Mroczkiewicz (z lewej), kierująca 

przedstawicielstwem GZP 
w Niemczech, w rozmowie 

z Walterem Strutzem (obok), 
szefem MOEZ (Centrum Europy 

Środkowej i Wschodniej) 
(01.03.2007)
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W cytowanym już Sprawozdaniu z działalności Gdańskiego Związku Pra-
codawców za rok 2008, czytamy: „We wrześniu 2008 roku zorganizowaliśmy 
wizytę byłego prezydenta RP Lecha Wałęsy w Landzie Nadrenii-Palatyna-
tu. Towarzyszyła mu grupa pomorskich przedsiębiorców. Organizowaliśmy 
przedsiębiorcom niemieckim przyjazdy na spotkania biznesowe z członka-
mi naszego Związku, w trakcie których nawiązywano wzajemne kontakty 
gospodarcze”46. Marek Radecki podkreśla, że po 2008 roku nadal utrzymywa-
no regularne kontakty z władzami Centrum Europy Środkowej i Wschodniej  
MOEZ.

* * *

W trakcie VIII kadencji nastąpiły poważne zmiany warunków prowadze-
nia biznesu i pierwsze objawy kryzysu. Dlatego Zarząd Gdańskiego Związku 
Pracodawców w Sprawozdaniu z działalności GZP za rok 2008 napisał: „Był 
to czas koncentracji na zachowaniu bieżącej działalności, szukaniu oszczęd-
ności w kosztach, pracochłonności, wydawaniu pieniędzy na nie zawsze po-
trzebne inwestycje. Odnotowaliśmy wreszcie rozszerzenie swobody dla rozwoju 
przedsiębiorczości, walczyliśmy z bublami prawnymi w ustawach poprzez zgła-
szanie naszych uwag poprzez Konfederację Pracodawców Polskich na Komisję 
Trójstronną. Na tle światowych gospodarek sytuacja pomorskich przedsiębior-
ców wygląda nieźle. Największe kłopoty firm związane były z utrzymaniem 
płynności finansowej i przezwyciężaniem powstawania zatorów płatniczych. 
Banki niemal z dnia na dzień ograniczyły możliwości pozyskiwania kredytów 
obrotowych na bieżącą działalność i kredytów inwestycyjnych. Spowodowało 
to widoczne wyhamowanie rozwoju przedsiębiorstw”47.– Dwa lata później 
ta ocena nie straciła nic ze swej aktualności, kiedy to Zarząd przedstawił 

46 Sprawozdanie z działalności Gdańskiego Związku Pracodawców za rok 2008, 
s. 4; archiwum Pracodawców Pomorza. 

47 Tamże, s. 1.

sprawozdanie z działalności całej VIII kadencji podczas Walnego Zgroma-
dzenia Sprawozdawczo-Wyborczego48.

Jedną z ważnych opinii przygotowanych w tej kadencji przez GZP wspól-
nie z Pomorskim Związkiem Pracodawców Przedsiębiorczość i Pomorską 
Izbą Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw było Stanowisko 
pomorskich organizacji pracodawców i przedsiębiorców w sprawie projektu 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013. W dokumencie 
szefowie organizacji wyrazili niezadowolenie z zaproponowanego podziału 
środków49. Ponadto w odniesieniu do Regionalnej Strategii Innowacji Wo-
jewództwa Pomorskiego autorzy zwrócili uwagę na rolę i znaczenie pomor-
skich przedsiębiorców przy realizacji przyjętych zadań50.

Przedstawiciele GZP uczestniczyli w ważnych spotkaniach, konferencjach 
czy seminariach na szczeblu samorządowym i administracyjnym regionu 
oraz ogólnopolskim w ramach Konfederacji Pracodawców Polskich. GZP 
nie posiadało swojego przedstawiciela w Konfederacji w randze wicepre-
zydenta. W VIII kadencji Związek reprezentowali tam jedynie: Wojciech 
Grochowiecki jako członek Komisji Rewizyjnej oraz Marek Stawski i Marek 
Rembarz w Komisji Eetyki. Ponadto Marek Radecki był przedstawicielem 
KPP w Europejskim Funduszu Społecznym, a Wojciech Męczykowski re-
prezentował KPP w Europejskiej Federacji Pracodawców Ochrony Zdrowia 
w Brukseli oraz w Korporacji Zdrowie Polskie.

Natomiast na szczeblu regionalnym przedstawicielami GZP byli: w Woje-
wódzkiej Komisji Dialogu Społecznego – Wojciech Grochowiecki, Zbigniew 
Borkowski i Kazimierz Lewandowski. Przewodniczącym Pomorskiej Rady 
Przedsiębiorczości ponownie został wybrany Zbigniew Canowiecki, w Ra-
dzie Społecznej NFZ – Kazimierz Lewandowski. Ponadto wielu członków 
GZP społecznie działało w Wojewódzkiej i Powiatowych Radach Zatrud-
nienia. Oto, co powiedział prezes Marek Radecki o swym udziale w dzia-
łalności EFS: 

– W 2009 roku zostałem wytypowany przez Pracodawców RP do 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Ze strony polskiej w skład Fun-
duszu wchodzą przedstawiciele rządu, pracodawców i związkowców. 
Jest to jakby powtórzenie Komisji Trójstronnej. Rolą strony rządowej 
jest przygotowanie nowych przepisów, a pracodawcy i związki zawodowe 

48 Por. Sprawozdanie z działalności zarządu GZP za okres od 22.11.2006 do 
27.05.2010, dz.cyt., s. 5.

49 Stanowisko pomorskich organizacji pracodawców i przedsiębiorców w spra-
wie projektu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013; archiwum 
Pracodawców Pomorza.

50 Tamże, s. 3.

Po uroczystości był czas 
na zwiedzenie Thier koło 
Frankfurtu – najstarszego 
miasta w Niemczech z czasów 
rzymskich. Od lewej: Jan 
Klapkowski, Marek Radecki, 
Barbara Hass-Darnowska, 
Tadeusz Kotarski i Gabriela Fliss- 
-Darnowska (01.03.2007)
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są konsultantami i te przepisy opiniują. EFS jest jednym z dwóch fun-
duszy europejskich, które dzielą największe pieniądze. Są to inwestycje 
w ludzi, a więc w poprawę organizacji, przyuczenia do zawodu, urucho-
mienie swojej własnej działalności gospodarczej itp. Rola przedstawiciela 
pracodawców polega więc na tym, żeby część tych pieniędzy, przycho-
dzących do pracowników z Unii Europejskiej poprzez Ministerstwo Roz-
woju Regionalnego i urzędy pracy, była kierowana do przedsiębiorców.

* * *

Gdański Związek Pracodawców zawsze promował podnoszenie kwalifi-
kacji przez przedsiębiorców. Problem ten przybliża członek Zarządu GZP 
Wojciech Rybowski: 

– Pierwsza połowa lat dziewięćdziesiątych była okresem, kiedy trans-
formacja gospodarcza w naszym kraju nabierała dopiero rumieńców. 
Ze strony menedżerów było nieco inne zapotrzebowanie na wiedzę, niż po 
roku dwutysięcznym. Zasadnicza różnica polegała na tym, że w pierw-
szych dziesięciu latach transformacji większa część szkoleń określana 
była jako twarde. Były to szkolenia z finansów, z marketingu, zarządza-
nia projektami, zarządzania jakością, a więc takie, które przynosiły mie-
rzalną wiedzę. Od końca lat dziewięćdziesiątych, a szczególności po roku 
dwutysięcznym, zaczęły nabierać znaczenia, a potem brać górę, szkolenia 
z tak zwanych umiejętności miękkich, na przykład sztuki komunikowa-
nia, negocjacji, kierowania zespołem, autoprezentacji. 

Na przestrzeni minionych lat członkom Gdańskiego Związku Pracodaw-
ców Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów proponowała różne pro-
dukty, jak na przykład Podyplomowe Studia Menedżerskie, Podyplomowe 
Studia Zarządzania Projektami, Profesjonalne Studium Finansów dla Mene-
dżerów, Studium Doskonalenia Umiejętności Menedżerskich czy Studium 
Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Związek współpracował również z innymi 
instytucjami, prowadzącymi działalność oświatową, jak na przykład Gdań-
ska Akademia Kształcenia Zawodowego, Gdyńska Fundacja Gospodarcza, 
Oświata Lingwista, Prosper Consulting, ITM Komputery czy Instytut Badań 
nad Gospodarką Rynkową. Szczególną współpracę GZP podjął z Agencją 
Rozwoju Pomorza przy organizowaniu spotkań, dających przedsiębiorcom 
praktyczną wiedzę o możliwościach pozyskiwania unijnych środków finan-
sowych na rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.

Działaniom edukacyjnym towarzyszyły spotkania członków GZP z sze-
fami najważniejszych instytucji Pomorza, takich jak: Izba Skarbowa, Pań-

stwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy Wojewódzki 
Urząd Pracy lub jego powiatowe odpowiedniki. Dzięki współpracy z tymi 
instytucjami członkowie Związku mogli dowiadywać się o najnowszych roz-
wiązaniach i przepisach prawnych, dotyczących danej dziedziny. Chociażby 
przy pomocy Urzędu Skarbowego GZP zorganizował szkolenia poświęcone 
rozliczeniom eksportowym między krajami Unii Europejskiej oraz z kra-
jami spoza niej, a także podatków VAT, CIT i PIT. 

* * *

7 października 2009 roku w Sali Polskiej Filharmonii Bałtyckiej na Oło-
wiance odbyła się gala z okazji dwudziestolecia Gdańskiego Związku Pra-
codawców (dokładniej: ruchu pracodawczego na Pomorzu, ponieważ GZP 
miał dopiero osiemnaście lat). W wydarzeniu udział wzięło około ośmiu-
set osób, w tym także: były prezydent Lech Wałęsa, prezydent KPP Andrzej 
Malinowski, przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych 
Pomorza, zaprzyjaźnionych organizacji i  instytucji, a przede wszystkim 
członkowie Związku. Uroczystość uświetnił koncert orkiestry Akademii 
Muzycznej w Gdańsku. Na wniosek Wojewody Pomorskiego za zasługi 
w działalności na rzecz społeczności lokalnej, a także za wzorowe, sumienne 
wykonanie obowiązków, wynikających z pracy zawodowej, Prezydent RP 
przyznał wielu przedsiębiorcom odznaczenia państwowe i medale. Pierwszą 
część odznaczeń Wojewoda Pomorski Roman Zaborowski wręczył w trakcie 
gali, a drugą część – 27 maja 2010 roku w Gdańsku podczas Zgromadzenia 
Ogólnego Sprawozdawczo-Wyborczego. 

Dwudziestolecie Gdańskiego 
Związku Pracodawców 

w Filharmonii Bałtyckiej. 
Od lewej: Jan Zarębski, 

Zbigniew Borkowski, Andrzej 
Malinowski, Lech Wałęsa, 

Roman Zaborowski, Wiesław 
Byczkowski i Zbigniew 

Canowiecki (07.10.2009) 



5. Nowe otwarcie  
po 2010 roku

Założenia programowo-organizacyjne

27 maja 2010 roku w budynku NOT w Gdańsku odbyło się Zgromadze-
nie Ogólne Sprawozdawczo-Wyborcze Gdańskiego Związku Pracodawców. 
Po wręczeniu odznaczeń przez Wojewodę Pomorskiego Romana Zabo-
rowskiego sprawozdanie z działalności w minionej kadencji 2006–2009 
przedstawił Przewodniczący Związku Jan Zarębski, który nie ubiegał się 
o reelekcję. „W sposób szczególny została podkreślona współpraca GZP 
z Konfederacją Pracodawców Polskich, jak i zaangażowanie w określone 
działania poszczególnych członków zarządu”51. Przewodniczący podzięko-
wał wszystkim członkom Zarządu, jak i Dyrektorowi Biura, za dwie kaden-
cje owocnej współpracy i zrealizowanie zamierzonych celów. 

51 Protokół ze zgromadzenia ogólnego sprawozdawczo-wyborczego GZP z dnia 
27.05.2010, s. 2–3; archiwum Pracodawców Pomorza.

Zgromadzenie Ogólne 
Sprawozdawczo-Wyborcze 

w budynku NOT w Gdańsku 
(27.05.2010) 
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Uczestniczący w obradach członkowie Związku na kolejną IX kadencję 
wybrali na nowego Przewodniczącego GZP Zbigniewa Canowieckiego, do-
tychczasowego Wiceprzewodniczącego Związku. Pozostały skład Zarządu 
na kolejną kadencję przedstawiał się następująco: Zbigniew Borkowski – 
Wiceprzewodniczący Zarządu, prezes Infracorr Sp. z o.o.; Marek Stawski 
– Wiceprzewodniczący Zarządu, prezes firmy Profarm Sp. z o.o.; Tomasz 
Balcerowski – członek Zarządu, prezes firmy Ekoinbud sp. z o.o.; Wojciech 
Grochowiecki – członek Zarządu, właściciel Kancelarii Radców Prawnych 
Koneksja s.c.; Elżbieta Hass-Darnowska – członek Zarządu; reprezentująca 
Stabilator sp. z o.o.; Lidia Kodłubańska – członek Zarządu, dyrektor Szpitala 
Miejskiego im. J. Brudzińskiego w Gdyni; Marek Radecki – członek Zarządu, 
prezes PPHU Arco; Wojciech Rybowski – członek Zarządu, prezes Gdańskiej 
Fundacji Kształcenia Menedżerów. Natomiast członkami Komisji Rewizyj-
nej na kolejną kadencję zostali: Katarzyna Wróblewska – Przewodnicząca 
Komisji, Kancelaria Doradcy Podatkowego Katarzyny Wróblewskiej; Marek 
Rusiecki – członek Komisji, Adwokacko-Radcowska Kancelaria Prawnicza 
J. Buss & M. Rusiecki; Ryszard Lemańczyk – członek Komisji, BACC S.A.; 
Roman Sawicki – członek Komisji, właściciel firmy SKAT.

Cele i zadania na nową kadencję zostały nakreślone w Założeniach pro-
gramowo-organizacyjnych Gdańskiego Związku Pracodawców oraz w Planie 
pracy Zarządu GZP do końca 2010 roku. Dokumenty zostały przygotowane 
przez Przewodniczącego Zbigniewa Canowieckiego i zatwierdzone uchwałą 
Zarządu 2 sierpnia 2010 roku. Brzmiały następująco:

„– Wspieranie działań podmiotów gospodarczych zrzeszonych w GZP, 
zmierzających do ich rozwoju i sprawnego funkcjonowania (w tym za-
rządzanie kadrami, procesami biznesowymi, promocją i PR firm, roz-
wiązywanie problemów środowiskowych, barier finansowych, prawnych 
i organizacyjnych);

– Reprezentowanie interesów członków wobec władzy ustawodawczej 
i wykonawczej;

– Działanie na rzecz dialogu społecznego oraz utrzymania poprawnych 
stosunków pracodawca–pracobiorca;

– Uczestnictwo członków GZP w pracach organów samorządowych i przed-
stawicielskich, jak na przykład: Pomorska Rada Przedsiębiorczości przy 
Marszałku Województwa Pomorskiego, Wojewódzka Komisja Dialogu 
Społecznego, Wojewódzka Rada Zatrudnienia, Rada Oddziału NFZ 
w Gdańsku itp.;

– Współpraca z władzami administracyjnymi i samorządowymi oraz 
organizacjami okołogospodarczymi;

– Pomoc członkom Związku w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych 
oraz w pozyskiwaniu środków finansowych z funduszy strukturalnych;

– Współpraca z uczelniami wyższymi, instytutami naukowymi oraz or-
ganizacjami, badającymi problemy związane z gospodarką i przedsię-
biorczością;

– Prowadzenie działalności szkoleniowo-edukacyjnej;
– Publiczne prezentowanie stanowiska członków GZP odnośnie do aktual-

nych problemów gospodarczych kraju, polityki fiskalnej rządu oraz dzia-
łań władz regionalnych i miejskich w zakresie spraw, mających istotny 
wpływ na działalność firm lub rozwój przedsiębiorczości w regionie”52. 

Należy zwrócić uwagę, że istotnym nowym elementem działań związa-
nych z aktywizacją członków Związku był program budowy oddziałów GZP 
we wszystkich powiatach województwa pomorskiego z zaleceniem wykorzy-
stania dotychczasowych liderów lokalnych w tych miastach regionu, gdzie 
przedstawiciele GZP działali. Podejmując taką inicjatywę budowy struk-
tury terenowej Związku, nowy Przewodniczący argumentował to potrzebą 
stworzenia odpowiedniej reprezentacji GZP w mniejszych miejscowościach. 
Dzięki temu Związek mógł mieć własnych reprezentantów w lokalnym dia-
logu społecznym z władzą samorządową i gminną. Za jedno z najistotniej-
szych działań Przewodniczący Zbigniew Canowiecki uznał usprawnienie 
systemu przygotowywania stanowisk Związku w różnych kwestiach, ma-
jących zasadniczy wpływ na działalność gospodarczą prowadzoną przez 
przedsiębiorców. Chodziło o wypowiadanie się pracodawców w sprawach, 
dotyczących zmian legislacyjnych, fiskalnych, stosunków pracy, czy nowych 
programów rządowych lub samorządowych. Dlatego autor założeń zapro-
ponował rozważenie możliwości poszerzenia pola współdziałania z innymi 
na Pomorzu związkami pracodawczymi, organizacjami samorządu gospo-
darczego czy stowarzyszeniami biznesowymi. W tym kontekście istotnym 
elementem było założenie zacieśnienia współpracy z KPP oraz wzmocnienia 
pozycji GZP we władzach Konfederacji Pracodawców Polskich. Podkreślono 
również konieczność udziału przedstawicieli GZP w różnych strukturach 

52 Założenia programowo-organizacyjne Gdańskiego Związku Pracodawców 
oraz plan pracy zarządu GZP do końca 2010 roku, Gdańsk 2010; archiwum Pra-
codawców Pomorza. 
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podczas Zgromadzenia 
Ogólnego Sprawozdawczo-
Wyborczego GZP w budynku 
NOT w Gdańsku (27.05.2010) 
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krajowych i wojewódzkich, na których rozpatrywane są problemy gospo-
darcze i społeczne kraju i regionu.

Ważną kwestią, jaką Gdański Związek Pracodawców powinien podjąć 
jako wyzwanie dla przyszłości, zdaniem Przewodniczącego Zbigniewa Cano-
wieckiego, było pozyskanie własnej siedziby. Praktycznie zaraz po ukonstytu-
owaniu się nowych władz, Przewodniczący rozpoczął rozmowy z władzami 
Gdańska, które zaproponowały zabytkowy obiekt do remontu. Wymagało 
to jednak „pełnej mobilizacji członków do jednorazowego wsparcia finanso-
wego, a przede wszystkim pomocy przedsiębiorstw budowlano-remontowych 
zrzeszonych w naszym Związku”53. Zwrócono również uwagę, że dotychczas 
Związek nie posiadał własnych nagród lub dedykowanych statuetek przy-
znawanych członkom lub przez członków GZP, ani cyklicznych uroczysto-
ści, promujących organizację (poza doroczną majówką przedsiębiorców 
w Szymbarku, gdzie Związek był współorganizatorem), odpowiadających 
pozycji i znaczeniu GZP.

Obok prac związanych z głębokimi zmianami wizerunkowymi od sa-
mego początku IX kadencji – mimo wakacyjnego okresu – życie organizacji 
toczyło się na wysokich obrotach. Nowy Zarząd Gdańskiego Związku Pra-
codawców od początku kadencji przywiązywał szczególną uwagę do współ-
pracy pomorskiego biznesu z wyższymi uczelniami Trójmiasta i ze związ-
kami zawodowymi. Podjął uchwały, powołujące pełnomocnika zarządu do 
spraw dialogu społecznego i kontaktów ze związkami zawodowymi, którym 
został Kazimierz Janiak, szef Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finanso-
wej oraz pełnomocnika zarządu GZP do spraw realizacji inicjatyw gospo-
darczych – Szczepana Gapińskiego. Oto jego refleksje:

– Przyszedłem do organizacji w momencie, kiedy kierownictwo Gdań-
skiego Związku Pracodawców objął prezes Zbigniew Canowiecki. Prze-
konany był, z czym się całkowicie zgadzałem, że należy stworzyć taki 
model organizacyjny, który zaangażuje do współpracy jak największą 
liczbę osób spośród członków organizacji. Rozwiązanie widział w two-
rzeniu oddziałów terenowych, aktywizacji istniejących sekcji branżo-
wych oraz sprawnie działającym biurze organizacji. I  jeszcze otwarcie 
kolejnego pola aktywności członków poprzez powoływanie ich na peł-
nomocników w poszczególnych zakresach tematycznych. Dzisiaj po-
siadamy wielu pełnomocników, między innymi do spraw wizerunku, 
marketingu, współpracy z gospodarką morską, związków zawodowych, 
etyki w biznesie i tym podobnych. Organizując liczne przedsięwzięcia, 
podjęliśmy próbę zintegrowania członków organizacji, a także chcieli-
śmy pokazać naszą obecność i rolę w regionie.

53 Tamże.

Domeną organizacji są nie tylko duże wydarzenia. Satysfakcję stwarza 
także przygotowanie małych, branżowych spotkań tematycznych. Takimi 
z pewnością były warsztaty i konferencje: Przedsiębiorcy – Uczelnie Wybrzeża, 
Przedsiębiorcy – Szkoły Zawodowe Pomorza, Rynek pracy – Pracodawcy – 
Edukacja, Młodzi na rynku pracy – problemy z bezrobociem, czy konferencja 
poświęcona problemom stworzenia pomorskiej Metropolii. 

* * *

W jednej z pierwszych uchwał podjętych w nowej kadencji Zarząd po-
stanowił dokonać zmian wizerunku organizacji i rozpocząć konsultacje 
z członkami Związku w zakresie zmiany nazwy „Gdański Związek Praco-
dawców” na „Pracodawcy Pomorza”. Wzięte zostały pod uwagę wcześniejsze 
postulaty członków GZP – szczególnie z innych miast województwa pomor-
skiego, aby rozważyć możliwość zastąpienia w nazwie Związku słowa „Gdań-
ski” na „Pomorski”. Tym bardziej, że również Konfederacja Pracodawców 
Polskich dokonała zmiany na „Pracodawcy RP”. Stara nazwa Związku nie 
pasowała do nowej odsłony organizacji, która w 2010 roku skupiała prze-
szło 500 podmiotów z całego województwa pomorskiego oraz firmy spoza 
naszego regionu, a nawet kraju. Dlatego też Zarząd podjął się konsultacji 
z sekcjami i liderami lokalnymi54. Po dokładnym rozważeniu wyników tego 
sondażu stwierdzono, że zmiana nazwy będzie możliwa podczas Zgroma-
dzenia Ogólnego GZP, które zaplanowano na 25 listopada 2010 roku. Zgro-
madzenie przyjęło więc zasadnicze, wręcz rewolucyjne zmiany, zawarte 
w nowej wersji statutu rozesłanego wcześniej wszystkim członkom i przy-
jętego jednogłośnie przez zebranych. Zmiany statutowe dotyczyły nie tyko 
nowej nazwy i logo organizacji, ale również wprowadzały wielooddziałową 
strukturę Związku. W grudniu Sąd Rejestrowy w Gdańsku wpisał do re-
jestrów nowy statut, obowiązujący od 1 stycznia 2011 roku. Na mocy no-
wego statutu Gdański Związek Pracodawców zmienił nazwę na Pracodawcy 
Pomorza, zmieniając również logo na stylizowanego Gryfa Pomorskiego. 
Główna misja organizacji wyznaczona przez statut nie uległa zmianie i na-
dal była to dbałość o interesy swoich członków. Natomiast główne zadania 
zostały znacznie rozszerzone stosownie do obecnych realiów życia społecz-
nego i gospodarczego, a do nich należy:

„a. Reprezentowanie społecznych i gospodarczych interesów swoich człon-
ków wobec organów władzy publicznej i związków zawodowych oraz 
innych organizacji i instytucji.

54 Uchwała nr 12/2010 Zarządu Gdańskiego Związku Pracodawców z dnia 
02.08.2010; archiwum Pracodawców Pomorza.
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b. Działanie na rzecz ochrony dobrego imienia członków zarządów i rad 
nadzorczych oraz kadry menedżerskiej członków Organizacji przed ja-
kimikolwiek przejawami dyskryminacji.

c. Działanie na rzecz tworzenia i utrzymania ładu i porządku społecz-
nego w stosunkach pracy.

d. Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej w działalno-
ści gospodarczej.

e. Wspieranie działań, zmierzających do rozwoju gospodarczego, w szcze-
gólności regionu Pomorza, m.in. poprzez wspieranie przedsiębiorczości 
i innowacyjności, a także procesu dalszej integracji gospodarczej regionu 
z Unią Europejską.

f. Oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa gospodarczego i so-
cjalnego, wspierającego rozwój pracodawców, w szczególności poprzez:
– przedstawianie organom władzy publicznej i innym organizacjom 

i instytucjom informacji oraz ocen na temat funkcjonowania gospo-
darki,

– wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych, dotyczących sfer 
działania Organizacji, a także uczestniczenie na zasadach określo-
nych w przepisach prawa w opracowywaniu projektów aktów praw-
nych w tym zakresie.

g. Wspieranie działań i udzielanie pomocy zrzeszonym członkom w za-
kresie:
– rozwiązywania sporów zbiorowych,
– zawierania i wypowiadania układów zbiorowych pracy.

h. Inicjowanie i ułatwianie członkom Organizacji nawiązywania kontak-
tów zagranicznych i współpracy gospodarczej z partnerami zagranicz-
nymi.

i. Wspieranie i organizowanie kształcenia pracodawców, w szczególności 
w zakresie: prawa, ekonomii, stosunków pracy, organizacji i zarządza-
nia.

j. Współdziałanie z terenowymi organami władzy publicznej, samorządu 
terytorialnego, związkami zawodowymi, organizacjami i instytucjami, 
w szczególności na płaszczyźnie gospodarczej, w tym w zakresie reali-
zacji projektów unijnych.

k. Współpraca z mediami, ośrodkami naukowymi publicznymi i nie-
publicznymi, jednostkami upowszechniania kultury i sztuki, orga-
nizacjami pozarządowymi, biznesowymi, osobami fizycznymi oraz 
innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi, biznesowymi, 
osobami fizycznymi oraz innymi instytucjami i organizacjami, dzia-
łającymi w kraju i za granicą w zakresie wspierania celów i zadań  
Organizacji.

l. Inicjowanie i wspieranie działań, mających na celu promocję, wzrost 
atrakcyjności i konkurencyjności Organizacji i jej członków”55.

Te cele i zadania organizacja realizuje poprzez delegowanie swych przed-
stawicieli do prac w organach doradczych władzy publicznej oraz w orga-
nizacjach i  instytucjach opiniodawczo-doradczych; formułowanie opinii 
we wszystkich sprawach związanych z gospodarką, stosunkami pracy i wa-
runkami działania członków organizacji; opiniowanie założeń i projektów 
ustaw oraz aktów wykonawczych do ustaw, dotyczących interesów człon-
ków organizacji; tworzenie platformy na rzecz zrównoważonego rozwoju 
regionu; organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń czy doradztwa, 
wreszcie prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem docho-
dów na realizację celów statutowych organizacji56.

Skąd wzięła się idea głębokich zmian w Gdańskim Związku Praco-
dawców? Wyjaśnia to prezes Zarządu Pracodawców Pomorza, Zbigniew 
Canowiecki:

– Sądziłem, że najważniejszą sprawą jest uaktywnienie naszej organi-
zacji, a co za tym idzie, zmobilizowanie do działania wszystkich członków 
GZP. Żeby to uczynić i żeby członkowie uznali, że jest to organizacja, 
która jest im potrzebna i że poprzez nią mogą realizować swoje postu-
laty, to muszą zaangażować się w jej funkcjonowanie. Dlatego po obję-
ciu funkcji Przewodniczącego Związku przygotowałem projekt strategii, 
w której przedstawiłem różnego rodzaju możliwości wydobycia tej ak-
tywności z naszych członków. Zaproponowałem, aby utworzyć nowe 
funkcje społeczne, w tym między innymi pełnomocników, doradców, 
ekspertów, aby każdy pracodawca w naszej organizacji mógł znaleźć 
dla siebie miejsce i płaszczyznę do wypowiedzi czy działania. Jeżeli na 
przykład przychodzi do mnie ktoś z pomysłem na organizację współ-
pracy przedsiębiorców chińskich i polskich, a ja stwierdzam, że ma on 
realne możliwości i przygotowanie w tym zakresie, wówczas proponuję 
Zarządowi, abyśmy powołali go na pełnomocnika Zarządu do spraw 
współpracy polsko-chińskiej. Wtedy ma on legitymację do działania 
i możliwość zwracania się do naszych członków i partnerów oraz wszyst-
kich zainteresowanych utworzeniem platformy czy forum współpracy. 
Pełnomocnicy mogą realizować określony program, a w konsekwencji 
organizować różnego rodzaju spotkania, seminaria, konferencje czy misje 

55 Pracodawcy Pomorza – Statut Organizacji zarejestrowany 20.12.2010 r. 
w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, s. 2–3; archiwum Pracodawców 
Pomorza.

56 Tamże.
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gospodarcze. Ponadto uznaliśmy, że warto, aby oprócz sekcji branżowych 
we wszystkich powiatach województwa pomorskiego powstały rów-
nież oddziały regionalne, żeby uaktywnić środowiska lokalnych przed-
siębiorców. Chcieliśmy, aby przykładowo przedsiębiorca z Wejherowa, 
który ma firmę budowlaną, nie tylko raz na dwa miesiące przyjeżdżał 
do Gdańska na spotkanie sekcji budownictwa i infrastruktury, choć jest 
to ważne ze względu na kontakt z kolegami z branży. Istotna jest jed-
nak również działalność tego przedsiębiorcy na rzecz swojego miasta 
i udział w bieżącym rozwiązywaniu problemów środowiska gospodar-
czego w zakresie chociażby dostępności infrastruktury komunikacyjnej 
lub problemów administracyjnych związanych z uzyskiwaniem okre-
ślonych zgód lub pozwoleń. Słowem – trzeba tę lokalną reprezentację 
tak uaktywnić, żeby przedsiębiorcy skupieni w danym oddziale stali się 
partnerami dla lokalnej władzy: starosty, burmistrza czy wójta. Interes 
pojedynczego przedsiębiorcy trzeba skonfrontować z odczuciami całego 
środowiska: czy wszyscy podobnie odbierają dany problem, z którym 
chcemy wystąpić do lokalnej władzy, czy też instytucji nadzorczej lub 
kontrolnej typu Państwowa Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Ruchu Dro-
gowego, Powiatowy czy Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego. 
Sensem naszych działań było to, abyśmy jako Związek właściwie od-
nosili się do problemów, które występują na styku z tymi instytucjami, 
jak również na styku z władzą administracyjną lub samorządową. Jeżeli, 
na przykład, burmistrz chce podnieść jakiś lokalny podatek, to lepszym 
rozwiązaniem jest wcześniejsze uzgodnienie z naszym środowiskiem, 
dlaczego jest to proponowane i w jakim zakresie. Potem lepiej wspólnie 
bronić tego rozwiązania niż oprotestowywać coś, co wcześniej uchwa-
liła rada miasta czy powiatu. Chcemy więc mówić o współpracy i współ-
działaniu na rzecz lokalnej społeczności. Dzięki takiej nowo przyjętej 
strategii udało nam się poszerzyć udział przedsiębiorców w ważnych 
gremiach decyzyjnych i opiniotwórczych, umożliwiających wyrażanie 
naszych opinii oraz wpływanie na sprawy, mających istotne znaczenie 
dla rozwoju gospodarczego regionu.

Wypowiedź tę uzupełnia Szczepan Gapiński, pełnomocnik zarządu Pra-
codawców Pomorza do spraw realizacji inicjatyw gospodarczych: 

– Pomysł z oddziałami okazał się trafiony. Przewodniczący oddzia-
łów są reprezentantami lokalnego środowiska przedsiębiorców oraz 
organizacji wobec lokalnej władzy, wójtów, burmistrzów czy prezyden-
tów miast. Oddziały, realizując zadania statutowe, mogą formułować 
opinie we wszystkich sprawach związanych z gospodarką, tworzą plat-
formę na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu. Zauważamy również, 

że aktywizacji uległa działalność istniejących sekcji branżowych czy fo-
rów, skupiających naszych członków wokół danej branży. W ostatnim 
okresie powstały nowe sekcje, przykładowo firm podejmujących tema-
tykę informatyczno-telekomunikacyjną, czy sekcja zarządzania zasobami 
ludzkimi. Warto wspomnieć o aktywności sekcji budownictwa i infra-
struktury kierowanej przez Zbigniewa Borkowskiego, prezesa firmy 
Infracorr, przez wiele lat aktywnego członka Zarządu organizacji, peł-
niącego również funkcję Wiceprezesa Zarządu jako wzorcowej w swej 
działalności. Wśród forów wyróżnia się aktywność Forum Kobiet, Fo-
rum Młodego Przedsiębiorcy, a ostatnio uruchomiono nową platformę 
dialogu – Forum Współpracy Biznesu i Nauki. I wreszcie Biuro Orga-
nizacji, zapewniające wszystkim obsługę administracyjną i  informa-
cyjną. Od jego sprawności zależy zarówno realizacja wielu pomysłów, 
jak i ogólny wizerunek Organizacji. Działalność Biura skupia się wokół 
spraw członkowskich, inicjatyw i projektów organizacji oraz kontaktów  
z instytucjami.

Główną częścią organizacji Pracodawcy Pomorza jest Zgromadzenie 
Ogólne zwoływane przynajmniej raz w roku. Do jego kompetencji należy 
uchwalanie ramowego programu działania Związku na okres kadencji, za-
twierdzanie rocznych planów działania, budżetu oraz sprawozdania z ich 
wykonania. Wybierany co trzy lata Zarząd składa się z minimum siedmiu 
osób, w tym z Prezesa, co najmniej dwóch Wiceprezesów oraz minimum 
czterech członków. Prowadzi on bieżące sprawy organizacji, realizuje pro-
gram działania oraz sprawuje nadzór nad majątkiem i finansami orga-
nizacji, a także nad działalnością biura. Posiedzenia Zarządu odbywają 
się minimum raz w miesiącu. Natomiast Komisja Rewizyjna składa się 
z pięciu członków, którzy spotykają się raz na kwartał i do jej kompeten-
cji jako organu kontrolnego Organizacji należy sprawdzanie całokształtu 
prac organów organizacji, w szczególności: „realizacji uchwał, wykonania 
programów, planów oraz budżetu organizacji”57. Z kolei oddziały mają Za-
rządy, z Przewodniczącym na czele, wybierane wyłącznie przez członków 
oddziału. W tym miejscu należy dodać, że w dniu obrad Zgromadzenia 
Ogólnego 25 listopada 2010 roku odbyło się spotkanie założycielskie Od-
działu Pracodawców Pomorza w Sopocie. Akces do Organizacji zgłosiło 
25 przedsiębiorców (obecnie lista członków liczy 48 przedsiębiorców, ma-
jących swe siedziby na terenie miasta), a na czele trzyosobowego Zarządu 
stanął jego Przewodniczący Rafał Zawadzki prezes Zarządu Euroexport  
sp. z o.o. 

57 Tamże, s. 6–8.
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Działanie w nowej formule organizacji.

Od początku nowej IX kadencji Zarządu kontynuowano spotkania przed-
siębiorców z instytucjami nadzorującymi. Jedno z takich spotkań odbyło 
się na początku września 2010 roku, kiedy to przedstawiciele organizacji 
w ramach działającej sekcji budownictwa i  infrastruktury pod przewod-
nictwem Zbigniewa Borkowskiego spotkali się z okręgowym inspektorem 
pracy Mieczysławem Szczepańskim. Omówiono ważne sprawy związane 
z bezpieczeństwem w miejscu pracy, poruszono również temat kar na-
kładanych przez urząd na przedsiębiorców. Należy jednak w tym miejscu 
zwrócić uwagę, że regularne spotkania w ramach działalności organizacji 
z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy umożliwiło lepsze pozna-
nie się stron, a ponadto przyczyniło się do zmiany polityki PIP z instytucji 
restrykcyjnej na bardziej skłonną do dialogu. Doceniając jej metamorfozę, 
Pracodawcy Pomorza w 2013 roku przyznali Państwowej Inspekcji Pracy 
nagrodę specjalną Dialogus Supra Omnia – Dialog ponad wszystko za profi-
laktykę i współpracę ze środowiskiem gospodarczym. Z kolei w październiku 
2010 roku przedstawiciele Pracodawców Pomorza spotkali się z Wojewódz-
kim Inspektorem Transportu Drogowego, przedkładając mu konkretne 
uwagi, które wynikały z kontaktów z inspektorami w terenie, a dotyczyły 
stanu i bezpieczeństwa dróg w całym regionie. Dla usprawnienia współpracy 
z tą instytucją Zarząd oddelegował dyrektora Juliana Zielińskiego do Rady 
Konsultacyjnej przy WITD, którego zobowiązał do przekazywania Zarzą-
dowi wniosków i spostrzeżeń, dotyczących kwestii drogowych. Zadaniem 
dyrektora jest też informowanie Zarządu Pracodawców Pomorza o stopniu 
realizacji postulatów organizacji.

* * *

Jedną z pierwszych inicjatyw nowego Zarządu było zorganizowanie 21 paź-
dziernika 2010 roku we współpracy z Politechniką Gdańską warsztatów o na-
zwie Przedsiębiorcy – Uczelnie Pomorza. Wzięły w nich udział osoby ze świata 
nauki i biznesu, a także instytucji z otoczenia biznesu oraz Samorządu Wo-
jewództwa Pomorskiego, które dyskutowały w sześciu zespołach roboczych. 
Wypracowane wnioski przekazały następnie do realizacji przez powołane ko-
misje. „Warsztaty – czytamy w agendzie – miały służyć zainicjowaniu procesu 
współdziałania regionalnych partnerów w ramach współpracy wewnątrz regio-
nalnej, jak też wspólnego poszukiwania okazji do współpracy z partnerami kra-
jowymi i zagranicznymi dla zdynamizowania własnego rozwoju i umocnienia 
pozycji konkurencyjnej, a tym samym poprawy pozycji i wizerunku Pomorza 
jako regionu szans i możliwości dla inwestorów i partnerów gospodarczych”.

Podczas trwania warsztatów, w których uczestniczył również Marszałek 
Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Przewodniczący Gdańskiego 
Związku Pracodawców Zbigniew Canowiecki oraz członek zarządu Woj-
ciech Rybowski, podpisano umowy o współpracy z trzema największymi 
w Trójmieście wyższymi uczelniami, które rozszerzały zakres działalności 
organizacji. Ze strony Politechniki Gdańskiej podpis na dokumencie złożył 
Prorektor do spraw Infrastruktury i Organizacji profesor doktor habilito-
wany Jan Godlewski, Uniwersytet Gdański reprezentował Rektor profesor 
doktor habilitowany Bernard Lammek, a Akademię Morską w Gdyni – Rek-
tor profesor doktor habilitowany inżynier Romuald Ćwilewicz i Prorektor 
do spraw Nauki, profesor doktor habilitowany Piotr Jędrzejowicz. Umowy 
podpisane z władzami każdej uczelni oddzielnie zawierają tę samą treść. 
We wstępie dokumentu strony wyjaśniają, że uznają: „celowość silniejszej 
integracji oraz zbliżenia środowisk gospodarczych i naukowych, a w szczegól-
ności konieczność kształcenia na poziomie wyższym w sposób dostosowany 
do aktualnych potrzeb rynku pracy”58.

Dalej strony określają szeroki zakres nawiązanej współpracy. Będą to 
między innymi: „szkolenia i dokształcania pracodawców i pracowników pra-
codawców zrzeszonych w Gdańskim Związku Pracodawców, prowadzenia 
na zasadach partnerskich studiów podyplomowych i kursów zawodowych, 
opracowywania ramowych programów studiów i dostosowywania ich do po-
trzeb praktyki gospodarczej, promowania badań naukowych przydatnych 
dla rozwoju gospodarczego i innowacyjności, promowania wśród pracodaw-
ców zrzeszonych w Związku najlepszych studentów i absolwentów Politech-
niki Gdańskiej, organizacji praktyk studenckich oraz staży dla pracowników 
i doktorantów Politechniki Gdańskiej w przedsiębiorstwach i firmach zrze-
szonych w Związku Pracodawców, fundowania stypendiów dla szczególnie 
uzdolnionych studentów, doktorantów i młodych pracowników Politech-
niki Gdańskiej”59. Taki sam zakres współpracy określony został w umo-
wach z Uniwersytetem Gdańskim i Akademią Morską w Gdyni. W efekcie 
warsztatów i podpisanych umów zrodziła się koncepcja programu badań 
pilotażowych, której celem będzie rozpoznanie zainteresowania oraz moż-
liwych obszarów współpracy pracodawców z nauczycielami akademickimi 
na wybranych kierunkach nauczania w pomorskich uczelniach. Badanie 
służyć ma poznaniu nauczycieli akademickich zainteresowanych współ-
pracą z praktyką gospodarczą oraz określeniu proponowanych przez nich 

58 Umowa o współpracy zawarta w dniu 21.10.2010 r. w Gdańsku pomiędzy 
Gdańskim Związkiem Pracodawców (…) a Politechniką Gdańską; archiwum Pra-
codawców Pomorza.

59 Tamże.
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obszarów współpracy z przedsiębiorcami zrzeszonymi w organizacji Pra-
codawcy Pomorza60.

– Chodzi o to, by po obu stronach dopasowywać podaż i popyt, 
by była ściślejsza współpraca między uczelniami, a praktyką – wyjaśniał 
Wojciech Rybowski. – W uczelniach sporządzono listę prac różnych na-
ukowców, które mogą być zastosowane właśnie w praktyce. Natomiast 
Gdański Związek Pracodawców stara się być katalizatorem tej współ-
pracy, która w naszym kraju nie przedstawia się najlepiej w przeciwień-
stwie do Zachodu, gdzie szereg badań naukowych jest finansowanych 
przez sektor prywatny. 

Niejako kontynuacją przyjętej polityki władz organizacji budowania do-
brych relacji na polu nauka–biznes było rozszerzenie tej strategii o szkol-
nictwo zawodowe. Przedsiębiorcy zrzeszeni w Pracodawcach Pomorza 
zwrócili uwagę na brak podstawowych umiejętności, które młodzi ludzie 
powinni umieć, przychodząc do pracy. Dlatego też organizacja podjęła 
pierwsze kroki zmian, jakie powinny nastąpić w edukacji zawodowej. W tym 
celu zorganizowano warsztaty Przedsiębiorcy – szkoły zawodowe Pomorza, 
które odbyły się 10 stycznia 2011 roku pod patronatem Mieczysława Struka 

60 Por. pracodawcypomorza.pl.

Marszałka Województwa Pomorskiego i Romana Zaborowskiego Wojewody 
Pomorskiego oraz przy udziale Minister Edukacji Narodowej Katarzyny 
Hall. „Istotą inicjatywy – czytamy w agendzie warsztatów – jest doprow-
adzenie do spotkania przedstawicieli potencjalnych partnerów współpracy: 
przedsiębiorstw regionu pomorskiego, szkół zawodowych, instytucji otoczenia 
biznesu oraz samorządu województwa pomorskiego jako animatora i patrona 
regionalnych procesów społeczno-gospodarczych”. Celem spotkania miało być 
włączenie się pracodawców w proces kształcenia zawodowego, w tym udział 
w opracowaniu szkolnych programów nauczania oraz udział w przeprow-
adzaniu egzaminów zawodowych; podniesienie na wyższy poziom jakości 
kształcenia zawodowego bez względu na wahania koniunktury gospodar-
czej; uruchomienie procesu wzajemnego otwierania się przedsiębiorstw, 
szkół zawodowych, instytucji otoczenia biznesu na wzajemne potrzeby jako 
sposobu budowania przewagi konkurencyjnej na rynku oraz wykorzystania 
i rozwoju własnego potencjału.

Z takiej współpracy korzyści mogą płynąć dla wszystkich stron. Praco-
dawcy zyskają w ten sposób wpływ na procesy kształcenia w zawodach dla 
rynku pracy, na cele i treści programów nauczania w szkołach zawodowych 
oraz będą mogli brać udział w egzaminach zawodowych. Otrzymają ponad-
to uproszczenie procedur, umożliwiających szerszą współpracę ze szkołami 
zawodowymi, a także łatwiejszy dostęp do finansowania przedsięwzięć 
gospodarczych i rozwojowych. Szkoły natomiast poznają funkcjonowanie 
przedsiębiorstw, oczekiwania pracodawców i warunki pracy, zyskają też 
możliwość transferu nowych technologii, uwzględniającego wymagania rynku 
pracy (postępu technicznego i technologicznego). Dzięki temu będą mogły 
unowocześnić swoją bazę techniczną i dydaktyczną, podnosić kwalifikację 
kadry oraz wprowadzać innowacyjny proces kształcenia zawodowego, czy-
li szkolenia dla uczniów w systemie pozaszkolnym potwierdzane dokumenta-
mi przedsiębiorstw. Także dla instytucji z otoczenia biznesu podobne spot-
kania stanowić będą inspirację do określania kierunków rozwoju potencjału 
i możliwości usługowych, a samorząd województwa będzie mógł łatwiej 
monitorować procesy rozwojowe w gospodarce regionalnej, dostrzegać im-
pulsy wzrostu, a także uzyskać wyższą efektywność kształcenia, wyrażającą 
się stosunkiem realizacji celów i treści kształcenia do nakładów finansowych 
samorządów61.

Podczas trwania warsztatów i na konferencji prasowej Minister Edukacji 
Narodowej Katarzyna Hall zapowiedziała zasadnicze zmiany w podejściu 
do systemu edukacji młodzieży, co znalazło wyraz w nowej ustawie, mającej 

61 Por. stronę internetową Pracodawców Pomorza: pracodawcypomorza.pl/
obszary-dzialalnosci/nagrody-i-odznaki.

Warsztaty 
pn. Przedsiębiorcy 
– Uczelnie Pomorza 
na Politechnice Gdańskiej 
(21.10.2010) 

Od lewej: przedstawiciele 
Akademii Morskiej profesor 
doktor habilitowany Piotr 
Jędrzejowicz i profesor 
doktor habilitowany 
Romuald Ćwilewicz 
składają podpisy pod 
umową wspólnie 
z Prezesem Zbigniewem 
Canowieckim (21.10.2010) 
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uregulować nierozwiązane dotąd kwestie związane ze szkolnictwem za-
wodowym. Pewnym problemem jest finansowanie tego rodzaju systemu 
edukacji, choć zapewne także pracodawcy zgodzą się partycypować w ko-
sztach szkoleń swych pracowników, zamiast ich zwalniać i przyjmować 
na ich miejsce młodych ludzi bardziej wykształconych, ale bez dostatec-
znej praktyki zawodowej. Pozytywną ocenę warsztatów Zarząd Pracodaw-
ców Pomorza wyraził w protokole z cytowanego posiedzenia z 7 lutego 
2011 roku, w którym to dokumencie stwierdził: „W trzech zespołach roboc-
zych wypracowano konkretne propozycje zmian, mających zmniejszyć koszty 
pracy przedsiębiorstw oraz umożliwić finansowanie szkoleń dla pracowników. 
Powołano zespół roboczy pod kierunkiem Wojciecha Szczepańskiego, który 
przygotował odpowiednie wystąpienia w tej sprawie do Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej i Ministerstwa Finansów”62. Wojciech Szczepański, będący 
kierownikiem Warsztatów Szkolnych Państwowych Szkół Budownictwa 
w Gdańsku, zarazem Przewodniczącym Sekcji Edukacji i Szkolnictwa Za-
wodowego Pracodawców Pomorza, jest także ekspertem Departamentu 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN, ma więc wiedzę na temat 
współpracy z pracodawcami w całej Polsce i wie, że nie wszędzie przedsta-
wia się ona należycie.

Nowa siedziba

– Od początku funkcjonowania Gdańskiego Związku Pracodawców 
największym problemem był brak własnej siedziby – wyjaśnia Zbigniew 
Canowiecki. – Do tej pory związek wynajmował pomieszczenia biurowe 
od innych organizacji w Gdańsku, takich jak TNOiK, Izba Rzemieśl-
nicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw, czy Gdański Klub Biznesu. 
Brakowało miejsca na organizacje spotkań sekcji, konferencji, debat. 
Z roku na rok wzrastała liczba naszych członków i Związek potrzebował 
większych możliwości lokalowych do prowadzenia swojej działalność  
statutowej.

W związku z tym krótko po wyborze nowych władz organizacji 10 sierp-
nia 2010 roku Zarząd GZP podjął uchwałę numer 23, w której postanowił 
„zwrócić się do Urzędu Miasta Gdańska z wnioskiem o przekazanie Związ-
kowi budynku niezbędnego do realizacji celów statutowych organizacji”. 

62 Protokół nr 2 z posiedzenia Zarządu Pracodawców Pomorza z 7.02.2011 r.; 
archiwum Pracodawców Pomorza.

Do prowadzenia negocjacji z władzami miasta, dotyczącymi warunków 
przekazania budynku oraz ponoszenia kosztów jego dzierżawy, Zarząd upo-
ważnił Przewodniczącego Zbigniewa Canowieckiego63. Po kilkumiesięcz-
nych poszukiwaniach, podczas Zgromadzenia Ogólnego 25 listopada 2010 
roku Zbigniew Canowiecki poinformował zebranych, że prezydent Gdań-
ska Paweł Adamowicz podjął decyzję o przyznaniu na siedzibę związku 
– na okres dwudziestopięcioletniej dzierżawy na specjalnych zasadach – bu-
dynku we Wrzeszczu przy alei Zwycięstwa 24. Jest to budynek usytuowany 
u wylotu ulicy Piramowicza, tuż obok konsulatu chińskiego. Warunkiem 
ze strony władz miasta było wykonanie na koszt Organizacji kapitalnego 
remontu. Jak się później okazało, obiekt wymagał gruntownej rewitalizacji. 
Przyjęto, że koszty związane z adaptacją budynku pod siedzibę organizacji 
miały być pokryte ze zgromadzonych środków finansowych pozyskanych 
na ten cel od członków oraz z działalności gospodarczej organizacji (na przy-
kład świadczonych usług promocyjno-reklamowych) i sponsorów. Ustalono 
rozpoczęcie prac remontowych na drugi kwartał 2011 roku. De facto prace 
rozpoczęto na początku czerwca tegoż roku. 

Sprawa adaptacji budynku przy alei Zwycięstwa 24 we Wrzeszczu na sie-
dzibę Pracodawców Pomorza była regularnie omawiana na comiesięcznych 
posiedzeniach Zarządu. 9 maja 2011 roku poinformowano członków tego 
gremium, że 12 maja podpisany zostanie akt notarialny przejęcia budynku. 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę numer 28, w której do złożenia pod-
pisów w imieniu organizacji upoważnił Prezesa Zbigniewa Canowieckiego 
i Wiceprezesa Zbigniewa Borkowskiego. Według uzgodnień, budynek ma-
jący powierzchnię użytkową 463 metrów kwadratowych, zostanie prze-
kazany Pracodawcom Pomorza na dwadzieścia pięć lat z obniżoną opłatą 
z tytułu wynegocjowanych uzgodnień oraz z należnym podatkiem od nie-
ruchomości, przy czym organizacja będzie miała możliwość podnajmowa-
nia pomieszczeń w budynku innym użytkownikom. Zbigniew Canowiecki 
poinformował też Zarząd, że prace przygotowawcze związane z rewitalizacją 
budynku przebiegają zgodnie z planem. Jednocześnie rozpoczęto rozmowy 
z wykonawcami robót adaptacyjnych. „Po raz pierwszy w ponad dwudzie-
stoletniej historii działalności naszej organizacji – napisano w Sprawozdaniu 
z działalności zarządu za okres od 16.04.2010 do 14.09.2011 – mamy własną 
siedzibę, w której odbywać się będą spotkania sekcji branżowych, szkolenia 
i spotkania integracyjne”64. 

63 Uchwała nr 23/2010 Zarządu Gdańskiego Związku Pracodawców z dnia 
10.08.2010 r.; archiwum Pracodawcy Pomorza. 

64 Sprawozdanie z działalności Zarządu Pracodawców Pomorza za okres 
od 16.04.2010 do 14.09.2011, s. 5; archiwum Pracodawców Pomorza.
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Szczegóły o remoncie i rewitalizacji odrestaurowanej siedziby organiza-
cji przekazuje Zbigniew Canowiecki:

– Zmiana wizerunku i statutu Związku wynikała z zadań, jakie sobie 
postawiliśmy. Jednym z tych elementów, umożliwiających realizację tych 
postanowień, była siedziba Pracodawców Pomorza. Uznaliśmy, że nasza 
organizacja, która zakłada tak ambitne cele i chce być organizacją aktywną, 
reagującą na problemy naszego środowiska, musi mieć też warunki 
do swej działalności: żeby spotykać się, organizować konferencje, semi-
naria, żeby sekcje miały pomieszczenia do spotkań, bo do takich zadań nie 
wystarczały już dwa niewielkie pokoiki, jakie dotychczas wynajmowaliśmy. 
Zwróciliśmy się do władz Gdańska, od których otrzymaliśmy do remontu 
obecny budynek. Jesteśmy z niego bardzo dumni, ponieważ kompleksową 
rewitalizację tego bardzo zniszczonego i zrujnowanego zabytkowego 
obiektu przeprowadziliśmy wyłącznie siłami przedsiębiorców. Dziś to jest 
nasza duma, ponieważ w budynku nie ma ani jednej złotówki, pochodzącej 
z dotacji unijnych, państwowych czy samorządowych. Koszty remontu 
pokryliśmy dochodami z działalności organizacji oraz dobrowolnymi 
wpłatami i składkami naszych członków. Nie tylko więc temu budynkowi 
przywróciliśmy dawne funkcje, ale również przywróciliśmy mu charakter 
willi rezydencjalnej z początków XX wieku. Jej właścicielem był bogaty 

gdańszczanin, który dorobił się majątku na handlu i międzynarodowej 
spedycji, a więc działalności związanej z morzem, z portem. 

Następnie Zbigniew Canowiecki przybliża historię prac remontowych 
budynku, które okazały się być nie lada wyzwaniem: 

– Musieliśmy wymienić wszystkie instalacje wewnętrzne, to jest: 
wodno-kanalizacyjną, elektryczną oraz dołożyć te, które są współcześ-
nie potrzebne, a których tu nigdy nie było: komputerowe, przeciwpo-
żarowe, alarmowe. Konieczny był nowy węzeł cieplny. Dach przeciekał, 
na tynkach wewnętrznych były zacieki i grzyb w części pomieszczeń. 
Konieczny był remont dachu i wymiana dachówki. Stropy również wy-
magały naprawy. Wszystkie tynki wewnętrzne były do skucia. Niezbędna 
była wymiana przegniłych podłóg. Czekał nas również pełen remont 
stolarki okiennej i drzwiowej, które zachowały się częściowo. Zostały 
jednak z pietyzmem odnowione. Bardzo nam zależało, aby nie tylko 
przywrócić dobry stan techniczny budynku, ale i choćby w części od-
tworzyć dawny styl wnętrz. Dlatego rozpoczęliśmy współpracę z Aka-
demią Sztuk Pięknych. Niestety, wszystko trzeba było robić praktycznie 
od zera: gruntownie wyremontować schody, zamontować nowe boazerie, 
odtworzyć sztukaterię, w holach położyć posadzki granitowe, a w po-
zostałych pomieszczeniach parkiety. Przez środek niewielkiego ogrodu 
biegła napowietrzna sieć ciepłownicza. Dopiero na naszą prośbę GPEC 
schował ją pod ziemię. Tynki zewnętrzne odpadły po dotknięciu, więc 
musieliśmy położyć nowe. Na większości działki przywróciliśmy zabyt-
kowy bruk – resztę przeznaczyliśmy na stylową zieleń. Zamówiliśmy 
ręcznie kute ogrodzenie, które swoim wyglądem nawiązuje do tego typu 
budynków historycznych. Główną część budynku, czyli wysoki parter, 
zamierzaliśmy zaadaptować na salę konferencyjną, mieszczącą prze-
szło sześćdziesiąt miejsc siedzących, a która jest w pełni wyposażona 
w technologie potrzebne do organizacji spotkań. Obok zaplanowaliśmy 
tak zwaną salkę klubową, połączoną rozsuwanymi drzwiami z salką kon-
ferencyjną. Do kompletu udało nam się wykorzystać zimowy ogród bu-
dynku, który pełni teraz rolę chociażby sali spotkań sekcji branżowych 
organizacji. Uzyskaliśmy dużo powierzchni użytkowej, dzięki zaadapto-
waniu pomieszczeń piwnicznych, pełniących rolę administracyjno-tech-
niczną, tj. sali szkoleniowej, magazynu, serwerowni, węzła cieplnego. 

Po niespełna sześciu miesiącach prac rewitalizacyjnych budynku 20 grud-
nia 2011 roku w nowej siedzibie odbyło się spotkanie wigilijno-noworoczne 
Pracodawców Pomorza z udziałem arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego 
oraz prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. 

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz z wizytą w remontowanej siedzibie



Tak budynek wygląda dziś. Adaptacja i remont zostały sfinansowane wyłącznie 
przez członków organizacji 

Gabinet po remoncie

Sala posiedzeń Zarządu

Salka konferencyjna w nowej siedzibie Pracodawców Pomorza
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Na posiedzeniu Zarządu na początku 2012 roku Zbigniew Canowiecki 
przedstawił końcowy stan prac przy rewitalizacji nowej siedziby, informu-
jąc zgromadzonych, że prace remontowe zostaną do końca lutego ukoń-
czone w stopniu umożliwiającym zorganizowanie uroczystości oficjalnego 
otwarcia, którą zaplanowano na 2 marca bieżącego roku. Prezes przedstawił 
koszty remontu, źródła finansowania oraz działania, jakie zostały podjęte 
celem pozyskania przez organizację środków finansowych na rewitaliza-
cję budynku65. Miesiące między czerwcem 2011 roku a marcem 2012 roku 
wypełnione były pracą, której rozmiarów nikt na początku nie mógł prze-
widzieć. Anna Morawska i Andrzej Różalski z Architektonicznej Pracowni 
Projektowej AMG System czuwali nad całością prac projektowych:

– Niestety, nie zachowała się żadna dokumentacja – ani architekto-
niczna, ani ikonograficzna – mówi Andrzej Różalski. – Przypadkiem po-
znaliśmy datę budowy: 1915 rok – dzięki dwom deskom sygnowanym 
przez stolarza z Człuchowa, który pięknym gotykiem wypisał swe dane 
i rok. Dlatego naszym pierwszym działaniem było wykonanie szczegó-
łowej inwentaryzacji budynku.

– Zaczęliśmy szukać śladów historii – dodaje Anna Morawska. – Od-
czytywaliśmy je ze ścian i architektonicznych szczegółów. Wiedzieliśmy 
jednak, że nie tworzymy muzeum, tylko nowoczesny obiekt, mający peł-
nić określone funkcje. Aranżacja wnętrz musiała być taka, aby jak najdo-
kładniej przywrócić dawny układ funkcjonalny, ale również dostosować 
go do oczekiwań obecnego użytkownika, czyli Pracodawców Pomorza.

– Obecna sala konferencyjna na parterze – kontynuuje Andrzej Ró-
żalski – to dawny salon połączony rozsuwanymi drzwiami z dawną 
jadalnią, do której znów przylegała kuchnia. Od strony bocznej była 
usytuowana długa, zabudowana weranda, coś w rodzaju ogrodu zi-
mowego – naturalne uzupełnienie salonu. Obecnie te trzy sale tworzą 
kompleks konferencyjno-biurowy z zapleczem kuchennym i toaletami. 
O dziwo, zachowały się oryginalne rozsuwane drzwi z czasów wznosze-
nia budynku, nie licząc szyb, które w nich wytłuczono z komunistyczną 
pracowitością. Na wzór tamtych można było wykonać brakujące drzwi, 
a ozdobne szyby zaprojektowały studentki Akademii Sztuk Pięknych 
w ramach swoich praktyk66.

– Zacząłem od zwiedzenia dachu – wspomina Mieczysław Smerdel 
z firmy KOMPLEX Lucyna Smerdel z Żukowa, która to dokonała remontu 

65 Protokół nr 2 z posiedzenia Zarządu Pracodawców Pomorza; dz.cyt., archi-
wum Pracodawców Pomorza. 

66 Express Biznesu nr 14, dodatek specjalny Pracodawcy Pomorza: Wielkie 
otwarcie siedziby Pracodawców Pomorza, s. V.

całego dachu. – Zobaczyłem dach jak sito, z jednej strony widniała wielka 
dziura bez dachówek. Wichura je zerwała i tak zostało. Podczas deszczu 
woda lała się przez wszystkie kondygnacje. Krokwie były w dość dobrym 
stanie. To na pewno nie było stuletnie drewno. Dach był remontowany 
dużo później. Dachówka, typowa karpiówka, też nie pochodziła z po-
czątku XX wieku. Krokwie w większości zostawiliśmy, wymieniliśmy 
łaty i dachówkę. Na taką, jak była, czyli karpiówkę67. 

– Wnętrze było wyprute ze wszystkiego – opowiada Janusz Sobczyk, 
społeczny konsultant do spraw konserwatorskich. – Udało się znaleźć 
tylko jeden autentyczny element balustrady. Przekazaliśmy go do pra-
cowni rzeźbiarskiej Piotra Kazimierczaka (powszechnie znanego twórcy 
stylizowanych gdańskich mebli i zamku w Łapalicach), a on wykonał kil-
kadziesiąt identycznych elementów. Dzięki temu mamy nie tylko stylizo-
waną klatkę schodową, ale i boazerie, nawiązujące do gdańskiej secesji 
przełomu XIX i XX wieku. Zachowała się historyczna stolarka okienna 
i niektóre drzwi, na przykład wejściowe, rozsuwane w sali konferencyjnej, 
wyjścia na balkony i taras. Były strasznie zdezelowane, bo nikt nie dbał 
o nie, ale wykonane z twardego drewna, więc można było je uratować68.

Na firmę Usługi Remontowo-Budowlane spadły najbardziej uciążliwe 
prace, o czym wspomina właściciel firmy, Maciej Pastwa:

– Między piwnicami, a parterem, trzeba było położyć cały nowy 
strop, inne – wymienić częściowo. Na deskach podłogowych, na wylew-
kach położyliśmy parkiet, niestety, tak uszkodzony, poprzybijany gwoź-
dziami, że był nie do odzysku. W konsekwencji zostały położone nowe 
parkiety. Przyziemie było koszmarem. Trudno to nazwać zawilgoce-
niem, bo to było bagno. Budynek trzeba było osuszyć, wykonać izolację 
pionową i poziomą. Piwnice były szlamowate i namokłe, że suszyliśmy 
je przez dwa miesiące letnich wakacji. Wszystkie posadzki trzeba było 
skuć. Wokół budowli założyliśmy drenaż opaskowy z podłączeniem 
do deszczówki. Musieliśmy usunąć pień i korzenie drzewa, które zaczęło 
wprowadzać się do budynku69.

Jedną z kilkunastu firm, które brały udział w renowacji siedziby, były 
Elewacje S.A. Prezes Zarządu Julian Zieliński przybliża nam szczegóły:

– Z początku wydawało się, że pracy będzie niewiele. Ale kiedy 
wszedłem na postawione rusztowania, to złapałem się za głowę. Okazało 
się, że wszystkie tynki trzeba po prostu skuć i położyć od nowa. W tym 

67 Tamże, s. VII.
68 Tamże, s. VIII.
69 Tamże, s. XI.
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momencie zakres prac zrobił się dużo, dużo większy i praktycznie trze ba 
było wymienić całą elewację, tak by została ona zaakceptowana przez 
projektanta i konserwatora zabytków. To nie były tynki modyfikowane, 
takie jak stosuje się obecnie na współczesnych budynkach. Te, jakie tu 
zastosowaliśmy, były to tynki cementowo-wapienne, które rzadko się 
już kładzie, natomiast były one powszechnie używane w czasach, kiedy 
willę budowano – na początku XX wieku. Były to tynki w pełni nat-
uralne i ręcznie kładzione przez tynkarzy, którzy „mieli fach w ręce”, 
czyli potrafili to dobrze zrobić. Sam kolor żółty stosownie do otocze-
nia dobrany był przez projektanta w porozumieniu z konserwatorem. 
Przy remoncie pracowała cała grupa fachowców: murarzy, tynkarzy, 
blacharzy, przy czym nie wszyscy mogli być jednocześnie zatrudnieni, 
ponieważ swoje prace wykonywali także fachowcy z innych firm. Trze ba 
więc było tak zorganizować harmonogram robót, by sobie nawzajem nie 
przeszkadzać i by nikt nie miał przestojów. Łącznie jednak ze dwa miesiące 
musieliśmy sprawnie wykonywać swoje prace, by zdążyć z terminami, 
które mieliśmy narzucone przez harmonogram budowy. My kończyliśmy 
swoje roboty na początku grudnia 2011 roku, a już w końcu grudnia 
odbyło się nieoficjalne otwarcie siedziby. Remont willi był dla naszej 
ekipy zadaniem specjalnym, ponieważ tego rodzaju prace rzadko się już 
wykonuje ze względu na nietypowość wymogów. Nie przekraczały one jed-
nak naszych możliwości, ponieważ w przeszłości także pracowaliśmy 
przy podobnych obiektach. Nasza firma ma długie tradycje, sięgające 
początków lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, uczestniczyła również 
w odbudowie gdańskiej Starówki. 

W remoncie brali udział także uczniowie z Państwowych Szkół Budown-
ictwa, przysposabiający się do zawodów budowlanych. Wojciech Szczepański, 
kierownik warsztatów szkolnych, Przewodniczący Sekcji Edukacji i Coa-
chingu Pracodawców Pomorza, jest dumny z dzieła podopiecznych: 

– Remont rozpoczęliśmy od uzgodnień na linii projektant–wykonawca, 
czyli między Akademią Sztuk Pięknych, a nami: Warsztatami Państwowych 
Szkół Budownictwa w Gdańsku. Studenci Wydziału Architektury i Wzor-
nictwa, którzy projektowali całe elementy i detale wyposażenia, byli zad-
owoleni, ponieważ widzieli cel swej pracy, że nie zostanie ona odłożona 
na półki. Nasi uczniowie wykonywali prace zgodnie z projektem, a stu-
denci prowadzili wyrywkową kontrolę „nadzoru projektanta”, aby było 
zgodne z ich koncepcją. W trakcie produkcji elementów i gotowych 
wyrobów studenci często obserwowali proces produkcji, wykonując 
zdjęcia niezbędne w końcowej pracy dyplomowej. Uczniowie naby-
wali umiejętności, jak należy współpracować z projektantem. Od czasu 

do czasu odbywały się nadzory osób, mających uprawnienia budowlane. 
Przy remoncie siedziby pracowały grupy uczniów w różnych zawodach 
kształconych w szkole, na przykład technolog robót wykończeniowych 
w budownictwie, zawód szeroko profilowy (to jest dotychczasowa nazwa 
zawodu z klasyfikacji zawodów szkolnych), a także stolarz czy technik 
budownictwa, mający w podstawie programowej elementy kształcenia 
związane ze stolarstwem. Wykonawstwo leżało w naszej gestii non 
profit. Koszt materiałów (nowych technologii) był w gestii zlecenio-
dawcy. Pełny zakres wykonawstwa obejmował produkcję elementów 
i gotowych wyrobów oraz montaż na miejscu wraz z wykończeniem. 
Żadna z prac nie przekraczała możliwości uczniów – nad nimi czu-
wali doskonali fachowcy, nauczyciele – mistrzowie stolarstwa. Farby 
używane do malowania zmuszały nas do stosowania reżimów narzuco-
nych przez producenta, by w efekcie końcowym uzyskać wygląd wyrobu 
z tego okresu. Prace ułatwili nam producenci urządzeń natryskowych: 
firma Graco, która przekazała nam urządzenia oraz Akademia Technik 
Malarskich z Wrocławia, bo ta pomagała nam w doborze materiałów 
i fachowych radach. Dziełem naszych zespołów jest zabudowa wysok-
iej boazerii w pomieszczeniu klubowym, zwanym gabinetem w stylu 
angielskim, i zabudowy niskiej boazerii między innymi w sali konfer-
encyjnej. We współpracy z właścicielem pracowni rzeźbiarskiej odtwor-
zone zostały płaskorzeźby na elementach boazerii z jedynego fragmentu, 
jaki pozostał, znajdującej się w przedsionku oraz pomieszczenia recep-
cji przy głównym wejściu. Wszystkie elementy wystroju wnętrz, w tym 
mównica, szafy, specjalnej konstrukcji tak zwana długa lada w recepcji 
czy inne niezbędne elementy wyposażenia, to także wykonanie zarówno 
studentów, jak i uczniów, które musiały nawiązywać do stylistyki sztuki 
zabudowy z początku XX wieku. Zupełnie nietypowa była naprawa mech-
anizmów starych okuć w gdańskich szafach, znajdujących się w gabine-
cie prezesa i gabinecie przyległym. Takich już dawno się nie produkuje, 
więc trzeba je było zdemontować i naprawiać. Promocja szkoły przez 
użytkowników siedziby Pracodawców Pomorza, włodarzy miasta i wojew-
ództwa jest dla niej nieoceniona. 



6. ROK 2011.  
Praca u podstaw

Pracodawcy Pomorza, dążąc do integracji z innymi organizacjami gospo-
darczymi, od wielu lat wspólnie z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza 
oraz Pomorską Izbą Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw or-
ganizują tak zwaną Noworoczną Lampkę Szampana. 11 stycznia 2011 roku 
wszystkie trzy organizacje w gdańskim Dworze Artusa podsumowały rok 
2010 i przywitały Nowy Rok. Wśród gości byli m.in. Wojewoda Pomorski 
Roman Zaborowski, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Wiesław 
Byczkowski, Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, Przewodniczący Rady 
Miasta Gdańska Bogdan Oleszek oraz Prezydent Słupska Maciej Kobyliński. 
Rok 2010 został oceniony dosyć pozytywnie, gdyż biorąc pod uwagę szalejący 
na świecie kryzys gospodarczy, pomorskie firmy zakończyły rok w dobrej 
kondycji. Mimo to, w Nowy Rok przedsiębiorcy weszli z niepokojem i obawą 
zarówno o swoje przedsiębiorstwa, jak i przyszłość gospodarczą Polski.

– Wydarzenia roku 2010 mamy już za sobą, a przed nami przyszłość – 
zwrócił się do zebranych wicemarszałek województwa pomorskiego Wie-
sław Byczkowski. – Rok 2011 zapowiada się całkiem dobrze, w każdym 
razie z naszej perspektywy. Już ponad 4 miliardy złotych przeznaczyli-
śmy z dostępnych nam programów unijnych na rozwój województwa 
pomorskiego, kolejne finansowe zadania są przed nami. Otrzymamy 
również tak zwaną krajową rezerwę wykonania, czyli kilkadziesiąt mi-
lionów euro na dalszy rozwój województwa pomorskiego, co także bę-
dzie miało wpływ na rozwój przedsiębiorczości.

Zbigniew Borkowski, Wiceprezes Pracodawców Pomorza i Prezes Za-
rządu Infracorr Sp. z o.o., mówił o istotniej roli organizacji zrzeszającej 
przedsiębiorców:
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– Takie struktury są niezbędne, żeby pracodawcy i przedsiębiorcy 
mogli tworzyć rzeczywistość gospodarczą, którą na co dzień kształtują 
politycy. Na Pomorzu mamy szczęście, że Pracodawcy Pomorza są do-
strzegani przez władze państwowe i samorządowe. Istnieją więc szanse 
realnie wpływać na polityków, a przez nich na kształt realizowanej w wo-
jewództwie polityki gospodarczej. Ważna jest tutaj jedność wśród praco-
dawców, organizowanie się w silnej organizacji, bo wtedy mamy większy 
wpływ na politykę. Nie bez znaczenia jest w tym przypadku pozycja sil-
nego lidera i organizacja Pracodawców Pomorza, będąca lokomotywą 
działań przedsiębiorców na Pomorzu. 

Z kolei Wojewoda Pomorski Roman Zaborowski podkreślał aktywizację 
Pomorzan w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej oraz rolę, jaką 
lokalni przedsiębiorcy pełnią w rozwoju gospodarczym regionu:

– Aby pokazać skalę rozwoju pomorskiej przedsiębiorczości, powiem 
tylko, że z końcem roku w naszym województwie działało aż 259 tysięcy 
podmiotów gospodarczych. Sama liczba może dużo nie mówi, ale jeżeli 
powiem, że jest to wzrost o 4,6 procenta w stosunku do roku ubiegłego, 
to w czasach rzekomego kryzysu powinno robić to wrażenie. Mamy 
mieszane uczucia odnośnie do 2011 roku. Optymiści twierdzą, że czeka 
nas kontynuacja dobrego trendu z drugiej połowy 2010 roku, ale duża 
część przedsiębiorców jest sceptyczna. Mówi się o reformie OFE, ogra-
niczeniu programu rozwoju dróg i autostrad, sprzedaży strategicznych 
firm państwowych, podwyższeniu stawek VAT – wszystko to, w opinii 
części przedsiębiorców, może doprowadzić do spowolnienia polskiej 
gospodarki.

Śp. Grażyna Zielińska, Wiceprzewodnicząca GZP w latach 2003–2006, 
była Dyrektor Generalna Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, tak opo-
wiadała o organizacji pracodawców:

– Myślę, że współpraca organizacji, które już działają w obszarze go-
spodarczym na Pomorzu, mogłaby przynieść dobre rezultaty, bo mo-
głyby one dużo nauczyć się nawzajem. Tu widzę dużą otwartość ze strony 
pana Prezesa Zbigniewa Canowieckiego na tego rodzaju działania i tak 
umówiliśmy się, że w momencie kiedy my będziemy realizowali jakieś 
programy, czy projekty, Pracodawcy Pomorza także będą mogli w nich 
uczestniczyć. Myślę, że to bardzo dobra płaszczyzna współpracy przy 
pozyskiwaniu funduszy. Drugą płaszczyzną jest udział w przygotowa-
niu strategii rozwoju naszego regionu, który dla nas wszystkich jest klu-
czowym dokumentem. Widzę, że ta współpraca następuje na różnych 
płaszczyznach. Dla każdej organizacji jest miejsce w regionie, bo każda 

ma swoje cele i zadania, które nie kolidują z innymi organizacjami. Prze-
miany Pracodawców Pomorza oceniam bardzo pozytywnie. Zmieniła się 
filozofia działania organizacji, co mnie cieszy, ponieważ nie ukrywam, 
że przychodząc do Gdańskiego Związku Pracodawców, marzyłam, by tak 
on działał. Teraz to moje marzenie zaczęło się realizować już beze mnie, 
ale nasze organizacje mogą w tej chwili znakomicie ze sobą współpraco-
wać. Mam nadzieję, że każda z nich liczyć będzie po kilka tysięcy członków 
i będziemy naprawdę mocną reprezentacją środowiska przedsiębiorców.

* * *

Podczas uroczystości 11 stycznia 2011 roku po raz pierwszy pokazano 
nowe logo Pracodawców Pomorza, przedstawiające stylizowanego Gryfa Po-
morskiego, a także uroczyście wręczono laureatom pierwsze nagrody Pra-
codawca Roku 2010 w ramach konkursu promującego przedsiębiorczość 
i rozwój gospodarczy regionu, a w szczególności:

„– prezentację i promowanie firm przyjaznych pracownikom, otoczeniu 
oraz mających korzystny wpływ na rozwój gospodarczy regionu,

– upowszechnianie dobrych praktyk i społecznej odpowiedzialności w bi-
znesie,

– promowanie korzystnego i pożądanego wizerunku pracodawcy,
– promowanie laureatów konkursu poprzez ich rekomendacje do ogól-

nopolskich nagród i wyróżnień”.

– Ta nagroda dedykowana jest firmom, które dbają nie tylko o swój 
zewnętrzny wizerunek, ale właściwie kształtują stosunki wewnątrz za-
kładu oraz przestrzegają zasad etyki oraz społecznej odpowiedzialno-
ści biznesu – wyjaśnia Zbigniew Canowiecki. – Statuetka Pracodawca 
Roku z założenia ma promować pewien wzór pracodawcy, który ma nie 
tylko dobre wyniki ekonomiczne, ale również jest wzorem w relacjach 
z pracownikami i całym zewnętrznym otoczeniem; który nie tylko płaci 
podatki, nie tylko na czas wypłaca pensje, ale również działa na rzecz 
środowiska, w jakim funkcjonuje, wspiera różnorodne działania regio-
nalne. Przedsiębiorca, dbając o wyniki ekonomiczne swojej firmy, musi 
dbać o warunki pracy na miarę XXI wieku70.

Zgłoszenia do konkursu mogli składać przedsiębiorcy, mający swoją sie-
dzibę zarejestrowaną na terenie województwa pomorskiego. Swoich kan-
dydatów w formie rekomendacji mogły też wskazywać samorządy lokalne 
oraz instytucje i organizacje współpracujące z biznesem. Inauguracyjna 

70 Strona internetowa Pracodawców Pomorza: pracodawcypomorza.pl/
obszary-dzialalnosci/nagrody-i-odznaki.
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edycja konkursu odbyła się pod honorowym patronatem Marszałka Woje-
wództwa Pomorskiego Mieczysława Struka oraz Wojewody Pomorskiego 
Ryszarda Stachurskiego. 

Laureatami Pomorskiego Pracodawcy Roku 2010 w jednej z trzech ka-
tegorii zostali:

– Kategoria do 50 pracowników – spółka Elewacje S.A., mająca ponad 
sześćdziesiąt lat doświadczenia w sektorze budownictwa i działająca 
wówczas jako firma państwowa pod nazwą Gdańskiego Przedsiębior-
stwa Robót Montażowych. W okresie transformacji, po przekształce-
niach własnościowych, stała się spółką akcyjną z udziałem kapitału 
prywatnego. Nagrodę odebrał prezes zarządu Julian Zieliński.

– Kategoria od 50 do 250 pracowników – Gdańskie Inwestycje Ko-
munalne Sp. z o.o. powołane przez gminę Gdańsk do przygotowa-
nia, organizacji i realizacji zadań inwestycyjnych związanych z Euro 
2012. W zdecydowanej większości zaplanowane inwestycje zostały 
wykonane, dzięki czemu organizacja największej na Pomorzu im-
prezy piłkarskiej zakończyła się sukcesem. Nagrodę odebrał prezes 
GIK Ryszard Trykosko.

– Kategoria powyżej 250 pracowników – Pomorska Spółka Gazow-
nictwa Sp. z o.o., dystrybutor gazu i właściciel sieci gazowej w re-
gionie o wieloletnim doświadczeniu. Prezes Zarządu Adam Kielak, 
który odebrał nagrodę, tak przedstawił swoją spółkę: „Nagroda ta jest 
dla nas zobowiązaniem do dalszego inwestowania w rozwój zawo-
dowy naszej kadry oraz w lokalne potrzeby społeczeństwa. Jesteśmy 
przedsiębiorstwem o bogatych tradycjach, czerpiącym doświadcze-
nie z ponad 150-letniej historii gazownictwa w Polsce”71.

* * *

11 kwietnia 2011 roku Zbigniew Canowiecki podpisał z Marszałkiem 
Województwa Pomorskiego Mieczysławem Strukiem list intencyjny, wy-
rażający wolę współpracy przy realizacji w województwie pomorskim in-
nowacyjnego projektu systemowego Pomorskie – dobry kurs na edukację. 
Jego celem było systemowe wspieranie uczniów z terenu naszego regionu, 
którzy mieli szczególne predyspozycje do nauki matematyki, fizyki i infor-
matyki. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach priorytetu IX Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013. Z inicjatywą podpisania tego listu 
zwrócił się Mieczysław Struk, podkreślając w specjalnym piśmie skierowa-
nym do Prezesa Pracodawców Pomorza, że „ze względu na fakt, iż żaden 

71 Tamże.

projekt regionalny nie może odnieść sukcesu bez współpracy różnych insty-
tucji, od samego początku uznano za konieczne zaproszenie do współpracy 
przedsiębiorców i ich organizacje z terenu województwa pomorskiego”. W po-
czątkowym etapie realizacji projektu zaplanowano wdrożenie w części po-
wiatów systemowych rozwiązań, dotyczących opieki nad uczniem uzdol-
nionym, w kolejnym zaś upowszechnienie wyników tych działań na terenie 
całego województwa. Pierwszym krokiem, który pozwolił na zawiązanie 
współpracy, a zarazem stał się wyraźnym sygnałem wagi, jaką na Pomorzu 
przykłada się do nowoczesnej edukacji, było uroczyste podpisanie listu in-
tencyjnego z wybranymi instytucjami72.

30 kwietnia 2011 roku dotychczasowy Dyrektor Biura Jan Klapkowski, 
a wcześniej przewodniczący Gdańskiego Związku Pracodawców, będący 
formalnie już od ponad roku na emeryturze, przeszedł na stanowisko do-
radcy Prezesa Zarządu. Jednocześnie wystosował indywidualne pisma, za-
praszające na doroczne spotkanie 14 maja w Szymbarku, podczas którego 
postanowił podziękować przedstawicielom władzy, pracodawcom i współ-
pracownikom za współpracę i pomoc w działaniu Związku. 1 czerwca sta-
nowisko Dyrektora Biura Pracodawców Pomorza objął Tomasz Limon. 

* * *

72 Pismo marszałka województwa pomorskiego do prezesa Zarządu Praco-
dawców Pomorza, doktora Zbigniewa Canowieckiego, Gdańsk 11 kwietnia 2011; 
archiwum Pracodawców Pomorza.

Pożegnanie Dyrektora Jana Klapkowskiego. Od lewej: Prezes Zbigniew 
Canowiecki, Jan Klapkowski i Prezes Danmaru Daniel Czapiewski 

(20.04.2011)
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W końcu maja 2011 roku Pracodawcy Pomorza podpisali dwa ważne 
dokumenty, dotyczące działalności gospodarczej: o współpracy z Kalinin-
gradzką Izbą Przemysłowo-Handlową oraz list intencyjny w sprawie powo-
łania Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Pekinie. 20 maja 
w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku odbyło się spotkanie z przedsta-
wicielami Obwodu Kaliningradzkiego, na które zaproszeni byli również re-
prezentanci naszej Organizacji. Po tym spotkaniu w siedzibie Pracodawców 
Pomorza Zbigniew Canowiecki i Zbigniew Borkowski oraz prezes Kalinin-
gradzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej A.V. Zinovyev podpisali umowę 
o współpracy. Strony uznały w niej celowość „silniejszej integracji oraz zbliże-
nia środowisk gospodarczych i naukowych między województwem pomorskim 
i obwodem kaliningradzkim, a także okazanie wsparcia przedsiębiorstwom 
kaliningradzkim i pomorskim, organizacjom i firmom obu regionów w roz-
woju kontaktów handlowych”73. Sygnatariusze umowy postanowili rozwijać 
współpracę i wspierać rozwój przedsiębiorczości oraz wymieniać między 
sobą informacje o przepisach prawnych, regulujących handel zagraniczny, 
a także o stanie i perspektywach rozwoju gospodarczego swego regionu. 
Dalej – dokument mówi o udzielaniu wsparcia „w organizacji spotkań bi-
znesowych, w przeprowadzaniu seminariów, okrągłych stołów, sympozjów, 
konferencji i innych imprez w celu zapoznania potencjalnych partnerów z go-
spodarką i gospodarczymi możliwościami obu stron”74. Strony zobowiązały się 
ponadto przyczyniać do „powstania sprzyjających warunków dla przedsiębior-
ców podczas ich uczestniczenia w wystawach, jarmarkach i innych imprezach 
reklamowo-informacyjnych, także do wzmacniania oraz do budowy nowych 
kontaktów handlowo-gospodarczych między podmiotami stron, wspierania 
ich procesów integracyjnych, zakładania spółek akcyjnych, wspólnych przed-
siębiorstw i grup finansowo gospodarczych”. W umowie porusza się również 
kwestię wspólnego prowadzenia usług marketingowych, w tym poznawa-
nia koniunktury rynku, popytu i cen na towary oraz wymiany informacji 
na temat nierzetelnych partnerów i niewykonania przez nich zobowiązań, 
płynących z zawartych kontraktów. W przypadkach spornych strony zobo-
wiązały się do rozstrzygania ich poprzez arbitraż, a także do solidnej kon-
troli jakości i kompletu towarów eksportowych oraz wymiany zawodowych 
doświadczeń w zakresie ekspertyzy i certyfikacji produktów. Ponadto strony 
wyraziły gotowość wspierania przygotowania i podwyższania kwalifikacji 
pracowników, specjalistów i kierowników kadr w dziedzinie gospodarki 

73 Umowa o współpracy zawarta 20 maja 2011 r. pomiędzy Kaliningradzką 
Izba Przemysłowo-Handlową a Zarządem Pracodawców Pomorza; archiwum Pra-
codawców Pomorza.

74 Tamże.

oraz współpracy przy rozpatrywaniu spraw, dotyczących otwierania w re-
gionach domów handlowych, przedstawicielstw, centrów informacyjnych 
czy innych struktur, służących rozwojowi współpracy biznesowej. Strony 
podkreśliły, że wszystkie te cele chcą osiągać, kierując się „wzajemną ko-
rzyścią i dobrą wolą, zachowując przy tym zasady międzynarodowych kon-
taktów oraz przestrzegając obowiązujące akty prawne”75.

Po podpisaniu umowy Pracodawcy Pomorza przystąpili do przygoto-
wania kompleksowego programu, wdrażającego postanowienia zawarte 
w sygnowanym dokumencie. Jedną z branż, które chyba najszybciej sta-
rały się wykorzystać nowe szanse swej gospodarczej ekspansji, także dzięki 
zawartej umowie, była branża budowlana. Potwierdza to Prezes Zarządu 
spółki Infracorr Zbigniew Borkowski, zarazem Wiceprezes Zarządu Pra-
codawców Pomorza:

– Firmy budowlane pierwsze dostrzegły możliwość otwarcia się i wej-
ścia w relacje z obwodem kaliningradzkim jako najbliższą zagranicą. 
Zorganizowaliśmy więc dwie misje gospodarcze (w 2009 i 2011 roku) 
do Kaliningradu, podpisując umowę z tamtejszą Izbą Gospodarczą 
o współpracy. Bardzo sobie cenimy wsparcie naszych działań przez służbę 
dyplomatyczną, zwłaszcza poprzez Konsula Świerczyńskiego z Konsulatu 
RP w Kaliningradzie, który jest bardzo zaangażowany i aktywny w na-
szych staraniach nawiązania kontaktów z firmami kaliningradzkimi. 
Kaliningrad jest taki, jak Polska kilkanaście lat temu: staje się wielkim 
rynkiem budowlanym. Duże inwestycje infrastrukturalne dopiero się za-
czynają. Istnieje potrzeba modernizacji wielu domów, ale w nowoczes-
nych technologiach. Gdyby powstały warunki polityczne, aby zaistnieć 
na rynku kaliningradzkim, to osiągnięty potencjał, zdobyta specjalizacja 
i doskonałość, do jakiej doszliśmy na Pomorzu przy realizacjach różnych 
obiektów z zastosowaniem najnowszych technologii, mogłaby znaleźć 
ciąg dalszy w Obwodzie Kaliningradzkim. To będzie duża szansa dla 
budownictwa w regionie. Kiedy zakończą się wielkie inwestycje infra-
strukturalne na głównych magistralach Pomorza, kiedy poziom możli-
wości zakupu nowych budynków przez rynek deweloperski zmniejszy 
się, jest szansa, że firmy wykonawcze będą mogły wyeksportować swój 
potencjał do Kaliningradu. Jest to duża szansa dla naszego wojewódz-
twa i jego potencjału budowlanego.

Aby w pełni wykorzystywać dobre relacje z partnerami z obwodu kalinin-
gradzkiego, Zarząd organizacji powołał Marka Białka z firmy NDI S.A. na sta-
nowisko pełnomocnika do spraw kontaktów z Obwodem Kaliningradzkim. 

75 Por. tamże.
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Natomiast Zdzisław Stankowski objął stanowisko pełnomocnika do spraw 
współpracy z rynkiem wschodnim. 

Dokumentem podpisanym przez Pracodawców Pomorza następnego 
dnia, to jest 21 maja 2011 roku, był list intencyjny, wyrażający wolę podjęcia 
wspólnych działań, zmierzających do utworzenia w Pekinie Biura Regional-
nego Województwa Pomorskiego. Sygnatariuszami listu z jednej strony był 
jego inicjator – Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, 
a z drugiej – czternaście jednostek administracyjno-społecznych, a więc 
miast: Gdańska, Gdyni, Sopotu i Słupska, Agencji Rozwoju Pomorza S.A., 
Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o., Pomorskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku i Pomorskiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej oraz pięć organizacji o charakterze pracodawczym lub samo-
rządu gospodarczego, a więc Pracodawcy Pomorza, Gdański Klub Biznesu, 
Loża Gdańska Business Centre Club, Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych 
Średnich Przedsiębiorstw, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza i Słupska 
Izba Przemysłowo-Handlowa. Sygnatariusze byli zgodni co do zasadności 
zwiększenia obecności województwa pomorskiego na terenie Chińskiej Re-
publiki Ludowej, ponieważ obserwuje się tam coraz to większą aktywność 
bardzo wielu państw europejskich. 

„Głównym celem działania Biura – czytamy w liście – będzie aktywiza-
cja gospodarcza na terenie Państwa Środka, w tym w szczególności two-
rzenie sprzyjających warunków dla pomorskich podmiotów gospodarczych 
w rozwijaniu działalności na rynku chińskim oraz pomoc w nawiązywaniu 
wzajemnych kontaktów i współpracy pomiędzy pomorskimi i chińskimi 
podmiotami gospodarczymi, a także poszukiwaniu inwestorów dla pomor-
skich stref ekonomicznych i parków technologicznych. Biuro służyć będzie 
pomocą w pielęgnowaniu i rozwijaniu już istniejących kontaktów sygnata-
riuszy, w tym z miastem Szanghaj, przede wszystkim jednak jego zadaniem 
będzie inicjowanie działań, mających na celu tworzenie warunków dla no-
wych inicjatyw i przedsięwzięć. Do zadań biura będzie też należeć promo-
cja województwa pomorskiego na terenie Chin, jego walorów turystycznych 
i kulturalnych oraz potencjału naukowo-badawczego. Mając na uwadze ko-
nieczność jak najszerszego włączenia w projekt ważnych podmiotów z terenu 
Województwa Pomorskiego, a także zapewnienie jak najefektywniejszego 
wykorzystania działalności biura, Sygnatariusze deklarują w przyszłości za-
interesowanie poszerzaniem składu partnerów, uczestniczących w przedsię-
wzięciu, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji, organizacji i inicjatyw, 
stawiających sobie za cel rozwój gospodarczy oraz podnoszenie atrakcyj-
ności inwestycyjnej województwa pomorskiego. Sygnatariusze oświadczają, 
że ewentualne koszty, wynikające z realizacji zamierzeń wskazanych w ni-
niejszym liście, znajdą swe odzwierciedlenie w oddzielnej zawartej przez 

nich umowie, dotyczącej powołania i funkcjonowania biura. Każdorazowo 
budżet przyszłego biura będzie odzwierciedleniem z jednej strony aspiracji 
Sygnatariuszy, z drugiej – ich finansowych możliwości. Dla wspierania i re-
alizacji celów wymienionych w niniejszym liście powołana zostanie przez 
Sygnatariuszy grupa robocza, celem opracowania ramowych warunków 
związanych z powoływaniem biura. Zwłaszcza istotne jest uzyskanie w tym 
celu wymaganych prawem pozwoleń, organizacja biura oraz dokonywania 
bieżącej ewaluacji bilansu finansowego i wymiernych korzyści związanych 
z jego funkcjonowaniem. Swoje rekomendacje, dotyczące koncepcji organi-
zacyjnej funkcjonowania biura, grupa robocza przedstawi Sygnatariuszom 
do końcu sierpnia 2011 r.”76

Kilka miesięcy później biuro zostało powołane w Pekinie, ale z czterna-
stu sygnatariuszy, którzy podpisywali list intencyjny, pozostało tylko kilku, 
wśród nich Pracodawcy Pomorza – jedyna tego typu organizacja, która włą-
czyła się we współfinansowanie Biura Pomorskiego w Chinach. 

* * *

Kolejną inicjatywą Pracodawców Pomorza była Letnia Gala Biznesu, 
podczas której osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju gospodarczego 

76 List intencyjny podpisany w dniu 21 maja 2011 r.; archiwum Pracodawców 
Pomorza.

Charakterystyczne nagrody specjalne wręczane podczas 
odbywającej się co dwa lata Letniej Gali Biznesu Pracodawców 
Pomorza. Od lewej, na pierwszym planie: Audacia Et Prudentia 
(Odwaga i Roztropność), Dialogus Supra Omnia (Dialog Ponad 

Wszystko) i Ventus Inter Vela (Wiatr w Żagle). W tle: dwie 
nagrody specjalne Złoty Oxer. Autorami statuetek są artyści 

plastycy: Bogdan Mirowski oraz Michel Lengrand
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kraju i wspierania przedsiębiorczości miały zostać uhonorowane specjal-
nymi statuetkami. Pierwsza Letnia Gala Biznesu odbyła się 10 czerwca 2011 
roku na sopockim Hipodromie w trakcie Międzynarodowych Zawodów 
w Skokach CSIO. W materiałach informacyjnych przygotowanych na im-
prezę Zbigniew Canowiecki pisze: „Europejską tradycją są spotkania ludzi 
biznesu podczas najbardziej prestiżowych zawodów jeździeckich. Sport ten 
kojarzony jest z elegancją, sukcesem i najwyższą jakością, do czego i my – 
przedsiębiorcy zawsze dążymy. Zgodnie z tą tradycją Pracodawcy Pomorza, 
organizując Letnią Galę Biznesu na terenie sopockiego Hipodromu w trakcie 
Międzynarodowych Oficjalnych Zawodów w skokach CSIO, chcą podzięko-
wać wskazanym przez Kapitułę politykom, samorządowcom i przedstawicie-
lom instytucji, mającym istotny wpływ na kondycję polskich przedsiębiorstw 
oraz wspierającym rozwój przedsiębiorczości, wręczając specjalne nagrody 
środowiska gospodarczego”. 

Kapituła, którą stanowi Zarząd Pracodawców Pomorza, postanowiła 
przyznać w 2011 roku nagrody specjalne w kategoriach: instytucja, minister, 
samorządowiec. W jednym z wywiadów Zbigniew Canowiecki powiedział: 

– Uznaliśmy, że szkoda byłoby nie wykorzystać sopockich zawodów 
do promocji Trójmiasta, regionu i kraju. Ponadto przedsiębiorcy szu-
kają nowych form nawiązywania dialogu z przedstawicielami różnego 
rodzaju organizacji, uczelni wyższych czy też rządowych lub samorzą-
dowych instytucji nadzorczych i kontrolnych. Środowisko gospodarcze 
jest na co dzień bardzo krytyczne wobec rządzących i przy okazji takich 
spotkań może przedstawiać swoje oceny działań tych instytucji. 

Na uroczystość przybyli przedsiębiorcy, ministrowie, parlamentarzyści 
z Marszałkiem Senatu Bogdanem Borusewiczem, posłowie i europosłowie, 
przedstawiciele regionalnych władz administracyjnych i samorządowych 
z Wojewodą Pomorskim Romanem Zaborowskim i członkiem Zarządu 
Województwa Pomorskiego Ryszardem Świlskim, prezydenci miast i sze-
fowie zaprzyjaźnionych organizacji biznesowych.

A oto laureaci nagród:
1. Audacia Et Prudentia (Odwaga i Roztropność) dla Narodowego 

Banku Polskiego za obronę wartości polskiego pieniądza. Nagrodę 
odebrał Prezes Narodowego Banku Polskiego, profesor Marek Belka, 
a laudację wygłosił profesor Witold Orłowski, członek Rady Gospo-
darczej przy premierze RP.

2. Dialogus Supra Omnia (Dialog ponad wszystko) za profesjonalizm 
i wytrwałość w dialogu z różnymi środowiskami i grupami zawo-
dowymi otrzymał Minister Michał Boni, Przewodniczący Komitetu 
Stałego Rady Ministrów. Laudację wygłosił profesor Leszek Starosta.

3. Ventus Inter Vela (Wiatr w żagle) przyznano Pawłowi Adamowi-
czowi, Prezydentowi Miasta Gdańska, za konsekwencję i determinację 
w przygotowaniu i rozpoczęciu wielkiej modernizacji miasta. Lauda-
cję wygłosił Janusz Reiter, były ambasador RP w Niemczech i USA.

4. Nagrodę Złoty Oxer przyznano Grupie Lotos i Prezesowi Pawłowi 
Olechnowiczowi za zakończony sukcesem Program 10+. Nagrodę 
odebrał Prezes Paweł Olechnowicz. Laudację wygłosił poseł Tade-
usz Aziewicz, Przewodniczący Sejmowej Komisji Skarbu Państwa.

5. Nagrodę Złoty Oxer otrzymało DCT Gdańsk S.A. i dyrektor Bo-
ris Wenzel za budowę głębokowodnego terminalu kontenerowego 
i dynamiczny wzrost przeładunków. Laudację wygłosiła pani Mini-
ster Anna Wypych-Namiotko, podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Infrastruktury. 

Letnia Gala Biznesu 
Pracodawców Pomorza 

odbyła się w 2011 na sopockim 
hipodromie w trakcie 

Międzynarodowych Zawodów 
w Skokach CSIO (10.06.2011) 

Minister Edukacji Narodowej 
Katarzyna Hall, Minister Sławomir 

Nowak oraz Prezydent Sopotu 
Jacek Karnowski podczas Letniej 

Gali Biznesu 2011 (10.06.2011) 

Profesor Marek Belka odebrał 
nagrodę Audacia Et Prudentia 

(Odwaga i Roztropność) 
dla Narodowego Banku Polskiego 

za obronę wartości polskiego 
pieniądza (10.06.2011)
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Na posiedzeniu zarządu 4 lipca dokonano niezwykle pozytywnej oceny 
Letniej Gali Biznesu. Z gali został przygotowany reportaż filmowy TVP oraz 
zdjęciowy autorstwa Agencji Macieja Kosycarza. Do sponsorów oraz do osób 
nagrodzonych został wysłany pakiet, zawierający list z podziękowaniem, 

a także materiał o wydarzeniu (reportaż, zdjęcia, folder, Magazyn Pomor-
ski, Express Biznesu). Dyrektor Biura poinformował, że przychody z or-
ganizacji wydarzenia zbilansowały się z wydatkami na nią poniesionymi.

* * *

Zmiany organizacyjne i wizerunkowe w organizacji pociągnęły za sobą 
również potrzebę dostosowania nowego systemu komunikowania się oraz 
przekazu informacji dla członków organizacji. Wykupiono domenę in-
ternetową www.pracodawcypomorza.pl oraz stworzono wiosną 2011 roku 
nową stronę organizacji. Podjęto decyzję o przekazywaniu członkom oraz 
współpracującym instytucjom i organizacjom bieżących informacji po-
przez cotygodniowy, bardziej rozbudowany newsletter Pracodawców Pomo-
rza. Wraz z dynamicznym rozwojem organizacji i podejmowaniem coraz 
większej ilości inicjatyw pojawił się problem efektywnego podziału treści 
prezentowanych przez stronę internetową i newsletter. W drugiej połowie 
2011 roku zmodernizowano stronę www i przystąpiono do zmiany systemu 
przekazu informacji członkom organizacji.

Tomasz Limon, Dyrektor Zarządzający Pracodawców Pomorza, wspo-
mina ten etap zmian organizacyjnych: 

– Z napływających do nas informacji wynikało, iż newsletter w for-
mie przesyłanego załącznika pdf nie jest efektywną formą przekazu. Po-
nadto w momencie, gdy zaczęliśmy pracować w naszej obecnej siedzibie 
na początku 2012 roku, lawinowo wzrosła liczba spotkań, szkoleń, se-
minariów organizowanych bezpłatnie dla członków naszej organizacji. 
Na początku roku 2012, wraz z odświeżoną stroną internetową, stwo-
rzyliśmy nowy newsletter, który można czytać już z poziomu wiadomo-
ści pocztowej, bez ściągania i otwierania załączników. Uruchomiliśmy 
także system wiadomości dedykowanych, które wykorzystujemy do za-
praszania naszych firm na spotkania, jakie odbywają się w organizacji. 
Efektywne i szybkie informowanie firm zrzeszonych w Pracodawcach 
Pomorza jest celem nadrzędnym. Nie dysponując profesjonalnymi na-
rzędziami wsparcia informatycznego, na co dzień zarządzamy ponad 
1100 adresami e-mailowymi, a liczba spotkań, odbywających się w or-
ganizacji, to kilka w ciągu tygodnia, co daje sumę kilku tysięcy wysyła-
nych pojedynczych maili tygodniowo.

Kolejnym etapem usprawniania komunikacji było wdrożenie wiosną 
2014 roku systemu zapisów na spotkania oraz przypominania o spotkaniu:

– W pewnym momencie działalności doszliśmy do momentu, 
w któ rym należało w sposób szybki i efektywny zarządzać zapisami na 

Nagrodę Dialogus Supra 
Omnia (Dialog Ponad 
Wszystko) za profesjonalizm 
i wytrwałość w dialogu z różnymi 
środowiskami i grupami 
zawodowymi otrzymał Minister 
Michał Boni, Przewodniczący 
Komitetu Stałego Rady Ministrów 
(10.06.2011)

Ventus Inter Vela (Wiatr 
w Żagle) przyznano Pawłowi 
Adamowiczowi, Prezydentowi 
Miasta Gdańska, za konsekwencję 
i determinację w przygotowaniu 
i rozpoczęciu wielkiego programu 
modernizacji miasta Gdańska 
(10.06.2011)

Nagrodę Złoty Oxer przyznano 
Grupie Lotos i Prezesowi Pawłowi 
Olechnowiczowi za zakończony 
sukcesem „Program 10+” 
(10.06.2011)

Złoty Oxer otrzymuje Boris 
Wenzel, Dyrektor DCT Gdańsk 
S.A. za budowę głębokowodnego 
terminalu kontenerowego 
i dynamiczny wzrost 
przeładunków (10.06.2011)
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spotkania – kontynuuje dyrektor Tomasz Limon. – Zdarzały się takie sy-
tuacje, w których otrzymywaliśmy maila z krótką informacją «potwier-
dzam udział w spotkaniu», przy czym w ciągu najbliższych dni mieliśmy 
około 5-7 spotkań i trudno było jednoznacznie określić, o jakie spotkanie 
chodziło nadawcy. Nowy system szybko i efektywnie przypisuje zgłasza-
jących się na spotkania, dając nam obraz, kiedy dana osoba się zapisała, 
jej podstawowe dane, numer telefonu kontaktowego. Dobę przed spot-
kaniem wysyłamy do uczestników wiadomość sms z prośbą o potwier-
dzenie uczestnictwa. 

Strona www po raz kolejny uległa zmianom w drugiej połowie 2013 roku, 
przeobrażając się zgodnie z obecnymi trendami w zakresie projektowania 
portali. Usprawniło to jeszcze bardziej przekaz informacji. Obecnie opra-
cowywany jest skuteczny system wideo transmisji z wydarzeń organizowa-
nych w siedzibie Pracodawców Pomorza. W założeniach system powinien 
być dostępny dla każdego z członków organizacji. Z poziomu przeglądarki 
internetowej będzie można oglądać i słuchać w czasie rzeczywistym relacji 
z wydarzenia, a w niektórych sytuacjach będzie możliwe zadawanie pytań 
uczestnikom. 

– Nie wyobrażam sobie dobrze działającej organizacji bez nowoczes-
nego systemu kontaktu z członkami organizacji – przyznaje Tomasz Li-
mon. – Organizowane u nas spotkania są bardzo ciekawe, niektóre wręcz 
bardzo ważne i  inspirujące, odbywają się kilka razy w tygodniu, lecz 
trudno oczekiwać, iż przedsiębiorca z Bytowa czy Słupska przybędzie 
na każde z naszych spotkań, dlatego dążyć będziemy do tego, aby nasi 
członkowie mogli utrzymywać z nami kontakt i uczestniczyć w spotka-
niach także wirtualnie.

* * *

Pierwsze po okresie letnim posiedzenie Zarządu 5 września 2011 roku 
zdominowały przygotowania do zaplanowanego na 15 września tego roku 
Zgromadzenia Ogólnego Pracodawców Pomorza. Ustalono, że działalność 
Organizacji w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy przedstawiona zostanie 
w formie prezentacji multimedialnej. Wynikało z niej, że w okresie sprawo-
zdawczym odbyło się jedno Zgromadzenie Ogólne, na którym dokonano 
ważnych zmian w statucie organizacji, w tym nazwy z Gdańskiego Związku 
Pracodawców na Pracodawców Pomorza. Statut został zarejestrowany 
w grudniu 2010 roku, a od 1 stycznia 2011 roku organizacja posługuje się 
nową nazwą i działa według zmienionych zapisów prawnych. Ze sprawo-
zdania wynika dalej, że w omawianym okresie odbyło się piętnaście spotkań 
z przedsiębiorcami województwa pomorskiego oraz dwadzieścia spotkań 

branżowych, a Zarząd „zrealizował swoje zadania w oparciu o wspólnie 
opracowany program działania na lata 2010 i 2011”77.

Opracowano regulamin działalności oddziałów Pracodawców Pomorza 
i założono, że systematycznie będą one powoływane w każdym powiecie 
regionu. Do stycznia 2016 roku udało się otworzyć oddziały w powiatach 
i miastach na prawach powiatu: Chojnicach, Człuchowie, Sopocie, Gdyni, 
Pruszczu Gdańskim, Nowym Dworze Gdańskim, Kartuzach, Kwidzynie, 
Lęborku, Wejherowie, Kościerzynie, Pucku, Rumii, Sztumie, Malborku, 
Tczewie. Udało się również otworzyć oddział poza granicami województwa 
pomorskiego w Elblągu, oraz w gminach takich, jak Trąbki Wielkie i Żu-
kowo. Pracodawcy Pomorza będą kontynuowali działania, zmierzające do jak 
najpełniejszej współpracy z terenem całego województwa pomorskiego. 

77 Sprawozdanie z działalności Zarządu Pracodawców Pomorza za okres 
od 16.04.2010 do 14.09.2011 r.; archiwum Pracodawców Pomorza.

Podczas spotkania 
założycielskiego oddziału 

Pracodawców Pomorza 
w Kwidzynie (27.03.2011)

Zebranie założycielskie oddziału 
Pracodawców Pomorza powiatu 

wejherowskiego. Od lewej: 
Tomasz Limon, Dyrektor 

Zarządzający Pracodawców 
Pomorza, Zbigniew Canowiecki, 
Prezes Pracodawców Pomorza, 
i Jan Klapkowski (30.08.2011)

Jan Klapkowski na spotkaniu 
założycielskim oddziału 

Pracodawców Pomorza powiatu 
człuchowskiego (05.10.2011)
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Do najbardziej istotnych zadań organizacji należy reprezentowanie jej 
członków w gremiach regionalnych i ogólnopolskich, by podczas spotkań, 
konferencji, zespołów roboczych prezentować punkt widzenia pomorskich 
pracodawców, a także przekazywać przedsiębiorcom aktualne stanowisko 
władz ustawodawczej i wykonawczej, dotyczące warunków prowadzenia 
biznesu, zmian w ustawodawstwie czy polityki gospodarczej.

Członkowie Pracodawców Pomorza w latach 2010–2011 uczestniczyli 
w następujących gremiach: w Pomorskiej Radzie Przedsiębiorczości dzia-
łał Zbigniew Canowiecki, w Komisji Rewizyjnej Pracodawców Rzeczypo-
spolitej Polskiej aktywny był Wojciech Grochowiecki, a Marek Radecki 
jako jedyny przedstawiciel Pracodawców RP reprezentował polskich pra-
codawców w Europejskim Funduszu Społecznym. Ponadto w Wojewódz-
kiej Radzie Zatrudnienia reprezentantem organizacji był Marek Stawski, 
a w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego aktywnie działał Wojciech 
Grochowiecki. W kolejnych latach grono osób uczestniczących w pracach 
różnych zespołów tematycznych systematycznie się powiększało. 

* * *

Pracodawcy Pomorza niejednokrotnie wchodzili w obszar oddziaływań 
politycznych. Za każdym razem dawali do zrozumienia, że neutralność poli-
tyczna jest nadrzędną cechą organizacji. Podczas obrad 5 września, jak czy-
tamy w protokole: „Prezes Zbigniew Canowiecki przedstawił prośbę mecenasa 
Romana Nowosielskiego – członka organizacji i zarazem kandydata niezależ-
nego do senatu w wyborach parlamentarnych 2011 roku – z prośbą o popar-
cie Pracodawców Pomorza. W swoim wystąpieniu mecenas R. Nowosielski 

przedstawił problematykę, którą chciałby się zająć w senacie. Jednocześnie 
zobowiązał się, że po otrzymaniu mandatu będzie realizował przedstawiony 
program gospodarczy. W dyskusji Wiceprezes Zarządu Zbigniew Borkowski 
podkreślił, że apolityczność tego typu organizacji, jak nasza, polega na nie-
angażowaniu się w działalność lub popieranie partii politycznych, co nie wy-
klucza popierania indywidualnych polityków, których programy gospodarcze 
są zgodne z postulatami naszej organizacji. Prezes Zarządu Zbigniew Cano-
wiecki poinformował, że kancelaria mecenasa Romana Nowosielskiego jest 
członkiem Pracodawców Pomorza, a on sam ubiega się o mandat niezależnego 
senatora w ramach ruchu Obywatele do Senatu. Obecni przyjęli treść komuni-
katu, dotyczącego powyższej sprawy. Jednocześnie Prezes Zarządu podkreślił, 
że mecenas Nowosielski powinien przedstawić swój program na najbliższym 
Zgromadzeniu Ogólnym”78.

* * *

Po wrześniowym zgromadzeniu ogólnym działalność Pracodawców Po-
morza nie zwalniała tempa. Do znaczących aktywności należała konferen-
cja zorganizowana 22 września 2011 roku przy współudziale Politechniki 
Gdańskiej: Rynek pracy – Pracodawcy – Edukacja. Była to kontynuacja te-
matyki poruszonej podczas zorganizowanych w październiku 2010 roku 
warsztatów Przedsiębiorcy – Uczelnie Pomorza oraz zrealizowanych w stycz-
niu 2011 roku warsztatów Przedsiębiorcy – szkoły zawodowe Pomorza. Goś-
ciem honorowym konferencji była Minister Edukacji Narodowej Katarzyna 

78 Tamże.

Spotkanie inauguracyjne oddziału Pracodawców Pomorza w powiecie 
nowodworskim (26.10.2011) Spotkanie z przedsiębiorcami w Ostrzycach (27.08.2011)
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Hall, natomiast w konferencji uczestniczyli przedsiębiorcy, w tym przede 
wszystkim członkowie Pracodawców Pomorza, jednostek samorządowych 
z terenu województwa pomorskiego oraz instytucji z otoczenia biznesu, 
a także reprezentanci szkół wyższych i szkół ponadpodstawowych, kształ-
cących w zawodach z terenu województwa pomorskiego. Partnerami kon-
ferencji był Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Wojewódzki 
Urząd Pracy i Pomorski Kurator Oświaty. Celem konferencji było przygo-
towanie przyszłych kadr dla pracodawców do podejmowania wyzwań dy-
namicznie zmieniającego się rynku pracy poprzez efektywne kształcenie 
zawodowe i ustawiczne. Jak podnoszono w czasie obrad, w Polsce coraz 
częściej zauważalne są problemy demograficzne. Coraz mniej osób kończy 
gimnazja, a co za tym idzie, coraz mniej mamy kandydatów i absolwentów 
szkół zawodowych. Jeszcze kilkanaście lat temu w kraju w każdym rocz-
niku uczyło się 600 tysięcy osób, dziś jest to 400 tysięcy; 50 procent absol-
wentów gimnazjów wybiera licea ogólnokształcące, 30 procent technika, 
a 20 procent szkoły zawodowe. Jedynie 4 procent dorosłych dokształca się. 
W najlepszych krajach Unii Europejskiej jest to aż 20 procent, co stawia nas 
na szarym końcu Europy. Najmniejsze zainteresowanie formami dokształ-
cania wykazują osoby z najniższym wykształceniem. 

Dlatego, jak podkreśliła Katarzyna Hall, „ważna jest nie tylko centralna 
promocja, ale i lokalna oferta skierowana do uczniów. Kursy kwalifikacyjne 
powinny być dopasowane do konkretnych zawodów i potrzeb rynku. Jeśli praco-
dawcy z danej branży poszukują określonej kadry, wówczas powinno się stwo-
rzyć kurs – nigdy na odwrót. W nowym modelu kolejność powinna być taka: 
potrzebne kwalifikacje w danym zawodzie – kurs – zawód – praca. Niezmier-
nie ważne jest, by szkoły wiedziały, czy kształcą uczniów w celu kontynuowa-
nia przez nich nauki, czy dla rynku pracy. Zmieniają się zawody, stanowiska 
pracy, zmieniają się również potrzebne kompetencje. Obecnie pracodawcy 
w stosunku do nowo przyjmowanych absolwentów szkół stawiają konkretne 
wymagania, oczekują nowych umiejętności od kandydatów do pracy. Ważne 
są nie tylko nowe technologie, ale też umiejętności współpracy”. 

W swoim wystąpieniu Katarzyna Hall szczególną uwagę poświęciła 
ustawie podpisanej kilka dni wcześniej przez Prezydenta RP, która wpro-
wadziła nowy system kształcenia zawodowego. Jest to, jak wyraziła się pani 
minister, „Biblia kształcenia zawodowego”. Ustawa odpowiada na pytanie, 
co ma dawać kształcenie zawodowe. Następnie definiuje grupy zawodowe 
oraz poziomy kwalifikacji, a w końcu zawody im odpowiadające. Ostatecz-
nie całość tworzy pewnego rodzaju układankę poszczególnych kwalifikacji, 
składających się na dany zawód.

W trakcie konferencji zaprezentowano także przykłady aktywności 
pomorskich firm, które nawiązały współpracę ze szkołami zawodowymi 

i zatrudniają duże grono ich absolwentów. Wskazano na przykład firmę 
Satel, która – podpisując trójstronne porozumienie z udziałem Pracodaw-
ców Pomorza – nawiązała współpracę z gdańskim Technikum Łączności. 
Współpraca zaowocowała nowym, wspólnym programem nauczania i nową 
klasą kierunkową, odpowiadającą zarówno potrzebom firmy Satel, jak i całej 
branży telekomunikacyjnej. Miłym akcentem było nagrodzenie Wojciecha 
Szczepańskiego, Pełnomocnika Zarządu Pracodawców Pomorza do spraw 
Kształcenia Zawodowego, nagrodą Ministra Edukacji Narodowej za wkład 
w rozwój szkolnictwa zawodowego na szczeblu lokalnym i ogólnokrajowym. 

* * *

Kontynuacją wrześniowych obrad była konferencja zorganizowana 15 lu-
tego 2012 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego 
Młodzi na rynku pracy – problemy z bezrobociem. Honorowy patronat spra-
wował Wojewoda Pomorski Ryszard Stachurski i Marszałek Województwa 
Pomorskiego Mieczysław Struk. Organizatorami byli Pracodawcy Pomorza 
i Uniwersytet Gdański. Natomiast rolę partnerów merytorycznych objęli: 
Wojewódzki i Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku, Kancelaria Prawna No-
wosielski Gotkowicz i partnerzy. Adresatami spotkania byli przedsiębiorcy, 
reprezentanci urzędów pracy z województwa pomorskiego, nauczyciele 
akademiccy oraz szkół ponadgimnazjalnych. Główną ideą konferencji było 
zaprezentowanie projektu zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy. Nowelizacja zakładała rozszerzenie ilości dostępnych 
narzędzi, służących zatrudnianiu młodych ludzi, którzy po raz pierwszy 
wchodzą na rynek pracy. Szczegóły wyjaśnił Roland Budnik, dyrektor Po-
wiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku:

– Mamy na myśli głównie absolwentów, którzy byli bezrobotni przez 
rok od ukończenia szkoły. Obecnie bezrobocie wśród absolwentów 
w wieku 20-24 lat wynosi ponad 24 procent, jeżeli ująć to w jeszcze 

Konferencja Rynek Pracy 
– Pracodawcy – Edukacja 
na Politechnice Gdańskiej. 

Przemawia Katarzyna Hall, 
ówczesna Minister Edukacji 

Narodowej. Obok: Zbigniew 
Canowiecki i profesor Jan 

Hupka, Prorektor do spraw 
badań naukowych 

i wdrożeń PG (22.09.2011)
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szerszym przedziale od 15 do 24 lat, wskaźnik ten osiąga blisko 28 pro-
cent. Tak duże bezrobocie wśród młodych wykracza poza średnią unijną, 
która oscyluje w okolicy 22 procent79.

Jak pisali dalej autorzy relacji z konferencji na stronie internetowej Pra-
codawców Pomorza: „Problem bezrobocia wśród młodych jest problemem 
ogólnoeuropejskim. Obecna stopa bezrobocia młodych ludzi każdego tygod-
nia obciąża społeczeństwo kwotą około 2 miliardów euro, czyli nieco ponad 
1 procent PKB UE-27 – według szacunków László Andor, unijnego komisarza 
do spraw zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego.”

Inicjatorzy projektu zmian w Ustawie o promocji zatrudnienia i  in-
stytucjach rynku pracy zakładają, że stworzyłyby one przedsiębiorcom 
możliwość podpisywania z osobami młodymi umowy absolwenckiej, która 
byłaby w części refundowana do wysokości zasiłku dla bezrobotnych (to jest 
761,40 zł). Pozostała kwota z umowy byłaby finansowana przez pracodawcę, 
który otrzymywałby także zwrot składek na ubezpieczenie społeczne przez 
rok.

W trakcie konferencji omówiono ponadto propozycje zmian przy-
gotowywane w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, poświęcone 
tworzeniu form aktywizacji bezrobotnych absolwentów. W ramach pro-
jektu rządowego absolwent mógłby otrzymywać bon szkoleniowy, bon 
stażowy oraz bon na kształcenie zawodowe i policealne – dla osób słabiej 
wykształconych. Ponadto zaproponowano, aby bezrobotny, który znajdzie 
pracę poza miejscem zamieszkania, mógł liczyć na dotację na zasiedlenie. 
Propozycje zmian legislacyjnych, w przygotowaniu których aktywnie uczest-
niczyli Pracodawcy Pomorza, będą podlegać teraz konsultacjom. Po stwo-
rzeniu ostatecznej formy projekt zmian w ustawie będzie wprowadzony 
na ścieżkę legislacyjną.

79 Strona internetowa Pracodawców Pomorza: pracodawcypomorza.pl/
dzialalnosc.

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem środowisk, których 
przedstawiciele uczestniczyli w obradach. Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej znowelizowało Ustawę o promocji zatrudnienia i  instytucjach 
rynku pracy, wchodzącą w życie po poprawkach w maju 2014 roku, po-
przez uwzględnienie części postulatów, które organizacja opracowała wraz 
z partnerami. 

* * *

W październiku 2011 roku Zarząd Pracodawców Pomorza na kolejnym 
posiedzeniu podjął dyskusję na temat wprowadzenia zmian w nazewnictwie 
sekcji tematycznych. Część członków zarządu była zdania, że powinno ono 
być zgodne z podziałem gospodarki według PKD. Jednak po wymianie po-
glądów uzgodniono, że: „Organizacja nie musi stosować się do tego typu 
wyznaczników, gdyż sekcje powoływane są według potrzeb samych człon-
ków organizacji. Ostatecznie zatwierdzono z małymi poprawkami kształt 
sekcji i forów, podejmując jednogłośnie uchwałę nr 43/2011”80. 

Należy zauważyć, że na tym samym posiedzeniu Zarząd powołał na sta-
nowisko Pełnomocnika Zarządu do spraw Gospodarki Morskiej Henryka 
Ogryczaka, który wiele lat pracował w przemyśle okrętowym. Od początku 

80 Protokół nr 10 z posiedzenia Zarządu Pracodawców Pomorza; archiwum 
Pracodawców Pomorza. Aktualny wykaz sekcji znajduje się na końcu książki.
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przemian w gospodarce był m.in. prezesem Stoczni Gdynia, a potem przez 
ponad dwa lata wiceministrem gospodarki odpowiedzialnym za gospodarkę 
morską w rządzie Jerzego Buzka. 

Zarząd rozpoczął wówczas przygotowania dotyczące organizacji i promo-
cji konkursu Pomorski Pracodawca Roku i towarzyszącej mu gali (szerzej 
na ten temat członkowie zarządu dyskutowali na posiedzeniu listopadowym). 
Postanowiono, że finał konkursu dla małych, średnich i dużych przedsię-
biorstw odbędzie się 22 marca 2012 roku, podczas Gali Evening w sopo-
ckim hotelu Sheraton. Organizacją imprezy zajął się Pełnomocnik Zarządu 
do spraw Inicjatyw Gospodarczych Szczepan Gapiński, a sprawami doty-
czącymi konkursu – Piotr Jarocki, Pełnomocnik Zarządu do spraw Orga-
nizacji i Promocji. Zarząd zaakceptował bez uwag regulamin i formularz 
zgłoszeniowy do konkursu81. Na ostatnim w 2011 roku posiedzeniu Zarządu 
przyjęto przygotowany przez komitet organizacyjny plan Gali Evening oraz 
uroczystości wręczenia nagród Pomorski Pracodawca Roku 2011. Organiza-
torzy przewidywali, że wszelkie koszty zostaną pokryte z wpływów ze sprze-
daży zaproszeń, choć nie ukrywali, że będą zabiegać również o sponsorów, 
którzy mogliby finansowo wesprzeć to wydarzenie82.

Ważną kwestią, jaką Zarząd rozpatrywał podczas tego posiedzenia, były 
kontakty ze wschodnimi sąsiadami. Zaproszony Pełnomocnik Zarządu do 
spraw Współpracy z Rynkiem Wschodnim Zdzisław Stankowski „przedsta-
wił przebieg swojej wizyty w Kaliningradzie z końcem listopada 2011 r., pod-
czas której doszło do spotkania przedsiębiorców z Polski i Rosji. W ostatnim 
czasie eksport Polski na rynek rosyjski, a szczególnie w rejon obwodu kali-
ningradzkiego, znacząco wzrósł, o około 40 procent. Podczas forum gospo-
darczego podpisano szereg umów z partnerami z Rosji, między innymi z Izbą 
Gospodarczą Obwodu Kaliningradzkiego. Nawiązując do wizyty przedstawi-
ciela Pracodawców Pomorza w Kaliningradzie Prezes Zbigniew Canowiecki 
wspomniał o spotkaniu, które odbył z konsulem Białorusi. W trakcie rozmowy 
wypracowano wspólny plan dalszych działań celem ożywienia stosunków go-
spodarczych między Pracodawcami Pomorza a przedsiębiorcami z Białorusi”83.

81 Protokół nr 11 z posiedzenia Zarządu Pracodawców Pomorza; archiwum 
Pracodawców Pomorza.

82 Protokół nr 12 z posiedzenia Zarządu Pracodawców Pomorza; archiwum 
Pracodawców Pomorza.

83 Tamże.

7. ROK 2012.  
Nareszcie u siebie

12 stycznia 2012 roku w Dworze Artusa w Gdańsku odbyła się tradycyjna 
Noworoczna Lampka Szampana, czyli spotkanie zorganizowane wspólnie 
przez trzy organizacje: Pracodawców Pomorza, Pomorską Izbę Rzemieśl-
niczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Regionalną Izbę Gospodar-
czą Pomorza. Wśród zaproszonych gości – przedsiębiorców, naukowców, 
samorządowców – był także Mieczysław Struk Marszałek Województwa 
Pomorskiego. O reminiscencje na temat współpracy z Pracodawcami Pomo-
rza poprosiliśmy Włodzimierza Szordykowskiego, dyrektora Departamentu 
Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomor-
skiego, wieloletniego wiceprezesa Zarządu Izby Rzemieślniczej w Gdań-
sku, potem dyrektora Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw:

– Przez dwadzieścia trzy lata pracowałem w Pomorskiej Izbie Rze-
mieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw, a więc w środowisku 
przedsiębiorców, dlatego tak naprawdę moje związki z organizacją pra-
codawców istnieją od początku jej powstania. Gdański Związek Pra-
codawców był pierwszą organizacją na Pomorzu, działającą w oparciu 
o nową ustawę z maja 1991 roku. Od początku była to silna organizacja 
i od razu stała się partnerem do współpracy, którą też szybko nawiązali-
śmy. Współpracowaliśmy często w dużym zakresie i to zarówno na polu 
gospodarczym, jak i ustawodawczym, na przykład nad ustawą o samo-
rządzie gospodarczym. Zgodność stanowisk organizacji pracodawców 
i rzemieślników sprawiała, że wspólnie występowaliśmy o zmiany w re-
gulacjach prawnych, a zwłaszcza w prawie podatkowym. To co zawsze 
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przedsiębiorców najbardziej bolało, to koszty pracy, które były zwią-
zane ze wszystkimi świadczeniami pracowniczymi ponoszonymi przez 
przedsiębiorców. Przez pięć lat Gdański Związek Pracodawców wynaj-
mował pokoje w budynku naszej Izby Rzemieślniczej w Gdańsku przy 
ulicy Piwnej. Nie byliśmy dla siebie konkurencyjni, bo nie zabiegaliśmy 
o tych samych przedsiębiorców, dlatego nie obawialiśmy się, że Zwią-
zek do nas przyjdzie i zabierze nam członków. Wprawdzie działaliśmy 
w tym samym środowisku, ale rzemieślnicy mają głębokie tradycje, nie-
które bowiem cechy powstały w średniowieczu, same izby zaś w okresie 
międzywojennym, podobnie jak nasza gdańska Izba, która była następcą 
prawnym Izby z Wolnego Miasta Gdańsk, sprzed II wojny światowej. 
Po jej zakończeniu Izba Rzemieślnicza, która została powołana do życia 
w 1945 roku, stała się w dużym stopniu częścią aparatu urzędniczego, 
ale też wówczas rzemiosło było dosyć mocno zakorzenione w tradycji 
i miało dosyć dużo uprawnień samorządowych. Oczywiście, stosunek 
władzy do prywatnego sektora w okresie powojennym nie był najlepszy 
i to były całkowicie inne problemy, z którymi trzeba było walczyć: do-
miary, naloty, niszczenia zakładów itd. Po 1989 roku wszystko zmieniło 
się, warunki zostały wyrównane bez względu na to, czy był to sektor pań-
stwowy, czy prywatny. Wprawdzie słyszałem wtedy głosy, że organizacje 
rzemieślnicze mają charakter postkomunistyczny i w związku z tym po-
winny zniknąć z naszego rynku, bo powstały już nowe, jak na przykład 
organizacje pracodawców, izby przemysłowo-handlowe czy izby gospo-
darcze. Były to głosy radykalne, ale, na szczęście, niezbyt powszechne. 
Kiedyś jeden z dziennikarzy zadał mi wprost takie właśnie pytanie. Od-
powiedziałem mu wtedy, że tak, jesteśmy organizacją postkomunistyczną, 
ale na tej samej zasadzie jesteśmy też postfeudalną, bo pierwsze cechy 
powstały w średniowieczu i jesteśmy również organizacją postkapitali-
styczną, ponieważ w tamtym okresie zakładano izby i funkcjonowały 
organizacje rzemieślnicze. Kontynuujemy stare tradycje, ale łączymy 
je z nowoczesnością. 

* * *

Nowa siedziba otworzyła szerokie możliwości organizacji spotkań bran-
żowych. 9 lutego 2012 roku odbyło się inauguracyjne posiedzenie sekcji 
budownictwa i  infrastruktury Pracodawców Pomorza z udziałem dyrek-
torów i prezesów firm, reprezentujących tę branżę. Specjalnymi gośćmi 
zaproszonymi na spotkanie byli: Grzegorz Stosik, Pomorski Wojewódzki 
Inspektor Nadzoru Budowlanego i Władysław Wróbel, Powiatowy Inspek-
tor Nadzoru Budowlanego w Gdańsku. Uczestników spotkania przywitał 
Zbigniew Canowiecki, przestawiając historię remontu nowej siedziby. Po-
siedzenie sekcji było również okazją do złożenia serdecznych podziękowań 
skierowanych do firm budowlanych, należących do organizacji, za wkład 
materialny i finansowy w rewitalizację nowej siedziby. W dalszej części spot-
kania, na przykładach z praktyki działalności budowlanej, omówiono różne 
sytuacje konfliktowe oraz zachowania proceduralne uczestników procesu 
inwestycyjnego w budownictwie, a w szczególności wobec kompetencji nad-
zoru budowlanego. Inspektor Grzegorz Stosik przestawił główne kierunki 
nowelizacji prawa budowlanego. 

Dzień po inauguracji spotkań branżowych przez sekcję budownictwa 
i infrastruktury, w nowej siedzibie Pracodawców Pomorza odbyło się ko-
lejne ważne spotkanie sekcji ochrony zdrowia pod przewodnictwem Lidii 
Kodłubańskiej. Tematyka omawiana podczas takich spotkań była ciekawa 
dla organizacji, gdyż kulejąca polityka zdrowotna dawała wiele możliwości 
pokazania niezadowolenia i krytycyzmu wobec różnych instytucji państwo-
wych. Gościem posiedzenia na początku lutego była Dyrektor Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ w Gdańsku Barbara Kawińska, która podczas spot-
kania zaprezentowała plany, dotyczące kontraktowania usług medycznych 
na rok 2012. Poruszane były też zagadnienia związane z podpisywaniem 
umów i rozliczeniem przekroczenia planu świadczeń usług medycznych. 

Spotkanie promujące konkurs 
Teraz Polska (12.01.2012) 

Spotkanie 
przewodniczących 

sekcji i szefów 
oddziałów 

terenowych 
Pracodawców 

Pomorza 
(08.02.2012) 
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* * *
Jednym z ważnych wydarzeń pod koniec lutego 2012 roku było spotkanie 

ze światowej sławy wybitnym specjalistą w dziedzinie zarządzania procesami 
innowacyjnymi profesorem Mario Raichem ze Szwajcarii, który wygłosił wy-
kład w języku polskim na temat: Projektowanie procesu generowania innowacji 
w przedsiębiorstwie. Pracował on na czołowych stanowiskach w dużych glo-
balnych organizacjach, takich jak Xerox/Quality, gdzie był odpowiedzialny 
za przedstawienie i wprowadzenie procesu o zasięgu ogólnoświatowym pod 
nazwą Leadership Through Quality. Pełnił również stanowisko Wiceprezesa 
Citigroup w Europie, Środkowym Wschodzie i Afryce. Od 1997 roku profe-
sor Mario Raich jest prezesem Learnita LTD (www.learnita.com), londyńskiej 
firmy o zasięgu ogólnoświatowym, zorientowanej na innowacje strategiczne. 
Doświadczenie akademickie profesor Raich zdobywał na uczelniach: HEC 
In Paris, ESADE Graduate School of Business In Barcelona, Educatis Uni-
versity In Altdorf, Institute for Strategic Innovation. 

* * *

23 lutego 2012 roku w Kościerzynie Prezes Zbigniew Canowiecki i Wi-
ceprezes Zbigniew Borkowski podpisali list intencyjny z przedstawicielami 
powiatu kartuskiego oraz trzech gmin: Kościerzyny, Bytowa i Lęborka, 
o współpracy w ramach Projektu Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębior-
czości. Samorządowców reprezentował Zdzisław Czucha, burmistrz Gminy 
Miejskiej Kościerzyna. W tym dokumencie Pracodawcy Pomorza wyrażają 
pełne poparcie dla projektowanego inkubatora, „którego celem jest pobu-
dzenie aktywności gospodarczej i przedsiębiorczości w regionie Kaszub, 
przyczyniającej się do poprawy konkurencyjności oraz powstania nowych 
miejsc pracy”84.

Na podstawie w/w dokumentu samorządowcy ze wspomnianych gmin 
ubiegali się o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Gospodarczego w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Pomorskiego na lata 2007–2012. „Uznając za priorytet 
w działalności naszej organizacji – stwierdzają sygnatariusze dokumentu 
– długofalowy, dynamiczny rozwój gospodarczy naszego regionu, pragniemy 
wyrazić przekonanie, iż podejmowana inicjatywa jest niezwykle potrzebna 
z perspektywy wsparcia rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności w naszym 
regionie, tak kluczowych dla tworzenia trwałej przewagi konkurencyjnej re-
gionu i w konsekwencji stymulacji jego rozwoju gospodarczego. Kaszubskie 
Inkubatory Przedsiębiorczości zlokalizowane w ważnych dla regionu lokal-
nych ośrodkach rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez stworzenie od-
powiednich warunków dla rozwoju firm innowacyjnych wpłyną na trwałe 
pobudzenie aktywności gospodarczej i przedsiębiorczości w regionie Ka-
szub, a także, co bardzo ważne, powstanie nowych, trwałych miejsc pracy. 
W związku z powyższym jesteśmy w pełni przekonani o zasadności podej-
mowania niniejszej inicjatywy. Jednocześnie deklarujemy chęć i wolę współ-
pracy w zakresie wykorzystania potencjału projektowanej sieci Kaszubskich 
Inkubatorów Przedsiębiorczości realizowanych w ramach projektu Kaszubski 
Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw 
w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i w Kartuzach oraz wymiany wzajemnych 
doświadczeń i wiedzy.(…)”.

Samorządy oraz Pracodawcy Pomorza zobowiązują się współpracować 
w zakresie:

„a) informowania o działalności, pełnej ofercie i pomocy możliwej do uzy-
skania w sieci Kaszubskich Inkubatorów Przedsiębiorczości,

b) wspólnej realizacji projektów o charakterze edukacyjno-szkolenio-
wym z wykorzystaniem potencjału inkubatorów oraz Izby, zwłaszcza 

84 List intencyjny; archiwum Pracodawców Pomorza. 

Spotkanie Sekcji 
Budownictwa 
i Infrastruktury 
(09.02.2012)

Pracodawców Pomorza 
odwiedził profesor Mario Raich 
(pierwszy z lewej), szwajcarski 
specjalista w dziedzinie 
zarządzania procesami 
innowacyjnymi (29.02.2012)
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w zakresie energetyki i w szeroko rozumianej energii, a także w obsza-
rze innowacji,

c) dystrybucji dostarczonych przez Gminy materiałów promocyjnych”85.

* * *

Wiele pozytywnych emocji było związanych z dniem 2 marca, kiedy 
to miało miejsce oficjalne otwarcie nowej siedziby Pracodawców Pomorza. 
Na uroczystość przybyli: Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, Marszałek 
Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Wojewoda Pomorski Ry-
szard Stachurski, Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz oraz około 80 go-
ści, reprezentujących kluczowe firmy pomorskie, organizacje gospodarcze, 
banki i wyższe uczelnie Trójmiasta. „Prezes przedstawił krótką historię re-
witalizacji budynku – napisano potem w protokole z posiedzenia Zarządu, 
oceniającego przebudowę – przekazanego aktem notarialnym 12 maja 2011 
roku przez Prezydenta Pawła Adamowicza Pracodawcom Pomorza. Po-
kaz slajdów zobrazował zebranym zakres prac oraz wielkość remontu wy-
konanego w rekordowo krótkim terminie (od 15.06.2011 do 30.12.2011). 
Prace wykończeniowe zakończono 28 lutego 2012 roku. W swoich wy-
stąpieniach Marszałek Senatu, Marszałek Województwa Pomorskiego, 
Prezydent Miasta Gdańska i Wojewoda Pomorski pogratulowali Preze-
sowi Zarządu przywrócenia świetności zabytkowej kamienicy z początku 
XX wieku, życzyli dynamicznego rozwoju organizacji, dalszego dobrego 
reprezentowania przedsiębiorców pomorskich w strukturach regionalnych  
i krajowych”86.

Wydarzenie to było znaczące, gdyż po ponad dwudziestu latach organi-
zacja Pracodawców Pomorza doczekała się własnej, okazałej i efektownej 
siedziby, w której znalazły się nie tylko pomieszczenia dla pracowników, 
ale przede wszystkim sale konferencyjne, mogące służyć członkom organi-
zacji jako miejsce seminariów, warsztatów, a także posiedzeń poszczególnych 
sekcji czy gremiów tematycznych i indywidualnych, kameralnych spotkań 
biznesowych. „Chcemy, aby nasza siedziba ani przez jeden dzień nie świeciła 
pustkami” –stwierdził Dyrektor Biura Tomasz Limon. 

W marcu Zarząd powołał panią Joannę Bruździak na Pełnomocnika 
do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Joanna Bruździak od szes-
nastu lat pracowała w Telekomunikacji Polskiej, była prezesem Fundacji 
Sportu i Oświaty oraz pełniła funkcję kierownika Wydziału Inkubacji Inno-
wacyjnych Rozwiązań Orange Polska. Jak należy rozumieć pojęcie społecznej 

85 Tamże.
86 Protokół nr 3 z posiedzenia Zarządu Pracodawców Pomorza; archiwum 

Pracodawców Pomorza. 

odpowiedzialności biznesu i  jak te idee powinni realizować Pracodawcy 
Pomorza, wyjaśnia Joanna Bruździak: 

– Społeczna odpowiedzialność biznesu to sposób zarządzania firmą 
z uwzględnieniem zarówno potrzeb i wartości firmy, jak i kluczowych 
interesariuszy oraz otoczenia. Społeczna odpowiedzialność biznesu (czę-
sto używamy skrótu CSR od angielskiego corporate social responsibi-
lity) jest ściśle związana ze zrównoważonym rozwojem gospodarczym, 
uwzględnia także wartości społeczne i wartości ekologiczne oraz dba-
łość o etykę w działaniach firmy. Dbając o utrzymywanie dobrych rela-
cji z otoczeniem, mamy na myśli inne firmy, kontrahentów, środowisko 
związane z edukacją, lokalne władze, nie zapominamy również o śro-
dowisku naturalnym. W ubiegłym roku rozpoczęliśmy starania o uzy-
skanie grantów z funduszy norweskich na projekt z zakresu społecznej 
odpowiedzialności biznesu, dotyczący aspektu godnej pracy. W tym 
roku mamy otrzymać środki i planujemy przygotowanie dla naszych 
pomorskich pracodawców cyklu edukacyjnego, który będzie skupiać się 
na zagadnieniach związanych z godną pracą. Kiedy otrzymałam od Pra-
codawców Pomorza propozycję objęcia funkcji pełnomocnika do spraw 
CSR, zaczęłam przyglądać się firmom zrzeszonym w naszej organizacji. 
Okazało się, że wiele z nich prowadzi pewne działania i spełnia kryte-
ria, tylko nie nazywa ich społeczną odpowiedzialnością. I tak na przy-
kład jedna z firm handlowych, w ramach swej działalności edukacyjnej 

Delegacja Chorągwi Sztumskiej z zamku w Gniewie przybyła na uroczyste 
otwarcie nowej siedziby (02.03.2012)
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pomaga klientom w pozyskiwaniu środków unijnych na zakup sprzętu, 
poprawiając w ten sposób warunki działalności firmy. W nurt CSR wpisuje 
się również troska o kulturę. W promocji różnych inicjatyw kulturalnych 
Pracodawcy Pomorza biorą udział od wielu lat, wspierając zarówno inte-
resujące spektakle czy koncerty, jak również samych artystów. Myślę, że 
bardzo ważna dla członków naszej organizacji jest możliwość skorzysta-
nia ze środków unijnych, które pozwolą rozwijać różne sfery działalno-
ści, w tym społeczną odpowiedzialność biznesu. Udało nam się pozyskać 
pierwsze środki norweskie, patrzymy też w stronę funduszy szwedzkich.

– Tak jak wspomniałam – kontynuuje Joanna Bruździak – plany 
na najbliższą przyszłość w zakresie CSR to projekt Praca – Szacunek – 
Uznanie, 7 kroków do work-life balance realizowany właśnie w ramach 
funduszy norweskich. Zamierzamy uruchomić go od marca bieżącego 
roku na konferencji zorganizowanej przez Pracodawców Pomorza. Bę-
dzie trwał dwadzieścia cztery miesiące i ma obejmować siedem kroków, 
które zmierzają do zapewnienia godnej pracy i utrzymania równowagi 
między życiem prywatnym, a pracą zawodową. Wśród tych siedmiu 
elementów programu znajdą się takie sprawy, jak godna praca i godne 
wynagrodzenie pracowników. Będziemy myśleć o rozwoju zawodowym, 
o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia w miejscu pracy, poruszymy aspekt 
równych praw w pracy, narzędziach wsparcia dla rodziny. Będziemy mó-
wić o aspektach socjalnych i poza socjalnych, o różnego rodzaju niefinan-
sowych dodatkach do wynagrodzeń, które powodują, że nasz pracownik 
jest dużo bardziej zmotywowany. Kolejne wreszcie tematy to eliminowa-
nie dyskryminacji i poszanowanie jednostki w miejscu pracy, komunika-
cja i narzędzia, służące do komunikowania się ludzi, a także typy i cechy 
osobowości kierowniczej. Zakres projektu jest bardzo szeroki, natomiast 
jego nadrzędnym celem jest to, byśmy pokazali pracodawcom, jak ważne 
jest zachowanie równowagi między życiem prywatnym, a pracą. O tym 
dyskutować będziemy na warsztatach, na które zaprosimy specjalistów 
z różnych dziedzin, po to by przedsiębiorcy mieli możliwość zdobycia 
ciekawej i praktycznej wiedzy. 

* * *

Jednym ze strategicznych zadań organizacji jest współpraca z mediami 
i prezentowanie stanowiska środowiska przedsiębiorców w istotnych spra-
wach regionu. Realizując te zadania, Pracodawcy Pomorza podpisali umowę 
z TVP 3 Gdańsk, mającej na celu promowanie na antenie telewizyjnej 
działalności Pracodawców Pomorza oraz ich opinii i propozycji, zwłaszcza 
w sprawach gospodarczych. Ustalono, że „dwa razy w miesiącu redaktor Piotr 

Świąc będzie prezentował – pod patronatem Pracodawców Pomorza – najważ-
niejsze problemy, dotyczące pomorskich przedsiębiorców. W dniu 8.03.2012 r. 
przedstawiony zostanie temat Czy w Polsce jest szansa na stworzenie floty 
handlowej, z udziałem naszego Pełnomocnika do spraw Gospodarki Morskiej 
Henryka Ogryczaka”87. Podobnie jak z TVP Gdańsk, organizacja współpra-
cuje z innymi mediami. Radio Gdańsk na bieżąco relacjonuje wydarzenia 
gospodarcze, a przedstawiciele Pracodawców Pomorza regularnie goszczą 
w programie ekonomicznym Ludzie i Pieniądze. Od lat dobrze układa się 
współpraca z lokalną prasą, na przykład z Dziennikiem Bałtyckim, który 
regularnie informuje o inicjatywach podejmowanych przez Organizację, 
jak również prosi o komentarze do aktualnych problemów gospodarczych. 
Zbigniew Canowiecki od wielu lat jest zapraszany przez Dziennik Bałtycki 
do kapituły Człowieka Roku, Top Menedżera, Top Produktu. Organizacja 
utrzymuje stały kontakt z portalem trojmiasto.pl, który patronuje medial-
nie imprezom, takim jak Gala Evening, czy Letnia Gala Biznesu. Należy 
dodać, że organizacja na bieżąco współpracuje na stałe z innymi dzienni-
kami i czasopismami, jak na przykład Gazetą Wyborczą Trójmiasto, Ex-
pressem Biznesu, Gazetą Gdańską, Magazynem Pomorskim, Magazynem 
Prestiż, Przeglądem Samorządowym, a ostatnio z magazynem lotniskowym 
Life & Travel oraz Manhattan Business.

Oto co na temat relacji Pracodawców Pomorza z telewizją powiedział 
Zbigniew Jasiewicz, który do września 2015 roku pełnił funkcję Dyrektora 
TVP Gdańsk: 

– Kontakty Pracodawców Pomorza, a wcześniej Gdańskiego Związku 
Pracodawców, i Ośrodka Telewizji Polskiej w Gdańsku, można określić 
jako związek dwóch elementów, które są skazane na współpracę ze sobą. 
Nie ma tu żadnej innej możliwości. Życie całego regionu opiera się 
na pracodawcach, czyli na ludziach, którzy wytwarzają, produkują, han-
dlują, utrzymują cały region, dzięki temu w regionie możliwy jest wzrost 
gospodarczy. Jest to więc związek absolutnie priorytetowy. Misją telewizji, 
a można by tu generalizować i odnieść do wszystkich środków masowego 
przekazu, jest pokazywanie wszystkich grup społecznych, zwłaszcza grup 
wiodących. My jesteśmy telewizją regionalną, funkcjonujemy dla tego 
regionu i dla wszystkich tu żyjących mieszkańców. W związku z tym 
najważniejsze wydarzenia, jakie dzieją się w regionie, muszą być zauwa-
żane przez telewizję regionalną. I tak to jest na co dzień. Telewizja pub-
liczna, w tym przypadku Telewizja Gdańsk, od pewnego czasu bardzo 
zacieśniła współpracę ze związkiem pracodawców. Dzięki temu powstało 
kilka interesujących programów, mówiących o życiu gospodarczym tego 

87 Tamże.
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regionu, jak Pomorska kronika biznesu czy Forum gospodarcze. Programy 
te mogą ukazywać się tylko i wyłącznie dzięki bezpośredniej współpracy 
z organizacją Pracodawców Pomorza. Współpraca telewizji z pracodaw-
cami miała w pewnym momencie również charakter edukacyjny, kiedy 
w latach 2004–2005 gdańska telewizja nadała cykl programów Bezpieczne 
związki z Europą. Był to okres, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej 
i wszyscy zadawaliśmy sobie pytanie: jak to będzie w tej Unii? Co oznacza 
nasze wejście do Wspólnoty? A może ryzykujemy? A może jest to błąd? 
W tym okresie obserwowaliśmy bardzo duży margines niepewności co 
do kierunku, jaki Polska obrała, czyli przynależności najpierw do NATO, 
później do UE, a w dalszej kolejności czeka nas ewentualna zamiana zło-
tego na wspólną walutę – na euro. 

– Pierwsze swoje kroki88 – kontynuował Zbigniew Jasiewicz – skie-
rowałem właśnie do Pracodawców Pomorza. Razem z panem Prezesem 
Zbigniewem Canowieckim usiedliśmy, ustaliliśmy pewne zasady współ-
pracy i jej możliwości: co może telewizja, a jakimi możliwościami dys-
ponuje Organizacja. Potem zrobiliśmy wspólne spotkanie z całą grupą 
pracodawców i również z prezydentem Gdańska. Myślę, że było to ważne 
spotkanie, po którym zauważyłem, że przełamały się pierwsze lody i prze-
łamała się pewna bariera nieufności między stronami: telewizją a pra-
codawcami. Po tym spotkaniu odebrałem sporo telefonów, pojawiło się 
kilkanaście różnych tematów i wtedy zdecydowaliśmy, że na przykład Fo-
rum gospodarcze redaktora Piotra Świąca nie będzie się odbywało tylko 
w gmachu Uniwersytetu, a również na dziedzińcu Politechniki Gdańskiej, 
czyli że wychodzimy szerzej do środowiska akademickiego. Aktualnie 
jest tak, że jeżeli pracodawcy czegokolwiek potrzebują, czy jest potrzeba 
przekazania szerokiej opinii publicznej jakichś ważnych dla regionu in-
formacji, to natychmiast ma to miejsce na antenie: emitujemy określone 
materiały, co stwarza możliwość dotarcia bezpośrednio do odbiorców.

* * *

Godna uwagi jest również współpraca Pracodawców Pomorza z wła-
dzami regionu zarówno w skali województwa, jak również w skali mniej-
szych jednostek samorządu terytorialnego. 

– Dobre relacje z władzą są podstawą funkcjonowania lokalnego 
partnerstwa w regionie – mówi Zbigniew Canowiecki. – Nie zmienia 
to faktu, że czasem wchodzimy z władzami w polemikę, gdyż Orga-
nizacja twardo przedstawia swoje oczekiwania i problemy nurtujące 

88 Mowa o rozpoczęciu pracy na stanowisku dyrektora. 

zarówno pojedynczych przedsiębiorców, członków Pracodawców Pomo-
rza, jak również porusza tematy dotyczące całego regionu i kraju. Or-
ganizacja służy dobru naszych członków, których reprezentujemy przed 
przedstawicielami urzędów państwowych. 

W duchu budowania dobrych relacji 19 kwietnia 2012 roku w siedzibie 
Pracodawców Pomorza odbyło się spotkanie ze starostami z powiatów wo-
jewództwa pomorskiego. W spotkaniu, oprócz przedstawicieli z większo-
ści powiatów województwa pomorskiego, uczestniczyli też przewodniczący 
oddziałów organizacji. Podczas spotkania przedstawiono strategię rozwoju 
organizacji w powiatach województwa. Podkreślano chęć ścisłej współpracy 
z przedstawicielami władzy lokalnej. 

– Zależy nam, aby samorządy lokalne przychylnie odbierały powo-
łanie naszych oddziałów terenowych, ale również ściśle z nimi współ-
pracowały, na przykład przy omawianiu spraw istotnych dla gospodarki 
powiatu – podkreślali przedstawiciele Pracodawców Pomorza. 

Spotkanie Członków 
Honorowych Pracodawców 

Pomorza w siedzibie 
organizacji (08.03.2012) 

Spotkanie Forum Kobiet Biznesu w siedzibie 
Pracodawców Pomorza (21.03.2012)
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* * *

22 marca 2012 w sopockim Centrum Konferencyjnym Hotelu Sheraton 
odbyła się Gala Evening Pracodawców Pomorza, na której wręczone zo-
stały statuetki Pomorski Pracodawca Roku 2011 oraz Nagroda Gospodarcza 
Pracodawców Pomorza – Złoty Oxer. Konkurs odbył się pod honorowym 
patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka 
oraz Wojewody Pomorskiego Ryszarda Stachurskiego. Przypomnijmy, 
że nagrody są przyznawane w ramach konkursu, mającego na celu pro-
mocję przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego regionu pomorskiego. 
Podczas uroczystej gali prezentowane są firmy wyróżnione w skali całego 
województwa, które mają nie tylko dobre wyniki ekonomiczno-finansowe 
i korzystny wpływ na rozwój gospodarczy naszego regionu, ale także przy-
jazne pracownikom i ich otoczeniu, upowszechniające dobre praktyki oraz 
społeczną odpowiedzialność biznesu. Zgłoszenia do konkursu pracodaw-
ców, w formie rekomendacji lub wskazania, przyjmowane były również 
od instytucji i organizacji współpracujących z biznesem. Do każdej z trzech 
kategorii konkursu nominowane zostały po trzy firmy, z których następnie 
wyłoniono zwycięzców. Oto wyniki:

1. W kategorii Małe przedsiębiorstwo (zatrudniające do 50 osób) nomi-
nacje otrzymały firmy:
– ASMO Sp. z o.o. – Gdynia
– Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska – Skarszewy
– STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. – Sopot

W tej kategorii zwyciężyła Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłop-
ska Skarszewy, w imieniu której nagrodę odebrał Prezes Gerard Grosz.

2. W kategorii Średnie przedsiębiorstwo (zatrudniające od 50 do 250 osób) 
nominacje otrzymały firmy:
– ALU International Shipyard Sp. z o.o. – Gdańsk

– Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. – Gdańsk
– Przedsiębiorstwo Usług Drogowo-Mostowych S.A. – Kościerzyna

Zwycięzcą zostały Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. Nagrodę ode-
brał Prezes Zarządu Andrzej Kasprzak.

3. W kategorii Duże przedsiębiorstwo (zatrudniające powyżej 250 osób) 
nominację otrzymały firmy:
– Deepwater Container Terminal Gdansk S.A. (DCT Gdańsk S.A.)
– Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. – Gdańsk
– IGLOTEX S.A. – Skórcz.

W tej kategorii zwyciężyła firma DCT Gdańsk S.A., a statuetkę ode-
brał prezes Boris Wenzel.

Natomiast coroczna Nagroda Gospodarcza Złoty Oxer jest przyznawana 
firmie, która dokonała odważnego skoku w przyszłość i odniosła niekwe-
stionowany sukces. Została nią bytowska firma DRUTEX S.A. i jej Prezes 
Leszek Gierszewski. Nagroda została przyznana – jak czytamy z uzasadnie-
niu – „za dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa, będącego obecnie najwięk-
szym producentem stolarki otworowej PVC w Europie oraz za konsekwencję 
i determinację w budowaniu własnej firmy, której wyroby są eksportowane 
na rynki całego świata”.

Gośćmi gali byli między innymi: Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, 
Wojewoda Pomorski Ryszard Stachurski oraz posłowie, senatorowie, mini-
strowie i prezydenci miast. Wydarzenie zostało zrelacjonowane we wszyst-
kich liczących się mediach, w tym w TVP Gdańsk. Reportaż przygotowany 

Spotkanie 
ze starostami 
województwa 
pomorskiego 
w siedzibie 
Pracodawców 
Pomorza  
(19.04.2012)

Pierwsza Gala Evening 
Pracodawców Pomorza odbyła 

się w 2012 roku w sopockim 
Centrum Konferencyjnym 

Hotelu Sheraton i była 
połączona z konkursem Pomorski 

Pracodawca Roku 2011. Od tego 
czasu Gala odbywa się co roku 

(22.03.2012)

W kategorii: średnie 
przedsiębiorstwo (od 50 do 

250 osób) zwycięzcą zostały 
Międzynarodowe Targi Gdańskie 

S.A. Nagrodę odebrał Andrzej 
Kasprzak, Prezes Zarządu 

(22.03.2012)
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przez redaktora Piotra Świąca został wyemitowany dwukrotnie. Materiały 
w postaci filmu i zdjęć wykonanych przez studio Macieja Kosycarza orga-
nizacja przekazała wszystkim zainteresowanym. 

* * *

Jednym z istotnych założeń funkcjonowania Pracodawców Pomorza jest 
całkowita niezależność organizacji od władz państwowych i samorządo-
wych. Ta niezależność jest zapewniana przez członków, opłacających statu-
towe składki, umożliwiające prowadzenie aktywnej działalności statutowej 
organizacji bez zewnętrznego wsparcia finansowego. Dlatego też w kwiet-
niu Zarząd omawiał powyższą problematykę. Uznając systematycznie po-
prawiającą się sytuację pod tym względem za zadawalającą, przyjął szereg 
postanowień związanych z pozyskiwaniem składek. Po analizie wpływów 
ze składek stwierdzono, że za ostatnie półrocze są one na poziomie około 
65 procent. Wskaźnik ten zaniżały firmy trwale zalegające ze składkami, 
często od wielu lat. W związku z tym, odwołując się do zapisów statutu, 
Zarząd zalecił wysłanie do tych firm pism przypominających o obowiązku 
uregulowania zaległości. Postanowiono, że w przypadku braku płatności 
na wniosek Komisji Rewizyjnej lista dłużników zostanie przedłożona Za-
rządowi na czerwcowym posiedzeniu celem podjęcia uchwały o wykreśle-
niu zalegających z płatnościami pracodawców89. 

Tomasz Limon, dyrektor Pracodawców Pomorza wyjaśnia: 

– Prowadzimy stosunkowo niewielką działalność gospodarczą, która 
wspomaga nasze finanse, jednak większość wpływów stanowią składki – 
na nich opiera się nasza działalność statutowa. Okazjonalnie, podczas 
dużych dorocznych imprez, takich jak Gala Evening czy Letnia Gala 

89 Tamże.

Biznesu, prowadzimy sprzedaż usług reklamowych oraz zaproszeń, 
które de facto pokrywają ogromne koszty tych imprez, co nie obciąża 
budżetu organizacji, gdyż są to wydarzenia samofinansujące się. Dlatego 
też podjęliśmy działania, zmierzające do uporządkowania bazy człon-
kowskiej i rejestru opłacania składek. Należało stworzyć ją od początku, 
opierając na prostych narzędziach arkusza kalkulacyjnego. Dopisaliśmy 
nowe informacje, które w naszym odczuciu były istotne, jak na przy-
kład datę wstąpienia do organizacji, osobę do bezpośrednich kontaktów, 
czy datę imienin prezesa lub właściciela firmy, gdyż regularnie z tego 
tytułu wysyłamy życzenia. Zauważyliśmy, że istniał problem ze spraw-
nym, bieżącym zarządzaniem sferą finansową organizacji. Od kilku lat 
sprawami kadrowo-finansowymi zajmowały się różne kancelarie rachun-
kowe. Jak się okazało, nie było to szczęśliwe rozwiązanie dla organizacji, 
gdyż pomimo szczerych chęci współpracy, specyfika funkcjonowania or-
ganizacji wymaga stałej kontroli i codziennego kontaktu z osobą zajmu-
jącą się obsługą księgową. Dlatego też w czerwcu 2012 roku podjęliśmy 
kroki, aby zatrudnić głównego księgowego organizacji. Przyjęliśmy Ry-
szarda Kummera, który okazał się osobą skrupulatną i pracowitą. Udało 
nam się uporządkować obsługę finansową organizacji, zakupiliśmy od-
powiedni program do obsługi księgowości dostosowany do naszych po-
trzeb. Unowocześniliśmy sprawne zarządzanie poszczególnymi kontami 
naszych członków w programie księgowym, poprzez np. wysyłkę automa-
tyczną not księgowych z tytułu składek członkowskich, czy automatyczne 
księgowanie wpłat z rachunku bankowego w programie księgowym. 

– Efektem wspólnej pracy – kontynuuje Tomasz Limon – oraz zaan-
gażowania Zarządu, pracowników Biura, jak również wszystkich osób 
funkcyjnych, których liczba przekroczyła sto trzydzieści osób, jest bardzo 
wysoki poziom wpłat składek członkowskich, który wzrósł do poziomu 
93 procent w 2014 roku. Świadczy to o zaufaniu i potwierdza słuszną 
wizję naszej działalności, co optymistycznie ukierunkowuje nas na przy-
szłość. Śmiem powiedzieć, że taki poziom zaufania w postaci opłaconych 
regularnie składek jest ewenementem w skali nie tyle regionu, ale i kraju. 
Oczywistością jest, że przynależność do organizacji jest dobrowolna, jed-
nak wiąże się to z pewnymi zasadami i obowiązkami statutowymi. 

Szerszy obraz kwestii zrzeszania się i przynależności organizacyjnej 
przedsiębiorców Tomasz Limon kreśli w następujący sposób: 

– Poziom świadomości społecznej przynależności do organizacji go-
spodarczych jest bardzo niewielki. Zmienia się to systematycznie z upły-
wem czasu, jednak cały czas ilość firm zrzeszonych w organizacjach 
pracodawczych, izbach gospodarczych i stowarzyszeniach biznesowych 

Złotego Oxera dla firmy 
DRUTEX S.A. i jej Prezesa 
Leszka Gierszewskiego 
za dynamiczny rozwój 
przedsiębiorstwa, będącego 
obecnie największym 
producentem stolarki otworowej 
PVC w Europie oraz za 
konsekwencję i determinację 
w budowaniu własnej firmy, 
której wyroby są eksportowane 
na rynki całego świata 

wręczył Bogdan Borusewicz, Marszałek Senatu, w towarzystwie Ryszarda 
Stachurskiego, Wojewody Pomorskiego, oraz Ryszarda Świlskiego, 
Wicemarszałka Województwa Pomorskiego (22.03.2012)
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wynosi tylko kilka procent ogółu przedsiębiorców. Jest to efektem krót-
kiej historii funkcjonowania tego typu organizacji po 1989 roku oraz 
czasami z doświadczeń, wynikających z obowiązkowej przynależności 
do różnych związków w poprzednim systemie.

* * *

Na początku maja, do najważniejszych tematów w całym regionie nale-
żała dyskusja na temat strategii województwa pomorskiego do roku 2020 
przygotowanej przez ekspertów Urzędu Marszałkowskiego. W tej dyskusji 
nie zabrakło głosów Pracodawców Pomorza. Dlatego powołano specjalny 
zespół, w skład którego weszli: Wiceprezes Zbigniew Borkowski, członek Za-
rządu Wojciech Rybowski oraz Dyrektor Tomasz Limon, którzy opracowali 
stanowisko Organizacji wobec projektowanej strategii. Podczas posiedze-
nia Zarządu 7 maja 2012 roku wstępnie zasygnalizowano niektóre manka-
menty, jakie zawiera ten dokument. „Jednym z punktów, na który zwrócono 
uwagę – stwierdzono w protokole z posiedzenia – był brak strategii działań 
związanych z gospodarką morską. Ponadto misja związana ze strategią jest 
bardzo rozmyta bez uściśleń i podania danych liczbowych. Ustalono także, 
że dodatkowe uwagi zaprezentowane przez członków Zarządu zostaną prze-
słane do dyrektora T. Limona i uwzględnione w przygotowywanym spójnym 
stanowisku, które będzie zaprezentowane na kolejnym posiedzeniu Zarządu”90. 

90 Protokół nr 5 z posiedzenia Zarządu Pracodawców Pomorza; archiwum 
Pracodawców Pomorza.

IX Majówka Pomorskich Przedsiębiorców w Szymbarku, której 
Pracodawcy Pomorza byli współorganizatorami (12.05.2012)

W środku: Krzysztof Zanussi 
– gość specjalny IX Majówki 
Pomorskich Przedsiębiorców 

w Szymbarku – 
w towarzystwie Pracodawców 

Pomorza (12.05.2012)

IX Majówka Pomorskich Przedsiębiorców w Szymbarku (12.05.2012)

Pierwsze spotkanie organizacyjne oddziału Pracodawców 
Pomorza w powiecie bytowskim (23.05.2012) 
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* * *

Kolejnym wydarzeniem, w którym aktywnie wzięli udział członko-
wie Pracodawców Pomorza i adresowanym do pomorskich przedsiębior-
ców, była uroczysta gala konkursu Gryf Gospodarczy 2012, odbywająca się 
29 maja 2012 roku w Dworze Artusa. Dla przypomnienia, celem konkursu 
jest między innymi promocja przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego 
województwa pomorskiego, prezentacja i promowanie firm, które mają 
korzystny wpływ na rozwój gospodarczy województwa, upowszechnianie 
dobrych praktyk w biznesie, promowanie korzystnego i pożądanego wi-
zerunku gospodarczego. Gryf Gospodarczy jest jedną z najważniejszych 
nagród przyznawanych w województwie przez Pomorską Radę Przedsię-
biorczości. Od lat jej przewodniczącym był Zbigniew Canowiecki, inicjator 
nagrody. O znaczeniu najlepszych firm mówił podczas gali Marszałek Mie-
czysław Struk, zauważając również, że „Polska na mapie Europy jest ostoją 
rosnącego produktu krajowego brutto. Jest to zasługa przedsiębiorców, którym 
dzisiaj oddajemy szacunek za ich osiągnięcia w rozwoju Pomorza. Trudno 
sobie wyobrazić funkcjonowanie regionu bez takich firm”91. 

91 Tamże. 

Kapituła nagrody, w skład której wchodzi Marszałek Województwa, 
Wojewoda oraz przewodniczący komisji konkursowej, przyznała statuetki 
w czterech kategoriach w zależności od poziomu zatrudnienia:

W grupie mikro przedsiębiorstw, zatrudniających do 10 osób, nagrodę 
otrzymała firma Instal-Bud Katarzyna Kierznikowicz z miejscowości Linia 
w powiecie lęborskim, pokonując dwie inne firmy nominowane w tej kate-
gorii: HRtec sp. z o.o. z Gdyni i Pegaz Group sp. z o.o. z Sopotu.

W grupie małych przedsiębiorstw, zatrudniających do 50 osób, Gryfa 
Gospodarczego 2012 otrzymała firma JAKUSZ Systemy Zabezpieczeń 
z Kościerzyny, pozostawiając w pokonanym polu dwie spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością: Barbor ze Skowarcza i Corleonis z Rumii.

Wśród średnich przedsiębiorstw o stanie zatrudnienia od 50 do 250 osób 
najlepsza wśród czterech nominowanych okazała się spółka z o.o. BASE 
Group z Koszwał, a pozostałe trzy nominowane to były Klimawent SA. 
z Gdyni, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z siedzibą w So-
pocie oraz Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. 

Wreszcie, w grupie największych przedsiębiorstw, które zatrudniają po-
wyżej dwustu pięćdziesięciu osób, nagrodę Gryfa Gospodarczego otrzy-
mała spółka akcyjna Drutex z Bytowa. Rywalizowała z nią firma Poldanor 
SA z Przechlewa.

Oprócz kapituły specjalną nagrodę Gryfa Medialnego 2012 przyznawali 
także czytelnicy, słuchacze i widzowie mediów patronujących konkursowi: 
Dziennika Bałtyckiego, trójmiasta.pl, Radia Gdańsk i TVP Gdańsk. Zde-
cydowaną większością głosów statuetkę przyznano małej firmie Instal-Bud 
Katarzyny Kierznikowicz, która zwyciężyła, jak pisaliśmy, w grupie mikro-
przedsiębiorstw. Trzynastemu konkursowi przyświecało hasło Innowacje, 
dlatego samorząd wojewódzki ufundował specjalne nagrody pieniężne 
dla firm, które działają na rynku nie dłużej niż trzy lata i oferują nowator-
skie wyroby i usługi.

Pierwszą nagrodę w wysokości 30 tysięcy złotych otrzymała firma  
ARound sp. z o.o. z Gdyni, drugą nagrodę w wysokości 20 tysięcy złotych 
– firma Aiton Caldwell S.A. z Gdańska, a trzecią nagrodę w wysokości 
10 tysięcy złotych – HRtec sp. z o.o. z Gdyni – nominowana do Gryfa Go-
spodarczego w kategorii mikroprzedsiębiorstw.

* * *

W 2012 roku organizacja podejmowała działania, dotyczące współ-
pracy polsko-chińskiej, która przybierała na znaczeniu w skali całego woje-
wództwa. Na podstawie podpisanego w maju 2011 roku listu intencyjnego 
w sprawie organizacji Biura Pomorskiego w Pekinie Zarząd Pracodawców 

Spotkanie Forum Kobiet Biznesu 
w Centrum Szkółkarskim Justyna 
w Gdańsku (24.05.2012) 

Spotkanie w siedzibie 
Pracodawców 
Pomorza, dotyczące 
projektu Pomorskiej 
Kolei Metropolitalnej. 
Na zdjęciu: Zbigniew 
Canowiecki i Ryszard 
Świlski, członek 
Zarządu Województwa Pomorskiego (25.05.2012)
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Pomorza 4 czerwca 2012 roku podjął jednogłośnie uchwałę nr 21/202, która 
określiła zakres współfinansowania przez organizację przedstawicielstwa 
w stolicy Chin. Jego rolą miało być wspieranie pomorskich przedsiębiorstw 
w działaniach na terenie ChRL. Jak stwierdzono w protokole z posiedze-
nia Zarządu, „aktualnie w momencie podpisywania umowy z Agencją Roz-
woju Pomorza praktycznie wszystkie organizacje przedsiębiorców wycofały 
się ze swojej deklaracji zawartej w liście intencyjnym, dotyczącej współfinan-
sowania Biura Pomorskiego w Chinach. Jedyną organizacją, która pozostała 
i do końca prowadziła negocjacje, są Pracodawcy Pomorza. Władze lokalne 
poprosiły naszą Organizację, abyśmy mogli wnieść udział w finansowaniu 
tego przedsięwzięcia”92.

Z umowy podpisanej pomiędzy Pracodawcami Pomorza a Agencją Roz-
woju Pomorza jako koordynatorem funkcjonowania Biura Pomorskiego 
w Pekinie wynikało, że będzie ono świadczyć usługi na rzecz przedsiębior-
ców, instytucji i władz samorządowych województwa pomorskiego zain-
teresowanych podnoszeniem atrakcyjności inwestycyjnej naszego regionu 
lub rozwijaniem działalności na rynku chińskim. Do tych czynności należy 
m.in. identyfikacja potencjalnych chińskich partnerów gospodarczych i do-
starczanie na ich temat informacji; organizacja pobytu na terenie Chińskiej 
Republiki Ludowej (jak rezerwacja hoteli, biletów na środki transportu); 
umawianie spotkań z partnerami; doradztwo w zakresie różnic kulturo-
wych pomiędzy Europą i Chinami oraz specyfiki prowadzenia działalności 
gospodarczej w Chinach; pomoc w nawiązywaniu wzajemnych kontaktów 
i współpracy pomiędzy pomorskimi i chińskimi podmiotami gospodar-
czymi; promocja i poszukiwanie inwestorów dla pomorskich stref ekono-
micznych i parków technologicznych; pośrednictwo w wynajęciu tłumacza 
na oficjalne spotkania lub negocjacje handlowe z partnerami chińskimi, 
czy wreszcie propagowanie i pomoc w organizacji udziału w targach i in-
nych wydarzeniach gospodarczych na terenie Chin itp93. Początkowo umowa 
została podpisana na okres roku do dnia 30 czerwca 2013 roku z zastrzeże-
niem, że „w przypadku utworzenia przed zakończeniem umowy przedsta-
wicielstwa samorządu województwa pomorskiego w Chinach – niniejsza 
umowa wygaśnie z dniem jego utworzenia. W późniejszym okresie umowa 
została przedłużona do końca września 2014 roku”94.

Na czerwcowym posiedzeniu Zarząd powołał pana Janusza Daszczyń-
skiego na Pełnomocnika do spraw Stosunków Polsko-Chińskich. Podkreślano 

92 Protokół nr 6 z posiedzenia Zarządu Pracodawców Pomorza; archiwum 
Pracodawców Pomorza.

93 Por. Umowa zawarta 05.06.2012 r. w Gdańsku; archiwum Pracodawców 
Pomorza.

94 Tamże.

wówczas, że jest on osobą z dużym doświadczeniem w relacjach polsko-chiń-
skich. Był dyrektorem pawilonu polskiego podczas Expo 2010 w Szanghaju, 
a wcześniej przez wiele lat pracował w Towarzystwie Ubezpieczeniowym He-
stia oraz w Zarządzie Telewizji Polskiej. Pan Janusz Daszczyński, zabierając 
głos podczas posiedzenia, „zaprezentował potencjał, tkwiący w nawiązaniu 
ścisłych stosunków gospodarczych w ChRL. Zarządzając polskim pawilonem 
podczas Expo, pan J. Daszczyński poznał kulturę, zwyczaje i możliwości go-
spodarcze Chin. Zwrócił uwagę, że tak olbrzymie państwo, jakim są Chiny, 
w pewnym stopniu onieśmielają przedsiębiorców z Europy do nawiązania re-
lacji biznesowych. Inna kultura, również biznesowa, może być trudna do po-
znania i zrozumienia przez Europejczyków. Dlatego też warto prezentować 
zasady współpracy i zachęcać pomorskich przedsiębiorców do nawiązywa-
nia stosunków biznesowych w Chinami. Intencją Pełnomocnika w pierwszej 
kolejności jest zorganizowanie seminarium dla chętnych członków Organi-
zacji, podczas którego można byłoby zaprezentować chińską kulturę bizne-
sową, możliwości działalności gospodarczej w Chinach, jak również przekazać 
najważniejsze sprawy osobom, które po raz pierwszy zamierzają odwiedzić  
Chiny”95.

* * *

Na początku czerwca 2012 roku grupa robocza w składzie: Prezes Woj-
ciech Rybowski, Prezes Zbigniew Borkowski oraz Dyrektor Tomasz Limon 
po głębokiej analizie zakończyła prace nad stanowiskiem Pracodawców 
Pomorza wobec Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego do roku 
2020. Zostało ono przedstawione na posiedzeniu Zarządu, który w formie 
uchwały numer 14/2012 przyjął to opracowanie. W dokumencie czytamy, 
że „Zarząd Pracodawców Pomorza koncentruje swoje stanowisko odnośnie 
projektu strategii na tematyce gospodarczej, służącej przede wszystkim roz-
wojowi miejsc pracy i źródeł dochodu. Z uznaniem przyjmuje wizję rozwoju 
województwa, zwłaszcza jako materiał wyjściowy do tworzącej się perspek-
tywy finansowej na lata 2014–2020”96.

Jednakże do projektu strategii Organizacja wniosła szereg uwag ogól-
nych i kilka szczegółowych komentarzy. W treści opinii czytamy między 
innymi, że:

„1. Strategia nie określa wskaźników wartościowych w formie liczb, a jedy-
nym miernikiem są tendencje i trendy. Oczekujemy, że podane zostaną 
mierzalne wartości.

95 Protokół nr 6 z posiedzenia zarządu, dz. cyt.
96 Uchwała nr 14/2012 Zarządu Pracodawców Pomorza z dnia 04.06.2012; ar-

chiwum Pracodawców Pomorza. 
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2. Strategia nie odnosi się do projektu powstania Metropolii Trójmiejskiej, 
oczekujemy, że będzie to celem działań administracji samorządowej 
i rządowej.

3. Strategia pomija obecność gospodarki morskiej jako kluczowej w wo-
jewództwie rozumianej jako przemysł stoczniowy, rybołówstwo, porty 
(logistyka). Te gałęzie gospodarki są charakterystyczne dla regionu, 
a wynikają z położenia geograficznego i wiekowej tradycji. Na nich po-
winien się opierać rozwój gospodarczy kraju. Brak odniesień wymaga 
interwencji, gdyż jest informacją, że świadomie rezygnujemy z rozwoju 
branż szeroko rozumianej gospodarki morskiej.

4. Wisła była traktem komunikacyjnym. Należy więc podjąć wysiłki, 
aby w przyszłości – może odległej – wzorem Dunaju lub Renu, spełniła 
podobne funkcje w transporcie i logistyce.

5. Należy świadomie budować tożsamość regionalną. Przedstawić, jakie 
atuty Pomorze może wnieść do kultury i gospodarki europejskiej, jak 
na przykład otwartość, międzynarodowość, dobre wykształcenie miesz-
kańców, duży odsetek młodych ludzi.

6. Konieczne jest stworzenie lepszych warunków gospodarczych dla inwe-
stycji zagranicznych”97.

Pracodawcy Pomorza wskazali również, że „w latach 2005–2011 woje-
wództwo wydało na realizację priorytetów i celów strategicznych 34,8 mld zł. 
Poprosili więc o informację, jaką część z tej kwoty stanowią inwestycje opi-
sane w strategii: autostrada A1, linia kolejowa E 65, Trasa Kwiatkowskiego, 
program Lotosu 10+, inwestycja DCT. Brak wiedzy o tej wartości uniemoż-
liwia ocenę sytuacji wyjściowej. Ważny wizerunkowo jest duży rozmach in-
westycyjny, jednak niewykorzystany marketingowo.(…)

Ponieważ w treści strategii nie ma odniesień do gospodarki morskiej, 
a w punkcie 6 powołuje się ona na dokumenty Unii Europejskiej dla Re-
gionu Morza Bałtyckiego wraz z Planem Działań, należy, naszym zdaniem, 
poddać weryfikacji i ocenie ten dokument, aby sprawdzić, czy wszystkie in-
teresy naszego regionu są w nim zabezpieczone. Konieczne jest odniesienie 
się do tej sprawy.(…)

Doceniając akcenty związane ze szkolnictwem wyższym, należałoby dą-
żyć do tworzenia jednej-dwóch uczelni o randze europejskiej. Dodatkowo 
należy wzmocnić ośrodki naukowe, zajmujące się gospodarką Chin i regionu 
Dalekiego Wschodu. Potrzebne są badania specjalistyczne, dotyczące tych 
gospodarek. Należy przewidzieć rozwój powiązań regionu Pomorza z Dale-
kim Wschodem dzięki tradycjom handlu morskiego (Chipolbrok). Wspieranie 
firm, specjalizujących się w kontaktach z Chinami, może przynieść dodatkowe 

97 Tamże.

miejsca pracy. Konieczne jest zreformowanie szkolnictwa wyższego pod kątem 
przydatności dla praktyki gospodarczej.(…)

Przedstawione cztery scenariusze rozwoju są prawdopodobnie oparte na wi-
zji autorów. Jednakże «wizja» ta powinna być wsparta planowanymi wskaź-
nikami liczbowymi rozwoju gospodarczego, niektóre z nich są zdefiniowane, 
lecz nie przypisano im żadnej wartości, które mogą umożliwić weryfikację 
poprawności opisanych scenariuszy.

Przedstawiona «wizja» jest projekcją życzeń, niestety, nie jest ona wsparta 
wiedzą o środkach finansowych, a zwłaszcza nie ma odniesienia do polityki 
gospodarczej rządu (nie wiadomo, co rząd zamierza zrobić) w wielu dziedzi-
nach. Miernikiem weryfikacji «wizji» są jedynie tendencje, co utrudnia ocenę 
prawdopodobieństwa jej realizacji do 2020 r.”98

Zgodnie z zaleceniem Zarządu Pracodawców Pomorza, dokument ten 
został przesłany Marszałkowi Województwa Pomorskiego.

* * *

Kolejną inicjatywą statutową w 2012 roku było powołanie Zespołu Pro-
gramowego Pracodawców Pomorza. „U podstaw stworzenia takiego Zespołu 
– napisano w protokole z czerwcowego posiedzenia Zarządu – jest potrzeba 
opracowywania stanowisk między innymi wobec organów administracji 
państwowej i samorządowej. Powołanie rady wspomogłoby działania Za-
rządu. Na koordynatora pracy Rady Programowej zaproponowana została 
pani Alina Landowska, której firma Conec.to jest naszym członkiem, a pani 
Landowska jako osoba niezwykle ambitna, pracowita, z bogatym doświad-
czeniem, wykazuje dużo chęci i inicjatywy, aby działać w ramach organizacji. 
Zarząd przyjął propozycję prezesa Zbigniewa Canowieckiego, z satysfakcją 
dodając, że pani Landowska mogłaby pełnić funkcję Pełnomocnika Prezesa 
Zarządu do spraw Programowych”99. Na tej podstawie przyjęto uchwałę nr 
17/2012 o powołaniu wyżej wymienionego Pełnomocnika.

* * *

Kontynuując wolę współpracy z władzami samorządu regionalnego zapo-
czątkowaną listem intencyjnym z kwietnia 2011 roku, Zbigniew Canowiecki 
jako Prezes Zarządu Pracodawców Pomorza podpisał 26 czerwca z Mar-
szałkiem Województwa Pomorskiego Mieczysławem Strukiem i członkiem 
Zarządu Czesławem Elzanowskim Porozumienie o współpracy we wspieraniu 

98 Tamże.
99 Protokół nr 6…, dz.cyt.
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uzdolnionych uczniów w zakresie matematyki, fizyki i informatyki. Jest to jed-
nym z celów projektu o nazwie Pomorskie – dobry kurs na edukację, który 
otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
na lata 2007–2013.

W ramach porozumienia strony zobowiązały się do: „prowadzenia dzia-
łań w zakresie tworzenia klimatu i kształtowania tradycji opieki nad uczniem 
zdolnym, między innymi poprzez:

1) propagowanie idei wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży zamieszka-
łych w województwie pomorskim,

2) inspirowanie działań na rzecz rozwijania zainteresowań i uzdolnień 
wszystkich uczniów z województwa pomorskiego, wzmacnianie ich kre-
atywności oraz wspieranie we wdrażaniu działań związanych z rozwi-
janiem zainteresowań i uzdolnień uczniów, w szczególności umiejętności 
przydatnych na rynku pracy,

3) wdrożenie sprawdzonych rezultatów projektu do praktyki w środowisku 
gospodarczym po zakończeniu realizacji projektu,

4) upowszechnienie przykładów dobrej praktyki w zakresie wspomagania 
rozwoju ucznia zdolnego wśród pracodawców pomorskich,

5) inspirowanie lokalnego środowiska gospodarczego do podejmowania 
działań na rzecz wspierania uzdolnień wszystkich uczniów z regionu.

Porozumienie ponadto przewiduje, że województwo zorganizuje radę 
konsultacyjną i powoła jej członków, w tym przedstawiciela Pracodawców 
Pomorza. Promować będzie organizację na konferencjach i spotkaniach 
realizowanych w ramach projektu. Zamieści także jej logo na stronie inter-
netowej projektu, utworzy ponadto portal edukacyjny z platformą e-lear-
ningową i udostępni go organizacji.

Strony zobowiązują się do prowadzenia działań na rzecz wspierania 
uzdolnień wszystkich uczniów z regionu po zakończeniu realizacji projektu 
poprzez wdrażanie wypracowanego w ramach projektu modelu systemu 
wspierania uczniów uzdolnionych”100.

* * *

26 czerwca 2012 w nowej siedzibie związku zwołane zostało Zgromadze-
nie Ogólne Pracodawców Pomorza. Po sprawach proceduralnych Zbigniew 
Canowiecki przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie 
od 15 września 2011 roku do 26 czerwca 2012 roku, stwierdzając: „Koncen-
trujemy się na działalności merytorycznej związanej z naszym środowiskiem 

100 Por. Porozumienie zawarte w Gdańsku w dniu 26 czerwca 2012 r.; archi-
wum Pracodawców Pomorza.

i współpracy naszego środowiska z różnego rodzaju organizacjami”101. Zbi-
gniew Canowiecki, odnosząc się do kilku zrealizowanych z powodzeniem 
inicjatyw poświęconych edukacji, podkreślił, że „wielu przedsiębiorców syg-
nalizuje problemy z absolwentami, którzy zgłaszają się do firm i nie można 
im pomóc. Absolwenci traktowani są bowiem jako osoby, w które trzeba inwe-
stować i nadal szkolić. Fundusz Pracy, na który się składamy, nie jest wyko-
rzystywany, w naszym przekonaniu, zgodnie z ustawowo określonymi celami. 
Wspólnie z UG opracowaliśmy propozycje zmian w ustawie o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy. Nowelizacja przy poparciu wojewody 
została przekazana ministrowi pracy i polityki społecznej”102. Następnie Prezes 
Zarządu omówił merytoryczną działalność w sekcjach branżowych i oddzia-
łach terenowych. Te ostatnie, jak podkreślił, są jeszcze w trakcie tworzenia, 
więc niezbyt liczne i aktywne, dlatego organizację czeka ogromna praca, 
by działania tych oddziałów zdynamizować. Łącznie, według stanu na dzień 
26 czerwca 2012 roku, do związku należało 525 firm. 

W ramach działalności merytorycznej Pracodawcy Pomorza podej-
mują liczne interwencje zbiorowe i  indywidualne, gdyż rolą Organizacji 
jest ochrona interesów pracodawców. W ich imieniu Organizacja występo-
wała w formie interwencji, wyjaśnień czy zapytań do urzędów skarbowych, 
urzędów miast i gmin, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomor-
skiego, Urzędu Wojewódzkiego, a także do innych instytucji czy organów 
nadzorczych lub kontrolnych. Wiele spraw dotyczyło również różnych grup 
przedsiębiorców zainteresowanych określonym tematem czy problemem. 
Do takich spraw należy zaliczyć m.in. zagadnienia związane z projektem 
przebiegu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej; omówienie w gronie zaintere-
sowanych tematyki dróg i układu drogowego dzielnicy Gdańsk-Kokoszki, 
czy problem podwykonawców i dostawców Hydrobudowy Polska S.A. 

101 Protokół ze Zgromadzenia Ogólnego Pracodawców Pomorza z  dnia 
26.06.2012 r.; archiwum Pracodawców Pomorza.

102 Tamże.

Zgromadzenie Ogólne 
Pracodawców Pomorza 

(26.06.2012)
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W tej ostatniej sprawie Pracodawcy Pomorza wysłali do prokuratury za-
wiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez kierownictwo 
firmy, ponieważ nie zapłaciła ona swoim podwykonawcom budującym 
Trasę Słowackiego. 

– Organizację Pracodawców Pomorza trudno jest zlekceważyć – stwier-
dził na zgromadzeniu ogólnym Zbigniew Canowiecki. – Dysponujemy 
określoną siłą i walczymy o interesy pracodawców. Podejmujemy różnego 
rodzaju inicjatywy i zajmujemy stanowiska, dotyczące projektu zmian 
w ustawie prawo budowlane, projektu zmian w ustawie o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy; stanowisko w sprawie zmian w sy-
stemie ochrony zdrowia wypracowane w ramach sekcji ochrony zdrowia; 
stanowiska dotyczące reformy emerytalnej czy szkolnictwa zawodowego103.

Prezes przypomniał też o udziale Organizacji w programie edukacyj-
nym Zdolni z Pomorza, współfinansowaniu Biura Pomorskiego w Chinach 
oraz o współpracy międzynarodowej, dotyczącej wymiany informacji oraz 
wsparcia przedsiębiorców w kontaktach handlowych, między innymi z Ta-
tarstanem, Kaliningradem i Białorusią. Należy wspomnieć o jeszcze jednym 
aspekcie działalności przedstawionym na Zgromadzeniu Ogólnym, doty-
czącym promocji poprzez środki masowego przekazu. Dobrze oceniono 
współpracę z mediami, przypominając umowę z 2012 roku z oddziałem 
TVP w Gdańsku, dotyczącą współdziałania przy realizacji cyklu programów 
Forum Gospodarcze. Pracodawcy Pomorza regularnie biorą udział w audy-
cjach gospodarczych Radia Gdańsk, podczas których omawiane są problemy 
gospodarcze o charakterze zarówno lokalnym, jak i krajowym. Za udział 
w audycjach z cyklu Ludzie i Pieniądze Zbigniew Canowiecki otrzymał sta-
tuetkę Radiowa Osobowość Roku 2012. 

Zgromadzenie Ogólne przyjęło i zatwierdziło sprawozdanie Zarządu 
z działalności oraz sprawozdanie finansowe. Zaakceptowało również pro-
pozycje zmian w statucie Pracodawców Pomorza. Miały one na celu lepsze 
dostosowanie zapisów statutowych do aktualnych potrzeb i sprawniejszego 
zarządzania związkiem. Wszystkie proponowane zmiany zostały przegło-
sowane jednomyślnie.

* * *

W drugiej połowie roku tempo działalności nie tylko nie uległo spowol-
nieniu, ale wprost przeciwnie – przyspieszyło. „Biuro związku przystąpiło 
do przygotowania harmonogramu działań na rok 2012/2013 – powiedział 
Prezes Zbigniew Canowiecki podczas posiedzenia Zarządu 2 lipca 2012 roku 

103 Tamże.

– W najbliższym czasie zostaną powołane komitety organizacyjne ważnych 
wizerunkowo dla Pracodawców Pomorza eventów, takich jak Pomorski Pra-
codawca Roku, Letnia Gala Biznesu, Majówka Pomorskich Przedsiębiorców. 
Aktualnie trwają prace nad powołaniem rady programowej Pracodawców Po-
morza, której regulamin jest w trakcie opracowania. W okresie lipca i sierpnia 
planowanych jest szereg spotkań z pełnomocnikami Zarządu, przewodniczą-
cymi sekcji branżowych oraz przewodniczącymi oddziałów. Celem powyższych 
spotkań jest opracowanie w najbliższym czasie wspólnej strategii działań orga-
nizacji oraz aktywizację poszczególnych jej członków, działających w ramach 
sekcji branżowych i w oddziałach terenowych.(…) Przygotowywane są również 
spotkania z prezydentami i burmistrzami miast powiatowych, których celem jest 
prezentacja naszej organizacji oraz wypracowanie dobrych relacji z władzami 
lokalnymi”. Prezes Canowiecki podkreślił, że będzie to ostatni rok działal-
ności obecnego Zarządu, którego kadencja kończy się w maju 2013 roku104. 

Istotnym problemem w działalności Organizacji jest aktywizacja sekcji 
branżowych i oddziałów regionalnych Pracodawców Pomorza. Zdaniem Wi-
ceprezesa Zarządu Marka Stawskiego, „o funkcjonowaniu oddziału w danym 
rejonie powinny zostać oficjalnie powiadomione władze gminne i powiatowe, 
tak aby wiedziały, kto reprezentuje Pracodawców Pomorza na ich terenie. 
Zwiększeniu aktywizacji powinno służyć wspólne szkolenie liderów lokalnych 
oddziałów, którego celem mogłaby być na przykład integracja czy wymiana 
doświadczeń”105.

Z kolei członek Zarządu Lidia Kodłubańska, zarazem Przewodnicząca 
Sekcji Ochrony Zdrowia, podkreślała, że czasami niezadawalająca działal-
ność sekcji wynika ze struktury członków do niej należących. Dla przykładu 
w Sekcji Ochrony Zdrowia odmienne interesy reprezentują podmioty pub-
liczne oraz podmioty prywatne. 

– Dlatego też podczas wypracowywania wspólnych stanowisk z dzie-
dziny ochrony zdrowia niektórzy członkowie wyłamują się, bojąc się ze-
psucia relacji z organem finansującym.”

Według pani Przewodniczącej, inicjatywy wypracowane przez organiza-
cję mogłyby mieć większy oddźwięk, jeśli mielibyśmy reprezentantów na-
szych interesów w parlamencie106. 

Refleksjami na ten temat podzieliła się także Krystyna Grzenia, w tym 
czasie Dyrektor Szpitala Specjalistycznego Świętego Wojciecha w Gdań-
sku, Wiceprzewodnicząca Sekcji Ochrony Zdrowia Pracodawców Pomorza. 

104 Protokół nr 7 z posiedzenia Zarządu Pracodawców Pomorza; archiwum 
Pracodawców Pomorza.

105 Tamże. 
106 Tamże.
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Powiedziała, że trzeba poszukiwać forum do wymiany doświadczeń, poglą-
dów, czy do rozwiązywania wspólnych problemów dla różnych podmiotów. 
W tym celu powstały podzespoły, działające w ramach sekcji: szpitalnictwa, 
opieki ambulatoryjnej oraz ratownictwa, gdzie wspólnota regulacji i pożą-
danych rozwiązań jest większa. Podkreśliła, że z chwilą rozpoczęcia procesu 
przekształcania szpitali w spółki prawa handlowego jest wiele do zrobienia 
pod względem regulacji organizacyjno-prawnych i to one właśnie powinny 
skłaniać wszystkie podmioty do osiągania wspólnego stanowiska.

* * *

Kolejną ważną problematyką, należącą do kompetencji Organizacji, jest 
kwestia kontaktów i relacji środowiska gospodarczego z wyższymi uczel-
niami w ramach umów o współpracy. Członek Zarządu Pracodawców Po-
morza Wojciech Rybowski, zwracając uwagę na pewne ożywienie w relacjach 
z Uniwersytetem Gdańskim i Politechniką Gdańską, wyraził przekonanie, 
że „należy skłaniać wyższe uczelnie do komercjalizacji badań naukowych po-
przez stworzenie portalu wymiany informacji”. Rozszerzając tę wypowiedź, 
Wiceprezes Zarządu Zbigniew Borkowski dodał, że „nie ma zbyt wielu przy-
kładów dobrych praktyk, którymi można by się pochwalić. Szkoła (uczelnia) 
«produkuje» absolwentów często bez uwzględniania potrzeb rynku”. Zasuge-
rował, by uczelnie oddelegowały swojego ambasadora, który badałby po-
trzeby przedsiębiorców107. Między innymi w odpowiedzi na te postulaty, 
Zarząd Pracodawców Pomorza powołał w czerwcu 2014 roku Forum Bi-
znesu i Nauki. 

* * *

Zgodnie z założeniami, okres wakacyjny był czasem wytężonej pracy 
szczególnie w zakresie rozbudowy i umacniania pozycji w terenie. „W lipcu 
i sierpniu odbył się szereg spotkań z przewodniczącymi oddziałów i sekcji, 
których celem było zobrazowanie ich funkcji i roli, jaką pełnią w organizacji. 
Ważnymi spotkaniami w okresie wakacyjnym były wizyty władz lokalnych 
– burmistrzów, prezydentów miast – celem omówienia naszej współpracy 
w miastach powiatowych. Zgodnie z  tym, co zostało ustalone na zebra-
niu Zarządu na początku lipca, wysłano informacje o powołaniu oddzia-
łów do wszystkich gmin z powiatów, gdzie funkcjonują przedstawicielstwa  
organizacji”108. 

107 Tamże. 
108 Protokół nr 8 z posiedzenia Zarządu Pracodawców Pomorza; archiwum 

Pracodawców Pomorza.

Na początku września 2012 roku powołano komitety organizacyjne 
dwóch przyszłorocznych imprez: Gali Evening zaplanowanej na 8 marca 
i Letniej Gali Biznesu, której termin wyznaczono na 14 czerwca 2013 roku. 
Zdecydowano, że Gala Evening i towarzyszący jej finał konkursu Pomorski 
Pracodawca Roku 2012 odbędzie w Centrum Wystawienniczo-Kongreso-
wym AmberExpo w Gdańsku-Letnicy. Wkrótce ukazały się pierwsze in-
formacje, zachęcające członków Pracodawców Pomorza do udziału w Gali 
Evening oraz do składania aplikacji do konkursu Pomorski Pracodawca 
Roku 2012.

* * *

Pracodawcy Pomorza osiągnęli wysoką pozycję i prestiż dzięki aktywności 
jej członków, biorących udział w pracach różnych gremiów krajowych 
i zagranicznych. Dowodem tego było inauguracyjne spotkanie Polskiej 
Sekcji Komitetu Doradczego Biznesu I Przemysłu (BIAC) przy Orga-
nizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), które 13 września 
2012 roku odbyło się w siedzibie Pracodawców RP w Warszawie. Obecni byli 
najważniejsi przedstawiciele polskiego biznesu, którzy mieli reprezentować 
Pracodawców RP w trzynastu komitetach BIAC. Komitet Doradczy ds. Bi-
znesu I Przemysłu utworzony w 1962 roku zrzesza przedstawicieli biznesu, 

Spotkanie z przedstawicielami 
chińskiej firmy Price Tech 

(06.08.2012)

Posiedzenie Sekcji Służby 
Zdrowia w siedzibie 
Pracodawców Pomorza 
(09.08.2012)
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promuje propozycje przedsiębiorców oraz opiniuje inicjatywy legislacyjne 
podejmowane przez państwa członkowskie OECD. 

Otwierając spotkanie, prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski 
podkreślił, że Pracodawcy RP od 1996 roku uczestniczą w pracach Komi-
tetu jeszcze przed akcesją Rządu RP do OECD. Jego zdaniem, najważniejszą 
korzyścią współpracy z BIAC jest możliwość prezentacji opinii polskich 
przedsiębiorców na forum międzynarodowym. Przypomniał też, że blisko 
dwie trzecie rekomendacji, jakie powstają w BIAC, jest wykorzystywanych 
przy tworzeniu dokumentów jednej z najważniejszych organizacji gospo-
darczych na świecie. Przewodniczący Polskiej Sekcji BIAC Wiceprezydent 
Pracodawców RP Mariusz Gaca zwrócił z kolei uwagę na rolę komitetu, 
polegającą na rozwoju mechanizmów, chroniących przedsiębiorców przed 
skutkami kryzysu w strefie euro. Zauważył, że wraz ze wzrostem znacze-
nia polskiej gospodarki konieczna okazuje się obrona interesów polskich 
przedsiębiorców, co jest możliwe właśnie dzięki aktywności w komitetach 
BIAC.

Należy dodać, że wśród nowych członków Polskiej Sekcji BIAC z ra-
mienia Pracodawców Pomorza znaleźli się: w Komitecie ds. Edukacji, Ko-
mitecie ds. Konkurencji oraz Komitecie ds. Międzynarodowych Inwestycji 
i Wielonarodowych Przedsiębiorstw – Tomasz Bojar-Fijałkowski Prezes Za-
rządu Abruko Sp. z o.o.; w Komitecie ds. Handlu – Alina Landowska Dy-
rektor firmy Conec.to; w Komitecie ds. Konkurencji – Szymon Faliszewski 
Dyrektor Zarządzający firmy Diapol Sp. z o.o.; a w Komitecie ds. Zatrud-
nienia, Pracy i Spraw Socjalnych – Arkadiusz Kraszewski Prezes Zarządu 
Hands2Work Sp. z o.o. 

* * *

Szeroki zakres działalności merytorycznej Pracodawców Pomorza wy-
maga podejmowania wielu nowych wyzwań związanych z różnymi formami 
przedstawiania postulatów środowiska gospodarczego w celu maksymalizacji 
efektu, umożliwiającego ich realizację. Tradycyjną formą są konferencje i se-
minaria na tematy ważne dla naszego regionu i kraju. Regularnie do związku 
spływają sprawy, które wymagają pilnego nagłośnienia i rozwiązania. Są też 
sprawy programowe, długofalowe, ważne na przykład z punktu widzenia 
rozwoju regionalnego lub branżowego. Dlatego też narodziła się idea debat 
w tzw. złotym trójkącie z udziałem przedstawicieli władzy, nauki i biznesu. 
Podczas spotkań przyjęto zasadę swobodnej rozmowy przy stole w gronie 
dwudziestu jeden osób (po siedmiu przedstawicieli reprezentujących władzę 
państwową i samorządową, środowisko gospodarcze i naukę) oraz modera-
tora. Zwykle uczestniczy w nich minister zajmujący się daną problematyką, 

Marszałek Województwa oraz Wojewoda. Przedstawiciel nauki lub ekspert 
dokonuje wprowadzenia do dyskusji, a moderator na koniec spotkania do-
konuje podsumowania i formułuje wnioski. Debaty te wpisały się na trwałe 
w działalność statutową Pracodawców Pomorza. 

Inauguracyjną debatą było spotkanie 27 września 2012 roku na temat 
możliwości zapewnienia długofalowego rozwoju portów morskich Gdańska 
i Gdyni, a także potrzeby budowy intermodalnych centrów logistyczno-prze-
ładunkowych, szczególnie na terenie naszego województwa. Dyskutowano 
na temat pomorskich determinantów konkurencyjności regionu Morza 
Bałtyckiego. Podstawą do dyskusji była symulacja prognozy ruchu konte-
nerowego w portach przedstawiona przez Dariusza Stefańskiego, Prezesa 
Zarządu PCC Intermodal S.A. Ważnym elementem rozmów było wskaza-
nie niezbędnych inwestycji dla potrzeb rynku usług transportowych oraz 
możliwości budowania międzynarodowej konkurencyjności Pomorza przy 
uwzględnieniu istniejących ograniczeń infrastrukturalnych. Prognozy przy-
rostu wolumenu obrotów w portach Gdańska i Gdyni z jednej strony są mo-
torem napędowym niezbędnych w portach inwestycji, z drugiej uzasadniają 
konieczność postawienia pytania o możliwości obsługi tych ładunków 
od strony lądu. Optymalnym rozwiązaniem potencjalnego problemu niewy-
dolności infrastruktury liniowej w obrębie portów w perspektywie do 2020 
roku może być uruchomienie inwestycji na zapleczu – Intermodal Contai-
ner Yard w Zajączkowie Tczewskim. Suchy port umożliwi optymalizację 

Posiedzenie Sekcji Hotelarstwa i Turystyki Pracodawców Pomorza 
w Restauracji Gdańskiej (06.09.2012) 
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kolejowego i drogowego ruchu kontenerowego w obrębie aglomeracji trój-
miejskiej. Uczestnicy zgodnie potwierdzili konieczność podejmowania 
wspólnych kroków, służących rozwojowi Pomorza i budowania jego dostęp-
ności komunikacyjnej. Inwestycje w infrastrukturę punktową na Pomorzu, 
w tym szczególnie budowa dobrze skomunikowanego od strony kolejowej 
centrum dystrybucji ładunków, zagwarantują atrakcyjność inwestycyjną 
województwa. Będą też ważnym czynnikiem budowania międzynarodo-
wej oferty obsługi strumieni ładunków kontenerowych, nie tylko z punktu 
widzenia terminali morskich Gdańska i Gdyni. 

Spotkanie zostało uznane za bardzo udane. Jak podkreślono na posie-
dzeniu Zarządu 2 października: „Organizacja, mając własną siedzibę, zin-
tensyfikowała swoją działalność statutową. Praktycznie codziennie w naszej 
siedzibie odbywają się spotkania, debaty, warsztaty, szkolenia.(…) W najbliż-
szym czasie planujemy organizację kolejnych debat w złotym trójkącie. Za-
leży nam, aby tego typu debaty odbywały się przynajmniej raz na kwartał 
(…)”109.

* * *

W październiku na Pełnomocnika Zarządu Pracodawców Pomorza ds. 
Centrów Nowoczesnych Usług powołano Macieja Grabskiego, właściciela 
Olivia Business Centre, dynamicznie rozwijającej się firmy w dziedzinie 
budowy i wynajmu nowoczesnych powierzchni biurowych w Gdańsku. 
Wizją firmy Macieja Grabskiego jest szeroko pojęty rozwój we współpracy 
z władzami regionalnymi i miasta Gdańska, uczelniami oraz organizacjami 
gospodarczymi. Maciej Grabski stara się pozyskiwać zagranicznych in-
westorów, szczególnie z zakresu nowych technologii dla naszego regionu, 
promuje przy tym ogromny potencjał naszego województwa. Dużą wagę 
w jego działalności odgrywa powołana przez niego Fundacja Gdańsk Glo-
bal, której celem jest między innymi integracja środowiska gospodarczego 
i współpraca z władzami samorządowymi na rzecz promocji i rozwoju re-
gionu pomorskiego.

* * *

Pracodawcy Pomorza, chcąc mieć wpływ na tworzenie prawa związa-
nego z funkcjonowaniem gospodarki, przywiązują dużą wagę do wyrażania 
swojej opinii, dotyczącej nowych aktów prawnych, czy też nowelizowania 
przestarzałych przepisów. Przykładem takich działań może być powołanie 

109 Protokół nr 9 z posiedzenia Zarządu Pracodawców Pomorza; archiwum 
Pracodawców Pomorza.

zespołu konsultacyjnego do spraw opracowania propozycji zmian w prawie 
budowlanym. W lipcu tego roku przy Ministerstwie Transportu, Budowni-
ctwa i Gospodarki Morskiej powołano Komisję Kodyfikacyjną Prawa Bu-
dowlanego. Jej celem było dokonanie przeglądu wszystkich przepisów w tej 
dziedzinie oraz zaproponowanie uproszczenia wszystkich procedur, uczy-
nienia ich przejrzystszymi i ułatwiającymi cały proces budowlany. Pierw-
sze posiedzenie Komisji Kodyfikacyjnej odbyło się 10 października. Jednym 
z jej członków był Ryszard Trykosko, Prezes Zarządu Gdańskich Inwesty-
cji Komunalnych, zarazem Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów 
i Techników Budownictwa i aktywny członek naszego związku. Założono, 
że „zespół konsultacyjny będzie wspierał działania Ryszarda Trykosko jako 
członka Komisji Kodyfikacyjnej, przekazując mu postulaty i projekty zmian 
w prawie budowlanym”110.

Kolejną inicjatywę podjętą przez organizację w ramach wspierania pro-
pozycji lokalnych i regionalnych była idea powstania Centrum Kultury Ko-
ciewskiej w Maleninie, które „przyczyni się do promocji regionu Kociewia 
(…). W tym celu przeprowadziliśmy rozmowy z profesorem Piotrem Domi-
niakiem z Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, który 
zadeklarował pomoc w opracowaniu biznesplanu w ramach zajęć studen-
ckich. Z kolei Wydział Architektury PG zadeklarował pomoc w przygoto-
waniu planu zagospodarowania i projektów architektonicznych zabudowań 
związanych z Centrum, również w ramach zajęć studentów tego wydziału”111. 
Konsekwencją tych działań było powołanie na początku 2014 roku Funda-
cji Kociewie, która przejęła inicjatywę do dalszej realizacji.

* * *

Pracodawcy Pomorza są organizacją, dla której jednym z głównych za-
dań jest wspieranie społeczno-gospodarczego rozwoju regionu. Nie mniej 
ważnym celem jest promowanie społecznej odpowiedzialności biznesu oraz 
wspieranie edukacji, nauki, kultury, sportu oraz organizacji pozarządowych 
i charytatywnych. 

Przykładem tego typu działań jest porozumienie o współpracy zawarte 
19 października 2012 roku z Agencją Kontakt, dotyczące objęcia patrona-
tem przez Pracodawców Pomorza pierwszej prywatnej w województwie 
pomorskim impresaryjnej Sceny Teatralnej KONTAKT, mieszczącej się 
w budynku Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku. W dokumencie 
czytamy m.in., że Agencja KONTAKT Grzegorz Furgo w ramach szeroko 

110 Protokół nr 10 z posiedzenia Zarządu Pracodawców Pomorza; archiwum 
Pracodawców Pomorza.

111 Tamże. 
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rozumianej oferty imprez kulturalnych proponować będzie publiczności 
Trójmiasta wybrane przedstawienia teatralne w wybitnej obsadzie aktor-
skiej najlepszych polskich scen teatralnych. Współpraca z prestiżowymi 
polskimi teatrami, takimi jak na przykład Teatr Wielki Opera Narodowa, 
Teatr Ateneum, Teatr Polski, Teatr Kwadrat, Teatr Powszechny, Teatr Sy-
rena, Teatr Komedia czy Teatr Studio, gwarantuje, że większość spektakli 
może być prezentowana w Gdańsku tuż po ich premierze112. Pracodawcy 
Pomorza zobowiązali się do wspierania i promowania działalności Sceny 
teatralnej KONTAKT w środowisku przedsiębiorców. 

* * *

Konsekwentnie realizując koncepcję społecznej odpowiedzialności bi-
znesu, Pracodawcy Pomorza uczestniczą w różnego rodzaju inicjatywach 
oraz działalności instytucji i  fundacji. Wspierali takie przedsięwzięcia, 
jak Projekt Mistrzowie, mający na celu zebranie funduszy na rzecz speł-
nienia marzeń dzieci i młodzieży objętej pomocą Fundacji Trzeba Marzyć; 
współtworzyli Fundację Terytoria Książki, której Przewodniczącym Rady 
jest Prezes Zarządu Pracodawców Pomorza, a członkami Rady przedsię-
biorcy: Józef Kuczyński, Roman Wójcik, Krzysztof Bielak i Andrzej Kanthak 
lub Społeczny Komitet Wsparcia Budowy Opery Bałtyckiej powstały z ini-
cjatywy Zbigniewa Canowieckiego.

W ten nurt działalności organizacji wpisuje się również współpraca z róż-
nymi instytucjami kulturalno-edukacyjnymi. Przykładem takiej współpracy 
jest Gdyńska Szkoła Filmowa. Dnia 20 grudnia Pracodawcy Pomorza pod-
pisali porozumienie o współpracy z Policealnym Niepublicznym Studium 
Filmowym, które powstało w styczniu 2010 roku z inicjatywy czterech osób: 
Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka, Dyrektora Festiwalu Pol-
skich Filmów Fabularnych w Gdyni Leszka Kopcia, Rektora Państwowej 
Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi Roberta Gliń-
skiego oraz pomysłodawcy i realizatora Pomorskich Warsztatów Filmowych 
Jurka Radosa. Ideą porozumienia jest wspieranie przedsięwzięć podejmo-
wanych przez Gdyńską Szkołę Filmową, propagowanie działalności szkoły 
poprzez kanały informacyjne naszej organizacji oraz inicjowanie wsparcia 
dla najzdolniejszych słuchaczy szkoły. Gdyńska Szkoła Filmowa jest no-
woczesnym projektem edukacyjnym inspirowanym programami naucza-
nia zawodów filmowych popularnymi wśród systemów edukacji filmowej 
w USA, Wielkiej Brytanii, Danii i Norwegii113.

112 Por. Porozumienie o współpracy zawarte w dniu 19 października 2012 roku 
w Gdańsku; archiwum Pracodawców Pomorza.

113 Tamże. 

Wielu członków Pracodawców Pomorza przyznaje, że w ramach spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu podejmuje wielorakie działania zarówno 
wewnątrz swoich firm, jak i w ramach współdziałania z otoczeniem (szkoły, 
przedszkola, organizacje społeczne czy samorządowe, instytucje kultury, 
sportu i rekreacji i tym podobne). Przedsiębiorcy mają świadomość, że ko-
rzystają nie tylko z infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, ale rów-
nież społecznej. Dlatego też czują się w obowiązku wspierać tego rodzaju 
działalności. O ile duże firmy, jak Lotos czy Energa, mają w swoich budże-
tach – w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu – wydzielone środki 
na wspieranie kultury, sportu, nauki, na współpracę z różnymi szkołami, 
czy instytucjami kultury, o tyle bardzo często firmy małe, czy mikrofirmy, 
mają te środki bardzo ograniczone. Ale połączenie ich dla wsparcia jakiegoś 
wspólnego przedsięwzięcia jest warte podjęcia starań. Pracodawcy Pomorza 
podejmują wiele akcji, żeby mobilizować środowisko gospodarcze do łącze-
nia swoich środków i wspierania pewnych inicjatyw poprzez wspólne fi-
nansowanie. Dla przykładu: wspierając działania propagujące czytelnictwo, 
rekomendują swoim członkom wspieranie finansowe wydania konkretnych 
publikacji lub udział w funduszu wydawniczym, czy też realizację zakupu 
książek, m.in. na upominki dla swoich kontrahentów lub pracowników. 
Pragnieniem organizacji było, aby książka stała się takim świetnym pre-
zentem biznesowym. Dlatego też 26 września 2013 Pracodawcy Pomorza 
zorganizowali kolejne spotkanie z cyklu złotego trójkąta, tym razem była 
to debata o książce. Gościem honorowym była pani Prezydentowa Danuta 
Wałęsa. Podczas spotkania poruszano istotne problemy związane ze spad-
kiem czytelnictwa w Polsce i kryzysu w branży wydawniczej. Zwrócono 
uwagę na brak systemowego wsparcia finansowego autorów książek. 

Pomorskie środowisko gospodarcze od początku wspierało budowę 
Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Dlatego też wielu przedsiębiorców 
zasiada w radzie Fundacji Theatrum Gedanense, która zainicjowała i pro-
wadziła ten projekt. 

Niezwykle ciekawą inicjatywą było również powołanie społecznego ko-
mitetu budowy nowego gmachu Opery Bałtyckiej. Komitet wielokrotnie 
zbierał się w siedzibie Pracodawców Pomorza, prowadził rozmowy na te-
mat zaproponowanych miejsc pod budowę nowej opery. Uznano, że warto 
rozpocząć tę dyskusję i działania, ponieważ w następnej perspektywie środ-
ków unijnych, które będą przeznaczone na lata 2014–2020, można by po-
kusić się o uzyskanie pieniędzy na ten cel.

* * *

Pracodawcy Pomorza od wielu lat aktywnie działają na polu współ-
pracy biznesu ze szkolnictwem zawodowym. Przedstawiciele organizacji 
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uczestniczą w konferencjach i seminariach. Biorą również udział między 
innymi w komisjach parlamentarnych, które opracowywały zmiany w pro-
cesie kształcenia zawodowego i ustawicznego w ustawie o systemie oświaty. 
Jedną z ważniejszych inicjatyw było zorganizowanie konferencji Przedsię-
biorcy – Szkoły Zawodowe. Przegląd wybranych problemów w edukacji za-
wodowej, która odbyła się 4 grudnia 2012 roku w siedzibie Pracodawców 
Pomorza. Wśród szeregu oficjalnych gości, uczestniczących w spotkaniu, na-
leży wymienić poseł Katarzynę Hall (Minister Edukacji Narodowej w latach 
2007–2011), senatora Edmunda Wittbrodta (Ministra Edukacji Narodowej 
w latach 2000–2001), Franciszka Potulskiego (Sekretarza Stanu w Minister-
stwie Edukacji Narodowej w latach 2001–2005), Wojciecha Książka (Pod-
sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej w rządzie Jerzego 
Buzka), przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, Pomorskiego Ku-
ratorium Oświaty, Urzędu Marszałkowskiego, przedsiębiorców, szkolnictwa 
zawodowego i wielu innych, pragnących wspomagać współczesną oświatę. 
Założenia programowe konferencji przewidywały wypracowanie narzędzi 
współpracy pracodawców ze szkołami kształcącymi w różnych zawodach 
celem poprawy jakości kształcenia, dostosowania umiejętności dla potrzeb 
rynku pracy oraz zmniejszenia bezrobocia wśród młodzieży.

Celem działań Pracodawców Pomorza było zapewnienie wpływu przed-
siębiorców na kształtowanie kierunków kształcenia zawodowego, ponieważ 
znowelizowana ustawa o systemie oświaty jeszcze tego nie umożliwiała. 
Trzeba podkreślić, że niestety w wielu przypadkach szkoły nie były zain-
teresowane współpracą z pracodawcami. Z kolei przedsiębiorcy sygnalizo-
wali swoje potrzeby w zakresie wyszkolonych pracowników w konkretnych 
zawodach. Istniała szczególna potrzeba wsparcia poprzez organizacje pra-
codawcze szkolnictwa zawodowego w powiatach o słabo rozwiniętej in-
frastrukturze gospodarczej, mogącej w sposób efektywny wspierać szkoły 
zawodowe. Jednym z postulatów poruszanych podczas wspomnianej wcześ-
niej konferencji było zagadnienie aktywności pracodawców jako uczestników 
projektu strategii rozwoju edukacji zawodowej. Wskazywano konieczność 
stworzenia warunków sprzyjających włączeniu się pracodawców w proces 
kształcenia zawodowego i udziału w egzaminach, potwierdzających kwalifi-
kacje zawodowe. W ten proces powinni uczestniczyć pedagodzy kształcenia 
zawodowego, mający wsparcie merytoryczne pracodawców lub organizacji 
pracodawców (praktyki i staże) w ramach zasady uczenia się przez całe życie. 
Podczas dyskusji przedsiębiorcy podkreślili, że dyplom i świadectwo o kwa-
lifikacjach zawodowych otwiera drogę do zatrudnienia. Rzeczywistość jest 
jednak bardziej skomplikowana, ponieważ uczniowie nie mają przymusu 
podchodzenia do egzaminów. Wskazywano też, że należy dążyć do budo-
wania wzorcowych przykładów współpracy szkół czy placówek kształcenia 

zawodowego z przedsiębiorcami i organizacjami pracodawców ze wskaza-
niem korzyści z niej wynikających.

* * *

7 grudnia w Dworze Artusa po raz dziewiąty Wydawnictwo Prasowe 
Edytor, wydawca Magazynu Pomorskiego, zorganizowało plebiscyt dla czy-
telników Orzeł Pomorski, przebiegający pod patronatem Wojewody Pomor-
skiego Ryszarda Stachurskiego oraz Marszałka Województwa Pomorskiego 
Mieczysława Struka. Celem plebiscytu było wyłonienie wyróżniających się 
osób i firm, mających szczególne osiągnięcia w biznesie, kulturze, nauce, 
działalności społecznej lub sporcie oraz cieszący się powszechnym szacun-
kiem. Laureaci otrzymali wykonane z brązu statuetki, które na tę okazję za-
projektowała gdańska rzeźbiarka Katarzyna Konieczna. Dotychczasowymi 
laureatami nagrody byli m.in. Prezydent Lech Wałęsa, Premier Donald Tusk, 
eurodeputowani Janusz Lewandowski i Jan Kozłowski, prezydenci miast po-
morskich oraz przedsiębiorcy. Laureatem Laureatów został wybrany przez 
laureatów wszystkich dotychczasowych edycji plebiscytu Orła Pomorskiego 
Prezes Zarządu Pracodawców Pomorza Zbigniew Canowiecki. 

* * *

Prezes Zarządu Pracodawców 
Pomorza ze statuetką 

i tytułem Laureata 
Laureatów Orła Pomorskiego 

(07.12.2012)
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Ponieważ Nowy Rok skłania do refleksji i oceny minionego okresu, o taką 
ocenę aktualnej, wielokierunkowej aktywności Pracodawców Pomorza po-
prosiliśmy byłych przewodniczących Gdańskiego Związku Pracodawców. 

Jan Klapkowski, przewodniczący Gdańskiej Rady Pracodawców w la-
tach 1990–1991 oraz przewodniczący Gdańskiego Związku Pracodawców 
w latach 1991–2000:

– Zmieniła się epoka: z Gdańskiego Związku Pracodawców przeszli-
śmy do Pracodawców Pomorza. Zmienił się Zarząd, który ma inne wizje 
realizowane w sposób bardziej profesjonalny. Przykładem mogą być plany 
działania opracowywane na poszczególne lata. Obecny Prezes wyznaczył 
zadania poszczególnym członkom Zarządu, z których realizacji ich roz-
licza; jest też większe ożywienie w działalności Pracodawców Pomorza. 
Poza tym pole działania nowego szefa jest o wiele większe od tego, które 
mieli jego poprzednicy poprzez to, że przez wiele lat działał w różnych 
organizacjach gospodarczych, biznesowych. Ma więc wiele kontaktów 
z samorządami gospodarczymi, co ułatwia mu współpracę zarówno 
w dziedzinie promocji Pracodawców Pomorza, jak i organizowania spot-
kań na wysokim poziomie. Możliwości Prezesa są duże, także ze względu 
na to, że praca zawodowa nie absorbuje go do tego stopnia, jak poprzed-
nich prezesów i daje możliwości poświęcenia się pracy głównie tej orga-
nizacji, której przewodzi. Stąd korzyści dla członków związku są o wiele 
większe. Wyraża się to poprzez organizowanie różnego rodzaju przedsię-
wzięć, chociażby jak doroczny konkurs Pracodawca Roku, również rad 
biznesu, organizowanie okrągłych stołów poświęconych tematom, które 
są bardzo istotne dla społeczeństwa Pomorza, chociażby gazu łupkowego 
czy tunelu pod Martwą Wisłą. Stąd trzeba pokłonić się Panu Prezesowi, 
za to co zrobił, i życzyć mu, aby w następnych kadencjach prowadził 
tę organizację, jak do tej pory. Bo zaletą tego Człowieka, który nie jest 
konfliktowy, który potrafi natychmiast zareagować na drobne niuanse, 
niesnaski, jakie mogą występować, w sposób jednoznaczny wyjaśniając 
te sprawy do końca i ma taką dobrą cechę, że nie obraża się, a po zakoń-
czeniu sprawy zapomina o temacie. Ludzie to doceniają i szanują takiego 
przywódcę, takiego szefa, bo daje on szanse rozwoju poszczególnym pra-
cownikom, daje im dużo samodzielności w działalności Biura Pracodaw-
ców Pomorza, jak również dba o to by, aby członkowie, którzy zwracają 
się do niego z problemami, zostali pozytywnie załatwieni. To że w ostat-
nim czasie dorobiliśmy się pięknej siedziby, to także zasługa szefa, który 
dzięki własnej inicjatywie i własnym kontaktom pozyskał na to środki, 
aby siedziba Pracodawców Pomorza była reprezentacyjna, żeby goście, 
który przyjeżdżają, mogli zobaczyć, że nie jest to już fasadowa orga-
nizacja, ale silna struktura, zrzeszająca ponad 800 firm i także dzięki 

nowej siedzibie przyciągająca nie tylko przedsiębiorców, ale również 
inne organizacje, działające w biznesie. Chcę mu też życzyć, aby w dal-
szych latach w nowej kadencji dalej kierował organizacją, jak do tej 
pory i żeby wszystkie plany, jakie sobie założył, zostały konsekwentnie  
zrealizowane. 

Arcybiskup senior Tadeusz Gocłowski gościem Pracodawców Pomorza 
(20.10.2012)

Spotkanie wigilijne u Pracodawców Pomorza z udziałem Arcybiskupa Sławoja 
Leszka Głódzia (19.12.2012)
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Jerzy Kopik, jeden z założycieli Gdańskiej Rady Dyrektorów, Przewod-
niczący Gdańskiego Związku Pracodawców w latach 2000–2001, ocenia 
zmienioną w 2010 roku formułę GZP.

– Porównując wszystkich, którzy dotychczas sprawowali funkcję 
Przewodniczącego GZP, to Zbigniew Canowiecki jest najlepszy z nas 
wszystkich. Należy do tych ludzi, którzy swoją wizję, swoje umiejętno-
ści i kontakty potrafią przenieść na działanie korzystne dla organizacji 
pracodawców. Faktem jest, że pomogły mu również panujące obecnie 
warunki, bo inna jest dziś atmosfera w porównaniu z tamtymi latami, 
kiedy ja kierowałem związkiem. Ale gdyby nie było jego energii działa-
nia, jego kontaktów i opinii, które miał na rynku, uczciwego podejścia 
do wszystkich współpracowników nie byłoby teraz takich sukcesów. My-
ślę też, że jeszcze dwie osoby trzeba by wymienić i postawić na równi, 
mówiąc o  ludziach w historii związku. Drugim jest Jan Klapkowski, 
który przygotował grunt pod te wszystkie zmiany, także ilości członków. 
On przez ponad dwadzieścia lat pracował w związku i zachował cią-
głość władzy w organizacji, bo kierował nią przez pięć kadencji. Trzeba 
wreszcie także wysoko ocenić Henryka Pilarskiego, który jako pierwszy 
przewodził organizacji o nazwie Gdańska Rada Dyrektorów i który za-
czynał działalność w nieporównywalnie gorszych warunkach. W moim 
odczuciu te trzy osoby zasługują na szczególne wyróżnienie i postawie-
nie z należnymi honorami na tym samym poziomie. 

Kazimierz Lewandowski, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa CEMET Ltd. 
w Gdańsku, przewodniczący GZP w latach 2001–2002:

– Patrząc wstecz na historię naszego związku, muszę powiedzieć, 
że najbardziej zasłużonym dla organizacji jest wieloletni Przewodniczący 
Jan Klapkowski. Za jego czasów związek działał bardzo aktywnie, choć 
miał bardzo skromne warunki w wynajętym pokoiku, także skromne moż-
liwości etatowe. Przechodząc do dnia dzisiejszego, stwierdzam, że wielkiej 
rzeczy dokonał obecny prezes Zbigniew Canowiecki, który zaadaptował 
przyznany organizacji budynek na nową jej siedzibę, odremontował go 
i wyposażył. Teraz tylko trzeba ten nowy budynek wypełnić efektywną 
działalnością na rzecz członków, budując platformę w celu ich wzajem-
nej współpracy. Uważam, że nasza organizacja nadal jest potrzebna pra-
codawcom, bo ktoś musi reprezentować ich interesy i dbać o to, by inni 
chcieli nas słuchać i zrozumieć. Jest nowa siedziba, jest dobry Zarząd, teraz 
trzeba przyjrzeć się, czego członkowie oczekują, czego chcą od związku, 
przeanalizować uwagi i wnioski i je realizować na własnym szczeblu. 

Ricardo Villanueva Hallal, ambasador Meksyku, po spotkaniu 
z pracodawcami w siedzibie Pracodawców Pomorza 
(30.10.2012)

Posiedzenie Sekcji Hotelarstwa i Turystyki prowadzone przez 
Przewodniczącego sekcji doktora Henryka Lewandowskiego (08.11.2012)

Spotkanie autorskie 
przedsiębiorców 

z pisarzem Andrzejem 
Fal (z prawej strony). 
Rozmawiano o jego 

nowej książce 
pt. Pasja Życia 

(29.11.2012)
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Jan Zarębski, Przewodniczący GZP w latach 2003–2010:

– W ostatnich dwóch latach Gdański Związek Pracodawców uległ 
pewnym przemianom. Organizacja, która zmieniła nazwę na Pracodawcy 
Pomorza, a jednocześnie wykonała remont i przeniosła się do nowego 
obiektu, na pewno tworzy nowy wizerunek. Sądzę, że organizacja kie-
rowana w tej chwili przez Zbigniewa Canowieckiego na pewno nie po-
przestanie na dotychczasowych osiągnięciach i będzie szukała nowych 
rozwiązań, ale to też zależy, w jaki sposób członkowie organizacji będą 
chcieli angażować się w owe procesy. Być może, będzie starała się na-
wiązać do dawnych tradycji budowania placówek, które ułatwią kon-
takty zagraniczne. Będzie organizowała misje gospodarcze do innych 
krajów i takie misje przyjmowała. Ciągle jednak bez względu na przy-
rost liczby członków to pięćset czy nawet tysiąc członków jest kropelką 
w morzu przedsiębiorstw, które działają w województwie pomorskim. 
W całym naszym regionie zarejestrowanych jest ponad 250 tysięcy pod-
miotów gospodarczych. Często są to jednoosobowe firmy, często wiele 
z nich jest nieaktywnych, ale mimo to dziesiątki tysięcy z nich, według 
danych GUS ponad 50 procent, a więc ponad 130 tysięcy, jest aktyw-
nych. Chciałbym, aby ta organizacja, jak każda inna organizacja gospo-
darcza, miała większy wewnętrzny potencjał, bo to on będzie decydował 
o sile związku. Ważna jest siedziba, ważny jest PR, wizerunek, ważny 
jest zarząd, ale najważniejsze jest to, co jest wewnątrz samego związku, 
czyli siła przedsiębiorców. Jeżeli to się przełoży na poszukiwania nowych 
rozwiązań, które tym przedsiębiorcom dadzą jakąś wartość dodaną za to, 
że muszą oni płacić składki i że chcą należeć do organizacji, to na pewno 
będzie to dużym sukcesem. Życzę tej organizacji jak najlepiej, by rosła 
ona w siłę jej członków, w zdecydowanie większą liczebność, zdecydo-
wanie wyższą jakość i możliwość oddziaływania jako związek na życie 
gospodarcze zarówno w regionie, jak i w kraju.

Jan Klapkowski 
na posiedzeniu 
założycielskim Oddziału 
Chojnickiego Pracodawców 
Pomorza (05.12.2012)

Tuż po podpisaniu porozumienia z Gdyńską 
Szkołą Filmową. Od lewej: Julian Skelnik, 

Przewodniczący Rady Gdyńskiej Szkoły 
Filmowej, Leszek Kopeć, Prezes Zarządu 
Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni, 

Zbigniew Canowiecki, Prezes Zarządu 
Pracodawców Pomorza oraz Tomasz Limon, 

Dyrektor Zarządzający Pracodawców 
Pomorza (20.12.2012)



8. ROK 2013.  
Ku nowym wyzwaniom

Początek roku 2013 zaczął się pracowicie. 12 stycznia na dorocznej No-
worocznej Lampce Szampana spotkali się licznie zgromadzeni w gdańskim 
Dworze Artusa członkowie trzech organizacji – współorganizatorów im-
prezy: Pracodawców Pomorza, Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza 
oraz Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 
Przybyli także zaproszeni goście: samorządowcy, naukowcy, dyplomaci, 
przedstawiciele mediów. Przybyli m.in. Marszałek Województwa Pomor-
skiego Mieczysław Struk wraz z Wicemarszałkiem Wiesławem Byczkow-
skim, Wiceprezydent Gdańska Maciej Lisicki oraz Wiceprezydent Gdyni 
Bogusław Stasiak. Życzenia wszystkim obecnym składali szefowie wspo-
mnianych organizacji: Prezes Pracodawców Pomorza Zbigniew Cano-
wiecki, Wiceprezes RIGP Sławomir Halbryt i Prezes PIRMiSP Wiesław  
Szajda. 

Zgromadzeni spontanicznymi oklaskami nagrodzili Zbigniewa Canowie-
ckiego za wiadomość o wystosowaniu – wraz z bratnimi organizacjami – 
pisma do Prezydenta Bronisława Komorowskiego, wnioskującego o amnestię 
dla szefów firm, którzy z różnych, ale ważnych powodów, nie złożyli w termi-
nie rocznych sprawozdań finansowych, nie wywiązali się więc z obowiązku 
aktualizowania wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym. Brak sprawozdań 
finansowych, które są obowiązkowe, było jednak normą w praktyce pol-
skich firm. Wykazała to kontrola gdańskich spółek przeprowadzona przez 
prokuraturę i sąd, ujawniając, że w naszym województwie takich firm jest 
około sześć tysięcy. Jednocześnie zostało skierowane pismo do prokuratury, 
aby ta wstrzymała się ze ściganiem tych przedsiębiorców do czasu wszczę-
cia procedury amnestyjnej. Zbigniew Canowiecki dodał, że całe środowisko 
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biznesowe wdzięczne jest mecenasowi Romanowi Nowosielskiemu za ini-
cjatywę i przygotowanie stosownego wniosku. 

Na noworocznym spotkaniu wiceprezes RIGP Sławomir Halbryt, nawią-
zując do powszechnych zapowiedzi, że idą coraz bardziej kryzysowe czasy, 
podzielił się refleksją, iż przetrwają na pewno ci, którzy najlepiej potrafią 
się dostosować do trudnej rzeczywistości. Ważne jest też wzajemne wspie-
ranie się. Uznając tę konieczność, dwie organizacje: Pracodawcy Pomorza 
i RIGP, podjęły rozmowy zmierzające do zjednoczenia. 

Wkrótce po tej zapowiedzi 25 stycznia w siedzibie Pracodawców Pomo-
rza zawarte zostało stosowne porozumienie podpisane przez Prezesa Pra-
codawców Pomorza Zbigniewa Canowieckiego i Wiceprezesa Zbigniewa 
Borkowskiego oraz Prezesa RIGP Adama Protasiuka i Wiceprezesa Sławo-
mira Halbryta. We wstępie porozumienia sygnatariusze stwierdzili, że celem 
jest utworzenie wspólnej organizacji samorządu gospodarczego, reprezen-
tującej pomorskie środowisko przedsiębiorców i pracodawców o nazwie 
Izba Gospodarcza Pracodawców Pomorza114. Dla uzyskania akceptacji po-
rozumienia strony postanowiły do 15 lutego przeprowadzić konsultacje 
wewnętrzne z członkami RIGP i Pracodawców Pomorza, a do 15 marca – 
audyt programowo-finansowy115. Umowa zakładała opracowanie projektu 

114 Porozumienie zawarte dnia 25 stycznia 2013 roku w Gdańsku, s. 1.; archi-
wum Pracodawców Pomorza.

115 Tamże.

Statutu Izby Gospodarczej Pracodawców Pomorza na podstawie dwóch 
ustaw: o izbach gospodarczych i o związkach pracodawców. Założono, 
że możliwa będzie przynależność nowej organizacji zarówno do krajowych 
struktur, jak i ogólnopolskich konfederacji pracodawców czy też Krajowej 
Izby Gospodarczej116. W toku negocjacji strony ustaliły projekt struktury 
organizacyjnej biura IGPP oraz zasady jego finansowania, a także zasady 
wykorzystania obiektów, jakie obie organizacje eksploatowały. Przyjęto, 
że główną siedzibą nowej izby będzie obecny obiekt Pracodawców Pomorza 
we Wrzeszczu przy alei Zwycięstwa 24, natomiast dotychczasowa siedziba 
RIGP w Gdańsku przy ulicy Dyrekcyjnej spełniać będzie funkcje progra-
mowo-szkoleniowe IGPP.

Dlaczego Pracodawcy Pomorza wspólnie z Regionalną Izbą Gospodarczą 
Pomorza zmierzają do integracji, jakie były oczekiwania członków Praco-
dawców? Na te i inne pytania odpowiada Zbigniew Canowiecki:

– Środowisko gospodarcze w całej Polsce reprezentowane jest przez 
wiele organizacji, które generalnie można podzielić na trzy grupy: do 
pierwszej należą izby gospodarcze, zarówno o charakterze regionalnym, 
jak i różnego rodzaju izby branżowe. Drugą grupę stanowią związki pra-
codawców, działające na bazie ustawy o organizacjach pracodawców. 
Są jeszcze izby rzemieślnicze i stowarzyszenia działające w środowi-
sku biznesowym lub na jego rzecz. Niestety, po roku 1990 nie udało się 
stworzyć jednolitej, wspólnej reprezentacji środowiska gospodarczego, 
organizacji, która mogłaby reprezentować pracodawców i przedsiębior-
ców wobec władzy państwowej, samorządowej oraz wszelkiego rodzaju 
instytucji nadzorujących i kontrolujących gospodarkę. Na Pomorzu były 
podejmowane różnego rodzaju inicjatywy, budujące taką jednolitą repre-
zentację. Był to Sejmik Gospodarczy Województwa Pomorskiego, teraz 
Pomorska Rada Przedsiębiorczości, która skupia wszystkie organizacje, 
działające w naszym środowisku lub na jego rzecz. Największymi i naj-
bardziej znaczącymi organizacjami na Pomorzu, oprócz Pomorskiej Izby 
Rzemieślniczej, są Pracodawcy Pomorza i Regionalna Izba Gospodarcza 
Pomorza. Stąd też narodził się pomysł, by nie czekać na ustawę, która 
spełniłaby nasze oczekiwania o wspólnej reprezentacji i podjąć oddol-
nie inicjatywę połączenia Pracodawców Pomorza z Regionalną Izbę Go-
spodarczą Pomorza i stworzyć jedną Izbę Gospodarczą Pracodawców 
Pomorza, której działania oparte byłyby na dwóch ustawach: o organi-
zacjach pracodawców i o samorządzie gospodarczym. Znaleźliśmy przy-
padki istnienia w Polsce takich organizacji, dlatego też rozpoczęliśmy 

116 Tamże.

Noworoczna Lampka Szampana 
(10.01.2013)

Noworoczna Lampka Szampana. 
Na zdjęciu, od lewej: Sławomir 
Halbryt, Prezes Zarządu 
Regionalnej Izby Gospodarczej 
Pomorza, Zbigniew Canowiecki, 
Prezes Pracodawców Pomorza, 
prowadząca uroczystość 
Beata Ligman oraz Wiesław 
Szajda, Prezes Pomorskiej Izby 
Rzemieślniczej Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw (10.01.2013)
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proces podpisaniem porozumienia 25 stycznia. Nie ukrywam, że kiedy 
powiedzieliśmy regionalnym władzom państwowym i samorządowym, 
projekt został przyjęty z dużym zadowoleniem. Wyczuwało się duże 
oczekiwanie ze strony władz, że powstanie organizacja, która połączy 
siły i środki obu dotychczasowych struktur. Niebawem odbędą się Walne 
Zgromadzenia i Pracodawców Pomorza, i Regionalnej Izby Gospodarczej 
Pomorza, które są najwyższymi organami uprawnionym do tego typu 
decyzji. Tak naprawdę podpisane porozumienie jest jedynie deklaracją 
woli Zarządów dwóch organizacji. Długa droga przed nami. Najbardziej 
obawiam się spraw formalno-statutowych i możliwości jednoczesnego 
działania jako samorząd gospodarczy i organizacja pracodawców. 

Jakie były oczekiwania członków Regionalnej Izby Gospodarczej Pomo-
rza? Wyjaśniał Wiceprezes Zarządu Adam Protasiuk:

– Lista wspólnych obszarów aktywności obu naszych organizacji jest 
bardzo długa. Obie działają prężnie, a w wielu dziedzinach obszary naszej 
aktywności nakładają się, dlatego doszliśmy do wniosku, że po ewen-
tualnym połączeniu nasza skuteczność będzie jeszcze większa. Wpraw-
dzie jesteśmy organizacjami, które działają według innych ustaw, ale jeśli 
przeczytamy nasze statuty, to są one bardzo do siebie podobne. Dążymy 
do tego, byśmy stali się organizacją bardziej reprezentatywną, która po 
połączeniu będzie mogła poszczycić się, że reprezentuje szeroką rzeszę 
przedsiębiorców, a w związku z tym nasze oddziaływania na tworzenie 
prawa na szczeblu regionu, jak i szczeblu krajowym, będą bardziej sku-
teczne. Druga kwestia to postrzeganie organizacji na zewnątrz. Nie ist-
nieje u nas system niemiecki, w którym przynależność do tego typu 
organizacji jest obligatoryjna. Dlatego w swojej aktywności musimy 
również uwzględniać pozyskiwanie nowych członków. Jeżeli będziemy 
dużą, silną i skuteczną organizacją, to i nasza reprezentatywność będzie 
się zwiększała. Na pewno uporządkujemy relacje z instytucjami, z któ-
rymi współpracujemy na co dzień, a mam tu na myśli administrację re-
gionalną, czyli Urząd Marszałkowski czy samorządy gmin. Do tej pory 
do urzędu osobno w tej samej sprawie zwracały się poszczególne orga-
nizacje, w związku z tym samorządowcy mieli dwa razy więcej pracy 
i musieli utrzymywać kontakty z obiema podmiotami. Natomiast po po-
łączeniu naszych sił im też będzie łatwiej zrozumieć problemy nurtujące 
środowisko gospodarcze, a to uporządkuje trochę sytuację w naszym re-
gionie. Podpisanie porozumienia nie oznacza, że podejmujemy decyzję 
o połączeniu, ale chcemy przez to spróbować, poszukać formuły połą-
czenia, żeby po drodze nie stracić członków i obszarów naszych aktyw-
ności, w których jesteśmy silni, żeby naszym członkom w tej połączonej 

organizacji nadal chciało się społecznie pracować. Obecnie w kraju mamy 
określone ustawodawstwo, które trochę inaczej traktuje związki praco-
dawców i izby gospodarcze. Te pierwsze są przez ustawodawcę bardziej 
doceniane i uprzywilejowane pod względem zapraszania z mocy prawa 
na przykład do Komisji Trójstronnej czy wojewódzkich rad dialogu spo-
łecznego. To spowodowało, że znaczna część izb gospodarczych w Polsce 
zmieniła swoje statuty i zaczęła działać według dwóch ustaw: o izbach 
gospodarczych i związkach pracodawców. Taką formę prawną przyjęto 
na Śląsku, w Wielkopolsce i tam już działa taki model funkcjonowania. 
Również Krajowa Izba Gospodarcza podjęła na swym walnym zgro-
madzeniu uchwałę o rozszerzeniu swej działalności na dwie formuły 
prawne: o izbach gospodarczych i związkach pracodawców. Naturalną 
koleją rzeczy jest, że nawet gdyby teraz nie doszło do tej inicjatywy po-
łączenia obu naszych organizacji, to i tak byśmy podjęli trud rozszerze-
nia naszej formy prawnej o działalność pracodawców, tworząc drugą 
w naszym regionie organizację o takim samym charakterze. A to raczej 
nie ma większego sensu. 

* * *

Pracodawcy Pomorza w swojej działalności zwracają również uwagę 
na współdziałanie z izbami gospodarczymi, zajmującymi się współpracą 
zagraniczną. 11 lutego odbyło się spotkanie kierownictwa Pracodawców 
Pomorza z Tadeuszem Iwanowskim, Prezesem Polsko-Szwedzkiej Izby Go-
spodarczej. Realizując wspólne uzgodnienia, już 22 marca na promie Stena 
Line odbyło się spotkanie poświęcone skutecznej współpracy z partnerami 
po drugiej stronie Bałtyku z udziałem Daniela Larssona, przedstawiciela 
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Business Sweden oraz radcy handlowego Ambasady Szwecji w Polsce. W Li-
ście intencyjnym Polsko-Szwedzkiej Izby Gospodarczej napisano: „Mając na 
celu pogłębienie wymiany handlowej Polski ze Szwecją, Polsko-Szwedzka Izba 
Gospodarcza zwraca się do Pracodawców Pomorza o rozszerzenie współpracy 
w zakresie organizacji wspólnych przedsięwzięć, takich jak na przykład semina-
ria, śniadania biznesowe, szkolenia i działalność doradcza, misje wyjazdowe do 
Szwecji, a także wzajemne wspieranie akcji, promujących działalność obu orga-
nizacji”. Na podstawie tego listu na początku kwietnia 2013 roku podpisano 
Porozumienie o Współpracy, które sprecyzowało dalsze wspólne działania. 

* * *

Członkowie Pracodawców Pomorza przywiązują dużą wagę do wszelkich 
działań inwestycyjnych w regionie, mających wpływ na rozwój lokalnej go-
spodarki, rynek pracy i poprawę poziomu życia mieszkańców. Dlatego nie 
tylko aktywnie uczestniczą w ich realizacji, ale również w debatach, semi-
nariach i konferencjach, omawiających problematykę inwestycyjną. Jedną 
z najważniejszych inwestycji Gdańska w ostatnich latach była budowa tu-
nelu drogowego pod Martwą Wisłą. 24 stycznia 2013 roku w Centrum 
Wystawienniczo-Kongresowym Amber Expo w Gdańsku odbyło się na ten 
temat sympozjum zorganizowane przez Polski Związek Inżynierów i Tech-
ników Budownictwa, Pomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa 
przy współpracy Politechniki Gdańskiej i Pracodawców Pomorza. Hono-
rowy patronat objęło Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej. Przewodniczący Komitetu Naukowego Sympozjum, profesor zwy-
czajny doktor habilitowany inżynier Bolesław Mazurkiewicz przypomniał, 
że ostatnie lata charakteryzują się w Polsce wyjątkową dynamiką w zakresie 
realizacji inwestycji infrastrukturalnych dzięki pozyskaniu na te inwestycje 
znacznych środków z funduszy Unii Europejskiej. Mówca podkreślił, że re-
alizowane projekty, szczególnie z zakresu infrastruktury drogowej, są szansą 
na odrobienie wieloletniego opóźnienia inwestycyjnego w tej dziedzinie 
i dołączenie do grona państw, które nas znacznie wyprzedziły. 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa uznał tunel dro-
gowy pod Martwą Wisłą za obiekt niezwykle ciekawy z punktu widzenia 
nowoczesnych technologii budownictwa wśród wielu innych obiektów ku-
baturowych i infrastrukturalnych realizowanych w różnych częściach kraju. 
To pierwszy w Polsce tak duży obiekt inżynierski o niespotykanych u nas 
parametrach technicznych, a trasa przechodząca przez tunel połączy port 
lotniczy z portem morskim. Ma on więc kluczowe znaczenie dla docelo-
wego układu komunikacyjnego Gdańska, ponieważ w tym właśnie rejonie 
miasta skupiają się główne przedsiębiorstwa z sektora transportu morskiego, 
energetycznego, paliwowego i logistycznego. 

– Stąd narodził się pomysł, aby wspólnie zainicjować cykl publicznych 
prezentacji takich właśnie realizacji, a za najlepszą formę uznano sym-
pozjum, umożliwiające przedstawienie inwestycji wielopłaszczyznowo, 
czyli z uwzględnieniem aspektów i uwarunkowań konstrukcyjno-inży-
nierskich, ekonomicznych, jak i środowiskowych – stwierdził profesor 
Bolesław Mazurkiewicz.

Prezes Pracodawców Pomorza Zbigniew Canowiecki w swoim inaugu-
racyjnym wystąpieniu przypomniał, że dzięki możliwości pozyskania zna-
czących środków na inwestycje komunalne z funduszy Unii Europejskiej 
Gdańsk wdrożył ambitny wieloletni plan inwestycyjny. Jego realizacja stała się 
szansą na odrobienie pogłębiającego się od drugiej połowy ubiegłego wieku 
opóźnienia w zakresie komunikacyjnych inwestycji infrastrukturalnych oraz 
w takich dziedzinach, jak sport, kultura i sztuka, nauka i szkolnictwo wyższe. 

– Realizowane w Gdańsku od kilku lat kosztem wielu miliardów zło-
tych zadania infrastrukturalne – mówił Zbigniew Canowiecki – ukierun-
kowane są w szczególności na zmianę układu komunikacyjnego miasta 
w układzie docelowym i mają na celu diametralną poprawę jakości życia 
mieszkańców Gdańska oraz całego obszaru metropolitalnego. Kluczową 
rolę spełnia tutaj realizowane obecnie, przebiegające przez czynne tereny 
portowe, połączenie drogowe wykonywane w formie tunelu podziem-
nego pod Martwą Wisłą, który poprawi zarówno dostęp do międzynaro-
dowego lotniska imienia Lecha Wałęsy w Gdańsku-Rębiechowie, jak też 
umożliwi szybkie skomunikowanie się z portem morskim w Gdańsku 
z kierunku Łodzi (autostradą A1) i Warszawy (drogą ekspresową S7) 
z pominięciem Śródmieścia. Inwestycja ta sprawi, że Gdańsk i cały ob-
szar metropolitalny stanie się nie tylko głównym węzłem transportowym 
regionu, ale także jednym z najważniejszych węzłów komunikacyjnych 
w Europie Środkowo-Wschodniej. Uaktywni się przedsiębiorczość re-
gionu prowadzona dzisiaj przez niemal 145 tysięcy podmiotów gospo-
darczych. Znacząca poprawa komunikacji spowoduje także, że szybko 
rozwijające się budownictwo mieszkaniowe i rynek nieruchomości ko-
mercyjnych, atrakcyjne tereny inwestycyjne, wykwalifikowane kadry oraz 
potencjał naukowy trójmiejskich uczelni skłonią kolejnych inwestorów 
zagranicznych do lokowania swojego kapitału właśnie tutaj.

* * *

W pierwszym kwartale 2013 roku Pracodawcy Pomorza przygotowali 
swoje stanowisko wobec niezwykle gorąco dyskutowanych i krytykowanych 
przez związki zawodowe umów cywilno-prawnych nazywanych śmiecio-
wymi. Pracodawcy Pomorza uznali, iż takie nazewnictwo jest krzywdzące 
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zarówno dla pracowników, jak i pracodawców, wykorzystujących tę formę 
zatrudnienia. W stanowisku czytamy: „W Europie Zachodniej ogólnie przy-
jętym nazewnictwem jest umowa typu flextime lub flexplace – czyli umowa 
odnosząca się do elastycznych form zatrudnienia. Nikt nie może kwestiono-
wać tego, że «elastyczne formy zatrudnienia» są korzystne dla pracodawców 
i pracowników (….). Podnoszonymi przez związki zawodowe oraz nagłaśnia-
nymi w mediach kwestiami, wskazującymi wady umów o pracę, jest głównie 
brak ochrony pracowników w ramach Kodeksu pracy oraz niska wiarygod-
ność pracownika jako potencjalnego kredytobiorcy. Sztywne zapisy Kodeksu 
pracy – zwłaszcza w aspekcie obowiązków pracodawców, wysokie koszty pracy 
w Polsce oraz brak narzędzi, wspomagających pracodawców w zakresie za-
trudniania nowych pracowników, jak również utrzymywania miejsc pracy 
w stanie spowolnienia gospodarczego, powodują, iż pracodawcy muszą korzy-
stać z elastycznych form zatrudnienia, aby zatrudniać zgodnie z przepisami 
prawa. Elastyczne formy zatrudnienia są także niezbędne w przypadku prac 
sezonowych lub tych form zatrudnienia, w których liczy się elastyczność oraz 
szybka reakcja na zmieniające się potrzeby zarówno ze strony pracowników, 
jak i pracodawców. Biorąc pod uwagę obecną sytuację gospodarczą w Polsce 
oraz prognozy dla kraju i Europy na najbliższy okres, umowy te jako ela-
styczne formy zatrudnienia korzystnie wpływają na zatrudnienie w okresie 
spowolnienia gospodarczego, obniżając stopę bezrobocia. Pracodawcy Pomorza 
stoją na stanowisku, iż władza ustawodawcza i wykonawcza powinna wspie-
rać pracodawców w okresie spowolnienia gospodarczego. Oczekiwane są na-
rzędzia prawne i zachęty finansowe, służące utrzymaniu zatrudnienia. Należy 
wspierać zatrudnianie nowych pracowników oraz uwzględnić elastyczne formy 
zatrudnienia jako element walki z bezrobociem oraz możliwością wystąpienia 
recesji gospodarczej. Jako pracodawcy gotowi jesteśmy także do wypracowa-
nia nowych narzędzi w ramach formuły elastycznego zatrudnienia – w formie 
dialogu społecznego z partnerami społecznymi. Uważamy, iż w okresie spo-
wolnienia gospodarczego należy wykorzystywać wszystkie możliwości, służące 
utrzymaniu zatrudnienia. Jesteśmy także przekonani, iż w momencie poprawy 
sytuacji gospodarczej, pracodawcy po konsultacjach z pracownikami stosować 
będą formy zatrudnienia oczekiwane przez samych pracowników, które nie będą 
negatywnie oddziaływały na przyszłość firm i samych zatrudnionych”.

* * *

W tym samym czasie tematem żywo dyskutowanym w środowisku go-
spodarczym był problem gazu łupkowego, którego wydobycie niewątpli-
wie mogłoby wpłynąć na rozwój gospodarki Pomorza, biorąc pod uwagę, 
że zasoby gazu łupkowego w Polsce znajdują się w dużej mierze w naszym 
regionie. Właśnie perspektywom jego wydobycia poświęcona była debata 

Gaz łupkowy w Polsce – nadzieje i zagrożenia, jaką Pracodawcy Pomorza 
zorganizowali 30 stycznia 2013 roku z udziałem Wojewody Pomorskiego 
Ryszarda Stachurskiego, Wicemarszałka Województwa Pomorskiego Ry-
szarda Świlskiego, starostów powiatów i gmin, w których planowane jest 
wydobycie tego gazu, przedstawicieli zainteresowanych firm wydobywczych 
i eksploatacji gazu oraz naukowców z Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu 
Gdańskiego. Witając zebranych, Zbigniew Canowiecki przypomniał, że to 
kolejna tego rodzaju debata pomiędzy decydentami, a ekspertami w ramach 
tak zwanego złotego trójkąta, czyli między przedstawicielami władz pań-
stwowych i samorządowych oraz nauki i biznesu. 

– Postanowiliśmy zastanowić się – mówi Zbigniew Canowiecki – 
czy pozyskiwanie gazu łupkowego może być dźwignią ekonomiczną 
dla naszego regionu oraz jakie są przeszkody lokalne, regionalne, a ja-
kie na szczeblu krajowym w realizacji tego projektu. Jestem przekonany, 
że może to być motor napędowy, rozwojowy, który spowoduje tworzenie 
miejsc pracy, wzrost zatrudnienia, powstanie szeregu firm usługowych, 
serwisowych i tak dalej, o ile potwierdzą się przewidywania geologów. 
W naszej debacie biorą udział przedstawiciele firm, które już mają do-
świadczenie i uczestniczą w pracach poszukiwawczo-wydobywczych, 
oraz naukowcy z Politechniki Gdańskiej, pracujący nad nowymi tech-
nologiami w tym zakresie. W szczerej, otwartej dyskusji odpowiedzmy 
sobie, co możemy jeszcze zrobić, aby ten projekt był sprawnie realizo-
wany. Należy podkreślić, że pomorska władza administracyjna i samo-
rządowa na szczeblu regionu i gmin robi wszystko, by pomóc w pracach 
poszukiwawczych i badawczych. Niemniej bariery nadal istnieją, przede 
wszystkim nie mamy jeszcze ustawy węglowodorowej, co bardzo prze-
szkadza w realizacji tego projektu w całej Polsce i u nas.

Jak powiedział potem na konferencji prasowej Wiceprezes Polskiego 
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Sławomir Hinc, jego firma należy 
do najbardziej zaangażowanych w poszukiwania gazu łupkowego w kraju, 
zwłaszcza na Pomorzu, które określił jako najbardziej perspektywiczne. 
W najbliższych miesiącach zapowiedział uruchomienie trzech nowych od-
wiertów poszukiwawczych w powiatach: kościerskim, kartuskim i wejhe-
rowskim. Wcześniej wykonany w Opalinie odwiert potwierdził istnienie 
tam złóż zarówno gazu konwencjonalnego, jak też łupkowego i ropy. PGNiG 
chciałoby już w 2015 roku rozpocząć przemysłowe wydobycie na terenach 
objętych koncesją Wejherowo.

– Łącznie w województwie pomorskim – stwierdził Sławomir Hinc – 
przedsiębiorstwo posiada koncesje na poszukiwania i wydobycie na ob-
szarze blisko trzy tysiące kilometrów kwadratowych. Pierwsze prace 
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rozpoczęte w gminie Krokowa przy dużym zaangażowaniu wójta Hen-
ryka Doeringa pokazują, że taka współpraca, którą oceniłbym jako mo-
delową, pomiędzy PGNiG, a gminą, pozwala przyspieszyć prowadzenie 
prac, by doprowadzić do pierwszego wydobycia gazu niekonwencjonal-
nego – wyjaśniał. 

Uczestnicy debaty wskazywali jednak, że nadal jeszcze zbyt długo trwają 
procedury urzędnicze związane z wydawaniem koncesji czy opinii środo-
wiskowych, co hamuje prace badawcze i poszukiwawcze. Wątpliwości wy-
raził również Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Ryszard Świlski: 

– Mam wrażenie, że społeczeństwo jest nadal niedostatecznie infor-
mowane o całym procesie poszukiwawczym, a potem wydobywczym, 
jak ma on funkcjonować i  jakie ma strategiczne znaczenie nie tylko 
dla Pomorza. Tak naprawdę nasz samorząd jest prekursorem, bo półtora 
roku temu wziął na siebie odpowiedzialność prowadzenia wszystkich 
kwestii związanych z poszukiwaniem gazu łupkowego w naszym kraju. 
Jako pierwsi skonkretyzowaliśmy te wszystkie postulaty, które dzisiaj, 
mam nadzieję, rząd i sejm jak najszybciej zrealizują.

Nieoczekiwane przeszkody mogą pojawić się ze strony Unii Europej-
skiej, podkreślano na późniejszej konferencji prasowej. Oto Komisja Ener-
gii, Przemysłu i Badań Parlamentu Europejskiego przyjęła raport, dotyczący 
unijnej polityki energetycznej do 2050 roku i w tym raporcie nie ma miejsca 
dla gazu łupkowego. Raport ten miał być głosowany na marcowej sesji par-
lamentu i w przypadku jego przyjęcia może stanowić hamulec w rozwoju 
wydobycia gazu łupkowego w naszym kraju. Uczestnicy debaty stwierdzili 
jednak, że polski rząd wykazuje ogromną determinację, by ten program 
realizować i wykorzystać szansę, jaka rysuje się dla całej naszej gospodarki 
narodowej, w tym także pomorskiej. 

* * *

Najważniejszą imprezą Pracodawców Pomorza w 2013 roku była Gala 
Evening zorganizowana 8 marca w Centrum Wystawienniczo-Kongreso-
wym Amber Expo w Gdańsku. Na galę przybyli między innymi Marszałek 
Senatu RP Bogdan Borusewicz; Minister Sławomir Rybicki z Kancelarii Pre-
zydenta RP; Minister Paweł Orłowski, reprezentujący Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego; Wojewoda Pomorski Ryszard Stachurski; Wicemarszałek 
Województwa Pomorskiego Ryszard Świlski; prezydenci miast, w tym Pa-
weł Adamowicz, Jacek Karnowski oraz wielu przedstawicieli instytucji kon-
trolnych i nadzorczych. Gościem specjalnym gali był Marek Kondrat, który 
opowiadał gościom o swojej drodze od aktora do biznesmena, zajmującego 
się aktualnie dystrybucją win. Podczas Gali Evening 2013 zostały wręczone 
statuetki Pomorski Pracodawca Roku 2012 przyznawane za najlepsze wy-
niki osiągnięte w minionym roku przez firmy w trzech kategoriach: małych, 
średnich i dużych przedsiębiorstw. Warunkiem uczestnictwa w konkursie 
była lokalizacja siedziby firmy na terenie województwa pomorskiego. Ho-
norowy patronat nad konkursem sprawowali: Wojewoda Pomorski Ryszard 
Stachurski i Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

We wszystkich trzech kategoriach nominowane zostały po cztery firmy. 
W kategorii Małe przedsiębiorstwo były to: Aiton Caldwell SA; BMB San-
tech H. Brodnicki Z. Laskowski sp.j.; Insoft Consulting Sp. z o.o. oraz In-
westpol Consulting Sp. z o.o., która to spółka została zwycięzcą i otrzymała 
statuetkę Pracodawca Roku 2012. W kategorii Średnie przedsiębiorstwo zwy-
ciężyła firma Cemet Ltd. Sp. z o.o. Pokonała ona trzy inne firmy: Łączpol 
Sp. z o.o.; Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Zieleń Sp. z o.o. oraz 
Trojmiasto PL Sp. z o.o. Natomiast wśród Dużych przedsiębiorstw najlep-
sza okazała się firma Dr Oetker Sp. z o.o. O główne trofeum w tej kategorii 
ubiegały się jeszcze trzy inne spółki: Ares Service z o.o. oraz dwie spółki 
akcyjne: Poldanor oraz Iglotex. 

Po raz pierwszy w tegorocznym konkursie przyznano wyróżnienia, które 
otrzymało siedem małych oraz sześć średniej wielkości przedsiębiorstw. Na-
tomiast z inicjatywy firmy Human Concept & Solutions wręczono nagrody 

W trakcie debaty Gaz 
łupkowy w Polsce – nadzieje 
i zagrożenia (30.01.2013) 

Gala Evening Pracodawców 
Pomorza 2013 w Centrum 

Wystawienniczo-Kongresowym 
AMBER EXPO w Gdańsku- 

-Letnicy (08.03.2013) 
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specjalne firmom, wyróżniającym się działalnością na rzecz pracowników: 
ich rozwoju, podnoszenia kwalifikacji oraz poprawy warunków pracy. 
Jest to inicjatywa mająca na celu upowszechnienie idei, że pracownik jest 
największą wartością firmy. Nagrody otrzymały: firma księgowo-doradcza 
HK Finance & Accouting z Gdańska; spółka świadcząca usługi elewacyjne 
i konserwatorskie ELEWACJE S.A. z Gdańska oraz przedsiębiorstwo Iglotex 
S.A. ze Skórcza – producent i dystrybutor żywności mrożonej. 

* * *

W ramach wspólnie podejmowanych inicjatyw przez Pracodawców Po-
morza i Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza gościliśmy 22 marca Wice-
premiera, Ministra Gospodarki rządu RP Janusza Piechocińskiego. Podczas 
spotkania w siedzibie Pracodawców Pomorza Wicepremier przedstawił 
priorytety rządu z punktu widzenia gospodarki kraju oraz swoje oczekiwa-
nia co do przedsiębiorców, głównie w zakresie ich aktywności gospodar-
czej i społecznej. Z kolei uczestnicy spotkania podkreślali, że województwo 

Marek Kondrat – gość specjalny gali, który tego wieczoru 
pojawił się w roli przedsiębiorcy. Na zdjęciu w towarzystwie 
(od lewej): Antoniny Turnau, Małgorzaty i Cezarego 
Windorbskich oraz Pawła Adamowicza, Prezydenta Miasta 
Gdańska (08.03.2013)

W kategorii: małe przedsiębiorstwo zwyciężyła firma 
Inwestpol Consulting Sp. z o.o., a nagrodę wręczoną 
przez Pawła Orłowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie 
Rozwoju Regionalnego (z lewej), odebrał Prezes firmy, 
Kazimierz Sokołowski (z prawej) (08.03.2013)

W kategorii: średnie przedsiębiorstwo triumfowała firma Cemet 
Ltd. Sp. z o.o. Nagrodę z rąk Ryszarda Stachurskiego, Wojewody 

Pomorskiego (z lewej), odebrał Prezes firmy Kazimierz 
Lewandowski (z prawej) (08.03.2013) 

Spośród dużych przedsiębiorstw najlepszą firmą został Dr Oetker 
Sp. z o.o. Na zdjęciu jej Prezes Robert Zieliński  

(08.03.2013)
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pomorskie traktuje priorytetowo kwestie związane z inwestycjami energe-
tycznymi i rozwojem energetyki rozproszonej, zapisując wprost w niedawno 
przyjętej strategii województwa pomorskiego, że jednym z głównych celów 
i kierunków jest „przekształcenie regionu w krajowego lidera produkcji zie-
lonej energii i technologii ekoefektywnych”. Wicepremiera pytano więc mię-
dzy innymi o termin uchwalenia ustawy OZE oraz przyszłość energetyki 
jądrowej. Poruszono również wątek tak zwanego jednolitego patentu euro-
pejskiego. Wicepremier Janusz Piechociński oświadczył, że nie przedłoży 
rządowi wniosku o podpisanie umowy o jednolitym europejskim patencie 
ze względu na negatywne stanowiska licznych środowisk. Dużą uwagę Wi-
cepremier poświęcił kwestiom związanym z portami Trójmiasta. Minister 
gospodarki liczył na to, że będą przyjmowały one więcej towarów dzięki 
wydłużeniu terminu na rozliczenie podatku VAT w imporcie. Gość był py-
tany również o niewykorzystanie potencjału Dolnej Wisły: transportowego, 
hydroenergetycznego, turystycznego, ekologicznego, jak również o kwestie 
ujarzmienia żywiołu powodzi i wezbrań. Na zakończenie Janusz Piechociń-
ski powiedział: „Przedsiębiorczość powinniśmy budować na sprawdzonych 
wzorcach europejskich. Potrzebujemy przede wszystkim przyjaznego dla bi-
znesu systemu podatkowego, sprawnych instytucji oraz efektywnego dialogu 
społecznego, aby tworzyć lepsze prawo dla firm”. 

* * *

23 kwietnia 2013 roku kilkudziesięciu przedsiębiorców z Pomorza skorzy-
stało z propozycji spotkania z przedstawicielami ugrupowania Europa Plus, 
które reprezentowali europoseł Marek Siwiec oraz Janusz Palikot. Głównym 
tematem był program gospodarczy dla małych i średnich przedsiębiorstw. 
Rozmawiano też o założeniach programowych inicjatywy Europa Plus 
związanych ze ściślejszą integracją europejską. Janusz Palikot przedstawił 
również inicjatywy, które udało się zrealizować w ramach komisji Przyja-
zne Państwo. Jak podkreślił, pomysłów na likwidację absurdów prawnych, 
które utrudniały funkcjonowanie polskim przedsiębiorcom, było ponad 
dwieście, w życie udało się wdrożyć około siedemdziesięciu. 

Iurie Bodrug, Ambasador 
Republiki Mołdawii, po 
spotkaniu z przedsiębiorcami 
w siedzibie Pracodawców 
Pomorza udziela wywiadu 
reporterowi TVP Gdańsk 
(21.03.2014) 

Wiceminister Janusz Piechociński 
na spotkaniu zorganizowanym 
przez Pracodawców Pomorza 
i Regionalną Izbę Gospodarczą 
Pomorza (23.03.2013)

„Pracodawcy Pomorza” podpisują porozumienie z Polsko-Szwedzką Izbą 
Gospodarczą. Dokumenty sygnują: Zbigniew Canowiecki, Prezes Pracodawców 

Pomorza, i Tadeusz Iwanowski, ówczesny Prezes Polsko-Szwedzkiej Izby 
Gospodarczej, w obecności Marka Radeckiego, Magdaleny Pramfelt (obecna 

Prezes P-Sz Izby Gospodarczej) i Tomasza Limona (22.04.2013)

W siedzibie Pracodawców Pomorza odbyło się spotkanie 
z politykami: Januszem Palikotem, Przewodniczącym Ruchu 

Palikota, oraz Markiem Siwcem, europosłem (23.04.2013)
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– Zależało nam, żeby właśnie temat gospodarki zdominował spotkanie 
i to się udało. Przez dwie godziny rozmawiano o konkretnych i interesu-
jących pomorskich przedsiębiorców sprawach – podsumował spotkanie 
Tomasz Limon, dyrektor zarządzający Pracodawców Pomorza. 

* * *

W tym samym miesiącu Pracodawcy Pomorza, odnosząc się do napły-
wających do Organizacji informacji, niekorzystnie oceniających sytuację 
w branży budowlanej w 2013 roku, wyrazili zaniepokojenie wyjątkowo złą 
sytuacją firm, działających w tym sektorze. W przygotowanym stanowisku 
napisali: „Niewątpliwie branża budowlana jest jedną z wiodących gałęzi go-
spodarki, warunkujących jej rozwój, jednocześnie charakteryzuje się bardzo 
dużą wrażliwością na sytuacje kryzysowe. Gospodarka Polski w minionych 
latach bazowała na mocnym pobudzeniu branży budowlanej, realizując mię-
dzy innymi zadania związane z przygotowaniami do EURO 2012. W ciągu 
ostatnich miesięcy 2012 i 2013 roku zauważalny jest spadek dużych inwestycji 
infrastrukturalnych, jednocześnie budownictwo mieszkaniowe odczuwa zdecy-
dowany kryzys związany ze spadkiem popytu na nowo oddawane mieszkania 
– powiązany z ograniczeniem dostępności do kredytów, jak również usztywnie-
niem polityki wsparcia przez rząd RP dla osób nabywających pierwsze miesz-
kanie. W ocenie Pracodawców Pomorza sytuacja kryzysowa w budownictwie 
może potrwać jeszcze co najmniej do 2015 roku, a co za tym idzie, istnieje 
bardzo duże niebezpieczeństwo, iż osłabiona branża budowlana będzie ne-
gatywnie oddziaływać na całą gospodarkę Polski. Efektem tej sytuacji mogą 
być bankructwa wielu firm oraz wzrost stopy bezrobocia. Oceniamy, iż nową 
perspektywę budżetową Unii Europejskiej w branży budowlanej odczujemy 
pozytywnie dopiero na przełomie 2014 i 2015 roku. Do tego momentu firmy 
budowlane będą w fatalnej, wręcz dramatycznej kondycji, co skutkować będzie 
spadkiem konkurencyjności tych firm, które stracą zdolność do wygrywania 
przetargów przy realizacji inwestycji finansowanych ze środków unijnych. Pra-
codawcy Pomorza stoją na stanowisku, iż konieczne jest zdecydowane wsparcie 
rządu RP w zakresie zmian w obowiązującym prawie. Celem byłoby stworze-
nia warunków do stymulacji branży budowlanej, szczególnie w stosunku do 
mikro-, małych i średnich firm budowlanych. Wnioskujemy o powrót do sy-
stemu ulg remontowych dla osób fizycznych, jak również do stworzenia sy-
stemu ulg na budowę nowych mieszkań (także na wynajem) oraz systemów 
stymulujących wykorzystywanie technologii proekologicznych. Nie bez znacze-
nia jest również bardziej atrakcyjne wsparcie przez rząd RP osób, starających 
się o własne pierwsze mieszkanie. Wprowadzenie powyższego zdecydowanie 
ożywi branżę budowlaną, wprowadzi ograniczenie szarej strefy w budowni-
ctwie i usługach oraz doprowadzi do wdrażania przy remontach i budowach 

technologii energooszczędnych, których stosowanie ma wymiar globalnych 
oszczędności, jak również przyczyni się do postępu w zakresie badawczo-rozwo-
jowym i wdrożeniowym w tym zakresie. Najważniejszą korzyścią tych zmian 
będzie zahamowanie tendencji spadkowych w budownictwie, co niewątpliwie 
wpłynie na ograniczenie skutków kryzysu gospodarczego w naszym kraju”.

Powyższe stanowisko zostało wysłane między innymi do ministra go-
spodarki.

* * *

Maj 2013 roku obfitował głównie w spotkania, odbywające się w sie-
dzibie Pracodawców Pomorza. 10 maja przybył Günter Verheugen, były 
komisarz Unii Europejskiej do spraw rozszerzenia Unii (1999–2004), z któ-
rym współpracowali polscy politycy w latach poprzedzających wstąpienie 
do UE. Günter Verheugen, będący gorącym promotorem Polski w Europie, 
miał olbrzymi udział w przyjęciu naszego kraju do Unii. Podczas spotkania 
z przedsiębiorcami omówił sytuację Polski na tle innych krajów europejskich, 
zwłaszcza w aspekcie spowolnienia gospodarczego strefy euro. Odniósł się 
także do obecnej polityki akcesyjnej, krytykując plany ewentualnego rozsze-
rzenia na wschód, mogące pogłębić kryzys oraz rozwarstwienie pomiędzy 
krajami. Mówił również, że „Polska cieszy się dużym szacunkiem w Europie, 
ale może znaczyć jeszcze więcej. Konflikty w Unii oraz ostudzenie stosunków 
na osi Niemcy–Francja powodują, iż takie kraje, jak Polska, powinny odgry-
wać większą rolę w polityce gospodarczej Unii Europejskiej. Polska powinna 
dążyć do uniezależnienia się energetycznego, wykorzystując przy tym poten-
cjalne zasoby gazu łupkowego, który trzeba wydobywać w sposób racjonalny 
ekonomicznie i ekologicznie”. 

* * *

Pracodawców Pomorza odwiedził Gunter Verheugen, 
były Komisarz UE (10.05.2013)
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14 maja zainaugurowano projekt Praca – Szacunek – Uznanie – 7 kroków 
do work-life balance, którego liderem byli Pracodawcy Pomorza. Projekt sfi-
nansowany z funduszy norweskich miał na celu propagowanie najlepszych 
praktyk w dążeniu do równowagi między życiem zawodowym, a prywat-
nym. Okazało się, że dla przedsiębiorców nastawionych przecież na zysk, 
korzystne jest zadbanie o pracownika i dobrą równowagę pomiędzy pracą 
zawodową, a jego życiem osobistym. Okazało się, że pracoholizm, spędzanie 
kilkunastu godzin na dobę w pracy, „wyścigi szczurów” wcale nie przekła-
dają się na podnoszenie efektywności i dochodów firm, przeciwnie – efekty 
są coraz gorsze. Do udziału w projekcie zaproszeni zostali właściciele firm, 
dyrektorzy i kierownicy komórek organizacyjnych oraz osoby, zajmu-
jące się zagadnieniami, dotyczącymi zarządzania personelem. Cykl pre-
lekcji, szkoleń i warsztatów (siedem bloków tematycznych prowadzonych 
przez ekspertów) zaplanowano na dwa lat. „Wymiernymi korzyściami za-
równo dla pracodawców, jak i pracowników uczestniczących w programie 
będą z pewnością: poprawa jakości pracy i większa efektywność pracowni-
ków, wzrost zadowolenia i zaangażowania pracowników oraz większa iden-
tyfikacja pracowników z firmą – wyjaśniał Michał Maksymiuk, kierownik  
projektu.” 

* * *

14 czerwca 2013 roku tradycyjnie na terenie Hipodromu odbyła się 
Letnia Gala Biznesu Pracodawców Pomorza – bezpośrednio po zakończe-
niu konkursu Furusiyya Nations Cup™ – Puchar Narodów, rozgrywanego 
w ramach Oficjalnych Międzynarodowych Zawodów Jeździeckich CSIO*** 
Sopot 2013 pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej. W gali udział wzięli przedstawiciele władz państwowych i samorzą-
dowych oraz posłowie, senatorowie, przedstawiciele świata kultury, nauki 
i gospodarki. Gościem specjalnym był Wicepremier Janusz Piechociński. 

Podczas Gali przyznane zostały nagrody specjalne:

– Audacia Et Prudentia – nagroda specjalna Odwaga i Roztropność 
dla Komisarza UE Janusza Lewandowskiego za szczególny wkład 
w zmiany ustroju gospodarczego w Polsce po 1989 roku oraz obecne 
zaangażowanie w umacnianie pozycji Polski w Unii Europejskiej. Lau-
dację wygłosił Wicepremier rządu RP Janusz Piechociński.

– Dialogus supra omnia – nagroda specjalna Dialog ponad wszystko 
dla Państwowej Inspekcji Pracy za dialog, profilaktykę i współpracę 
ze środowiskiem gospodarczym. Nagrodę odebrała Główny Inspek-
tor Pracy Minister Iwona Hickiewicz. 

– Ventus Inter Vela – nagroda specjalna Wiatr w Żagle dla pani Teresy 
Kamińskiej, Prezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej, za konsekwencję i determinację w inicjowaniu oraz wspieraniu 
działań gospodarczo prorozwojowych. 

– nagrodę Złoty Oxer otrzymał pan Zenon Ziaja, Prezes Zarządu i właści-
ciel firmy Ziaja Ltd – Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o., za zbudowanie 
firmy, której marka stała się rozpoznawalnym znakiem na światowych 
rynkach.

– nagroda Złoty Oxer – dla pana Jerzego Gajewskiego, Prezesa Za-
rządu i właściciela firmy NDI S.A., za zbudowanie od podstaw firmy 
NDI S.A., podejmującej najtrudniejsze wyzwania w budownictwie.

– Złoty Oxer to nagroda za konsekwencję i determinację w zbudowa-
niu własnej firmy po 1989 roku oraz za odważny rozwój firmy za-
kończony sukcesem. Zależy nam, aby docenić firmy, które dokonały 
odważnego skoku w przyszłość. W działalności gospodarczej ważna 
jest bowiem wizja rozwojowa firmy i konsekwencja w realizacji przy-
jętych celów strategicznych – mówił tego dnia Zbigniew Canowiecki. 

Śniadanie prasowe 
w AmberExpo, dotyczące 
autorskiego projektu 
Pracodawców Pomorza 
pn. Praca-Szacunek-
Uznanie. 7 kroków 
do Work-Life Balance, 
promującego zachowanie 
równowagi między 
życiem zawodowym 
a prywatnym 
(14.05.2013)

Konferencja 
w AmberExpo, 
inaugurująca projekt 
Praca-Szacunek-Uznanie. 
7 kroków do Work-Life 
Balance (14.05.2013) 
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Ożywiona dyskusja podczas Letniej Gali Biznesu 2013. Od lewej: Zbigniew 
Canowiecki, Prezes Pracodawców Pomorza, Janusz Piechociński, Wiceprezes Rady 
Ministrów i minister gospodarki, Jerzy Gajewski z NDI S.A. oraz Janusz Steinhoff, 
były wicepremier i minister gospodarki (14.06.2013)

Zbigniew Canowiecki, wspólnie z Wicepremierem Januszem Piechocińskim, 
wręcza nagrodę Audacia Et Prudentia (Odwaga i roztropność) Januszowi 
Lewandowskiemu, Komisarzowi Unii Europejskiej, za szczególny wkład w zmiany 
ustroju gospodarczego w Polsce po 1989 roku oraz zaangażowanie w umacnianie 
pozycji Polski w Unii Europejskiej (14.06.2013)

Iwona Hickiewicz, Główny Inspektor Pracy, odebrała w imieniu Państwowej 
Inspekcji Pracy nagrodę Dialogus Supra Omnia (Dialog Ponad Wszystko) 

za dialog, profilaktykę i współpracę ze środowiskiem gospodarczym (14.06.2013)

Teresa Kamińska, Prezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
otrzymała nagrodę Ventus Inter Vella (Wiatr w Żagle) za konsekwencję 

i determinację w inicjowaniu oraz wspieraniu działań gospodarczo-
prorozwojowych. Nagrodę wręczył Wicepremier Janusz Piechociński i były 

Wicepremier Janusz Steinhoff (14.06.2013)
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W połowie 2013 roku dobiegła końca kadencja władz Pracodawców Po-
morza wybranych trzy lata temu, w 2010 roku. 21 czerwca w budynku Olivia 
Tower, na terenie kompleksu Olivia Business Centre, odbyło się Zgroma-
dzenie Ogólne Sprawozdawczo-Wyborcze Pracodawców Pomorza. W trybie 
przewidzianym przez Statut Organizacji dokonano oceny działalności władz 
organizacji za okres 2010–2013, zapoznając się z obszernym sprawozdaniem 
Prezesa Zarządu, obejmującym ostatnią kadencję. Przyjęto też sprawozdania 
Komisji Rewizyjnej i sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrachunkowy, 
a także projekt budżetu na rok 2013. Następnie przystąpiono do wyborów: 
Prezesa Zarządu, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W wyniku tajnego 
głosowania na stanowisko Prezesa Zarządu na kolejną trzyletnią kadencję 
2013–2016 wybrany został Zbigniew Canowiecki, który otrzymał 94 spo-
śród 95 możliwych głosów. W kolejnym punkcie obrad dokonano wyboru 
ośmiu członków Zarządu – spośród jedenastu zgłoszonych. Zostali nimi: 
Tomasz Balcerowski, Wojciech Grochowiecki, Lidia Kodłubańska, Wojciech 
Rybowski, Marek Stawski, Wojciech Szczepański, Grzegorz Szczuka, Julian 
Zieliński. W głosowaniu na członków Komisji Rewizyjnej Pracodawców Po-
morza wybrani zostali: Aleksandra Harasiuk, Ryszard Lemańczyk, Marek 
Rusiecki, Roman Sawicki, Katarzyna Wróblewska.

Zbigniew Canowiecki, wybrany na kadencję 2013-2016, w liście otwar-
tym do członków organizacji napisał:

Członkowie Organizacji Pracodawcy Pomorza, 
Koleżanki, Koledzy, Przyjaciele.
21 czerwca 2013 roku był dla naszej organizacji i dla mnie osobiście 

dniem niezwykle ważnym. Na zgromadzeniu ogólnym dokonaliśmy oceny 
minionej kadencji Zarządu Pracodawców Pomorza, omawiając nasze 
wspólne dokonania i porównując je z celami, jakie postawiliśmy sobie trzy 
lata temu. Kreśliliśmy dalsze plany, zadania i zamierzenia na następne lata.

Pracodawcy Pomorza – to organizacja o ugruntowanej pozycji na Po-
morzu, posiadająca duże zaplecze merytoryczne do realizacji zadań pro-
gramowych, sprawne biuro organizacji, własną siedzibę oraz struktury, 
umożliwiające prowadzenie działań statutowych. Coraz aktywniejsza 
działalność członków organizacji w sekcjach branżowych, oddziałach po-
wiatowych, forach tematycznych, daje podstawy do optymizmu w ocenie 
naszych możliwości oddziaływania w latach następnych. Pełnomocnicy 
Zarządu oraz zespoły problemowe wychodzą z propozycjami nowych 
ciekawych inicjatyw programowych, których realizacja będzie budowała 
prestiż i znaczenie naszej organizacji.

Zgromadzenie Ogólne Sprawozdawczo-Wyborcze udzieliło absolu-
torium władzom statutowym i dokonało wyboru zarządu i komisji re-
wizyjnej na nową kadencję.* * *

Zenon Ziaja, Prezes Zarządu i właściciel firmy Ziaja Ltd. – Zakład Produkcji Leków 
Sp. z o.o., opuścił galę ze Złotym Oxerem. Został wyróżniony za zbudowanie 
firmy, której marka stała się rozpoznawalnym znakiem na światowych rynkach 
(14.06.2013) 

Laureatem i zdobywcą Złotego Oxera został Jerzy Gajewski, Prezes Zarządu 
i właściciel firmy NDI S.A., za zbudowanie od podstaw przedsiębiorstwa 
podejmującego najtrudniejsze wyzwania w budownictwie (14.06.2013) 
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Jestem szczególnie wzruszony oceną mojej osoby i zaufaniem, jakim 
mnie obdarzyliście, wybierając na nową kadencję. Otrzymanie w głoso-
waniu tajnym 94 głosów na 95 możliwych stanowi niezwykle silny man-
dat do działania, ale stanowi również zobowiązanie do dalszej wytężonej 
pracy na rzecz Pracodawców Pomorza, którą Wam deklaruję.

Zapraszając wszystkich do naszej siedziby, stawiam się do Waszej 
dyspozycji chcąc służyć naszemu środowisku gospodarczemu i działać 
na rzecz dobra wspólnego.

Zbigniew Canowiecki
Prezes Zarządu Pracodawców Pomorza

* * *

Od samego początku nowej kadencji życie organizacji toczyło się na wyso-
kich obrotach. Cztery dni po wyborach nowych władz organizacji, 25 czerwca, 
odbyło się pierwsze spotkanie warsztatowe projektu Praca – Szacunek – 
Uznanie. 7 kroków do work-life balance. Tematyką jednodniowych war-
sztatów była Godna praca i wynagrodzenie. W szkoleniu, które odbyło się 
w gdańskim Inkubatorze Starter, uczestniczyło ponad czterdzieści osób z po-
morskich firm. Przeważali przedsiębiorcy, kadra zarządzająca oraz osoby 
zawodowo odpowiedzialne za zarządzanie zasobami ludzkimi. 

– Work-life balance stanowi dla przeciętnego pracodawcy wciąż po-
jęcie abstrakcyjne, jednak wielu z nich nawet nieświadomie zaczyna się 
skłaniać ku tej koncepcji – mówiła Magdalena Stasiak, jedna z uczest-
niczek projektu117. 

117 Portal Trojmiasto.pl, 2.07.2013.

Szkolenie odbyło się w dwóch blokach: wykładowym i warsztatowym. 
W tematykę pierwszych warsztatów wprowadziła wykładem profesor Ha-
lina Czubasiewicz z Instytutu Organizacji i Zarządzania na Uniwersytecie 
Gdańskim, która opowiedziała o zasadach, jakimi powinniśmy się kierować, 
budując w firmie motywujący system wynagrodzeń. Wykład był wprowa-
dzeniem do części warsztatowej i jednocześnie miał posłużyć uczestniczą-
cym w projekcie pracodawcom jako inspiracja do przejrzenia i, być może, 
wdrożenia zmian w systemach płac swoich przedsiębiorstw. W dalszej czę-
ści uczestnicy podzieleni zostali na dwie grupy, które brały udział na prze-
mian w dwóch warsztatach. 

Drugi blok szkolenia stanowiły warsztaty poprowadzone przez dwóch 
trenerów: Agnieszkę Gostkowską-Szmyt, personalnego menedżera z ponad 
dziesięcioletnim doświadczeniem we wspieraniu biznesu od strony zarzą-
dzania zasobami ludzkimi oraz doktora Marka Kalinowskiego, od 1996 roku 
pracownika Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, prowadzącego 
zajęcia między innymi z wynagradzania pracowników, rekrutacji i selekcji, 
szkoleń pracowników, strategii personalnej. Poprowadzony przez Agnieszkę 
Gostkowską-Szmyt warsztat Pieniądze to nie wszystko, czyli co powinniśmy 
uwzględniać, budując system wynagrodzeń, miał za zadanie rozpocząć dys-
kusję, jak poprzez nowoczesne formy wynagradzania zdobyć i zatrzymać 
najlepszą dla swojej firmy kadrę. Natomiast warsztat Opisy stanowisk pracy 
i wartościowanie pracy – czynniki wpływające na efektywność pracownika 
dał możliwość zapoznania się z zasadami, które powinno się przestrzegać 
przy tworzeniu opisów stanowisk pracy, a także optymalnie rekrutować pra-
cownika z odpowiednimi kompetencjami i umiejętnościami. 

– Osoby na prowadzonych przeze mnie warsztatach – opowiadał dok-
tor Marek Kalinowski – mogły poznać narzędzia, które wykorzystuje się 
w kształtowaniu systemu wynagrodzeń. Opisy stanowisk pracy pozwalają 
sensownie rozdzielić obciążenia, żeby stanowiska pracy nie były przecią-
żone lub niedociążone, a wartościowanie pracy uniemożliwia dyskrymi-
nowanie pracowników. 

* * *

Przedstawiciele Pracodawców Pomorza wielokrotnie zapraszani byli do 
udziału w ważnych spotkaniach, konferencjach i forach. 27 czerwca 2013 
roku na zaproszenie Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Agencji Informacji 
i Inwestycji Zagranicznych oraz Komitetu Doradczego Biznesu i Przemysłu 
przy OECD przedstawiciel Pracodawców Pomorza, członek Sekcji Polskiej 
BIAC Szymon Faliszewski uczestniczył w Biznes Forum w Warszawie or-
ganizowanym w ramach Konferencji Ministerialnej OECD. Tematem była 
konkurencyjność Euroazji. Forum stanowiło platformę dialogu i wymiany 

Zgromadzenie Ogólne Wyborcze Pracodawców Pomorza (21.06.2013) 
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informacji w obszarze handlu i inwestycji. Jego celem było wypracowanie 
form współpracy między Polską, a krajami regionu Euroazji. W spotkaniu 
brali udział przedstawiciele: Gruzji, Ukrainy, Mongolii, Białorusi, Arme-
nii, Kazachstanu, Tadżykistanu, Kirgistanu, Uzbekistanu, Turkmenistanu, 
Afganistanu i Mołdawii, a także wziął udział zastępca sekretarza general-
nego OECD Richard Boucher, a także akredytowani w Polsce ambasadoro-
wie państw członkowskich OECD, ministrowie z Polski i eksperci z państw 
partnerskich. Spotkanie otworzył Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz 
Piechociński, który podkreślił, że kraje regionu Eurazji odgrywają ważną 
rolę w relacjach Polski i zagranicy. Jego zdaniem należy położyć również 
nacisk na rozwój sektora prywatnego, w tym małych i średnich przedsię-
biorstw, poprawę klimatu biznesowego, promocję inwestycji zagranicznych 
oraz udostępnianie informacji gospodarczych. 

– Ułatwi to nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych oraz bar-
dziej efektywne wykorzystanie możliwości rynkowych w krajach Europy 
Wschodniej, Południowego Kaukazu i Azji Centralnej – mówił Janusz 
Piechociński. Przypomniał również, że z większością krajów regionu 
Polska zawarła międzyrządowe umowy o współpracy, na podstawie któ-
rych powstały dwustronne komisje gospodarcze. – Chcemy, aby zespoły 
naszych ekspertów wypracowywały perspektywiczne projekty oraz roz-
wiązywały problemy, które pojawiają się w dostępie do rynków poszcze-
gólnych krajów – dodał. Wicepremier podkreślił również, że zarówno 
w posiedzeniach komisji, jak i w towarzyszących im forach biznesowo-
-gospodarczych uczestniczy coraz więcej przedsiębiorców118.

* * *

Pierwsze półrocze 2013 roku zamknął wsparty przez Pracodawców 
Pomorza, bardzo popularny pośród pomorskich pracodawców turniej 
siatkówki plażowej Beach Volleyball Business Cup SOPOT 2013. Został 
on po raz trzeci zorganizowany 29 czerwca przy sopockim molo. Podob-
nie jak w poprzednim roku, rozgrywki koordynowali licencjonowani sę-
dziowie. Do rywalizacji zgłosiło się dziewiętnaście firm, wystawiających 
do rozgrywek blisko osiemdziesięciu zawodników. Trzy pierwsze miejsca 
przypadły kolejno firmom: Trefl Gdańsk S.A., Arla Global Financial Service 
Center Sp. z o.o. oraz Implix Sp. z o.o. Wydarzenie promowało proaktywną 
postawę pracodawców, która w perspektywie przekłada się na pozytywne 
relacje firmy z pracownikami. 

118 Strona internetowa Ministerstwa Gospodarki: http://www.mg.gov.pl/
node/18594.

– To od zespołu firm zależy jej zdolność do budowania przewagi kon-
kurencyjnej na rynku – mówiła Monika Reszko, właścicielka Human 
Concept & Solutions, pomysłodawczyni rozgrywek – Turniej ma ułatwiać 
wspólne działanie firm i jej pracowników, budować pozytywne relacje 
w firmach, wskazywać, że w zespole tkwi prawdziwa siła. Natura gry ze-
społowej ma odzwierciedlenie w życiu zawodowym, przede wszystkim 
w pracy zespołowej. 

Liczba kibiców zgromadzonych na rozgrywkach przeszła oczekiwania 
organizatorów. W organizację wydarzenia włączył się Polski Związek Piłki 
Siatkowej, Krajowa Izba Sportu, a patronat honorowy objął prezydent So-
potu. Partnerami turnieju oprócz Pracodawców Pomorza było także Sto-
warzyszenie Trefl Pomorze, Business Link Trójmiasto oraz Olivia Business 
Centre. Patronat medialny objęło Radio Gdańsk oraz portal trojmiasto.pl.

* * *

1 lipca 2013 roku na pierwszym posiedzeniu Zarządu nowej kadencji 
2013–2016 zgodnie z zapisami statutowymi dokonano wyboru wicepreze-
sów Zarządu organizacji. Zostali nimi dotychczasowy Wiceprezes Marek 
Stawski oraz dotychczasowy członek Zarządu Tomasz Balcerowski. Prezes 
Zbigniew Canowiecki zaproponował również, aby każdy z członków Za-
rządu odpowiedzialny był za określoną dziedzinę działalności organizacji:

Tomasz Balcerowski – infrastruktura i budownictwo;
Marek Stawski – struktury powiatowe Pracodawców Pomorza;
Lidia Kodłubańska – służba zdrowia;
Julian Zieliński – rynek pracy, przemysł, handel;
Grzegorz Szczuka – organizacja imprez Pracodawców Pomorza, marke-

ting, PR, społeczna odpowiedzialność biznesu;
Wojciech Szczepański – edukacja, w tym szkolnictwo zawodowe;
Wojciech Rybowski – nauka i szkolnictwo wyższe, systemy dokształcania;
Wojciech Grochowiecki – dialog społeczny, sprawy prawne i legislacja.

Na spotkaniu powołano też członka organizacji Szymona Faliszew-
skiego na Pełnomocnika Zarządu ds. Kontaktów Międzynarodowych, który 
to wcześniej omówił zakres swoich planowanych działań. Po zaakceptowa-
niu przez Zarząd propozycji nowej funkcji i przyjęciu Uchwały nr 22/2013 
z dnia 1 lipca 2013 roku Szymonowi Faliszewskiemu wręczono nominację.119.

* * *

119 Protokół z posiedzenia zarządu z dn. 1 lipca 2013 r.; archiwum Pracodaw-
ców Pomorza.
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Jedną z pierwszych inicjatyw nowego Zarządu było utworzenie w Gdyni 
oddziału terenowego Pracodawców Pomorza. Z tą myślą 29 sierpnia 2013 
roku w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni odbyło 
się spotkanie przedsiębiorców. Przewodniczył mu Zbigniew Canowiecki, 
który przedstawił zgromadzonym cele organizacji pracodawców oraz po-
dejmowane działania lokalne oraz strategiczne, służące przedsiębiorcom 
pomorskim. Gościem specjalnym był Wojciech Szczurek, Prezydent Gdyni, 
który zadeklarował pomoc dla Zarządu Oddziału Gdyńskiego Pracodawców 
Pomorza. Po części oficjalnej przystąpiono do procedur zgodnych z wymo-
gami organizacji oddziałów Pracodawców Pomorza. W głosowaniu jaw-
nym zatwierdzono projekt regulaminu oddziału w Gdyni, przegłosowano 
uchwałę powołującą oddział gdyński i zgłoszono kandydatów do jego za-
rządu. Po przegłosowaniu kandydatur i po ukonstytuowaniu się Zarząd 
Oddziału Gdynia pracować będzie w następującym składzie:

1. Krzysztof Bogucki – Eurolinks S.A. Sp.K – Przewodniczący;
2. Wojciech Wołoszyk – Iuridico Kancelaria Prawna 

– Wiceprzewodniczący;
3. Maciej Schwarz – Basketball Investment – Wiceprzewodniczący;
4. Roman Wójcik – SWORD Piły Taśmowe – Sekretarz;
5. Hanna Brus – Izohan Sp. z o.o. – członek;
6. Ryszard Banach – Ambermedia Sp. zo.o. – członek;
7. Łukasz Szulc – Avena Technologie – członek;
8. Monika Ruchniewicz- Multibank – członek120.

* * *

120 Informacja podsumowująca spotkanie z dn. 29.08.2013; archiwum Praco-
dawców Pomorza.

W sierpniu Pracodawcy Pomorza zorganizowali dla swoich członków 
imprezą integracyjną – Turniej Golfowy o Puchar Prezesa Zarządu Praco-
dawców Pomorza rozegrany 31 sierpnia na polu golfowym Sierra Golf Club. 
Zawody sponsorowały firmy: Ziaja, Energa oraz Profarm, a do rywaliza-
cji przystąpiło 60 zawodników. Zawody rozegrano w sześciu kategoriach:

I – Stableford Netto Najlepszy wśród Pracodawców Pomorza
II – Stableford Netto Mężczyzn Open
III – Stableford Netto Kobiet Open
IV – Stokeplay Brutto Open
V – Longest Drive
VI – Nearest to the pin

Zwycięzcy: 
1 miejsce: Jan Łabas – ALU International (w klasyfikacji generalnej za-

jął drugie miejsce);
2 miejsce: Jan Czachowicz;
3 miejsce: Bogdan Kisielewski.

Inauguracyjne 
spotkanie 
założycielskie 
Pracodawców 
Pomorza w Gdyni 
otworzył Wojciech 
Szczurek, Prezydent 
Miasta Gdyni 
(29.08.2013)

Zwycięzcy pracodawcy 
po turnieju golfowym 

w Sierra Golf Club. Nagrodę 
z rąk Dyrektora Tomasza 

Limona odbiera zwycięzca 
turnieju Jan Łabas, 

Prezes Alu International  
(31.08.2013)

Wręczenie nagród 
na Turnieju Golfowym 

o Puchar Prezesa Zarządu 
Pracodawców Pomorza 

w Tokarach (08.09.2012)
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Oprócz turnieju golfowego Pracodawcy Pomorza corocznie są partne-
rem wspierającym towarzyski turniej tenisowy Pomeranian Tennis Busi-
ness Cup. Wydarzenie miało miejsce w dniach 31 sierpnia–1 września 2013 
na kortach Sopockiego Towarzystwa Tenisowego. W rozgrywkach wzięło 
udział 32 amatorów tenisa, przedstawicieli pomorskich firm, którzy przez 
dwa dni walczyli na wysokim poziomie. Nie zabrakło atrakcji dla uczest-
ników. W programie znalazły się między innymi fitness, ścianka wspinacz-
kowa i  jazda segwayem. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty 
edukacyjne prowadzone przez EduFun i WOW, a także pokaz z psami po-
licyjnymi Komendy Miejskiej Policji w Sopocie. Wydarzeniu towarzyszyło 
grillowanie z Restauracją Lobster oraz Restauracją Kokieteria. Swój bar po-
stawiła Zatoka Sztuki. Na zakończenie zaplanowano uroczyste wręczenie 
nagród oraz pokaz sztuki barmańskiej121.

* * *

Jednym z głównych obszarów aktywności Pracodawców Pomorza jest 
współpraca z organami administracji publicznej. Z inicjatywy Urzędu Mia-
sta Gdańska została powołana Rada Programowa Rozwoju Miasta Gdańska 
2030 Plus, w skład której wszedł Zbigniew Canowiecki. Podczas I inaugu-
racyjnego posiedzenia 9 września zastanawiano się, w jakich kierunkach 
powinien się rozwijać Gdańsk i jakie oczekiwania wobec tego rozwoju mają 
poszczególne środowiska. 

– Z założenia strategia ma długofalowo służyć za drogowskaz kierun-
ków rozwoju miasta – wspomniał podczas spotkania Prezydent Gdańska 
Paweł Adamowicz – To dokument dla miasta, jego mieszkańców i jego 
różnych interesariuszy. Rada programowa ma być ciałem inspirującym 
i stymulującym prace nad strategią. 

Zaproszeni goście zgodnie podkreślali, że główną oś strategii powinien 
stanowić rozwój gospodarki, który jest podstawą rozwoju miasta i który 
gwarantuje atrakcyjne zatrudnienie, przyciąga inwestorów, urozmaica lo-
kalny rynek pracy i generuje wsparcie dla społecznych działań. 

– Nie możemy zapominać – zaznaczył Paweł Adamowicz – iż podsta-
wowym czynnikiem, umożliwiającym budowanie przewagi konkuren-
cyjnej nad innymi polskimi ośrodkami metropolitalnymi, jest edukacja 
wraz z jej zmianą jakościową. Elastyczność, innowacyjne podejście w na-
uczaniu szkolnym, bogata oferta edukacyjna uczelni wyższych, która 

121 Strona internetowa my3miasto.pl:  
http://my3miasto.pl/sport/pomeranian-tennis-business-cup-zakonczony/.

przygotuje absolwentów kompetencyjnie do wymogów rynku pracy – 
to dziś czynniki niezbędne do osiągnięcia sukcesu. 

Rada Programowa postulowała wzmocnienie współpracy pomiędzy sek-
torem biznesu, nauki i administracji poprzez budowę sieci dialogu, więzów 
i zależności procentujących efektywnymi rozwiązaniami związanymi z atrak-
cyjnym rynkiem pracy. Poruszano zagadnienia inwestycji w kapitał ludzki 
i konieczności formowania miasta inteligentnego, o wysokim potencjale 
kreatywności i  innowacyjności. Uwypuklano szanse w rozwoju turystyki 
realizowane poprzez tworzenie konkurencyjnych produktów turystycznych 
oraz różnicowanie oferty kulturalno-rozrywkowej122.

* * *

We wrześniu Prezes Zarządu Pracodawców Pomorza oraz członek Or-
ganizacji, Prezes PB Kokoszki Kazimierz Empel, uczestniczyli na zaprosze-
nie Prezydenta Miasta Gdańska w spotkaniu Rady Gdańskich Inwestorów, 
której powołanie zainicjował Paweł Adamowicz. Rada stanowić miała ciało 
doradczo-opiniujące, którego rolą było stworzenie platformy wymiany opi-
nii, a także rozwiązywania problemów związanych z wpływem na kształt 
przestrzeni miasta. Spotkanie było poświęcone inwestycjom, które Gdańsk 
planował zrealizować w kolejnej perspektywie finansowania unijnego na lata 
2014–2020. Rada uzgodniła i przyjęła również regulamin funkcjonowania, 
który określił jej ostateczną nazwę, kształt, zadania.

Natomiast 11 września Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku rozpo-
czął realizację ogólnopolskiej kampanii pod nazwą Bezpieczeństwo pracy 
zależy od Ciebie, do udziału w której zaprosił Pracodawców Pomorza, 
od dawna postulujących, że bezpieczeństwo i higiena pracy to kluczowe 
czynniki brane pod uwagę przy ocenie pracodawcy. Ponadto Pracodawcy 
Pomorza podczas Letniej Gali Biznesu przyznali Państwowej Inspekcji 
Pracy nagrodę Dialog ponad wszystko za przekształcenie tej instytucji z re-
presyjnej w skłonną do dialogu oraz nakierowaną na promocję i prewencję. 
Podczas spotkania w Dworze Artusa wypowiadali się przedstawiciele firm, 
którzy osiągnęli wysokie standardy w dziedzinie bhp. Kierownictwo Gdań-
skich Inwestycji Komunalnych powołało specjalną Inspekcję Inwestorskiego 
Nadzoru BHP, działającą niezależnie od innych podobnych służb u pod-
wykonawców. Wprowadzono zasadę codziennej kontroli stanu rusztowań 
i osobistej odpowiedzialności inspektorów za tę kontrolę.

– To nie tylko wyraz troski o ludzkie zdrowie i życie, ale też zwią-
zane z tym korzyści ekonomiczne, bo dbanie o bhp oznacza poprawę 

122 Strona Internetowa Urzędu Miasta Gdańska, www.gdansk.pl, 09.09.2013. 
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wydajności pracy, zmniejszenie kosztów inwestycji i poprawę jej jakości 
– stwierdził prezes Ryszard Trykosko. 

O dobrych praktykach w przedsiębiorstwach mówili też laureaci kon-
kursu Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej, czyli Tomasz Zwara, 
Prezes Zarządu Eaton Automotive z Tczewa oraz Marek Sokołowski, Wi-
ceprezes Zarządu Grupy LOTOS S.A. 

– Bierzemy odpowiedzialność za każdego człowieka wchodzącego 
na teren zakładu i uczymy go, że u nas obowiązuje konsekwencja, jeśli 
chodzi o przestrzeganie przepisów bhp – podkreślił Marek Sokołowski123.

* * *

Wrzesień obfitował w realizację wielu spotkań i konferencji. Pracodawcy 
Pomorza byli partnerem między innymi drugiej edycji konferencji Pro-
spects in Poland – Perły Bałtyku – Perły Biznesu zorganizowanej 12 września 
w Sofitel Grand Sopot. Na spotkaniu podkreślano, iż potencjał rozwojowy 
Trójmiasta tkwi również w sektorze transportowym oraz innowacyjnych 
gałęziach gospodarki, takich jak BPO i ICT. Te dziedziny potrzebują oży-
wionego rynku nieruchomości biurowych, a także powierzchni magazyno-
wych i parków logistycznych. 

– Cieszymy się, że Perły Bałtyku – Perły Biznesu wracają do Sopotu. 
Spotkanie jest wyśmienitą okazją do wymiany poglądów w gronie przed-
siębiorców, przedstawicieli władz i ekspertów – mówiła Aneta Kłodaś, 
dyrektor zarządzający Bluevine Consulting, organizator cyklu124. 

W imprezie uczestniczyło ponad 100 osób, wśród których byli przed-
stawiciele międzynarodowych korporacji oraz lokalnych małych i średnich 
przedsiębiorstw. Przewodnim tematem konferencji były kwestie związane 
z rozwojem Pomorza oraz idea Airport City, koncepcji łączącej port lotni-
czy z miasteczkiem biurowym, powierzchniami magazynowymi i handlo-
wymi. Przedstawiono plan rozwoju aglomeracji i pomysły na przyciągnięcie 
kolejnych inwestorów do regionu. W imieniu władz samorządowych Po-
morza, gości powitał Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Ryszard 
Świlski, mówiąc: 

– Kiedyś Pomorze było utożsamiane z przemysłem stoczniowym, 
a dzisiaj mówi się, że za sprawą gazu łupkowego może się stać zagłę-
biem energetycznym. Za sprawą połączenia świata biznesu i nauki, staje 

123 Opracowanie: Anna Kłos, archiwum Pracodawców Pomorza.
124 Strona internetowa Prospects In Poland: http://www.prospectsinpoland.

com/intro35.html.

się kreatorem innowacyjności, a jeszcze niedawno innowacyjne sektory 
gospodarki w naszym województwie były uważane za mrzonkę. To do-
wodzi, że stereotypy szybko się zmieniają, a perspektywy dla regionu 
i  inwestującego tu kapitału są jak najlepsze – powiedział w krótkim 
wystąpieniu125. 

O rozbudowie Airport City mówiła Marzena Krefft, Wiceprezes Portu 
Lotniczego Gdańsk: 

– Dzięki tej idei powstać mogą nowe podmioty gospodarcze, a lotni-
sko, jako spółka, mogłaby poszerzyć swoją działalność. Wokół terminali 
mają powstać biurowce, hotel, sklepy. Lotnisko zyska całkowicie nową 
funkcjonalność. Jesteśmy na etapie przygotowywania przetargu na do-
radcę biznesowego, który ma dokładnie ocenić potencjał naszych tere-
nów i przygotować konkretną strategię naszego działania. 

O trójmiejskim rynku nieruchomości opowiedzieli przedstawiciele Oli-
via Business Center, Torus, Echo Investment, Knight Frank, Hines i CERTO 
Kancelaria Prawna. W drugiej części konferencji Perły Bałtyku – Perły Bi-
znesu odbyła się Harley-Davidson & PORSCHE VIP Gala.

* * *

W dniach 18–20 września w Centrum Konferencyjnym przy Hotelu She-
raton w Sopocie odbyła się Konferencja Katedr Finansów – Finanse wobec 
problemów gospodarki światowej, której jednym z partnerów byli również 
Pracodawcy Pomorza. Jej częścią była debata poświęcona tematowi: Polska 
w drodze do euro, podczas której Zbigniew Canowiecki zaprezentował sta-
nowisko pomorskich przedsiębiorców, dotyczące przystąpienia do strefy 
euro. Stanowisko zostało wypracowane na bazie badania ankietowego, ja-
kie organizacja przeprowadziła wśród swoich członków. W stanowisku tym 
czytamy między innymi: 

„Kwestia przystąpienia Polski do strefy euro związana jest z wypełnieniem 
zobowiązań traktatu akcesyjnego w zakresie uczestnictwa w Unii Gospodar-
czej i Walutowej. W obecnej sytuacji gospodarczej i politycznej przeważają 
głosy za wstrzymaniem decyzji związanej z przyjęciem wspólnej waluty. 

Obecnie nasz kraj nie spełnia warunków wejścia do strefy euro. Należy 
więc rozważyć, czy szybkie dążenie do zgodności z warunkami konwergen-
cji pozwoli jednocześnie przyspieszyć wzrost gospodarczy. Jeżeli kwestia 
wejścia do Unii Gospodarczej i Walutowej jest oczywista z uwagi na zobo-
wiązania traktatowe, to decyzje wyprzedzające – dotyczące uczestnictwa 

125 Bluevine Consulting, opracowanie własne.
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we wprowadzanych mechanizmach – powinny uwzględniać w szczegól-
ności odmienną charakterystykę polskich przedsiębiorstw w porównaniu 
do przedsiębiorstw, funkcjonujących w największych krajach UGW, wyni-
kające z istniejącej struktury gospodarki. 

Obecne problemy niektórych państw członkowskich strefy euro wyraź-
nie pokazują, że zbyt duże różnice gospodarcze pomiędzy poszczególnymi 
krajami zwiększają ryzyko wystąpienia tzw. asymetrycznych szoków ko-
niunkturalnych. Uderzają one zwłaszcza w gospodarki słabsze.

Poza wypełnieniem nominalnych kryteriów wejścia do strefy euro bar-
dzo istotna będzie zdolność Polski do wprowadzenia zmian strukturalnych 
w obszarze finansów publicznych, transferów socjalnych czy aktywności 
zawodowej społeczeństwa. Należy także zwiększać stopę oszczędności kra-
jowych. Równolegle należy rozwijać mechanizmy, umożliwiające wykorzy-
stanie tych kapitałów przez gospodarkę. Pomorscy przedsiębiorcy zapytani 
o korzyści i zagrożenia związane z przystąpieniem do strefy euro, są po-
dzieleni. Podział ten wynika po części z różnych profili prowadzonej przez 
nich działalności, a tym samym wielkości eksportu i importu w strukturze 
podstawowej działalności tych firm. Jednakże blisko dwie trzecie firm, od-
powiadających na pytanie: czy powinniśmy przyjąć walutę euro, odpowie-
działo się za przystąpieniem do strefy euro. Kontrowersje budzi natomiast 
pytanie, kiedy i na jakich warunkach. 

Za przyjęciem waluty euro, z punktu widzenia przedsiębiorców, przema-
wia ułatwienie obrotu z kontrahentami zagranicznymi zwłaszcza ze strefy 
euro, zarówno w zakresie eksportu, jak i  importu produktu i usług. Brak 
stabilności związanej z różnicami kursowymi powoduje u przedsiębiorców 
chęć jak najszybszego wprowadzenia euro jako waluty krajowej. Główną ko-
rzyścią dla Polski z akcesji do Eurolandu będzie jeszcze większa integracja 
z rynkami kapitałowymi i towarowymi, czyli niższe koszty kredytu i mniej-
sze bariery w handlu zagranicznym. Z drugiej zaś strony obawy przedsię-
biorców kierują się w stronę przerzucenia na konsumentów i gospodarstwa 
domowe wyższych kosztów życia i niższą wartość nabywczą obecnych wy-
nagrodzeń, co przełożyć się może na niepokoje społeczne oraz utratę kon-
kurencyjności polskiej gospodarki w zakresie niskich kosztów pracy przy 
dość wysokiej jakości produktów i usług. 

Przedsiębiorcy z uwagą przyglądają się także krajom strefy euro, w któ-
rych wprowadzenie waluty przyczyniło się do zawirowań w gospodarce. 
Jednakże warto przy tym przyznać, iż gospodarki południowej Europy, bo-
rykające się z kryzysem oraz utratą zaufania do wspólnej waluty, cechują się 
charakterystyką zgoła inną od gospodarki Polski i krajów tej części Europy. 
Umocnienie się eurolandu w zakresie stabilizacji obecnie zagrożonych go-
spodarek Europy południowej będzie oddziaływać pozytywnie na klimat 

oczekiwań społecznych, jaki będzie wiązał się z przyjęciem wspólnej wa-
luty w naszym kraju. (…)

W opinii Pracodawców Pomorza skrajnie niekorzystna byłaby sytuacja, 
w której przyjęcie euro skutkowałoby obniżeniem konkurencyjności kosz-
towej polskich przedsiębiorstw, w momencie gdy nie będziemy wystarcza-
jąco przygotowani na to, aby odnosić korzyści z unii walutowej. Dlatego 
ustalenie optymalnego terminu przyjęcia euro powinno być uzależnione 
od skuteczności prowadzonej przez rząd polityki, umożliwiającej uzyskanie 
korzyści z pełnego udziału w UGW. Pozostawanie poza strefą euro może 
natomiast oznaczać trwałe wykluczenie Polski jako gospodarki drugiego 
obiegu. Sufit efektywnościowy, jaki polska gospodarka osiągnęła, wymaga 
kolejnego kroku w zakresie integracji.

Uważamy, że rząd powinien przeprowadzić szczegółową analizę skutków 
przyjęcia euro dla polskich przedsiębiorstw – z uwzględnieniem zarówno 
korzyści, jak i ograniczeń, jakie będą temu towarzyszyć, a także umożliwić 
pracodawcom i przedsiębiorcom udział w tym procesie. Konieczne jest także 
ustalenie krajowych kryteriów gotowości do wprowadzenia euro, które będą 
swoistym konsensusem i podstawą konkretnych działań. Kryteria takie po-
zwoliłyby przeprowadzić niezbędne reformy strukturalne polskich finan-
sów publicznych i procesów budowania wartości w polskiej gospodarce.

Decyzja dotycząca określenia terminu pełnego przystąpienia do UGW 
powinna opierać się na wyniku odpowiednio przygotowanej debaty pub-
licznej oraz publikacji badań oceniających możliwe następstwa przyjęcia 
euro dla polskiej gospodarki. Należy też cały uwzględniać fakt, że członko-
wie UGW dążą w chwili obecnej do przebudowy architektury unii mone-
tarnej, w związku z tym brak jest pełnej informacji, jaki będzie ostateczny 
kształt i sposób działania takiej unii.

Dziś Polacy i polscy przedsiębiorcy potrzebują waluty stabilnej, ale także 
pozwalającej zaistnieć w wymiarze globalnym. Czas, w którym mówimy 
o wychodzeniu z kryzysu oraz stabilizacji w strefie euro, jest czasem, w któ-
rym należy nasilić debatę publiczną w zakresie korzyści i zagrożeń przystą-
pienia do strefy euro”126.

* * *

Po raz kolejny okazało się, że władze Pracodawców Pomorza podejmują 
najbardziej aktualne problemy istotne z punktu widzenia środowiska gospo-
darczego. 25 września odbyło się w Ministerstwie Gospodarki inauguracyjne 

126 Stanowisko Pracodawców Pomorza w zakresie przystąpienia do strefy euro; 
archiwum Pracodawców Pomorza. 
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posiedzenie Zespołu ds. Mediacji powołanego przez Wicepremiera i Ministra 
Gospodarki Janusza Piechocińskiego. Tego samego dnia w siedzibie Praco-
dawców Pomorza zorganizowano spotkanie z profesorem Wojciechem La-
mentowiczem pod nazwą Rola mediacji, jako innowacyjność windykacyjna, 
oraz zagrożenia, wynikające z trudnej sytuacji gospodarczej dla przedsiębior-
ców w kontekście niepłacenia należności – nowe rozwiązania prawne. Profe-
sora Wojciecha Lamentowicza podczas dyskusji wspierali słowem: mecenas 
Wiesław Trepczyk i Krzysztof Sokołowski, prezes Kancelarii Windykacyjnej 
SOKÓŁ z Redy127. Prelegenci, omawiając specyfikę rozwiązań mediacyjnych 
w sytuacjach konfliktowych, podkreślali zalety tej metody. Kontynuując 
tę problematykę Pracodawcy Pomorza wspólnie z Regionalną Izbą Gospo-
darczą Pomorza utworzyli Centrum Mediacji i Arbitrażu. 

* * *

Kolejną debatą organizowaną przez Pracodawców Pomorza w ramach 
złotego trójkąta była Debata o książce, czyli merytoryczna dyskusja pomiędzy 
reprezentantami władz państwowych i samorządowych oraz nauki i biznesu. 
Spotkanie odbyło się 26 września w budynku Olivia Tower w Olivia Busi-
ness Centre. W debacie udział wzięli: Wicewojewoda Pomorski Michał Ow-
czarczak, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Czesław Elzanowski, 

127 Opracowanie: Anna Kłos; archiwum prywatne. 

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, dyrektorzy departamentów edukacji, 
kultury, kierownictwa uczelni, mediów, bibliotek, wydawnictw książkowych 
oraz prezesi dużych firm. Gościem honorowym spotkania była pani pre-
zydentowa Danuta Wałęsa. Poruszano istotne problemy związane ze spad-
kiem czytelnictwa w Polsce, wynikającym m.in. ze zwiększającej się oferty 
oraz dostępu do Internetu i mediów elektronicznych. W konsekwencji od-
notowano kryzys w branży wydawniczej, gdyż wiele książek jest dostępna 
nieodpłatnie i często nielegalnie w Internecie. Zwrócono uwagę na brak 
funduszy wspierających systemowo autorów książek. Podstawą dyskusji był 
Raport o sytuacji książki w Gdańsku przygotowany przez Fundację Terytoria 
Książki, we władzach której zasiada wielu członków Pracodawców Pomorza. 

* * *

O rozwoju zawodowym rozmawiano 3 października podczas kolej-
nych warsztatów w ramach projektu Praca – Szacunek – Uznanie. 7 kro-
ków do work-life balance. Przedstawiono zmieniające się obecnie podejście 
firm do zarządzania rozwojem personelu, omówiono aspekty wpływające 
na rozwój pracowników, zaprezentowano narzędzia HR, takie jak nowo-
czesne systemy szkolenia i coaching. Wykład inaugurujący pt. Wyzwania 
dla HR w XXI wieku wygłosiła Joanna Tyszka Dyrektor Biura Zarządzania 
Zasobami Ludzkimi Grupy LOTOS S.A. Zaprezentowała wiele narzędzi sto-
sowanych przez nowoczesne firmy, m.in. programy adaptacyjne dla nowo 

Spotkanie z przedstawicielami Polsko-Duńskiej Izby Gospodarczej w siedzibie 
Pracodawców Pomorza (25.09.2013)

Debata o książce w Olivia Sky Club z udziałem gościa honorowego 
Danuty Wałęsy (26.09.2013)
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zatrudnionych, szkolenia pracowników zewnętrzne i wewnętrzne, motywa-
cyjny system wynagradzania, elastyczne formy pracy, programy, podnoszące 
świadomość biznesową pracowników oraz programy, dotyczące sukcesji. 
Warsztaty prezentujące narzędzia, wpływające na rozwój pracowników, 
poprowadzili psycholodzy i trenerzy biznesu: Jerzy Hlousek, psycholog, 
specjalista organizacji i zarządzania oraz Piotr Ławicz, psycholog i trener 
biznesu. Generalna idea, płynąca z warsztatów, zarówno dla pracodawców, 
jak i pracowników, dotyczyła nauki prowadzenia dialogu128.

* * *

Jak już wspomniano wcześniej, działalność Pracodawców Pomorza pro-
wadzona jest również w sekcjach branżowych i forach. Przykładem może 
być Forum Kobiet Biznesu Pracodawców Pomorza, które organizuje spot-
kania integracyjne w wielu ciekawych miejscach Trójmiasta. 3 paździer-
nika, na zaproszenie zarządzającej stadionem PGE Arena spółki Operator, 
członkinie Forum zwiedziły stadion piłkarski i miejsca na zapleczu, które 
nie są dostępne dla szerokiej publiczności podczas rozgrywanych meczy. 
Przewodnik zapoznał uczestniczki z zasadami funkcjonowania lóż i miejsc 
biznesowych oraz udostępnił strefę VIP. Panie zakończyły zwiedzanie 
w dwupoziomowym lokalu T29 Sports Bar & Restaurant, gdzie mogły sko-
rzystać z wyjątkowego menu. 

Elżbieta Hass-Darnowska, Przewodnicząca Forum Kobiet Biznesu, tak 
mówi o aktywności swej grupy:

– Spotkania są organizowane 5-6 razy w roku. Zwiedziliśmy Mu-
zeum Bursztynu i Muzeum Miasta Gdańska połączone z kawą w restau-
racji „Gdańska” u pani Marii Lewandowskiej, odbyliśmy spacer statkiem 
na Wyspę Sobieszewską z nauką prawidłowego uprawniania nordic wal-
king oraz wystawnym obiadem w Hotelu Bartan na zaproszenie właści-
cielki, pani Bożeny Gast, ponadto spacer zatytułowany Gdańsk, jakiego 
nie znamy, z przewodnikiem, panem Piotrem Mazurkiem, i przeżyliśmy 
wiele innych atrakcji. Rokrocznie w maju witamy wiosnę w ogrodach 
Justyny Kalety, we wrześniu żegnamy lato na przykład w restauracji Ma-
linowy Ogród, a w grudniu mamy wspólne spotkanie wigilijno-nowo-
roczne. Na naszych spotkaniach każda z nas ma możliwość przedstawienia 
swojej firmy lub jej pokazania, czyli zaproszenia nas do siebie. Byłyśmy 
w Sopockiej Szkole Wyższej na otwarciu nowej siedziby, odwiedziłyśmy 
siedzibę firmy Base Group, której prezesem jest pani Barbara Sergot-Go-
lędzinowska w Hotelu Haffner, gdzie pracowałam oraz hotelu Via Steso, 

128 Strona internetowa projektu: http://7steps2wlb.pl/
wydarzenia/2-krok-do-work-life-balance-relacja-z-ii-warsztatu.

którego właścicielką jest pani Ewa Wojciechowska. Na zaproszenie Prze-
wodniczącego Rady Nadzorczej, pana Grzegorza Ostrowskiego, gościliśmy 
w Spółce z o.o. Mała Klinika, gdzie miałyśmy możliwość zapoznania się 
z nowoczesnymi sposobami dbania o urodę. Miałyśmy okazję uczestniczyć 
w targach regionalnych w Karlskronie w Szwecji. Rozwijamy współpracę 
z innymi organizacjami kobiecymi, np. Stowarzyszeniem Crede Femina, 
które zaprosiło nas na bardzo ciekawą konferencję Kobieta Świadoma. 
Gościłyśmy na spotkaniu Kobieta z Pasją zorganizowanym przez Polskie 
Stowarzyszenie Kobiet Biznesu. Współpracujemy też z innymi sekcjami 
Pracodawców Pomorza, czego przykładem są wspólne spotkania z przed-
stawicielami klastra budowlanego. Uczestniczymy też czynnie w życiu 
Pracodawców Pomorza. Jesteśmy na wielu spotkaniach, konferencjach 
i wyjazdach organizowanych przez Organizację129. 

* * *

W nawiązaniu do inicjatywy Prezydenta Gdańska związanej z powołaniem 
Rady Programowej Rozwoju Miasta, 8 października w siedzibie Pracodawców 
Pomorza miało miejsce spotkanie na temat opracowywanej Strategii Roz-
woju Gdańska 2030 plus oraz Strategii Rozwoju Metropolii. Rozpatrywano 
zagadnienia, dotyczące rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki na terenie 
Gdańska w perspektywie lat 2015–2030. Zgodnie podkreślano, że główna oś 

129 Opracowanie Elżbieta Hass-Darnowska; archiwum Pracodawców Pomorza.

Forum Kobiet Biznesu zwiedza stadion PGE Arena w Gdańsku-Letnicy 
(03.10.2013)
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strategii powinna być nakierowana na dalsze rozbudowywanie infrastruktury 
miejskiej, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz pozyskiwanie 
inwestorów. Podkreślano konieczność wybierania rozwiązań innowacyjnych 
i proekologicznych, uwzględniających rachunek ekonomiczny, zapewnia-
jących udział społeczeństwa przy opiniowaniu projektów inwestycyjnych. 
Strategia powinna zakładać rozwój przedsiębiorczości i przemysłu, w tym 
głównie związanego z gospodarką morską. W dłuższej perspektywie za-
pewni to bowiem niską stopę bezrobocia i wzrost PKB na mieszkańca. Po-
nadto zwrócono uwagę na konieczność wykorzystania wszystkich atutów 
obszaru metropolitalnego dla organizacji turystyki całorocznej. Za istotne 
uznano problemy podnoszenia jakości kształcenia na wszystkich poziomach, 
promocję innowacyjności i całość spraw związanych z realizacją zrówno-
ważonego rozwoju. Problemy te były dyskutowane i przyjęte w opinii Pra-
codawców Pomorza, które zostało też zaprezentowane podczas obrad Rady 
Programowej Rozwoju Miasta Gdańska. 

* * *

W ramach realizowanego przez Pracodawców Pomorza programu współ-
pracy i wsparcia szkolnictwa zawodowego 11 października odbyła się 
w Lęborku konferencja Szkolnictwo Ponadgimnazjalne – jakich rozwiązań 
potrzebujemy? Przybyli przedsiębiorcy, rzemieślnicy, nauczyciele, samorzą-
dowcy, rodzice, uczniowie. Konferencję objął patronatem Starosta Lęborski 
Wiktor Tyburski oraz Wiceprezes Zarządu Pracodawców Pomorza, Prze-
wodniczący Oddziału Lęborskiego Marek Stawski. Podstawą do dyskusji 
była prezentacja Wojciecha Szczepańskiego, eksperta MEN, Pełnomocnika 
Zarządu Pracodawców Pomorza ds. Szkolnictwa Zawodowego, który przed-
stawił zmiany w kształceniu zawodowym oraz zasady współpracy z przedsię-
biorcami. Obecni omawiali aktualny stan szkolnictwa ponadgimnazjalnego 
w powiecie oraz wyznaczyli najważniejsze kierunki rozwoju na najbliższe 
lata, mając na uwadze szczególną rolę współpracy przedsiębiorców ze szko-
łami. Należy przy tym podkreślić, że idea zorganizowania konferencji wyszła 
ze strony zespołu do spraw oświaty, który powstał na początku 2013 roku 
z inicjatywy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu 
Lęborskiego przy wsparciu Starosty Lęborskiego. W skład zespołu weszli, 
oprócz przedstawicieli organu prowadzącego oraz przewodniczącego Ko-
misji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, osoby reprezentujące przedsię-
biorców, rzemieślników, związki zawodowe nauczycieli, także urzędnicy 
z poszczególnych gmin, nauczyciele i dyrektorzy szkół wszystkich typów, 
w tym szkół niepublicznych. Taki skład zespołu zapewniał, że projektowane 
rozwiązania z zakresu edukacji będą oparte na porozumieniu wielu środo-
wisk, które wspierane wiedzą praktyczną i oczekiwaniami pracodawców 

przyczynią się do rozwoju systemu oświaty w powiecie lęborskim. Jednym 
z najważniejszych zadań samorządu jest możliwie szybka reakcja na po-
trzeby rynku pracy i dostosowywanie oferty edukacyjnej do jego potrzeb. 
Takie działania pozwalają kształcić młodzież, która po zakończeniu nauki 
będzie mogła swobodnie rozpocząć karierę zawodową130. 

W ramach współpracy ze szkołami Pracodawcy Pomorza w paździer-
niku zorganizowali w swojej siedzibie wspólnie z Klubem Rotary grę bi-
znesową WiWAG dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Liderem tego 
projektu była Ewa Bonk-Woźniakiewicz, Pełnomocnik Zarządu Pracodaw-
ców Pomorza. Program edukacyjny WiWAG – gra ekonomiczna składał się 
z sześciodniowych warsztatów przedsiębiorczości w języku angielskim. Idea 
programu oparta była na licencji szwajcarskiej fundacji Schmidheiny Fo-
undation in Switzerland, która od kilkudziesięciu lat realizuje to przedsię-
wzięcie dla młodzieży z Niemiec, Szwajcarii i Słowacji. Dzięki współpracy 
Pracodawców Pomorza z niemiecką organizacją Kaufmannschaft zu Lübeck, 
program WiWAG został po raz pierwszy zorganizowany w Polsce dla trój-
miejskiej młodzieży w dniach 21–25 października. Udział w grze umożli-
wił młodzieży doskonalenie języka angielskiego, poznanie mechanizmów 
rynkowych, kontakt z lokalnymi menedżerami, którzy asystowali młodzieży 
podczas programu i prowadzili wykłady biznesowe. Warsztaty przebiegały 
w kilkunastoosobowej grupie młodzieży, która wcielała się w rolę pracowni-
ków międzynarodowych firm i spędziła pięć dni w prawdziwym otoczeniu 

130 Express Powiatu Lęborskiego, 30.09.2013. 

Spotkanie Zarządu Sekcji Ochrony i Bezpieczeństwa Informatycznego w siedzibie 
Pracodawców Pomorza (15.10.2013)
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biznesowym. Do dyspozycji oddano centrum konferencyjno-szkoleniowe 
organizacji oraz zaplecze biurowe. W grze brali udział uczniowie szkół po-
nadgimnazjalnych z Trójmiasta: Liceum numer 3 w Gdyni, Liceum numer 
3 w Gdańsku, Zespół Szkół Łączności, PSB, Zespół Szkół Chłodniczych 
i Elektronicznych. 

* * *

Kolejnym wartym odnotowania projektem wspartym przez Pracodawców 
Pomorza była Inicjatywa Mobilności Pracy. Reprezentujący inicjatywę Kata-
rzyna Wróblewska oraz Stefan Schwarz omówili 21 października zagrożenia 
dla polskich przedsiębiorców, płynące z przyjęcia dyrektywy wdrożeniowej 
Unii Europejskiej, a dotyczącej delegowania pracowników. Dyskutowano 
nad stanem prac nad projektem dyrektywy w kontekście najgroźniejszych 
zapisów dla przedsiębiorców. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem inicjatywy 
w sprawie kontrowersyjnych artykułów 3, 9 i 12 za szczególnie szkodliwe 
uznano: ograniczenie delegowania do jednorazowego wysłania pracownika 
na to samo stanowisko (art. 3); wprowadzenie otwartego katalogu środków 
kontroli przedsiębiorców delegujących pracowników (art. 9), wprowadzenie 
mechanizmu odpowiedzialności solidarnej wykonawcy i bezpośredniego 
podwykonawcy wobec pracowników delegowanych (art. 12). 

Reprezentujący Inicjatywę Mobilności Pracy Stefan Schwarz, podkreślał 
znaczenie tego kroku: 

– Jestem przekonany, że dzięki wspólnym działaniom uda nam się 
wpłynąć na kierunek zmian w obrębie propozycji zapisów dyrektywy 
wdrożeniowej. Obecne propozycje zapisów godzą w jedną z podsta-

wowych wolności UE, jaką jest wolność świadczenia usług na rynku 
wewnętrznym. Brak działania czy bierność w tej sprawie nie służą inte-
resom ani polskich pracodawców, ani pracowników. Wejście dyrektywy 
wdrożeniowej w obecnym kształcie to umocnienie najsilniejszych euro-
pejskich gospodarek kosztem między innymi Polski. Cieszę się, że znaj-
dujemy coraz więcej sprzymierzeńców w nierównej walce131.

* * *

Członkowie Pracodawców Pomorza są nierzadko laureatami prestiżo-
wych nagród i wyróżnień. Podczas uroczystości 22 października w Dworze 
Artusa za wybitne zasługi dla miasta Gdańska Medalem Świętego Wojcie-
cha odznaczono Ryszarda Trykosko, Prezesa Gdańskich Inwestycji Komu-
nalnych, a Medalem Księcia Mściwoja II – Ewę Kowalską z wydawnictwa 
Bedeker. Medale, które ustanowiła w 1996 roku Rada Miasta Gdańska, przy-
znaje kapituła, którą od lat kieruje profesor Jerzy Młynarczyk. W dziewię-
cioosobowym składzie jest zawsze Przewodniczący Rady Miasta Gdańska 
oraz przedstawiciele różnych środowisk.

* * *

W ramach działań na rzecz rozwoju inicjatyw regionalnych Pracodawcy 
Pomorza zainicjowali i wsparli powołanie Kociewskiego Centrum Kultury 
i Przedsiębiorczości Malenin. 24 października w siedzibie Pracodawców Po-
morza akt założycielski Fundacji Kociewie podpisali Ryszard i Przemysław 
Morawscy – przedstawiciele Zarządu Jabłoniowy Dworek Kociewie Sp. z o.o. 
w Maleninie. W tym czasie odbyła się konferencja Dziedzictwo kulturowe 
Kociewia jako czynnik rozwoju gospodarczego regionu. Omówiono rolę kul-
turotwórczą Fundacji i Centrum związaną z promocją regionu, miejscowej 
kultury, zwyczajów oraz prezentacją potencjału firm kociewskich. Centrum 
ma w przyszłości być ważnym ośrodkiem krzewienia kultury regionu Ko-
ciewia poprzez wyeksponowanie etnicznych walorów społecznych regionu 
oraz propagowanie i kontynuację tradycji rękodzieła ludowego, w tym 
zwyczajów ludowych, architektury regionalnej oraz produkcji i usług rze-
mieślniczych między innymi: pokazy technik rękodzieła ludowego takich, 
jak np. garncarstwa, kowalstwa, tkactwa, snycerstwa czy haftu ludowego. 
Wsparcie inicjatywy zadeklarował Urząd Marszałkowski, Starostwo Powia-
towe oraz Politechnika Gdańska i Akademia Sztuk Pięknych. 

* * *

131 Strona internetowa inicjatywy: http://www.koordynacja.org/
pracodawcy-solidarnie-z-inicjatywa-mobilnosci-pracy.

Uczestnicy gry biznesowej WiWAG (25.10.2013)
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W październiku odbyło się kolejne ważne wydarzenie, którego współ-
organizatorami byli Pracodawcy Pomorza. Była to debata ekspertów Po-
lityka Miasta Gdańska wobec terenów zielonych na przykładzie Jaśkowego 
Lasu we Wrzeszczu zorganizowana 29 października w ramach zadania pub-
licznego Miasta Gdańska Dbamy o Jaśkowy Las 2013. Zaproszono m.in. 
przedstawicieli z Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, Wydziału Środowi-
ska Urzędu Miejskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
oraz Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej. Wraz z mieszkańcami 
Wrzeszcza oraz przedstawicielami mediów debatowano na temat terenów 
zielonych nie tylko w Górnym Wrzeszczu, ale i całym Gdańsku. Wnioski 
i postulaty debaty organizatorzy – Pracodawcy Pomorza i Europejska Fun-
dacja Ochrony Zabytków – przekazali władzom miasta. Do najważniejszych 
należy zaliczyć: „utworzenie na terenie Jaśkowego Lasu Parku Kulturowego, 
czyli obszaru powołanego w celu ochrony krajobrazu kulturowego tego miejsca; 
poświęcanie większej uwagi ochronie i rewitalizacji istniejących terenów zielo-
nych; większa partycypacja mieszkańców w procesie przygotowania miejskich 
projektów, dotyczących terenów zielonych; potrzeba aktywizacji mieszkańców, 
a zwłaszcza młodzieży, w realizacji projektów rewitalizacji i ochrony terenów 
zielonych; utworzenie rankingu parków; większe wykorzystanie potencjału 
terenów przyległych do nowych ulic w kierunku nasadzania drzew, krzewów 
i innych form zieleni, tak aby zielony charakter miasta był podtrzymany”132. 

* * *

132 Opracowanie Europejskiej Fundacji Ochrony Zabytków.

O zaangażowaniu organizacji w rozwój miast i regionu świadczy również 
podpisane podczas inauguracji roku gospodarczego 5 listopada porozumienie 
o współpracy pomiędzy Pracodawcami Pomorza, a Urzędem Miasta Tczewa 
w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miasta. Podczas spotkania 
omówiono możliwości wykorzystania potencjału Tczewa dla rozwoju go-
spodarczego miasta i powiatu. Porozumienie o współpracy zawiera m.in. 
zapisy dotyczące organizacji wspólnych przedsięwzięć, współpracy w zakre-
sie transferu wiedzy, prowadzenia wspólnych projektów, realizacji inicjatyw 
wykorzystujących potencjał środowiska biznesowego Tczewa oraz promocji 
przedsiębiorczości i działań związanych z rozwojem gospodarczym miasta. 
Z kolei władze Tczewa zobowiązały się do zasięgania opinii Pracodawców 
Pomorza w kluczowych sprawach związanych z polityką gospodarczą miasta. 

* * *

Kontynuując powoływanie oddziałów Pracodawców Pomorza na tere-
nie województwa pomorskiego 6 listopada w Urzędzie Gminy Trąbki Wiel-
kie odbyło się spotkanie z lokalnymi przedsiębiorcami. Przewodniczył mu 
Tomasz Limon, Dyrektor Zarządzający Pracodawców Pomorza. Przedsta-
wił przedsiębiorcom cele organizacji oraz podejmowane działania, służące 

Spotkanie w ramach Sekcji Handlu i Usług (30.10.2013)

Inauguracja roku gospodarczego w Tczewie. Prezes Zbigniew Canowiecki 
(w towarzystwie Teresy Kamińskiej – Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej i Tadeusza Pobłockiego – Prezydenta Tczewa) składa podpis 
pod porozumieniem o współpracy pomiędzy organizacją Pracodawcy 

Pomorza a Urzędem Miasta Tczewa w działaniach na rzecz rozwoju 
gospodarczego miasta (05.11.2013)
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przedsiębiorcom pomorskim. Wójt gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol, 
jako inicjator spotkania, z zadowoleniem odniósł się do stworzenia na te-
renie gminy Oddziału Pracodawców Pomorza w Trąbkach Wielkich. Zade-
klarował pomoc członkom oddziału, przedstawił możliwości współpracy, 
m.in. w tworzeniu strategii rozwoju gminy. Zasygnalizował również po-
trzebę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, umożliwiających lep-
szy rozwój przedsiębiorczości, a co za tym idzie, zwiększenie możliwości 
zatrudniania mieszkańców.

Uchwałą zebrania założycielskiego z 6 listopada 2013 zostały wybrane 
władze Oddziału w składzie:

1. Rafał Bielawa – Przewodniczący Oddziału
2. Aneta Specylak – Wiceprzewodnicząca
3. Bartłomiej Karasiewicz – Wiceprzewodniczący
4. Radosław Mazurek – Sekretarz
5. Edward Kaczmarek – członek Zarządu133. 

7 listopada w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiej-
scowy w Elblągu odbyło się spotkanie założycielskie kolejnego Oddziału 
naszej Organizacji. Poprowadził je Prezes Zarządu Pracodawców Pomorza 
Zbigniew Canowiecki, który przekazał informacje na temat zasad funkcjo-
nowania, dokonań oraz korzyści wynikających z członkostwa w Organiza-
cji. Podkreślił potrzebę jeszcze mocniejszej integracji przedsiębiorców, także 
w celu wypracowywania stanowisk w zagadnieniach ważnych dla rozwoju 
przedsiębiorczości, zwłaszcza małej i średniej. Po zakończeniu części zwią-
zanej z prezentacją organizacji oraz dyskusją nad bieżącymi zagadnieniami, 
przystąpiono do wyboru władz oddziału Pracodawców Pomorza w Elblągu, 
który ukonstytuował się w składzie:

133 Protokół ze spotkania założycielskiego, archiwum Pracodawców Pomorza.

1. Piotr Żabiński, P.H.U. PAL-DREW Piotr Żabiński 
– Przewodniczący,

2. Andrzej Ławrynowicz, PROMET-SERVICE Sp. z o.o. 
– Wiceprzewodniczący,

3. Zdzisław Janowski, Agencja Handlowa VaBank 
– Wiceprzewodniczący,

4. Jarosław Kisielewski, TRANS-TANK – członek Zarządu134. 

* * *

Pracodawcy Pomorza, mając w swych szeregach wiele placówek och-
rony zdrowia, wielokrotnie organizowali spotkania z przedstawicielami 
Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz branżowych 
departamentów i wydziałów urzędów samorządowych. W siedzibie Orga-
nizacji 13 listopada na zaproszenie Przewodniczącej Sekcji Ochrony Zdro-
wia Lidii Kodłubańskiej odbyło się spotkanie z Tadeuszem Jędrzejczykiem, 
Dyrektorem Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Podczas roz-
mowy poruszone zostały tematy związane z kontraktowaniem na nowy 
rok. Na spotkaniu tym wręczone zostały również przez Prezesa Zbigniewa 
Canowieckiego odznaki honorowe Za zasługi dla Pracodawców Pomorza. 
Za aktywną działalność w obszarze służby zdrowia oraz współpracę i za-
angażowanie w rozwoju organizacji odznaczone zostały następujące osoby:

Hanna Zych-Cisoń, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego;
Jerzy Karpiński, Dyrektor Wydziału Zdrowia Pomorskiego Urzędu Wo-

jewódzkiego;
Ewa Solska, Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku;
Joanna Komorowska, Dyrektor SP ZOZ w Żukowie;
Barbara Gierak-Pilarczyk, Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Reumato-

logicznego im. Dr J. Titz- Kosko;
Dariusz Kostrzewa, Dyrektor COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.;
Andrzej Sapiński, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycz-

nego ZOZ Lębork;
Ryszard Stus, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. 

Janusza Korczaka;
Andrzej Sokołowski, Prezes Zarządu Centrum Rehabilitacji i Odnowy 

Biologicznej Sp. z o.o.
Marek Rembarz, Prezes Zarządu evi-MED Sp. z o.o.;
Roman Walasiński, Prezes Zarządu SWISSMED Centrum Zdrowia S.A.

* * *

134 Protokół z zebrania założycielskiego oddziału w Elblągu; archiwum Praco-
dawców Pomorza.

Zbigniew Canowiecki 
na posiedzeniu 
założycielskim Oddziału 
Elbląskiego Pracodawców 
Pomorza (07.11.2013)
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Kolejna znacząca debata, której Pracodawcy Pomorza byli współorgani-
zatorami, poświęcona została zagadnieniom, dotyczącym przedsiębiorczo-
ści w szkołach ponadgimnazjalnych. 15 listopada w Starostwie Powiatowym 
w Wejherowie w ramach Tygodnia Przedsiębiorczości, ludzie biznesu, na-
uczyciele i uczniowie mieli okazję do określenia wzajemnych oczekiwań 
i szans na podjęcie współpracy. 

– Jest to pierwsza debata – stwierdził wicestarosta wejherowski Jan 
Domański – która może zapoczątkować dyskusję na temat tego, jak mło-
dzi ludzie w trakcie nauki w szkole ponadgimnazjalnej postrzegają swoją 
potencjalną szansę na rynku pracy w kontekście podjęcia działalności 
gospodarczej na własny rachunek. Natomiast wiceprzewodnicząca od-
działu Pracodawców Pomorza w Wejherowie, Aleksandra Harasiuk, do-
dała: – Chcemy zapytać nauczycieli, uczniów o to, w jakiej formie i jak 
często chcą mieć możliwość rozmowy z praktykami rynkowymi, czyli 
z przedsiębiorcami na lekcjach w ramach podstaw przedsiębiorczości135. 

* * *

Pracodawcy Pomorza uczestniczą również w dyskusjach poświęconych 
szkolnictwu zawodowemu na arenie międzynarodowej. W dniach 9–12 
grudnia przedstawiciel naszej Organizacji Michał Maksymiuk, jako repre-
zentant polskich pracodawców, uczestniczył w warsztatach, dotyczących 
szkolnictwa zawodowego i praktyk zawodowych przygotowanych przez Mię-
dzynarodową Organizację Pracy w Genewie. Spotkanie zorganizowane było 
w układzie trójstronnym. Uczestnikami spotkania ze strony polskiej byli:

Strona rządowa:
Anna Bąkiewicz – Ministerstwo Edukacji Narodowej,
Izabela Kaczmarka – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Strona pracodawców:
Michał Maksymiuk – Pracodawcy RP,
Andrzej Stępnikowski – Związek Rzemiosła Polskiego.
Strona pracowników:
Monika Kończyk – NSZZ „Solidarność”,
Katarzyna Domian – Forum Związków Zawodowych.

W spotkaniu uczestniczyły trójstronne delegacje Grecji, Cypru, Hiszpa-
nii, Portugalii, Litwy i Polski. Spotkanie zwołano na wniosek Grecji i Cypru, 
krajów mających problemy w budowie dobrze funkcjonującego szkolnictwa 

135 Strona internetowa Twojej Telewizji Morskiej: http://www.telewizjattm.pl/
dzien/2013-11-15/26681-przedsiebiorcy-w-szkolach.html?play=on.

zawodowego oraz rynku pracy, charakteryzującym się wysokim poziomem 
bezrobocia wśród młodych. Warsztaty realizowały uzgodnienia Grupy Ro-
boczej G20 Ministrów Pracy i Zatrudnienia z 2012 roku, dotyczące pod-
jęcia kroków dotyczących promowania, wzmocnienia jakości szkolnictwa 
zawodowego. W roli ekspertów zaproszono przedstawicieli organizacji pra-
codawców, związków zawodowych, nauczycieli i mistrzów z Austrii i Danii 
– krajów z niskim poziomem bezrobocia młodzieży, w których stosuje się 
system dualny. Przedstawiono inicjatywę Europejskiego Sojuszu na rzecz 
przygotowania zawodowego (EAfA), ideę gwarancji dla młodzieży oraz 
Globalną Sieć Przygotowania Zawodowego (GAN). Uzgodniono, iż system 
przygotowania zawodowego, funkcjonujący w Polsce, również zostanie 
włączony do sieci już istniejących. Kolejny blok tematyczny dotyczył ram 
prawnych i tworzenia umów z adeptami nauki zawodu. Trzeci dzień spot-
kania poświęcono roli nauczycieli przedmiotów zawodowych i mistrzów 
w przygotowaniu młodzieży do pracy zawodowej. Poszczególne grupy wy-
pracowały rekomendacje w zakresie wdrażania systemu dualnego w swoich 
krajach. Zadeklarowano upowszechnianie w Polsce informacji o przygoto-
waniu zawodowym młodocianych pracowników poprzez kampanie me-
dialne, artykuły prasowe i spotkania Ministerstwa Edukacji Narodowej 
z pracodawcami. Ustalono zakres działań, by zainteresować partnerów spo-
łecznych tym tematem oraz uczulić nauczycieli, działających w sferze do-
radztwa zawodowego w zakresie nabywania kwalifikacji oraz współpracy 
z partnerami zagranicznymi. Eksperci MOP zwrócili uwagę na konieczność 
rozważenia poprawy rozwiązań polskiego systemu w zakresie przenikalno-
ści na wyższy poziom edukacji.

* * *

19 grudnia 2013 roku w siedzibie Organizacji odbyło się spotkanie wigi-
lijne członków Pracodawców Pomorza z udziałem licznie przybyłych przed-
stawicieli firm pomorskich. Uroczystość zaszczycił obecnością arcybiskup 
senior Tadeusz Gocłowski, Wojewoda Pomorski Ryszard Stachurski, Mar-
szałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz Prezydent Mia-
sta Gdańska Paweł Adamowicz. Prezes Zbigniew Canowiecki, gospodarz 
spotkania, powitał wszystkich gości.

– Mamy dzisiaj dzień szczególny, podczas którego, robiąc rachunek 
sumienia, myślimy o swoim malutkim wkładzie na rzecz rozwoju naszej 
ojczyzny, w której od ponad dwudziestu lat jest dobry klimat dla rozwoju 
przedsiębiorczości. Podczas okresu świątecznego myślimy jednak głównie 
o dialogu. Dialogu między nami, współpracy z rożnymi instytucjami nad-
zorczymi i kontrolnymi oraz władzą państwową i samorządową. Dialog 
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jest elementem spajającym całe społeczeństwa. Przez wiele ostatnich lat, 
współpracując z Państwową Inspekcją Pracy, doprowadziliśmy do tego, 
że ta instytucja z typowo represyjnej stała się instytucją skłonną do dia-
logu. Często oceniamy różne decyzje rządowe, podpowiadamy jak roz-
wiązywać istotne problemy gospodarcze, ale zajmujemy się także prostą 
rzeczą, jaką jest codzienne pomaganie sobie wzajemnie. Nie ma dnia, 
abyśmy jako organizacja nie interweniowali w różnych urzędach i w róż-
nych sprawach. Wiemy bowiem, że utrudnianie życia przedsiębiorcy to 
spowalnianie rozwoju danego przedsiębiorstwa i kraju. Nakłaniamy więc 
szefów różnych instytucji i urzędów do przekształcania się w instytucje 
dialogu, dla których rozmowa, wsparcie, pomoc, porada i profilaktyka 
zastąpi często pochopne i bezrefleksyjne karanie. Budujmy więc te nasze 
relacje na dialogu. Musimy też myśleć o społecznej odpowiedzialności 
biznesu. W ramach naszej odpowiedzialności musimy zadbać nie tylko 
o relacje z otoczeniem, ale również o naszych pracowników. Zróbmy 
dzisiaj rachunek sumienia, czy stworzyliśmy odpowiednie i satysfakcjo-
nujące ich warunki pracy i rozwoju. Zróbmy rachunek sumienia, w jaki 
sposób wspomagamy środowiska potrzebujące naszej pomocy, wspar-
cia choćby bardzo niewielkiego. Myślę o włączaniu się nas – przedsię-
biorców – w różne inicjatywy związane z kulturą, sztuką, szkolnictwem 
i edukacją. Zbliżające się święta są również okazją do rozmowy z samym 
sobą i szukaniem odpowiedzi na pytanie: jak budujemy balans pomię-
dzy swoim życiem zawodowym, a życiem rodzinnym136. 

Arcybiskup Tadeusz Gocłowski skupił się na wartości społecznego dia-
logu. Powiedział, że czytał niedawno książkę o solidarności lat osiemdzie-
siątych. Autor publikacji twierdził, że w tamtych latach naród polski obudził 
się w swoich fundamentalnych wartościach. Stał się jakąś wielką rodziną. 
Porzucono kłótnie, spory, swary i ludzie podali sobie ręce. Autor pisał też, 
że był to czas niezwykły. Tadeusz Gocłowski powiedział: 

– Te trudne, przełomowe lata 1980–1981, to czas niezwykły, bo pod-
niósł polski naród z klęczek, jak powiedział polski papież. Celem w komu-
nizmie była atomizacja społeczeństwa, jak się tylko da, nawet w rodzinie. 
Co zrobić, aby zapomnieć o tamtym czasie? Aby dialog zaczął funkcjo-
nować w polskim narodzie? Obecność tutaj około dwustu osób jest taką 
próbą, bycia razem, pochylania się nad tymi niezwykłymi wartościami, 
które z jednej strony wynikają z profesjonalizmu waszej pracy, a z dru-
giej z humanizmu i wzajemnych relacji. Bez tego nie da się prowadzić 

136 Włodzimierz Amerski, http://wybrzeze24.pl/aktualnosci/
oplatek-pracodawcow-pomorza.

mądrej polityki wolnorynkowej, kapitalistycznej opartej na silnych za-
sadach etosu pracy, w biznesie szczególnie. Wiele się od tamtych czasów 
zmieniło. Dziękujmy więc Prezesowi Pracodawców Pomorza za to miłe 
spotkanie w tym domu. 

Życzenia świąteczne złożyli także Wojewoda Pomorski, Marszałek Wo-
jewództwa Pomorskiego i Prezydent Gdańska. Następnie podzielono się 
opłatkiem i wspólnie odśpiewano kolędy. Solistą posiadającym znakomity 
głos był Rafał Zawadzki, Prezes Zarządu spółki Euroexport, Przewodniczący 
Oddziału Pracodawców Pomorza w Sopocie. Wigilijne potrawy przygoto-
wali członkowie Sekcji Hotelarstwa i Turystyki Pracodawców Pomorza137. 

137 Tamże.

Wigilijne spotkanie z Arcybiskupem Tadeuszem 
Gocłowskim. Od lewej: Julian Zieliński, Członek Zarządu 

PP i Prezes Zarządu Elewacje S.A., Jan Zacharewicz, 
Prezes Zarządu Biura Doradztwa Ekonomicznego 

i Prawnego Business Consultans Sp. z o.o. oraz 
Pełnomocnik Zarządu do spraw pozyskiwania funduszy 

unijnych, Henryk Ogryczak, Pełnomocnik Zarząd 
ds. gospodarki morskiej, profesor Marek Grzybowski, 

Prezes Zarządu Polskiego Klastra Morskiego, Zbigniew 
Canowiecki, Prezes Zarządu Pracodawców Pomorza, 
Szczepan Gapiński, Pełnomocnik Zarządu do spraw 

realizacji inicjatyw gospodarczych, Krzysztof Czopek, 
Dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 
Arcybiskup Tadeusz Gocłowski, Lech Parell, 

Prezes Zarządu Radia Gdańska S.A., Włodzimierz 
Szordykowski, Dyrektor Departamentu Rozwoju 

Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego (19.12.2013)



9. ROK 2014.  
Współpraca na rzecz rozwoju

Pracodawcy Pomorza weszli w 2014 rok z nową energią, tym bardziej 
że kalendarz zapowiadał ciekawe wydarzenia. Już 8 stycznia w gdańskim 
hotelu Hilton odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Gdańskiego Ob-
szaru Metropolitarnego, podczas którego podejmowano decyzje dotyczące 
powstania Strategii Rozwoju Metropolii 2030. Pracodawców Pomorza re-
prezentował prezes Zbigniew Canowiecki, Pomorską Izbę Rzemieślniczą 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw prezes Wiesław Szajda, a Regionalną 
Izbę Gospodarczą Pomorza Dyrektor Grażyna Zielińska. Prezydent Gdań-
ska Paweł Adamowicz, czyli inicjator, założyciel i prezes GOM, zapewniał, 
że widzi metropolię „od Lęborka do Malborka”, czyli znacznie większą niż 
Trójmiasto. Jednocześnie podkreślał rolę i znaczenie Gdyni. Zaznaczył, 
iż niezwykle ważne jest partnerskie działanie władz Gdańska, Gdyni i So-
potu przy pozyskiwaniu inwestorów z zewnątrz, szczególnie, że ci na ogół nie 
zauważają granic między tymi trzema miastami. Poinformował, że Gdański 
Obszar Metropolitalny otrzymał dwa miliony złotych z funduszy unijnych 
na opracowanie wyżej wspomnianej strategii. Komitet Sterujący GOM przy-
gotował tzw. mapę drogową, czyli terminarz wskazujący, kiedy poszczególne 
etapy powstawania Strategii mają być zrealizowane. Podkreślano, że niezwy-
kle ważnym zadaniem jest przygotowanie listy Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych dla Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta. 

Przeciwnikiem zwlekania w tej kwestii był Mieczysław Struk Marszałek 
Województwa Pomorskiego, który mówił:

– Jak najszybciej musimy przygotować listę Zintegrowanych Inwe-
stycji Terytorialnych, które będą mieć szansę uzyskać unijne wsparcie 
z funduszy rozdzielanych centralnie, czyli w resorcie kierowanym przez 
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panią Minister i Wicepremier Elżbietę Bieńkowską. Właśnie wspólnie 
przygotowane projekty, zgodne z unijnymi priorytetami, będą miały 
szansę otrzymać dofinansowanie z budżetu UE na lata 2014–2020138.

Tego samego dnia odbyło się również noworoczne spotkanie Stowarzy-
szenia Gdański Obszar Metropolitalny. Uczestniczyło w nim około dwustu 
osób, głównie przedstawicieli władz wojewódzkich, miejskich, gminnych, 
samorządowych, wyższych uczelni, organizacji pozarządowych i kultural-
nych oraz przedsiębiorców. Podczas spotkania dużo mówiono o współpracy 
i budowaniu strategii rozwoju obszaru metropolitalnego zgodnego z Kon-
cepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030 roku139. 

* * *

Z kolei Pracodawcy Pomorza 13 stycznia przygotowali w swojej siedzibie 
seminarium poświęcone rynkowi rosyjskiemu: Teoria i praktyczne aspekty 
prowadzenia współpracy biznesowej z rynkiem rosyjskim. Specyfika rynku 
obwodu kaliningradzkiego. Organizacja przygotowała je przy współpracy 
z Pomorskim Oddziałem Centrum Współpracy Biznesowej Polska–Rosja 
i Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza. Na zaproszenie obu wspomnianych 
organizacji spotkanie po raz kolejny poprowadził uznany ekspert rynku ro-
syjskiego Iwan Rassochin, Dyrektor Warszawskiego Centrum Współpracy 
Biznesowej Polska–Rosja. To rosyjska firma specjalizująca się i dysponu-
jąca ogromnym doświadczeniem w aranżacji polsko-rosyjskiej współpracy 
biznesowej. W seminarium wzięło udział ponad czterdzieści osób, repre-
zentujących w większości firmy handlowe oraz produkcyjno-usługowe 
i budowlane zainteresowane eksportem towarów oraz świadczeniem usług 
i realizacją inwestycji w Rosji. Uczestnicy byli ciekawi informacji dotyczą-
cych funkcjonowania Rosji w ramach WTO oraz Unii Celnej Rosji, Biało-
rusi i Kazachstanu. Znacząca część seminarium została poświęcona tematyce 
współpracy z obwodem kaliningradzkim i możliwościom, które pojawiły 
się wraz z wprowadzeniem przepisów o ruchu bezwizowym, czego rezulta-
tem była intensyfikacja wzajemnych kontaktów, wyrażona w postaci zwięk-
szonego zainteresowania pomorskich firm nie tylko współpracą w zakresie 
przemysłu i handlu, ale również w sektorze usług gastronomicznych, hote-
larskich, medycznych, edukacyjnych oraz w turystyce i rekreacji. Omówiono 
możliwości zakładania firm w obwodzie kaliningradzkim oraz pozyskiwa-
nia rosyjskich klientów. Dla uczestników istotne były odpowiedzi na py-
tania związane z kwestiami pozyskiwania partnerów na rynku rosyjskim, 

138 Opracowanie: Anna Kłos; archiwum Pracodawców Pomorza.
139 Archiwum Pracodawców Pomorza.

udziału w imprezach targowo-wystawienniczych, certyfikacji wyrobów, 
płatności i odprawy celnej. Program seminarium uzupełniły indywidualne 
konsultacje ekspertów CWB Polska–Rosja, dotyczące współpracy z ryn-
kiem rosyjskim podejmowanej lub już prowadzonej przez poszczególne 
firmy uczestniczące w imprezie140.

* * *

Członkowie Pracodawców Pomorza są często wyróżniani, doceniani, 
a ich praca i aktywność prezentowana publicznie. Takim momentem była 
niewątpliwie gala konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Me-
dycyny, która odbyła się 22 stycznia na Zamku Królewskim w Warszawie. 
Statuetki i dyplomy laureatom wręczył Wiceminister Zdrowia Sławomir 
Neumann. Wyróżnienie w konkursie otrzymali następujący członkowie Pra-
codawców Pomorza: Andrzej Sapiński, Dyrektor SPZOZ w Lęborku oraz 
Lidia Kodłubańska, członek Zarządu Pracodawców Pomorza, Przewod-
nicząca Sekcji Ochrony Zdrowia, Dyrektor Szpitala Świętego Wincentego 
w Gdyni. W jednym miejscu i czasie spotkali się najbardziej opiniotwórczy 

140 Tamże. 

Zbigniew Canowiecki i Roland Budnik, Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Gdańsku, podpisują porozumienie o współpracy 

w ramach partnerstwa lokalnego pomiędzy Pracodawcami 
Pomorza a Powiatowym Urzędem Pracy w Gdańsku 

(12.02.2014) 



222  Pracodawcy Pomorza 9. ROK 2014. Współpraca na rzecz rozwoju  223

eksperci, zajmujący się ochroną zdrowia, posłowie, uznane autorytety me-
dycyny i przedstawiciele mediów141. 

* * *

Pośród wielu lutowych wydarzeń i spotkań zrealizowanych przez organi-
zację jedna impreza była wyjątkowa. Doroczna Gala Evening Pracodawców 
Pomorza odbyła się 14 lutego w Amber Expo. Wyróżniającym się firmom 
wręczono statuetki i przyznano tytuł Pomorski Pracodawca Roku. Witając 
zaproszonych, Prezes Zarządu Zbigniew Canowiecki powiedział: 

– Obowiązkiem przedsiębiorców jest nie tylko osiąganie dobrych wy-
ników ekonomicznych, ale również działanie zgodne z zasadami etyki 
i odpowiedzialności społecznej. Ważne jest nie tylko terminowe płacenie 
podatków i zobowiązań finansowych, ale również tworzenie właściwych 
warunków pracy i możliwości rozwoju pracowników. Stałe dokształca-
nie zespołów pracowniczych, wyławianie liderów oraz nacisk na inno-
wacyjność umożliwi nam zbliżenie się do krajów wysoko rozwiniętych. 
Tego typu postawy chcemy promować organizując konkurs Pomorski 
Pracodawca Roku.

Konkurs odbywał się pod patronatem Wojewody Pomorskiego Ryszarda 
Stachurskiego i Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka 
i rozstrzygnięty został w trzech kategoriach firm:

– Małe przedsiębiorstwo (do 50 pracowników). Główną nagrodę otrzy-
mała firma Malteurop Polska sp. z o.o. Spółka od kilkunastu lat produkuje 
i dostarcza do dużych i mniejszych browarów najwyższej jakości słody jęcz-
mienne i pszeniczne. Nagrodę odebrał Prezes Zarządu Ryszard Zdeb. 

– Statuetka w kategorii przedsiębiorstwo średnie (od 50 jeden do 250 pra-
cowników) trafiła do firmy Mostostal Pomorze S.A., a nagrodę odebrał 
Prezes Zarządu Józef Popławski. Firma zajmuje się produkcją konstrukcji 
stalowych dla przemysłu petrochemiczno-rafineryjnego, przemysłu stocz-
niowego, w tym offshorowego oraz budownictwa przemysłowego.

– W kategorii duże przedsiębiorstwo (powyżej 250 pracowników) Po-
morskim Pracodawcą Roku 2013 został Zarząd Morskiego Portu Gdynia 
S.A. Nagrodę odebrał Prezes Zarządu Janusz Jarosiński. Spółka stwarza 
warunki do obrotu portowo-morskiego, zarządzając nieruchomościami 
i infrastrukturą portową. Zajmuje się też prognozowaniem i planowaniem 
rozwoju portu oraz utrzymaniem i rozbudową infrastruktury portowej.

Ważnym punktem Gali Evening było wręczenie ustanowionej przez 
Zarząd Pracodawców Pomorza dorocznej nagrody Primum Cooperatio, 

141 Strona internetowa Wydawnictwa Termedia: http://www.termedia.pl/Suk-
ces-Roku-2013,9180.html

czyli Współpraca nade wszystko, dla naukowca, który swoim działaniem 
udowodnił, iż możliwa jest efektywna współpraca środowiska gospodarczego 
i naukowego, przynosząca wymierne korzyści gospodarce i nauce. Kapituła 
uhonorowała profesora doktora habilitowanego inżyniera Bolesława Mazur-
kiewicza z Politechniki Gdańskiej, naukowca o ugruntowanej, wysokiej po-
zycji w kraju i za granicą. Profesor Mazurkiewicz jest wybitnym specjalistą 
w zakresie budownictwa lądowego i morskiego, w tym skomplikowanych 
konstrukcji hydrotechnicznych. Jego wieloletnia współpraca z biznesem po-
legała na wdrażaniu nowych rozwiązań w zakresie infrastruktury portowej 
i morskiej w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie. Profesor doprowadził do zrea-
lizowania wielu rozwiązań z zakresu inżynierii morskiej, ograniczających 
koszty budowy statków i instalacji hydrotechnicznych, unikatowych rozwią-
zań w skali międzynarodowej. Ponieważ jest najlepszym w Polsce specjali-
stą od budowania na bagnach i niestabilnym gruncie, pełnił rolę głównego 
eksperta podczas budowy terminalu DCT w Porcie Gdańsk, PGE Areny 
i tunelu pod Martwą Wisłą. 

Pracodawcy Pomorza odznaczyli także osoby, które szczególnie aktyw-
nie współpracują z pomorskim środowiskiem gospodarczym. Odznakami 
honorowymi Za zasługi dla Pracodawców Pomorza odznaczono Marszałka 
Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka, Prezydenta Miasta Gdań-
ska Pawła Adamowicza, Dyrektora Telewizji Gdańsk S.A. Zbigniewa Jasie-
wicza i Redaktora Naczelnego Dziennika Bałtyckiego Mariusza Szmidkę142. 

142 Opracowanie: Anna Kłos; archiwum Pracodawców Pomorza.

Gala Evening 2014 Pracodawców Pomorza w Centrum Wystawienniczo- 
-Kongresowym AmberExpo w Gdańsku-Letnicy (14.02.2014)
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* * *

Rok 2014 obfitował w wizyty zagranicznych gości. 21 marca do sie-
dziby Pracodawców Pomorza zawitał Iurie Bodrug, Ambasador Republiki 
Mołdawii. Podczas niezwykle interesującego spotkania omówione zostały 
najważniejsze problemy gospodarcze i polityczne, dotyczące Polski oraz 
Republiki Mołdawii. Przedstawiono również możliwości zacieśnienia wza-
jemnej współpracy gospodarczej143. 

Realizując założenia programowe Pracodawców Pomorza, dotyczące mak-
symalnie szerokiej współpracy z innymi organizacjami, 24 marca w siedzibie 
związku odbyło się spotkanie z Prezesem Janem Bogusławskim i Dyrektorem 
Waldemarem Cezarym Zielińskim z Pomorskiej Rady Federacji Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku. Usta-
lono zasady współpracy obu organizacji, przyjmując m.in., że NOT w Gdańsku 
może być zapleczem eksperckim dla Pracodawców Pomorza. Z kolei przed-
stawiciel Pracodawców Pomorza będzie członkiem kapituły organizowanego 
przez NOT konkursu Pomorska Nagroda Jakości (obecnie jest nim Henryk 
Wojciechowski). Konkurs ten promuje nowoczesne strategie zarządzania ja-
kością, zachęca przedsiębiorców do podnoszenia jakości i ciągłego doskonale-
nia. Warto dodać, że podczas tegorocznej siedemnastej edycji laureatami byli 
także członkowie Pracodawców Pomorza. W kategorii firm małych Złoty Laur 
Jakości otrzymało przedsiębiorstwo Temis&Spawmet, Srebrny Laur Jakości 
trafił do spółki BMB Santech H. Brodnicki Z. Laskowski, a wyróżnienie w tej 
kategorii przyznano Przedsiębiorstwu Budowlano-Instalacyjnemu Suchocki. 
Natomiast w kategorii firm średnich Srebrny Laur Jakości otrzymała spółka 
Fast S.A., a wyróżnienia – firma Euro Went Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Cemet 
Ltd. Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów PKS Gdańsk Oliwa 
S.A. W kategorii dużych firm przyznano tylko wyróżnienie – Okręgowemu 
Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni144. 

143 Archiwum Pracodawców Pomorza.
144 Opracowanie: Anna Kłos; archiwum Pracodawców Pomorza. 

Goście specjalni 
gali – Małgorzata 
Tusk i Mateusz 
Kusznierewicz 
(14.02.2014) 

Ryszard Zdeb, Prezes Zarządu 
Malteurop Polska sp. z o.o. – 
zwycięzca w kategorii: małe 
przedsiębiorstwo (14.02.2014)

Statuetkę w kategorii: 
przedsiębiorstwo średnie 
odbiera Józef Popławski, Prezes 
Zarządu Mostostal Pomorze S.A. 
(14.02.2014)

W kategorii: duże 
przedsiębiorstwo, Pomorskim 
Pracodawcą Roku 2013 został 
Zarząd Morskiego Portu Gdynia 
S.A. Nagrodę odebrał Janusz 
Jarosiński, Prezes Zarządu 
(14.02.2014) 

Wyjątkowym wyróżnieniem 
była nagroda Primum 

Cooperatio (Współpraca nade 
wszystko) dla profesora doktora 

habilitowanego inżyniera 
Bolesława Mazurkiewicza 

z Politechniki Gdańskiej. Laudację 
wygłosił Ryszard Trykosko 

(14.02.2014)
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* * *

Pracodawcy Pomorza uznają turystykę za niesłychanie ważny element 
rozwoju regionu. Współpracując z Wyższą Szkołą Turystyki i Hotelarstwa 
w Gdańsku, aktywnie uczestniczyli w konferencji naukowej Społeczno-eko-
nomiczne funkcje współczesnej turystyki, która odbyła się 27 marca w Hotelu 
Posejdon w Gdańsku. Przedstawiono na niej wpływ rozwoju współczes-
nej turystyki na liczne sfery życia społeczno-gospodarczego kraju, regio-
nów i gmin turystycznych oraz wskazano na możliwość atrakcyjnej pracy 
w branży turystycznej. Referat na temat stanu obecnego i perspektyw roz-
woju turystyki w regionie wygłosił Zbigniew Canowiecki, wyrażając przy 
tym przekonanie, że kontynuowanie współpracy WSTiH z pracodawcami 
przyczyni się do lepszego kształcenia kadr dla turystyki i hoteli:

– Jako przedstawiciele biznesu uznajemy turystykę za bardzo ważny 
element rozwoju Pomorza, zwłaszcza iż wraz z rozwojem turystyki mamy 
do czynienia z przyrostem ilości oraz różnorodnością usług okołotury-
stycznych, napływem nowych inwestycji w branży hotelarsko-gastrono-
micznej oraz dochodów, jakie uzyskuje się z obecności turystów, a przede 
wszystkim z generowania nowych miejsc pracy145.

* * *

145 Archiwum Pracodawców Pomorza.

26–27 marca w Gdańsku zorganizowano Ogólnopolski Szczyt Energe-
tyczny poświęcony wyzwaniom stojącym przed rozwojem polskiej energetyki. 
Tematem przewodnim spotkania była Energetyka dla Gospodarki – Gospo-
darka dla Energetyki, dlatego też aktywnie wzięli w nim udział członkowie 
Pracodawców Pomorza. Szczyt objęty został patronatem honorowym Mi-
nistrów: Gospodarki, Skarbu Państwa, Środowiska i Finansów, a także Pre-
zesa Urzędu Regulacji Energetyki, Marszałka Województwa Pomorskiego, 
Prezydenta Gdańska oraz Polskiego Komitetu Światowej Rady Energe-
tycznej. Moderatorem panelu Smart Cities – Efektywność i Innowacyjność 
był Zbigniew Canowiecki. W trakcie obrad poruszono takie zagadnienia, 
jak infrastruktura energetyczna i telekomunikacyjna (jako punkt wyjścia 
do dalszego rozwoju regionalnego), lokalizacja inwestycji, innowacyjność 
i nowe technologie, termomodernizacje kontra ciepło sieciowe, efektyw-
ność energetyczna, finansowanie inwestycji, sprzedaż energii w ofercie 
firm telekomunikacyjnych oraz problematyka prawna inteligentnych sieci. 
Rozwiązania, o których mówiono podczas wystąpień panelowych i w dys-
kusji, w dużej części dotyczą przyszłości, lecz mogą być realizowane już te-
raz, zwłaszcza przy udziale finansowania i współfinansowania inwestycji 
w ramach RPO czy programów, służących inwestycjom, wykorzystującym 
efektywne oraz energooszczędne rozwiązania. Obrady podsumowała Mał-
gorzata Ostrowska, była Wiceminister Gospodarki i Skarbu, radna Sejmiku 
Województwa Pomorskiego, mówiąc: 

– Przed nami szereg decyzji i na szczeblu sejmiku wojewódzkiego, 
i poszczególnych gmin. Potrzebne są kryteria wyboru projektów, które 
dawałyby jak największą efektywność. Należy dokonać inwentaryzacji, 
aby sensownie ulokować pieniądze. Samorządy doskonale wiedzą, co mogą 
zrobić, ale muszą przede wszystkim zyskać życzliwość mieszkańców. In-
westycje są drogie i będą spłacane w długim czasie, ale efekt może być 
szybki. Mniejsze rachunki za prąd, które płaci miasto powinny przełożyć 
się na kieszeń mieszkańców i dać możliwość na realizację innych projek-
tów. Należy takie dobrać kryteria, aby zyskać akceptację ludzi146.

* * *

10 kwietnia w siedzibie organizacji spotkali się przewodniczący oddzia-
łów, sekcji i pełnomocnicy Pracodawców Pomorza, by wymienić się doświad-
czeniami, określić potrzeby i wskazać przestrzeń dla wspólnej współpracy. 
Zebranym przedstawiono informacje o najbliższych planach działania Or-
ganizacji, propozycjach imprez i spotkań. Następnie Zbigniew Canowiecki 

146 Archiwum Pracodawców Pomorza.

Podpisanie porozumienia z Pomorską Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo-
Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku. Od lewej: Tomasz 
Limon, Dyrektor Zarządzający Pracodawców Pomorza, Zbigniew Canowiecki, 
Prezes Pracodawców Pomorza, Jan Bogusławski, Prezes PRFSN-T Naczelnej 
Organizacji Technicznej w Gdańsku, oraz jej Dyrektor, Waldemar Cezary Zieliński 
(28.03.2014) 
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odznaczył osoby, które wykazały się szczególnymi zasługami na rzecz Pra-
codawców Pomorza. Zgodnie z Uchwałą nr 19/2013 Zarządu Pracodawców 
Pomorza Odznaki Za zasługi dla Pracodawców Pomorza otrzymali:

Antoni Fila, Przewodniczący Oddziału PP w Sztumie, właściciel Polskiej 
Fabryki Wodomierzy i Ciepłomierzy FILA w Sztumie;

Bogusław Skrzyniarz, Przewodniczący Oddziału PP w Malborku, właś-
ciciel JEANS LAND PPHU S.C. Janina, Bogusław, Ewa, Jacek Skrzy-
niarz w Malborku;

Andrzej Haller, Przewodniczący Sekcji Transportu i Motoryzacji PP, Pre-
zes Zarządu Serwis Haller Sp. z o.o. w Gdańsku;

Jan Łabas, Przewodniczący Sekcji Przemysłu i Gospodarki Morskiej, 
Prezes Zarządu ALU International Shipyard Sp. z o.o. z Gdańska;

Piotr Jarocki, Pełnomocnik Zarządu ds. Organizacji i Promocji Konkursów;
Henryk Ogryczak, Pełnomocnik Zarządu ds. Gospodarki Morskiej;
Zdzisław Stankowski, Pełnomocnik Zarządu ds. Współpracy z Rynkiem 

Wschodnim147.

* * *

Zgodnie z tradycją i zasadami statutowymi Pracodawcy Pomorza aktyw-
nie włączają się we wszystkie istotne inicjatywy, budujące społeczeństwo 
obywatelskie. Pomorski Kongres Obywatelski od wielu lat stanowi płasz-
czyznę wymiany myśli, wiedzy i pomysłów między różnymi środowiskami 
i pokoleniami. W trakcie VII Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego, który 
odbywał się 12 kwietnia w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej, wy-
stąpiło prawie stu mówców. Jeden z paneli, którego moderatorem był Jan 
Szomburg, Wiceprezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, 
odbywał się pod patronatem Pracodawców Pomorza przy aktywnym udziale 
jego członków. Oprócz przedsiębiorców w dyskusji na temat wsparcia pub-
licznego dla ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw wzięli udział: Dariusz 
Kacprzyk, Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, doktor Leszek 
Grabarczyk Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 
oraz doktor Alicja Adamczak Prezes Urzędu Patentowego RP. 

* * *

16 kwietnia w siedzibie Pracodawców Pomorza odbyło się spotkanie przed-
siębiorców, którzy zainicjowali dyskusję na temat konieczności utworzenia sa-
modzielnej sekcji HR. Inicjatorzy przedstawili założenia programowe i zakres 
działalności sekcji. Za główny cel uznano wymianę poglądów i doświadczeń, 

147 Archiwum Pracodawców Pomorza.

dotyczących sprawdzonych metod i efektywnych narzędzi zarządzania zaso-
bami ludzkimi. Sekcja miała być miejscem spotkań dla wszystkich, którzy 
myślą o strategicznym znaczeniu działów personalnych w nowoczesnych 
firmach oraz przestrzenią dla osób zainteresowanych rozwojem polskiej 
branży HR i podnoszeniem standardów zarządzania personelem. Podczas 
spotkania został wybrany Zarząd Sekcji w składzie: Przewodnicząca – Mo-
nika Reszko, Prezes Zarządu Human Concept&Solutions oraz członkowie 
zarządu: Izabela Dubas z Heuresis Certyfikowani Trenerzy i Konsultanci Za-
rządzania Sp. z o.o., doktor Zdzisław Nieckarz z Uniwersytetu Gdańskiego 
oraz Paweł Suchecki z Hands2Work Sp. z o.o. Ustalono również plan dzia-
łania na najbliższy okres148. 

Spotkanie Sekcji HR Pracodawców Pomorza (16.04.2014)

* * *

Pracodawcy wielokrotnie udowodnili, że bliskie ich sercu są problemy 
kultury i sztuki. Spośród wielu inicjatyw, w których uczestniczą, jest Fun-
dacja Theatrum Gedanense, we władzach której znajdują się członkowie 
Pracodawców Pomorza. Dlatego też 23 kwietnia tłumnie uczestniczyli w im-
prezie z okazji czterysta pięćdziesiątej rocznicy urodzin Williama Szekspira. 
Gdański Teatr Szekspirowski i Fundacja Theatrum Gedanense zorganizowali 

148 Archiwum Pracodawców Pomorza.
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otwarte wydarzenie happeningowe zatytułowane Pierwsze Publiczne Otwar-
cie Dachu. Nawiązujący do tradycji teatru szekspirowskiego sprzed czterystu 
lat nowo wybudowany przez firmę NDI (członka Pracodawców Pomorza) 
budynek teatru wyróżnia wyjątkowa technologia otwierania dachu i możli-
wość układu sceny w stylu elżbietańskim, włoskim (pudełkowym) oraz z wi-
downią dookoła sceny. Budowa obiektu kosztowała 95,5 milionów złotych, 
z czego 51 mln pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego przyznanego zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą z Ministrem 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Natomiast po 13,5 mln złotych doło-
żyły samorządy Gdańska i województwa pomorskiego149.

* * *

Pracodawcy Pomorza nie tylko wspierają lokalne inicjatywy, ale również 
włączają się do działań systemowych związanych z rozwojem poszczególnych 
powiatów województwa pomorskiego. 5 maja w Starostwie Powiatowym 
w Tczewie podpisany został list intencyjny w sprawie stymulacji lokalnego 
rozwoju gospodarczego w powiecie tczewskim. Sygnatariusze listu – powiat 

149 Portal Trojmiasto.pl: http://kultura.trojmiasto.pl/Triumf-sztuki-nad-czlo-
wiekiem-Widowisko-na-450-urodziny-Szekspira-n79119.html#tri.

tczewski, Pracodawcy Pomorza (Marek Stawski, Wiceprezes Zarządu PP; 
Grzegorz Sobieralski, Przewodniczący Zarządu Oddziału Tczewskiego i To-
masz Limon, Dyrektor Zarządzający) oraz Regionalna Izba Gospodarcza 
Pomorza – wyrazili konieczność kontynuacji działań, sprzyjających roz-
wojowi gospodarczemu powiatu tczewskiego, biorąc pod uwagę wysoki 
potencjał ludzki, gospodarczy i tradycje regionalne. W liście intencyjnym 
przedstawiono takie działania programowe, jak np. „wzmacnianie powią-
zań pomiędzy lokalnymi przedsiębiorstwami, a otoczeniem instytucjonalnym, 
promocji lokalnej przedsiębiorczości, czy dostosowanie kierunków kształcenia 
w placówkach oświatowych powiatu tczewskiego do potrzeb lokalnego rynku 
pracy, a także stworzenie nowych miejsc pracy opartych na kluczowych sekto-
rach, działających na terenie powiatu tczewskiego oraz stworzenie warunków, 
zachęcających do pozostania w powiecie tczewskim wykształconych absolwen-
tów szkół i zagospodarowaniu ich potencjału zawodowego”150.

* * *

Pracodawcy Pomorza przywiązują wielką wagę do współpracy z me-
diami, dzięki którym umożliwiony jest kontakt ze społeczeństwem, gdyż 
umożliwia prezentację swoich poglądów i stanowisk w wielu bieżących spra-
wach, istotnych dla środowiska gospodarczego województwa pomorskiego. 
Dlatego też z inicjatywy Pracodawców Pomorza w związku ze zbliżającymi 
się wyborami do Europarlamentu 6 maja w studiu Telewizji Polskiej S.A. 
w Gdańsku odbyła się Debata o gospodarce. Wzięli w niej udział kandydaci 
na europosłów, przedstawiciele wszystkich zarejestrowanych komitetów wy-
borczych z województwa pomorskiego, którzy przedstawili swoje stanowiska, 
dotyczące czterech głównych tematów: europejskiej polityki energetycznej, 
programów unijnych regionu bałtyckiego, rybołówstwa i transeuropejskich 
korytarzy transportowych, łączących Pomorze z Europą południową. Dys-
kusję poprowadzili: Zbigniew Canowiecki oraz Piotr Świąc. Na widowni za-
siedli przedstawiciele środowiska gospodarczego województwa pomorskiego, 
reprezentanci przedsiębiorstw, należących do Pracodawców Pomorza151. 

* * *

Tradycyjnie Pracodawcy Pomorza zorganizowali doroczną rodzinną 
majówkę dla swoich członków. W 2014 roku odbywała się ona na Kocie-
wiu w Maleninie pn. Majówka Kwitnącej Jabłoni. Została przygotowana 

150 List intencyjny podpisany w dniu 5 maja 2014 roku w Tczewie, s. 1, 2. Tczew 
2014; archiwum Pracodawców Pomorza.

151 Archiwum Pracodawców Pomorza.

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie stymulacji 
lokalnego rozwoju gospodarczego w Powiecie 
Tczewskim pomiędzy Powiatem Tczewskim oraz 
Pracodawcami Pomorza i Regionalną Izbą Gospodarczą 
Pomorza. Od lewej: Marek Stawski, Wiceprezes 
Zarządu Pracodawców Pomorza, Grzegorz Sobieralski, 
Przewodniczący Zarządu Oddziału Tczewskiego 
Pracodawców Pomorza, Adam Protasiuk, Prezes 
Regionalnej Izby Gospodarczej w Gdańsku i Tomasz 
Limon, Dyrektor Zarządzający Pracodawców Pomorza 
(05.05.2014)
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w Jabłoniowym Dworku we współpracy z Fundacją Kociewie i Lokalną 
Grupą Działania Wstęga Kociewia w Tczewie. Patronat honorowy nad 
imprezą objął Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, 
partnerem zaś była Polska Spółka Gazownictwa. Dla uczestników przygo-
towano wiele atrakcji. Chętni mogli skorzystać z jazdy konnej lub spróbo-
wać kociewskich potraw regionalnych. Dla dzieci przygotowano dmuchaną 
zjeżdżalnię, trampoliny i bogaty program animacyjny: malowanie twarzy, 
lepienie z naczyń z gliny oraz konkursy i zabawy. Dużym zainteresowaniem 
cieszyła się wystawa zabytkowych motocykli i samochodów, natomiast pa-
sjonaci historii mogli oglądać pokaz rycerzy na koniach w wykonaniu od-
działu rekonstrukcyjnego polskiej husarii152. 

* * *

Kontynuując działania związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego 
Pracodawcy Pomorza wsparli organizacyjnie konferencję Region – Gospo-
darka – Unia zorganizowaną 15 maja w siedzibie firmy Ergo Hestia w Sopo-
cie. Konferencja była jedną z cyklu debat regionalnych zainicjowanych przez 
Pracodawców RP z kandydatami na posłów do Europarlamentu. Poruszono 
zagadnienia związane bezpośrednio z Pomorzem, takie jak zwiększanie in-
westycji przemysłowych, współpraca nauki z biznesem oraz kwestia poło-
żenia nacisku na finansowanie unijne przetwórstwa. Gości przywitał Piotr 
Kamiński, Wiceprezydent Pracodawców RP, który między innymi powiedział: 

– Wyborcy mają prawo wiedzieć, jakie konkretne rozwiązania pro-
ponują kandydaci do Parlamentu Europejskiego. O planach dotyczących 
rozwoju przedsiębiorczości w regionie mają również prawo wiedzieć po-
morscy pracodawcy. 

Teresa Kamińska z Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podkre-
śliła rolę parków naukowo-technologicznych w rozwoju regionów, które 
nazwała jednymi z najlepszych narzędzi wsparcia. Z kolei Marszałek Wo-
jewództwa Pomorskiego Mieczysław Struk podziękował Pracodawcom RP 
za zorganizowanie ważnego dla Pomorza spotkania, mówiąc:

– Jednym z najistotniejszych celów rozwoju regionu jest gospodarka. 
Przedsiębiorcy są częścią regionalnej wspólnoty, a tygiel kulturowy na Po-
morzu jest jego wielką wartością. Mamy potencjał, ale musimy go wyko-
rzystywać efektywniej. Nasz region nie będzie już konkurować niskimi 
kosztami pracy, dlatego musimy szukać nowych rozwiązań. A te rozwią-
zania tkwią właśnie w innowacji.

152 Tamże. 

Zdaniem kandydata na europosła Jana Kozłowskiego (PO), niezbędna 
jest synergia biznesu i nauki poprzez praktyczne zastosowanie nowoczesnych 
technologii. Kandydat postulował również przywrócenie roli i znaczenia 
szkół zawodowych. O potrzebie współpracy biznesu i nauki, jak również ko-
nieczności reform szkolnictwa wyższego, mówiła profesor Krystyna Strzała 
(SLD), która dostrzegła również szanse rozwojowe regionu pomorskiego 
w turystyce. Zdaniem Dariusza Adamowicza (PSL), należało promować 
powrót armatorów pod polską banderę. Kandydat zaproponował powrót 
do budownictwa komunalnego oraz rozwoju przemysłu spożywczego. 

Podczas debaty obecni byli także przedstawiciele biznesu. W opinii Zbi-
gniewa Borkowskiego, Prezesa Infracorr, środki unijne powinny być kiero-
wane na produktywność i wytwórczość, należy również rozwijać inteligentne 
technologie budowlane i energię odnawialną. Zdzisław Bahyrycz ze stoczni 
Crist S.A. stwierdził natomiast, że rozwój regionu nie musi opierać się tylko 
i wyłącznie na samym przemyśle. Jan Zacharewicz z Biura Doradztwa Eko-
nomicznego i Prawnego zwrócił uwagę na to, że Polska nałożyła na siebie 
ograniczenia, których nie ma w unijnych wytycznych:

– Niektóre kryteria wyboru przyznania środków są niedorzeczne, 
jak na przykład wymóg stworzenia konsorcjum, składającego się z sześ-
ciu podmiotów. 

Zgodziła się z nim Iwona Żygowska, Wiceprezes Gdańskich Inwestycji 
Komunalnych, która zwróciła się z prośbą do przyszłych europarlamenta-
rzystów, aby uprościć procedury przyznawania środków finansowych be-
neficjentom. Jej zdaniem niezbędna do stworzenia nowych miejsc pracy 
jest dalsza poprawa jakości infrastruktury:

– W tej kwestii stawiamy na zintegrowane inwestycje terytorialne. 
Dbajmy jednak nie tylko o inwestycje metropolitalne, lecz również o te 
mniejsze, występujące na terenie całego regionu153.

* * *

28 maja w Pałacu w Leźnie odbyło się spotkanie inauguracyjne oddziału 
w Żukowie, na którym zaprezentowano Pracodawców Pomorza – potencjał 
najstarszej i największej organizacji pracodawców na Pomorzu oraz zapro-
szono żukowskich przedsiębiorców do współpracy. Przestawione zostały 
możliwe obszary współdziałania, korzyści ze wspólnego inicjowania i rea-
lizowania ważnych dla przedsiębiorców oraz regionu zagadnień i projektów. 

153 Strona internetowa Pracodawców RP: http://www.pracodawcyrp.pl/region-
-gospodarka-unia/sopot/art,1,pomorze-walczy-o-rozwoj-marki.html.
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Goście mieli okazję poznać się, dowiedzieć się ciekawych rozwiązań i na-
rzędzi pomocy kierowanych do pracodawców. Zarząd Pracodawców Pomo-
rza w Żukowie został ustalony w następującym składzie: Przewodniczący 
– Witold Kluge z Mana Spa Sp. z o.o.; Wiceprzewodniczący – Ryszard Cze-
chowski z Przedsiębiorstwa Rolno-Inwestycyjnego Leźno; członkowie: Lech 
Winklas z Zakładu Remontowo-Budowlanego; Paweł Bugaj oraz Mariola 
Zmudzińska z Ośrodka Konferencyjno-Szkoleniowego Uniwersytetu Gdań-
skiego w Leźnie154. 

* * *

Rok 2014 obfitował w podróże zagraniczne członków Pracodawców Pomo-
rza w ramach misji gospodarczych i wizyt studyjnych. W dniach 4–6 czerwca 
20-osobowa grupa członków organizacji wyjechała do Norwegii z wizytą stu-
dyjną zorganizowaną w ramach projektu Dialog społeczny w Polsce i regionie 
pomorskim oraz dobre praktyki europejskie na przykładzie norweskim finanso-
wanym z Funduszy Norweskich i Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu 
społecznego. Głównym celem wyjazdu było pozyskanie wiedzy, dotyczącej 
dialogu społecznego w Norwegii, funkcjonującego tam w formie dialogu au-
tonomicznego ze śladowym udziałem strony rządowej. Pierwszym krokiem 
do zrozumienia norweskich realiów było spotkanie w siedzibie norweskiej 
organizacji pracodawców NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon), gdzie 

154 Archiwum Pracodawców Pomorza.

Henrik Munthe, jej przedstawiciel, przybliżył zasady i warunki funkcjono-
wania dialogu społecznego w Norwegii, a także strukturę NHO. Następnie 
odbyła się wizyta w siedzibie związków zawodowych LO (Landsorganisasjo-
nen i Norge), gdzie Knut Thonstad przedstawił zagadnienie dialogu społecz-
nego z perspektywy związków zawodowych oraz nakreślił ogólną sytuację 
gospodarczo-ekonomiczną Norwegii. Oba spotkania zakończyły się dys-
kusją, dotyczącą dialogu społecznego w Norwegii, działalności organizacji 
pracodawców i związków zawodowych, a także stosunków pracy. Henrik 
Munthe przyjął zaproszenie na jesienną konferencję, zamykającą projekt155. 

Należy podkreślić, że projekt był realizowany od lutego 2014 roku, i na 
jego zakończenie powstała Zielona księga w sprawie najlepszych praktyk 
w społecznym i trójstronnym dialogu. W księdze znalazła się charakterystyka 
barier, na jakie napotyka dialog społeczny w warunkach polskich, a także 
porównania i propozycje rozwiązań w odniesieniu do przykładu norwe-
skiego. Zielona księga została przekazana najwyższym władzom państwa 
w tym Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. 

* * *

155 Tamże. 

Spotkanie Oddziału Pracodawców Pomorza w Żukowie (28.05.2014)

Wizyta studyjna w Oslo 
w Norwegii. Tomasz 

Balcerowski, Wiceprezes 
Zarządu Pracodawców 

Pomorza w symbolicznym 
geście współpracy 

z Henrikem Munthe, 
przedstawicielem norweskiej 

organizacji pracodawców 
NHO (05.06.2014) 
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Głos Pracodawców Pomorza wielokrotnie wybrzmiewał na międzyna-
rodowych forach. Tak było również w trakcie 103. sesji Międzynarodowej 
Konferencji Pracy w Genewie, odbywającej się od 28 maja do 12 czerwca 
pod hasłem Budowanie przyszłości z godną pracą. Polskiej delegacji prze-
wodniczył Michał Maksymiuk, Kierownik Biura Programowego Pracodaw-
ców Pomorza. Podczas sesji plenarnej konferencji 5 czerwca zaprezentował 
wspólny głos organizacji pracodawców z Polski, dotyczący kwestii związa-
nych z rodzimym rynkiem pracy:

– Ostatnie półrocze to dla polskiej ekonomii okres odbudowy. Po-
prawie uległy wskaźniki konsumpcyjne i inwestycyjne. Dochody realne 
Polaków wzrastają najszybciej od pięciu lat, co widać w obszarze sprze-
daży detalicznej. Większa pewność siebie cechuje również pracodawców. 
Nie obawiają się oni powrotu kryzysu. Przedsiębiorcy skorzystali z fun-
duszy przygotowanych z myślą o trudnych czasach, inwestując i tworząc 
nowe miejsca pracy. Polski rynek pracy charakteryzuje niski poziom za-
trudnienia i aktywności zawodowej osób w wieku produkcyjnym. Kolej-
nym problemem jest bezrobocie i procesy emigracyjne wśród młodych. 
Polskie firmy mają trudności w znalezieniu wykwalifikowanych pracow-
ników, podczas gdy młode osoby bez pracy to już 25 procent bezrobot-
nych. Powinny zostać podjęte działania, mające na celu zarówno lepsze 
przygotowanie osób wkraczających na rynek pracy, jak i zachęcanie pra-
codawców do inwestowania w młodych kandydatów. 

W duchu walki z bezrobociem pod koniec maja wejdą w życie posta-
nowienia zmodyfikowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy. Cały zakres rozwiązań został opracowany z myślą o aktywi-
zacji bezrobotnych i podniesieniu jakości świadczeń. Ustawa dostarcza 
rozwiązań dla różnych grup na rynku pracy, wliczając młodych, osoby 
starsze oraz rodziców, powracających do pracy po urlopach rodziciel-
skich. Przykładem jest rozwiązanie przygotowane z myślą o wspieraniu 
aktywności zawodowej osób 50+ i 60+, polegające na częściowym fi-
nansowaniu nowo zatrudnionych. Kolejnym wsparciem jest dotacja na 

zasiedlenie, pokrywająca koszty wynajęcia mieszkania osób, które zna-
lazły zatrudnienie poza swoim miejscem zamieszkania. 

Pracodawcy zgodnie potwierdzają potrzebę odbudowy dialogu spo-
łecznego. Naszym zdaniem, instytucja dialogu trójstronnego w Polsce 
powinna być niezależna od rządu, samodzielna finansowo i oparta na ro-
tacyjnym zarządzie. Jednocześnie podkreślamy potrzebę wzmocnienia 
profesjonalizacji i zwiększenie poziomu eksperckiego pośród nowych 
instytucji trójstronnych. Pragniemy lepszych, pod względem meryto-
rycznym, dyskusji, decyzji i opinii na temat zagadnień ekonomicznych 
i społecznych156. 

W tym miejscu warto przypomnieć, że Międzynarodowa Konferencja 
Pracy jest najwyższym organem decyzyjnym Międzynarodowej Organi-
zacji Pracy – International Labour Organization. Odbywa się corocznie 
w czerwcu i gromadzi członków trójstronnych delegacji ze 186 państw 
członkowskich. W tym czasie omawiane są najistotniejsze aktualnie kwe-
stie związane z funkcjonowaniem rynku pracy w wymiarze krajowym oraz 
międzynarodowym. Konferencje składają się z sesji plenarnych i komitetów 
technicznych. Podczas sesji plenarnych delegaci uczestniczą w dyskusji nad 
raportami przewodniczącego Rady Administracyjnej i dyrektora general-
nego. Ponadto mogą się wówczas odbywać posiedzenia z udziałem gości 
honorowych – w tym głów państw czy szefów rządów157.

* * *

Pracodawcy Pomorza systematycznie poszerzają współpracę z pomor-
skimi uczelniami. 12 czerwca w imieniu organizacji Prezes Zbigniew Ca-
nowiecki i Dyrektor Tomasz Limon podpisali porozumienie o współpracy 
z Instytutem Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdań-
skiego, reprezentowanym przez profesor Beatę Pastwę-Wojciechowską, 
dziekan Wydziału Nauk Społecznych. Porozumienie dotyczyło nawiązania 
współpracy z Pracownią Psychologii Badań Biznesu Instytutu Psychologii 
uczelni, kierowaną przez doktora Zdzisława Nieckarza, szczególnie w za-
kresie badań oraz warsztatów i szkoleń, dotyczących psychologii biznesu. 
Pracodawcy Pomorza dzięki temu porozumieniu zyskali wsparcie eksper-
tów w konferencjach, projektach edukacyjnych czy też przy opracowywa-
niu analiz z tego zakresu tematycznego158. 

156 Strona internetowa Międzynarodowej Organizacji Pracy: http://mop.pl/
html/index1.html#polska_w_mop/mkp2014.html.

157 Archiwum Pracodawców Pomorza.
158 Tamże. 

Michał Maksymiuk, Kierownik 
Biura Programowego 
Pracodawców Pomorza, 
przemawia podczas 103. sesji 
Międzynarodowej Konferencji 
Pracy w Genewie (05.06.2014) 
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* * *

Zgodnie z wymogami statutowymi 24 czerwca odbyło się sprawozdaw-
cze Zgromadzenie Ogólne członków Pracodawców Pomorza. Na początku 
Wicewojewoda Pomorski Michał Owczarczak wręczył odznaczenia pań-
stwowe nadane na wniosek Pracodawców Pomorza przez prezydenta Rzecz-
pospolitej Polskiej. 

Złote Krzyże Zasługi otrzymali: Krzysztof Balcerzak, Elżbieta Hass-Dar-
nowska, Marek Radecki, Wojciech Szczepański. Srebrnym Krzyżem Zasługi 
odznaczeni zostali: Szczepan Gapiński i Jerzy Jerkiewicz. Brązowym Krzy-
żem Zasługi: Zbigniew Walędzik i Adam Lipczyński. 

Złotym Medalem Za Długoletnią Służbę: Henryk Gozdalski, Jerzy Kortas 
i Bożena Plewa. Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę: Tomasz Balce-
rowski i Łucjan Smogulecki, a Brązowym Medalem Za Długoletnią Służbę: 
Waldemar Jagiełło, Iwona Kielas, Aleksandra Kochanowska, Tomasz Limon 
i Zbigniew Walędzik.

Z kolei odznakami honorowymi Za Zasługi dla Pracodawców Pomorza 
wyróżnione zostały następujące osoby: Lech Parell, Prezes Zarządu Radia 
Gdańsk SA, Maciej Lisicki, Wiceprezydent Miasta Gdańska ds. Polityki Ko-
munalnej, Mieczysław Szczepański, Okręgowy Inspektor Pracy w Gdańsku, 
Tomasz Lechowicz, Dyrektor Wydziału Skarbu UM w Gdańsku, Waldemar 
Rydlewski ,Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Zasobami Gdańskiego Za-
rządu Nieruchomości Komunalnych.

Członkowie organizacji zapoznali się ze sprawozdaniem organów statu-
towych organizacji, podjęli także dyskusję nad kierunkiem działań organiza-
cji w dalszych latach. Sprawozdanie z prac Zarządu Pracodawców Pomorza 
omówił Prezes Zbigniew Canowiecki. Szczególne zainteresowanie wśród 
zgromadzonych wzbudziły bieżące działania organizacji, w tym te związane 
z problemem wysokich kosztów zakupu energii elektrycznej na Pomorzu159. 

* * *

159 Tamże. 

W przepełnionej sali Nadbałtyckiego Centrum Kultury 25 czerwca spot-
kali się przedstawiciele świata kultury, sztuki, mediów, nauki, polityki i bi-
znesu, aby uczestniczyć w wieczorze autorskim Barbary Kanold, autorki 
książki Biznesmen z sercem społecznika. Podczas promocji książki napisanej 
w formie wywiadu-rzeki ze Zbigniewem Canowieckim, Prezesem Zarządu 
Pracodawców Pomorza, fragmenty książki odczytał aktor Jerzy Kiszkis, na-
tomiast spotkanie poprowadził Piotr Świąc z Telewizji Polskiej. Dla licznie 
przybyłej reprezentacji pracodawców szczególnie interesujące były wspo-
mnienia związane z aktywnością społeczną bohatera książki w organizacjach 
samorządu gospodarczego oraz związkach pracodawców160.

* * *

Miesiące letnie – lipiec i sierpień – kojarzone na ogół z mniejszą inten-
sywnością działań podejmowanych przez różne organizacje, nie spowolniły 
aktywności Pracodawców Pomorza. Pierwszego lipca gościli oni bowiem 
w swojej siedzibie ukraińskich i polskich przedsiębiorców. Obecny był kon-
sul generalny Ukrainy w Gdańsku, profesor doktor habilitowany Myron Jan-
kiw. Przedstawiono polskim przedsiębiorcom obecną sytuację na Ukrainie 
w kontekście współpracy biznesowej obu krajów i możliwości inwestowa-
nia polskich firm na Ukrainie. Na prośbę strony ukraińskiej w spotkaniu 
uczestniczyli głównie przedstawiciele polskich firm z branży stoczniowej 
oraz produkujących konstrukcje stalowe161. 

* * *

160 Tamże.
161 Tamże. 

Podpisanie porozumienia 
o współpracy z Instytutem 
Psychologii na Wydziale Nauk 
Społecznych Uniwersytetu 
Gdańskiego, którego Dziekanem 
jest obecna na zdjęciu 
profesor UG, doktor habilitowana 
Beata Pastwa-Wojciechowska 
(10.06.2014)

Profesor doktor 
habilitowany 

Myron Jankiw, 
Konsul 

Generalny 
Ukrainy 

w Gdańsku 
(w środku) 

u Pracodawców 
Pomorza 

na spotkaniu 
polskich 

i ukraińskich 
przedsiębiorców 

(01.07.2014) 
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Warto w tym momencie zaznaczyć, że siedziba Pracodawców Pomo-
rza nie jest przestrzenią przeznaczoną jedynie dla środowiska sensu stricto 
biznesowego. Dnia 4 lipca rozpoczęła w Gdańsku-Wrzeszczu działalność 
Fundacja Alegoria Kultury. Założona z myślą o integracji mieszkańców oraz 
budowie społeczeństwa obywatelskiego, poprzez regularną organizację kon-
certów, spektakli teatralnych, warsztatów i spotkań z ciekawymi osobami, 
fundacja otrzymała od miasta lokal przy ulicy Dmowskiego 10 BC, który 
obecnie znajduje się w trakcie remontu. Wychodząc naprzeciw potrzebom 
fundacji, która chwilowo nie miała miejsca dla realizacji swojej misji, Zbi-
gniew Canowiecki zaprosił fundację – na czas przejściowy – do wnętrz 
Pracodawców Pomorza. Dzięki temu Włodzimierz Dębski, prezes zarządu 
fundacji, witał sympatyków Alegorii Kultury AKAPELLO pod adresem 
Alei Zwycięstwa 24 w każdy drugi czwartek miesiąca. Przyjęto, że gospo-
darzem spotkań jest kolejny członek klubu (liczącego już ponad pięćdzie-
siąt osób), który prowadzi całe wydarzenie i prezentuje swoje artystyczne  
fascynacje. 

– Bardzo cenimy sobie możliwość spotykania się w siedzibie Praco-
dawców Pomorza, a członkowie są nieustająco zachwyceni miejscem, 
atmosferą, i kameralnością – przyznaje Włodzimierz Dębski. – Gościli-
śmy malarza Zdzisława Lewandowskiego, zrealizowaliśmy wieczór poezji 
Grażyny Brylskiej i Miry Kieniewicz-Kopczyńskiej, odwiedził nas rzeź-
biarz Stanisław Butrymowicz. Ponadto odbył się tu benefis barda gdań-
skiego Lecha Bądkowskiego, z okazji czterdziestolecia jego działalności 
estradowej. Spotkaliśmy się również z docentem habilitowanym dokto-
rem Bogusławem Borysem, psychologiem klinicznym. Było to spotka-
nie autorskie z okazji wydania jego kolejnej książki. 

* * *

Z kolei 14 lipca przyniósł następną ciekawą debatę w siedzibie orga-
nizacji. Na spotkaniu zatytułowanym O Energetyce i Energii pojawili się: 
minister środowiska Maciej Grabowski, radca ministra gospodarki Beata 
Jaczewska, wicewojewoda pomorski Michał Owczarczak, marszałek wo-
jewództwa Mieczysław Struk, wójt gminy choczewo, przedstawiciele Po-
litechniki Łódzkiej i Gdańskiej. Byli też ludzie biznesu: Teresa Kamińska, 
prezes zarządu PSSE, oraz przedstawiciele zarządów firm energetycznych: 
Energa S.A., Energa Operator S.A., PGE EJ Sp. z o.o. Debatę rozpoczęto od 
diagnozy problemów w ujęciu regionalnym oraz z punktu widzenia firm 
energetycznych oraz biznesu pomorskiego. Głos zabrali między innymi: 
Maciej Grabowski (rozwój energetyki w województwie pomorskim a od-
działywanie na środowisko w kontekście pozyskiwania gazu łupkowego, 

wiatrowej energii odnawialnej oraz energetyki jądrowej), profesor Walde-
mar Kamrat z Politechniki Gdańskiej (ogólna sytuacja energetyczna woje-
wództwa pomorskiego, bezpieczeństwo energetyczne oraz stan inwestycji 
energetycznych na Pomorzu), Jarosław Wejer z Ernst&Young (ceny energii 
elektrycznej w kraju i na Pomorzu – przyczyny i potrzeby zmian w prawie 
energetycznym). Debata zakończyła się ustaleniem konieczności przygoto-
wania przez Pracodawców Pomorza wniosków i zaleceń oraz propozycji dla 
rządu zmian w ustawodawstwie dotyczącym między innymi harmonizacji 
stawek dystrybucyjnych oraz rozliczania kosztów związanych z podłącza-
niem producentów zielonej energii w sposób umożliwiający wyrównanie 
możliwości konkurencyjnych firm energetycznych w kraju162.

* * *

Z inicjatywy Aleksandry Harasiuk, przewodniczącej Sekcji Handlu 
i Usług Pracodawców Pomorza, 4 sierpnia powstała Platforma Przedsię-
biorczości imienia Henryka Kaczmarka-Kanolda, nawiązująca do wielko-
polskiego przedsiębiorcy przemysłu cukierniczego. Platforma, skierowana 
do wszystkich zainteresowanych współpracą pomiędzy pomorskimi prak-
tykami biznesu a szkołami ponadgimnazjalnymi, została powołana na pod-
stawie uchwały Zarządu Pracodawców Pomorza. Cele powstania platformy, 
to między innymi: wzbogacenie zajęć szkolnych z zakresu podstaw przed-
siębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego; 
tworzenie relacji pomiędzy interesariuszami poprzez tworzenie grup ro-
boczych, aktywną współpracę środowisk, konsultacji międzysektorowych; 
rozwój kluczowych kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych, z na-
ciskiem na rozwój przedsiębiorczości i inicjatywności; podnoszenie kompe-
tencji nauczycieli tematyki związanej z przedsiębiorczością poprzez szkolenia 
i seminaria; długofalową inwestycję w cel, jakim jest aktywizacja zawodowa 
młodzieży, oraz budowanie postawy aktywnej na rynku pracy163. 

162 Tamże. 
163 Archiwum Pracodawców Pomorza.

Liu Yuanyuan, Konsul Generalny 
Chińskiej Republiki Ludowej, 

gościem Prezesa Pracodawców 
Pomorza (06.08.2014) 
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* * *
We wrześniu Pracodawcy Pomorza powrócili do problematyki Strate-

gii 2030, biorąc udział w spotkaniach i warsztatach Komitetu Sterującego 
Strategii 2030, który odbywał się w trzech lokalizacjach: Pomorskim Parku 
Naukowo-Technologicznym w Gdyni (5, 9, 12 września), gdańskim Inku-
batorze Starter (11 września) i Urzędzie Miasta Sopotu (15 września). Eks-
perci, samorządowcy, przedstawiciele kluczowych firm, uczelni i organizacji 
pozarządowych zapoznali się z projektami diagnoz sektorowych metropolii.

Profesor Krystyna Gawlikowska-Hueckel z Instytutu Rozwoju w Sopo-
cie, kierująca zespołem ekspertów przygotowujących strategię, wyjaśniała 
znaczenie projektu: 

– Metropolie są we współczesnym świecie biegunami wzrostu. W nich 
powstaje większość globalnego produktu brutto. Zasysając zasoby ludzkie 
i kapitałowe, mają zdolność kreowania pozytywnych efektów dla otoczenia. 

Obecny na spotkaniu Komitetu Sterującego Marek Wójcik, dyrektor 
Związku Powiatów Polskich, podkreślał zaś:  

– To spotkanie jest najlepszym dowodem, że wasza współpraca układa 
się dobrze. Dotyczy to nie tylko płaszczyzny samorządowej, ale i part-
nerstwa z biznesem, organizacjami pozarządowymi. Jednak, by odnieść 
sukces i wykorzystać to, co będzie zawierała strategia, jej autorzy powinni 
wskazać nie tylko, co zrobić, ale także jak to zrobić i kto ma to zrobić164. 

* * *

164 Tamże.

Dnia 19 września nastąpiło długo oczekiwane, również przez środowisko 
przedsiębiorców i pracodawców, otwarcie Gdańskiego Teatru Szekspirow-
skiego. Jego dyrektor, profesor Jerzy Limon, okres promowania idei, a później 
budowy teatru, określał jako wieloletni bieg z przeszkodami. Etapy powsta-
wania teatru pamięta dobrze prezes Zbigniew Canowiecki, który sprawuje 
funkcję przewodniczącego Fundacji Teatrum Gedanense i przewodniczącego 
Rady Programowej Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Jak sam określił, 
dołączył do trupy teatralnej Teatru Gedanense dwadzieścia lat temu: 

– Najpierw był tylko zapał i uporczywe propagowanie idei. W pewnym 
momencie pojawiły się fundusze unijne, a prezydent Gdańska Paweł Ada-
mowicz podarował fundacji działkę pod budowę. Projekt stworzył wło-
ski architekt Renato Rizzi. Kamień węgielny wkopano w 1999 roku. Już, 
już wydawało się, że wszystko pójdzie jak po maśle, kiedy we wrześniu 
2012 trzeba było rozwiązać umowę z wykonawcą, ponieważ ten, wpadłszy 
w kłopoty, radykalnie spowolnił prace budowlane. Po kolejnym przetargu 
wykonawcą została firma NDI z Sopotu Jerzego Gajewskiego i prace ru-
szyły pełną parą. Budowa była niezwykłym wyzwaniem dla firmy NDI, 
która świetnie poradziła sobie z tym zadaniem, szczególnie z realizacją 
otwieranego dachu teatru, aby można było grać również pod gołym nie-
bem, jak w siedemnastowiecznym Teatrze Elżbietańskim bywało165. 

W piątkowy wieczór przybyły do Gdańska osobistości ze świata kultury, 
nauki, biznesu i polityki, w tym premier Donald Tusk, marszałek Senatu RP 
Bogdan Borusewicz oraz minister kultury i dziedzictwa narodowego pro-
fesor Małgorzata Omilanowska166.  

* * *

165 Opracowanie: Anna Kłos; archiwum Pracodawców Pomorza. 
166 Tamże. 

Spotkanie Platformy Przedsiębiorczości im. Henryka Kaczmarka- 
-Kanolda zorganizowanej z inicjatywy Aleksandry Harasiuk 
(w środku) (07.08.2014)

Zbigniew Canowiecki 
i Mieczysław 

Struk, marszałek 
województwa 
pomorskiego, 
na spotkaniu 

z przedsiębiorcami 
w Pałacu w Leźnie, 

dotyczącym 
Pomorskiej Kolei 

Metropolitalnej 
(30.09.2014)
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Dnia 10 października przedstawiciele Pracodawców Pomorza uczest-
niczyli w gdyńskim Międzynarodowym Forum Gospodarczym, mającym 
na celu między innymi budowanie platformy wymiany informacji i opinii 
pomiędzy praktykami biznesu oraz przedstawicielami świata nauki. Wszyst-
kie panele odbywały się w Centrum Konferencyjnym Pomorskiego Parku 
Naukowo-Technologicznego w Gdyni. Główne założenia tematyczne fo-
rum brzmiały: przyszłość gospodarki europejskiej w świetle dynamicznych 
zmian polityczno-gospodarczych na świecie, szanse polskiej gospodarki 
morskiej na tle procesów reindustrializacji Europy, skuteczna polityka kul-
turalna samorządów, budowanie marki poprzez kulturę, rozwój gospodar-
czy regionów w kontekście mobilności geograficznej oraz polityka unijna 
wobec jednolitego rynku pracy. Odbyły się trzy panele tematyczne: Gospo-
darka Morska, Kultura jako czynnik rozwoju miast oraz Jednolity rynek pracy 
w ramach Unii Europejskiej. W prelekcjach i warsztatach wzięło udział po-
nad sześciuset uczestników167. 

* * *

Październik i  listopad obfitował w dziesiątki interesujących spotkań. 
Wspomnijmy chociażby o tym, które odbyło się 12 listopada. Gościem 
Pracodawców Pomorza był tego dnia Władysław Frasyniuk. Frekwencja 
była imponująca. Wszyscy byli ciekawi, jak człowiek-legenda Solidarności, 
uczestnik obrad okrągłego stołu, odnalazł się we współczesnej rzeczywisto-
ści. Temat spotkania brzmiał: Od opozycjonisty do biznesmena. Osią dysku-
sji były dwa pytania: dlaczego w Polsce nastąpił kryzys dialogu społecznego 
i dlaczego związki zawodowe wycofały się z Komisji Trójstronnej? Wszyscy 
obecni na spotkaniu zgodzili się, że formuła współpracy w Komisji Trój-
stronnej powinna zostać definitywnie zmieniona. Władysław Frasyniuk oce-
nił krytycznie zarówno stronę związkową, szczególnie NSZZ „Solidarność”, 
jak również politykę rządu podkreślając, że w Polsce jest coraz mniej dia-
logu społecznego. Jeśli chodzi o związki zawodowe, powinny one zdaniem 
gościa wyjść z zakładów pracy, gdzie mają pokusę zbyt ścisłej współpracy 
ze stroną właścicielską, która je utrzymuje. W trakcie dyskusji głos zabrała 
między innymi Teresa Kamińska z Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej, która za główną wadę polskiego systemu polityki uważała brak konty-
nuacji tego, co dobrego w gospodarce udało się wypracować. Zaznaczyła, 
że przy każdej zmianie partii u władzy, nowo wybrani koniecznie chcą za-
czynać wszystko od nowa, tymczasem prawidłowo funkcjonującą gospo-
darkę buduje się systematycznie – cegiełka po cegiełce168. 

167 Strona internetowa wydarzenia: http://forum.gdynia.pl/.
168 Opracowanie: Anna Kłos; archiwum Pracodawców Pomorza. 

* * *

Na doroczne wigilijne spotkanie w siedzibie Pracodawców Pomorza 
przybyła tak duża liczba przedsiębiorców z całego regionu, że prezes Zbi-
gniew Canowiecki zastanawiał się, czy w przyszłości nie organizować tych 
spotkań w obiektach o większych możliwościach lokalowych. Tradycyjnie 

Uczestnicy warsztatów w ramach programu edukacyjnego pn. WiWAG gra 
ekonomiczna, zorganizowanego przez Pracodawców Pomorza i Rotary Club 

(24.10.2014) 

Spotkanie Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza 
z przedsiębiorcami w siedzibie Pracodawców Pomorza (03.11.2014)
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przybyli przedstawiciele władz państwowych (wojewoda) i samorządowych 
(marszałek i prezydenci miast). Najważniejszym gościem w tym dniu był 
jednak arcybiskup senior Tadeusz Gocłowski, który w swoim wystąpieniu 
podkreślił rodzinny charakter świąt i wyraził zadowolenie, że pracodawcy 
pomorscy stanowią jedną wielką rodzinę dzięki swojej organizacji. Kolędę 
Gdy się Chrystus rodzi… zaintonował swym urzekającym basem Rafał Za-
wadzki. Oprawę wigilijną: choinki, bombki, stroiki, gwiazdy betlejemskie 
oraz wszelkie inne akcesoria tworzące bożonarodzeniowy nastrój zapewniła 
Justyna Kaleta, a posiłek wigilijny przygotowały restauracje i hotele nale-
żące do Pracodawców Pomorza.

W tym wyjątkowym dniu trzy osoby otrzymały Odznaki Honorowe 
Za Zasługi dla Pracodawców Pomorza: dyrektor Departamentu Rozwoju 
Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Włodzimierz Szordykowski, 
prezes Base Group Barbara Sergot-Golędzinowska oraz prezes Zarządu 
Morskiego Portu Gdynia Janusz Jarosiński. Tak zakończył się kolejny, wy-
pełniony po brzegi wydarzeniami biznesowymi i gospodarczymi rok dzia-
łalności pomorskiej organizacji pracodawców169. 

169 Tamże. 

10. ROK 2015.  
Nowe inicjatywy  
i programy

Rok 2015 obfitował, tak jak kilka poprzednich lat, wieloma istotnymi 
inicjatywami Pracodawców Pomorza. Warto przypomnieć te najważniej-
sze. Na początku stycznia pracodawcy poruszeni sytuacją rodzin ukraiń-
skich polskiego pochodzenia, które przybyły do naszego kraju z obszarów 
ogarniętych wojną, postanowili zainicjować program pomocowy. Z inicja-
tywy prezesa Przedsiębiorstwa Budowlanego Kokoszki Kazimierza Empla 
Pracodawcy Pomorza wystosowali 19 stycznia do Ryszarda Stachurskiego, 
wojewody pomorskiego następujące pismo:

„W związku z informacjami o przyjeździe do Polski wielu ukraińskich 
rodzin pochodzenia polskiego z rejonów wschodniej Ukrainy ogarniętej 
wojną, Pracodawcy Pomorza chcieliby zainicjować akcję MIESZKANIE 
I PRACA DLA RODAKA.

Wydaje się, że wspólnymi siłami władz samorządowych, deweloperów 
i przedsiębiorców można zapewnić naszym rodakom w potrzebie mieszkania 
i pracę. Gdyby chociażby każde miasto pomorskie zapewniło jedno miesz-
kanie zakupione ze składek lokalnych przedsiębiorców, mieszkańców oraz 
gminy na preferencyjnych zasadach finansowych od miejscowego dewelo-
pera, to pomoc naszego regionu byłaby znacząca. Z dokonanego przez nas 
rozeznania wśród członków naszej organizacji wynika, że z zatrudnieniem 
członków rodzin ukraińskich również nie byłoby problemu.

Podejmując tą akcję, pamiętamy, że wielu Polaków wyjeżdżających z na-
szej ojczyzny w okresie stanu wojennego i w okresie późniejszym do innych 
krajów otrzymywało tam pomoc materialną, mieszkania i pracę. Przyszedł 
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czas, kiedy my powinniśmy dokonać tego samego, zapewniając w tym za-
kresie pomoc naszym ukraińskim rodakom…”170.

Podobne pisma organizacja wysłała do władz samorządowych miast 
pomorskich. Pracodawcy Pomorza z udziałem swoich firm członkowskich 
bezpośrednio objęli opieką trzy rodziny, zapewniając mieszkania wraz z wy-
posażeniem oraz pracę dla osób dorosłych i szkoły dla dzieci. Małgorzata 
Lipska z biura Pracodawców Pomorza nadal monitoruje te rodziny, wspie-
rając je i pomagając załatwiać wszelkie niezbędne sprawy. 

* * *

Zgodnie z tradycją, na początku roku odbyła się Gala Evening Pracodaw-
ców Pomorza. Tym razem już 16 stycznia do AmberExpo przybyło ponad 
sześciuset uczestników – głównie przedsiębiorców i biznesmenów. Nagro-
dzono najlepsze firmy w regionie i  ich menedżerów, dbających nie tylko 
o sukces ekonomiczny firmy, ale również o pracowników i relacje z otocze-
niem. Na wspaniałą galę oprócz przedsiębiorców przybyli również przed-
stawiciele świata polityki, samorządów, nauki, kultury i mediów. Gościem 
specjalnym uroczystości była Krystyna Janda – nie tylko wybitna aktorka 
filmowa i teatralna, ale równie doskonała bizneswoman. Rozmowę z nią 
przeprowadził Zbigniew Canowiecki, z którym, jak powiedziała, przyjaźni 
się od wielu lat i od niego uczyła się biznesu. Zaznaczyła, że w jej przy-
padku sztuka i biznes harmonijnie się uzupełniają, ponieważ teatr (a kieruje 
dwoma) jest swego rodzajem przedsiębiorstwem. Krystyna Janda w bardzo 
emocjonalny sposób omówiła różnice pomiędzy tradycyjnie postrzeganym 
przedsiębiorstwem a firmą zwaną teatrem. Teatry, którymi kieruje, mają 
ograniczone możliwości rozwojowe, ponieważ łącznie dysponuje w nich 
tylko siedmiuset miejscami i tej ilości nie można zwiększyć. W swojej dzia-
łalności sztukę wysoką (Teatr Polonia) łączy z rozrywkową (Och-Teatr) 
i często ta rozrywkowa musi zapracować na tę ambitną171.

Podczas gali przyznano nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach. 
Tytuł Pomorski Pracodawca Roku 2014 w każdej kategorii otrzymywała 
jedna z wyróżnionych firm zgodnie z łacińską sentencją primus inter pares 
– pierwszy wśród równych. 

W kategorii małe przedsiębiorstwo laureatami zostały firmy: Biuro Kom-
pleksowej Obsługi Firm J&J s.c.; Edoradca sp. z o.o. S.K.A.; Vivadental sp. 
z o.o. i Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Temis Tadeusz Skajewski. 
Tytuł Pomorski Pracodawca Roku 2014 otrzymała firma Vivadental sp. z o.o.

170 Archiwum Pracodawców Pomorza. 
171 Opracowanie: Anna Kłos; archiwum Pracodawców Pomorza.

Gościem specjalnym Gali 
Evening 2015 była Krystyna 

Janda, która wyjaśniała, czym 
firma zwana teatrem różni się 
od tradycyjnie postrzeganego 
przedsiębiorstwa (16.01.2015) 

Wioletta Szycik, Prezes Firmy 
Vivadental Sp. z o.o. (z prawej), 
odebrała statuetkę w kategorii: 

małe przedsiębiorstwo 
(16.01.2015)

Spośród średnich przedsiębiorstw 
wybrano Zakład Usług 

Inżynierskich Eldro-FL sp. z o.o. 
Na zdjęciu: jego Prezes, Mirosław 

Eggert (16.01.2015)

Firma Prime Food sp. z o.o., 
której Prezes Paweł Nowak 

odebrał nagrodę w kategorii: 
duże przedsiębiorstwo 

(16.01.2015) 

Nagrodę specjalną Złoty 
Oxer przyznano Zbigniewowi 

Ciecholewskiemu, założycielowi 
i Prezesowi firmy Ciecholewski 

Wentylacje sp. z o.o. 
(16.01.2015)
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W kategorii średnie przedsiębiorstwo laureaci to: Klimawent SA; Mo-
stostal Pomorze SA, Secespol sp. z o.o. oraz Zakład Usług Inżynierskich 
Eldro-FL sp. z o.o., który otrzymał tytuł Pomorski Pracodawca Roku 2014.

W kategorii duże przedsiębiorstwo laureatami zostały firmy: Grupa 
GPEC; Szpital Specjalistyczny w Prabutach sp. z o.o.; Prime Food sp. z o.o. 
oraz WNS Pomorze sp. z o.o. Statuetką i tytułem Pomorski Pracodawca 
Roku 2014 nagrodzono przedsiębiorstwo Prime Food sp. z o.o.

Niezależnie od nagród przyznanych w konkursie Pomorski Pracodawca 
Roku wręczono niezwykle prestiżową Nagrodę Specjalną Złoty Oxer, przy-
znawaną dla przedsiębiorcy, który dzięki swojej wizji oraz determinacji 
i konsekwencji stworzył przedsiębiorstwo, będące dumą pomorskiego śro-
dowiska gospodarczego. W tym roku kapituła przyznała statuetkę Złotego 
Oxera Zbigniewowi Ciecholewskiemu, założycielowi i prezesowi firmy Cie-
cholewski Wentylacje sp. z o.o. zajmującą się produkcją oraz wykonaniem 
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Laudację wygłosił senator RP, 
profesor doktor habilitowany inżynier Edmund Wittbrodt. Przypomniał, że 
pierwszy znaczący sukces firma odniosła wtedy, kiedy w Kościerzynie, po 
kilkuletniej przerwie, ruszyła budowa szpitala. Dyrekcja budowy powierzyła 
wykonanie całości instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej mało wtedy 
znaczącej wiejskiej firmie z Koźmina koło Skarszew. Dzisiaj przedsiębior-
stwo, zatrudniające ponad czterysta osób, realizuje siedemdziesiąt procent 
produkcji dla zagranicznych inwestorów z Niemiec, Szwecji, Francji, Wiel-
kiej Brytanii i Szwajcarii. Instalacje firmy montowane były na jednostkach 
pływających, takich jak: statek Queen Mary II, cztery wielkie wycieczkowce 
AIDA, jacht rosyjskiego multimilionera Abramowicza, korweta dla polskiej 
marynarki i dziesięć dla niemieckiej, dwie platformy do stawiania na morzu 
elektrowni wiatrowych. Na Pomorzu firma zrealizowała kompletne instalacje 
wentylacyjne na przykład w gdańskim CH Madison, w licznych obiektach 
Polpharmy i Biotonu, biurowcu Lotosu oraz Ikei w Gdańsku. Elementy produ-
kowane przez firmę znajdziemy również w instalacjach PGE Arena i szeregu 
obiektach rozbudowujących się uczelni trójmiejskich. Na zakończenie gali 
poinformowano, że wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński 
odznaczył prestiżowymi Medalami za Zasługi w Rozwoju Gospodarki Rze-
czypospolitej Polskiej prezesa Pracodawców Pomorza Zbigniewa Canowie-
ckiego i prezesa firmy Ciecholewski Wentylacje Zbigniewa Ciecholewskiego. 
Wręczyła je podczas gali wiceminister gospodarki Grażyna Henclewska172. 

* * *
W ramach współpracy z branżowymi organizacjami gospodarczymi 

przedstawiciele Pracodawców Pomorza uczestniczyli 20 stycznia w uro-

172 Tamże. 

czystości związanej z ćwierćwieczem istnienia Izby Projektowania Budow-
lanego, która odbyła się w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego 
S.A. w Gdańsku – siedzibie Regionu Północnego Izby. Na spotkanie, którego 
gospodarzem był przewodniczący Regionu Północnego IPB Jan Kosiedow-
ski, przybyli licznie zaproszeni goście, w tym wicemarszałek województwa 
pomorskiego Ryszard Świlski, wiceprezydent Gdańska Wiesław Bielawski, 
przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa 
Ryszard Trykosko oraz przewodniczący Pomorskiej Okręgowej Izby Inży-
nierów Franciszek Rogowicz. W swoim wystąpieniu powitalnym Jan Kosie-
dowski podkreślił, że dzięki przewidywalności oraz stabilności i ciągłości 
w działaniu obecnych władz samorządowych, wiele inwestycji w regio-
nie udaje się realizować, co nie jest bez znaczenia dla firm z IPB, repre-
zentujących sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Omówił sytuację 
firm specjalizujących się w realizacji projektów urbanistycznych, szczegól-
nie po rozwiązaniu Izby Urbanistów. Z kolei Zbigniew Canowiecki złożył 
w imieniu Pracodawców Pomorza gratulacje z okazji dwudziestopięciolecia 
Izby Projektowania Budowlanego, życząc wszystkim jej członkom satysfakcji 
z wykonywania wspaniałego zawodu oraz dobrych perspektyw zawodowego 
rozwoju. Podziękował również za dotychczasową współpracę i podejmo-
wanie wspólnych działań na rzecz rozwoju naszego pomorskiego regionu. 

* * *

Podpisanie porozumienia z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, 
dotyczącego powołania Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji. 

Od lewej: Ireneusz Pawłowski, Kierownik Pomorskiego Centrum Arbitrażu 
i Mediacji oraz Sławomir Halbryt, Prezes Pomorskiej Izby Gospodarczej 

Pomorza (23.01.2015) 
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Dnia 5 marca przedstawiciele Pracodawców Pomorza uczestniczyli 
w warsztatach eksperckich dotyczących wyzwań rozwojowych i ich wpły-
wie na kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym województwa 
w perspektywie roku 2030. Warsztaty odbyły się w Centrum Hewelianum 
w Gdańsku. W interdyscyplinarnych zespołach poszukiwano odpowiedzi 
na pytanie, jaki model struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa 
powinien być podstawą jego polityki przestrzennej oraz jej wdrażania przy 
pomocy instrumentów polityki rozwoju w perspektywie długofalowej. Dys-
kutowano nad sposobami równoważenia rozwoju województwa, najistot-
niejszymi uwarunkowaniami, które wpłyną na jego strukturę przestrzenną, 
oraz o potencjałach i zagrożeniach, jakie ze sobą niosą. Prezentacje wpro-
wadzające w tematykę warsztatów brzmiały: Foresight regionalny Pomorze 
2030 – scenariusze rozwoju gospodarczego (Maciej Dzierżanowski, Insty-
tut Badań nad Gospodarką Rynkową), Relacje funkcjonalno-przestrzenne 
między ośrodkami miejskimi województwa pomorskiego i  ich otoczeniem 
(Arkadiusz Kołoś, Uniwersytet Jagielloński) oraz Uwarunkowania i trendy 
rozwojowe w transporcie w perspektywie roku 2030 (Kazimierz Jamroz, Po-
litechnika Gdańska)173. 

* * *

W marcu odbyło się kilka spotkań i konferencji dotyczących szkolnictwa 
zawodowego. Dnia 19 marca w Szkołach Okrętowych i Ogólnokształcą-
cych Conradinum w Gdańsku przeprowadzono konferencję z okazji Dnia 
Techniki. Anna Wasilewska, dyrektor Conradinum, przypomniała histo-
rię powstania szkoły, obchodzącej dwustudwudziestolecie. Wiceprezydent 
Gdańska Piotr Kowalczuk wręczył Nagrody Prezydenta Miasta, Zbigniew 
Canowiecki zaś tak mówił do zgromadzonych: 

– Nasza organizacja od lat, w czasach gdy polska polityka oświatowa 
lekceważyła ten typ kształcenia, prowadziła walkę na wszelkich możli-
wych frontach o utrzymanie i rozwój szkolnictwa zawodowego. Obecne 
priorytety oświatowe są dla niego korzystne, ale dzisiejsze szkolnictwo 
zawodowe (z wyjątkiem chwalebnych przykładów), jest jeszcze dalekie 
od wymagań nowoczesnych przedsiębiorców, nowych technologii i ocze-
kiwanych specjalizacji. Nasza organizacja zadbała o obecność swoich 
przedstawicieli we wszystkich opiniotwórczych gremiach zajmujących 
się kształceniem zawodowym. Nasz pełnomocnik Wojciech Szczepański 
jest ekspertem w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-
nego w Ministerstwie Edukacji. Pracodawcy Pomorza chcą aktywnie 

173 Archiwum Pracodawców Pomorza. 

uczestniczyć w budowaniu relacji pomiędzy szkołami a przedsiębior-
stwami. Dla przykładu nasza organizacja uczestniczyła w zawieraniu 
porozumienia pomiędzy firmą Satel a Technikum Łączności w Gdań-
sku. W wyniku tego porozumienia powstała klasa o profilu kształcenia 
dopasowanym do potrzeb przedsiębiorstwa. Nie chcemy oczywiście zbyt 
agresywnie ingerować w szkolnictwo zawodowe, ale nie odpowiada nam 
też sytuacja, w której przychodzący do pracy w przedsiębiorstwie absol-
went szkoły zawodowej musi być dokształcany, aby móc sprostać naszym 
wymaganiom i nowoczesnym standardom technologicznym174.

Z kolei w ramach Tygodnia Zawodowca – projektu zorganizowanego 
w Gdańsku w dniach 16–21 marca, kilka firm członkowskich Pracodawców 
Pomorza otrzymało tytuły Pracodawca Przyjazny Gdańskiej Szkole Zawo-
dowej. Okolicznościowymi statuetkami zostali wyróżnieni przedsiębiorcy 
i instytucje, które od lat wspierają szkolnictwo zawodowe i starają się, aby 
absolwenci byli jak najlepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy. Grand 
Prix otrzymały Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne TELKOM-TELMOR 
(zwycięzca także w kategorii firm elektryczno-elektronicznych). Ponadto 
nagrodzona została między innymi Grupa Lotos i Saur Neptun Gdańsk S.A. 

– Spotykamy się, by podziękować tym wszystkim, dzięki którym 
gdańskie szkoły zawodowe mogą kształcić w nowoczesnych warunkach 
– podkreślał zastępca prezydenta Gdańska do spraw polityki społecz-
nej Piotr Kowalczuk, gospodarz uroczystości, który wręczając statuetki 
wyróżnionym, dziękował wszystkim nominowanym za systematyczną 
współpracę z gdańskimi szkołami175.

* * *

Pracodawcy, a w szczególności absolwenci Uniwersytetu Gdańskiego, 
20 marca uczestniczyli na Wydziale Prawa i Administracji w uroczystym 
posiedzeniu Senatu UG z okazji Obchodów 45. Rocznicy Powołania Uni-
wersytetu Gdańskiego. Zbigniew Canowiecki był członkiem trzynastoosobo-
wego komitetu honorowego. Uroczystość jubileuszową poprowadził rektor 
Uniwersytetu Gdańskiego, profesor Bernard Lammek. Podczas uroczystości 
wręczone zostały odznaczenia państwowe, Nagrody Nauczyciela Roku im. 
Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza dla najlepszych nauczycieli akademi-
ckich oraz Medale Uniwersytetu Gdańskiego. Uroczystość uświetnił koncert 
znakomitego Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego pod dyrek-
cją profesora Marcina Tomczaka. Z okazji jubileuszu czterdziestopięciolecia 

174 Opracowanie: Anna Kłos; archiwum Pracodawców Pomorza. 
175 Archiwum Pracodawców Pomorza. 
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odbyły się także liczne wydarzenia towarzyszące. Przypomnijmy, że uczelnia 
została powołana 20 marca 1970 roku i początkowo dysponowała pięcioma 
wydziałami. Dziś funkcjonuje ich jedenaście, a uczelnia daje zatrudnienie 
tysiąc sześciuset siedemdziesięciu pracownikom naukowo-dydaktycznym. 
W grudniu 1970 roku liczba studentów nie przekraczała dziesięciu tysięcy, 
a obecnie, łącznie ze studentami studiów doktoranckich i słuchaczami stu-
diów podyplomowych, jest ich ponad trzydzieści tysięcy176. 

* * *

Dnia 8 kwietnia w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Ambe-
rExpo odbywały się Targi Pracy. Zostały poprzedzone konferencją Zainwe-
stuj w rozwój kadry z Krajowym Funduszem Szkoleniowym i Europejskim 
Funduszem Społecznym, w której udział wzięli między innymi: marszałek 
województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz wicemarszałkowie Wie-
sław Byczkowski i Krzysztof Trawicki, a także przedstawiciele przedsię-
biorców: Zbigniew Canowiecki oraz Grzegorz Pellowski, członek Zarządu 
Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw. No-
wością targów była oferta Krajowego Funduszu Społecznego skierowana 
do pracodawców i ich pracowników. Wicemarszałek Wiesław Byczkowski, 
odpowiedzialny w Urzędzie Marszałkowskim za wdrażanie programów 
unijnych, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego, podkreślił, że dla 
podnoszenia kompetencji zawodowych pracujących istotne są: promowa-
nie zatrudnienia osób z różnych grup wiekowych, lepsze przygotowanie 
pracowników do zmian globalnych, oswojenie ich z perspektywą kształ-
cenia się przez całe życie. Wsparcie możliwe jest zarówno na poziomie 
krajowym, jak i regionalnym. W nowej perspektywie unijnej pomorskie 
władze samorządowe oczekują wzrostu poziomu zatrudnienia we wszyst-
kich grupach wiekowych, zwiększenia mobilności przestrzennej ludności, 
podniesienia jakości kształcenia zawodowego, wdrożenia zasady uczenia 
się przez całe życie jako praktyki, a nie pobożnego życzenia. W tym celu 
Urząd Marszałkowski deklarował wsparcie dla pracodawców, szczególnie 
dla mikro- i małych przedsiębiorstw, poprzez uruchomienie systemu trój-
stronnego kształcenia na życzenie pracodawcy – z udziałem pracodawców, 
Urzędu Pracy i Urzędu Marszałkowskiego. Zatrudniający mogą też liczyć 
na refundację składek na ubezpieczenie społeczne młodych pracowni-
ków, podejmujących pierwszą pracę, dofinansowanie wynagrodzeń nowo 
przyjmowanych pracowników będących w wieku pięćdziesiąt plus, pomoc 
ze strony doradcy klienta – służącego pracodawcy chcącemu tworzyć nowe 

176 Archiwum Pracodawców Pomorza. 

miejsca pracy. Następnie Zbigniew Canowiecki pozytywnie ocenił współ-
pracę organizacji pracodawców z pomorskimi Urzędami Pracy. Jako cenne 
określił otrzymywane na bieżąco informacji, z jakiego wsparcia, w tym fi-
nansowego, mogą korzystać przedsiębiorcy. Koniecznością nazwał budo-
wanie struktur współpracy w skali metropolitalnej. Szczegóły współpracy 
publicznych służb zatrudnienia z pracodawcami przedstawił także Roland 
Budnik, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku. Podczas Metro-
politarnych Targów Pracy, wśród szerokiej oferty, wielu szukających zatrud-
nienia mogło znaleźć coś dla siebie. Uczestniczyło w nich bowiem ponad 
dwustu wystawców zarówno z Polski, jak i z zagranicy, odbywały się liczne 
warsztaty i konkursy177.

* * *

Wojewoda pomorski Ryszard Stachurski wręczył 9 kwietnia w sopo-
ckim Belwederku medale Sint Sua Praemia Laudi za 2014 rok. Medal zo-
stał ustanowiony po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku 
przez ówczesnego wojewodę pomorskiego, urzędującego wówczas w To-
runiu. Łacińska sentencja jest skróconą wersją cytatu z wersu 461 Księgi 
I Eneidy Wergiliusza, a znaczy: Niech czyny będą nagrodzone. Po długim 
okresie niemal zapomnienia, zwyczaj ich wręczania odnowił w roku 2001 
wojewoda Jan Ryszard Kurylczyk. Natomiast wojewoda Ryszard Stachur-
ski dodał nową kategorię: sprawy społeczne. W tej kategorii nagrodził księ-
dza Jana Adama Kaczkowskiego, doktora nauk teologicznych, organizatora 
i dyrektora Puckiego Hospicjum pod wezwaniem Świętego Ojca Pio. Nie-
zwykle wzruszającą laudację wygłosiła Alicja Stolarczyk, prezes Fundacji 
Hospicyjnej w Gdańsku.

W kategorii gospodarczej było dwóch laureatów: Port Gdańsk, którego 
prezesem była od dwóch lat Dorota Raben, oraz Port Gdynia, którym kie-
rował niezwykle zasłużony dla rozwoju portu Janusz Jarosiński. Laudację 
na cześć obu zarządów portów, odnoszących w ostatnich latach niezwykłe 
sukcesy przeładunkowe, ekonomiczne, finansowe oraz inwestycyjne, a bę-
dących jednocześnie członkami Pracodawców Pomorza, wygłosił Zbigniew 
Canowiecki. 

W kategorii sportowej nagrodę otrzymała olimpijka i mistrzyni świata 
Anita Włodarczyk. Laudację wygłosił Kajetan Broniewski, wioślarz, olim-
pijczyk.

Zwycięzcą w kategorii kultury został Maciej Kosycarz, fotoreporter 
związany z Pomorzem, wydający niemal corocznie kolejne albumy z cyklu 

177 Opracowanie: Anna Kłos; archiwum Pracodawców Pomorza. 
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Fot. Kosycarz – Niezwykłe zwykłe zdjęcia, zawierające fotografie Gdańska i re-
gionu wykonane przez ojca i syna od 1945 do czasów współczesnych. Lau-
dację wygłosił Mieczysław Abramowicz, pisarz, historyk i reżyser teatralny.

Laureaci otrzymali medale wykonane przez Mennicę Polską S.A. i nieco-
dzienne upominki – zegary w obudowie wykonanej z czternastowiecznego 
drewna. Pochodzi ono z tzw. ław mięsnych, które znajdowały się przy ulicy 
Świętego Ducha w Gdańsku178.

* * *

Pracodawcy Pomorza zainicjowali 30 kwietnia we współpracy z konsula-
tem generalnym Niemiec w Gdańsku i Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-
-Handlową działalność Forum Współpracy Polsko-Niemieckiej. Spotkanie 
inauguracyjne w siedzibie Pracodawców Pomorza otworzył Zbigniew Ca-
nowiecki, który podkreślił, że samo miejsce spotkania ma tradycje współ-
pracy między dwoma narodami. Na terenie działek, ongiś należących do 
rodu Uphagenów, na początku XX wieku zaczęły powstawać okazałe wille 
rezydencjonalne bogatych gdańskich przemysłowców i handlowców. Najo-
kazalsza została wybudowana przez Rudolfa Paschkego (właściciela marki 
i wytwórcy Wódki Goldwasser), który regularnie urządzał tam spotkania 
polskiego i niemieckiego biznesu. Willa, w której obecnie mieści się siedziba 
Pracodawców Pomorza, była rezydencją przemysłowca zajmującego się shi-
pingiem w gdańskim porcie, w tym handlem meblami, który także rozwijał 
gospodarczą współpracę polsko-niemiecką. Następnie wszyscy z zaintere-
sowaniem wysłuchali wystąpienia konsul generalnej Republiki Federal-
nej Niemiec Cornelii Pieper, proponującej upowszechnienie niemieckiego 
szkolnictwa zawodowego, którym jest kształcenie dualne, czyli połączenie 
kształcenia teoretycznego w szkole z praktycznym w zakładzie pracy. Za-
proponowała zorganizowanie w regionie pomorskim modelowej dualnej 
szkoły zawodowej opartej na polskich i niemieckich firmach. Propozycja 
spotkała się z ogólnym aplauzem. Konsul generalna we wzruszający sposób 
podzieliła się swoimi wspomnieniami i refleksjami dotyczącymi współpracy 
ze zmarłym niedawno profesorem Władysławem Bartoszewskim – jako 
że był okres, kiedy oboje byli pełnomocnikami swoich rządów do spraw 
współpracy polsko-niemieckiej. Następnie głos zabrał Michael Kern – dy-
rektor generalny, członek Zarządu Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-
-Handlowej. Przedstawił trzy poziomy działalności Izby na terenie Polski. 
To usługi dla firm członkowskich, w tym konkretna pomoc w rozwiązywa-
niu ich problemów, pomoc w kształceniu zawodowym pracowników, bu-
dowa platformy opinii członków w celu przekazywania ich odpowiednim 

178 Opracowanie: Anna Kłos; archiwum Pracodawców Pomorza. 

instytucjom, urzędom i jednostkom administracji państwowej wszystkich 
szczebli. W dyskusji udział wzięli między innymi: Marek Choromański 
z biura Hanzy (przedstawicielstwo Landu Schleswik-Holstein i Hamburga 
w Gdańsku, mieszczące się w siedzibie Pomorskiej Izby Rzemieślniczej przy 
ulicy Piwnej w Gdańsku), Marek Radecki (właściciel PPHU Arco), Roman 
Nowosielski (Kancelaria Nowosielski i Partnerzy) i Romuald Kinda (pre-
zes NAVIMOR International Sp. z o.o.). Na zakończenie Zbigniew Cano-
wiecki zaproponował kolejne spotkanie forum, podczas którego zostanie 
przedstawiony przewodniczący, zadaniem którego będzie kierowanie pra-
cami forum179. 

* * *

Akcja wspierania Polaków uciekających z objętej zmaganiami wojen-
nymi Ukrainy, zainicjowana przez Pracodawców Pomorza o nazwie Miesz-
kanie i praca dla rodaka, miała dalszy ciąg w maju. Do dwupokojowego 
mieszkania na Kowalach przygotowanego przez PB Kokoszki wprowadzili 
się 6 maja Mikołaj Jakuszewski z żoną Julią i dziesięcioletnią córką Aliną. 
Ustalono, że rodzina będzie przez dwa lata ponosić tylko koszty mediów, 
czynsz zaś będzie symboliczną złotówką. Prezes Kazimierz Empel zatrud-
nił też w swoim przedsiębiorstwie Mikołaja Jakuszewskiego. Mieszkanie 
zostało urządzone przez Pracodawców Pomorza ze środków pozyskanych 
od firm członkowskich. Dziesięcioletnia Alinka otrzymała pianino, ponie-
waż w Ługańsku uczęszczała do szkoły muzycznej. Leszek Grombala, wójt 
gminy Kolbudy obecny podczas uroczystego przekazania mieszkania, za-
oferował córce państwa Jakuszewskich wakacyjny obóz żeglarski w Borach 
Tucholskich. Ponadto obiecał pomoc w znalezieniu pracy dla mamy dziew-
czynki, która w Ługańsku była zatrudniona na poczcie180. 

179 Opracowanie: Anna Kłos; archiwum Pracodawców Pomorza. 
180 Strona internetowa Pracodawców Pomorza: http://pracodawcypomorza.

pl/2015/05/08/z-luganska-do-gdanska/.

Inauguracyjne spotkanie Forum 
Współpracy Polsko-Niemieckiej. 

Na zdjęciu: Michael Kern, 
Dyrektor Polsko-Niemieckiej Izby 

Przemysłowo-Handlowej wraz 
z tłumaczką (30.04.2015)
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* * *

Pracodawcy Pomorza od początku lobbowali udział województwa po-
morskiego w Światowej Wystawie Expo 2015 w Mediolanie, uważając 
tę formę promocji za niezbędną z punktu widzenia współpracy gospodarczej. 
W dniach 1–7 czerwca grupa przedsiębiorstw zrzeszonych w strukturach 
Pracodawców Pomorza uczestniczyła w misji gospodarczej do Mediolanu, 
gdzie realizowany był projekt Pomorskie na Wystawie Światowej Expo 2015 
w Mediolanie, przygotowany przez samorząd województwa pomorskiego 
oraz Gdańsk, Gdynię i Sopot. O szczegółach programu oraz ekspozycji 
poinformowano już w połowie kwietnia, podczas pierwszego pokazania 
publicznego znaku: !Pomorskie. Mówili o tym między innymi marszałek wo-
jewództwa pomorskiego Mieczysław Struk, wicemarszałek Ryszard Świlski, 
a także dyrektorzy i wicedyrektorzy departamentów Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Pomorskiego181. Wystawa EXPO 2015 zakończyła się 
wraz z końcem października. Zgromadziła prawie sto pięćdziesiąt państw 

181 Gazeta internetowa netka.gda.pl: http://netka.gda.pl/
pomorskie-i-expo-milano-jak-nakarmic-ziemian/.

i organizacji, przyciągając ponad dwadzieścia jeden milionów odwiedzają-
cych. Odbyło się ponad tysiąc spotkań pomiędzy polskimi i włoskimi przed-
siębiorcami182. Oprócz Pracodawców Pomorza w pomorskim programie 
gospodarczym na EXPO-POLSKA uczestniczyli między innymi: Agencja 
Rozwoju Pomorza/Invest in Pomerania, Gdańska Agencja Rozwoju Gospo-
darczego, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Pomorski Park Naukowo-
-Technologiczny oraz Gdański Klaster Budowlany183. 

* * *

Dnia 19 czerwca w ogrodach Hotelu Sofitel Grand w Sopocie odbyła 
się, organizowana co dwa lata, Letnia Gala Biznesu Pracodawców Pomorza. 
Po raz pierwszy w historii sopockiego Hotelu Grand za zgodą prezydenta 
miasta Sopotu Jacka Karnowskiego zbudowano hale namiotowe w ogro-
dach hotelowych. W gali uczestniczyło blisko czterystu przedsiębiorców, 
przedstawiciele najwyższych władz państwowych i samorządowych, ludzie 
nauki, kultury, sportu oraz mediów. Oprawę artystyczną zapewniła Polska 
Filharmonia Kameralna Sopot pod batutą profesora Wojciecha Rajskiego. 
Po raz pierwszy przyznano nagrodę specjalną – Diamentowego Oxera. 
Otrzymał ją Lech Wałęsa, za szczególny wkład w zmianę ustroju gospodar-
czego po 1989 roku oraz otwarcie Polski na gospodarkę wolnorynkową wy-
zwalającą inicjatywę i konkurencję, co w konsekwencji umożliwiło rozwój 
polskich przedsiębiorstw i stały rozwój gospodarczy kraju. Nagrodę wrę-
czył przewodniczący kapituły Zbigniew Canowiecki wraz z przedstawicie-
lami kapituły nagrody: Tomaszem Balcerowskim i Wojciechem Rybowskim. 

Dialogus Supra Omnia (Dialog ponad wszystko) – nagroda za konse-
kwencję i determinację w inicjowaniu oraz wspieraniu dialogu społecznego 
w Polsce, przyznana została dla Bronisława Komorowskiego, prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, za budowanie przestrzeni porozumienia pomię-
dzy partnerami społecznymi a rządem, po zawieszeniu instytucjonalnego 
dialogu społecznego w Polsce. Z inicjatywy prezydenta podjęte zostały 
rozmowy związków zawodowych oraz pracodawców, których efektem jest 
ustawa zmieniająca funkcjonowanie instytucjonalnego dialogu społecznego 
w Polsce. W imieniu prezydenta Komorowskiego, przebywającego w tym 
czasie na szczycie bezpieczeństwa w Bratysławie, nagrodę odebrał Sławo-
mir Rybicki, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP. 

Audacia Et Prudentia (Odwaga i roztropność) – nagroda przyznana 
komisarz Elżbiecie Bieńkowskiej za szczególny wkład w rozwój Polski 

182 Strona internetowa projektu Polska na Expo: https://www.expo.gov.pl/ak-
tualnosci/676_4681_prezes-parp-podsumowuje-polska-obecnosc-na-expo.html.

183 Archiwum Pracodawców Pomorza.

Kazimierz Empel i Zbigniew 
Canowiecki z dokumentami 
związanymi z przekazaniem 
mieszkania Mikołajowi 
Jakuszewskiemu w ramach 
programu Mieszkanie i Praca 
dla Rodaka (06.05.2015)

Na pikniku 
rodzinnym 
Pracodawców 
Pomorza 
w ośrodku 
Roma w Łapinie 
(14.06.2015) 
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z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej oraz w uznaniu zasług i od-
wagi w pozyskiwaniu unijnych środków finansowych i rozważnym go-
spodarowaniu nimi w okresie pełnienia funkcji wicepremiera i ministra 
infrastruktury i rozwoju w latach 2013–2014 oraz ministra rozwoju regio-
nalnego w latach 2007–2013. Laudację wygłosił europoseł Jarosław Wałęsa, 
który wręczył statuetkę wraz z przewodniczącym Rady Gospodarczej przy 
Premierze RP europosłem doktorem Januszem Lewandowskim.

Ventus Inter Vela (Wiatr w żagle) – dla wicepremiera, ministra gospo-
darki Janusza Piechocińskiego oraz Ministerstwa Gospodarki za aktywną 
działalność na rzecz wspierania przedsiębiorczości w Polsce oraz promocję 
eksportu i polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych. Nagrodę 
wręczył laudator Zenon Ziaja, prezes firmy Ziaja ltd Sp. z o.o. wraz z mar-
szałkiem Senatu RP Bogdanem Borusewiczem.

Primum Cooperatio (Nade wszystko współpraca) – dla naukowca, który 
swoim działaniem udowodnił, że możliwa jest efektywna współpraca śro-
dowiska naukowego i gospodarczego przynosząca wymierne korzyści go-
spodarce i nauce. Wśród laureatów nagrody znaleźli się: 

– profesor doktor habilitowany inżynier Eugeniusz Dembicki – wybitny 
specjalista w zakresie budownictwa morskiego i fundamentowania;

– profesor doktor habilitowany Jerzy Gwizdała – wybitny specjalista 
z zakresu finansów publicznych i przedsiębiorstw oraz zarządzeniu 
ryzykiem w działalności gospodarczej;

– profesor doktor habilitowany inżynier Andrzej Zieliński – współ-
twórca między innymi pierwszego polskiego implantu stomatolo-
gicznego przy współpracy z kliniką Vivadental.

Primus Inter Pares, naukowcem który otrzymał Nagrodę Główną – Statu-
etkę Primum Cooperatio – był profesor doktor habilitowany Piotr Skowron 
z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, specjalista we wdrażaniu no-
woczesnych technologii w medycynie, inżynierii i diagnostyce genetycznej 
oraz inżynierii białkowej.

Nagrody wręczał marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz oraz prze-
wodniczący kapituły senator profesor doktor habilitowany inżynier Ed-
mund Wittbrodt.

Złoty Oxer – nagroda gospodarcza przyznana została Janowi Łabasowi, 
prezesowi Zarządu ALU International Sp. z o.o. za wizję, konsekwencję i de-
terminację w budowaniu własnej firmy przemysłu okrętowego oraz rozwoju 
grupy kapitałowej ALU. Laudację wygłosiła minister Dorota Pyć, podse-
kretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Jan Łabas został 
również uhonorowany przez wicepremiera, ministra gospodarki Janusza 

Letnia Gala Biznesu 2015 
odbyła się w Sopocie w Hotelu 
Sofitel Grand Sopot. Na zdjęciu 
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Piechocińskiego odznaczeniem Za zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rze-
czypospolitej Polskiej184. 

* * *

Warto wspomnieć, że na początku sierpnia w Pałacu Prezydenckim 
w Warszawie Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył przyznany 
z inicjatywy Pracodawców Pomorza Krzyż Kawalerski Orderu Odrodze-
nia Polski członkowi Zarządu Pracodawców Pomorza, Prezesowi Fundacji 
Kształcenia Menedzerów prof. dr hab. Wojciechowi Rybowskiemu. Dnia 
19 sierpnia reprezentujący Pracodawców Pomorza dyrektor Tomasz Limon 
uczestniczył w spotkaniu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, podczas 
którego szczegółowo podsumowany został program dla osób polskiego po-
chodzenia, które ewakuowano ze wschodniej Ukrainy. Minister Teresa Pio-
trowska podziękowała instytucjom i organizacjom zaangażowanym w całej 
Polsce w pomoc udzieloną stu dziewięćdziesięciu pięciu osobom ewakuo-
wanym w styczniu 2015 roku. Pracodawcy Pomorza znaleźli się w gronie 
szczególnie wyróżnionych. Jako jedyna organizacja skupiająca pracodawców 
wsparła tę inicjatywę, realizując program pn. Mieszkanie i praca dla rodaka, 
w ramach którego Pracodawcy Pomorza zabezpieczyli trzy mieszkania wy-
posażone w nowe meble, sprzęt RTV i AGD. Ponadto osobom dorosłym 
umożliwiono zatrudnienie w różnych zakładach pracy, a dzieciom eduka-
cję i opiekę medyczną. Słowa uznania i podziękowania należą się członkom 
Pracodawców Pomorza, w tym Przedsiębiorstwu Budowlanemu Kokoszki, 
Przedsiębiorstwu Budowlanemu Górski, Carrefour Polska sp. z o.o., Luxmed 
sp. z o.o., Zarządowi Transportu Miejskiego w Gdańsku oraz LPP S.A.185 

* * *

184 Strona internetowa Pracodawców Pomorza: http://pracodawcypomorza.
pl/2015/06/23/relacja-z-letniej-gali-biznesu/.

185 Archiwum Pracodawców Pomorza. 

W reakcji na toczącą się w przestrzeni publicznej dyskusję na temat oceny 
pomorskiej gospodarki, Pracodawcy Pomorza zorganizowali 3 września 
w swojej siedzibie briefing prasowy z udziałem przedstawicieli środowiska go-
spodarczego: Adama Protasiuka, wiceprezesa Regionalnej Izby Gospodarczej 
Pomorza; Artura Chmury, wiceprezesa Pomorskiego Związku Pracodawców 
Lewiatan; Teresy Kamińskiej, prezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej; Ryszarda Trykosko, prezesa Polskiego Związku Inżynierów 
i Techników Budownictwa; Juliana Zielińskiego i Wojciecha Szczepańskiego, 
członków Zarządu Pracodawców Pomorza. Zaproszeni zostali eksperci kie-
rujący stoczniami oraz portami, w tym: Dorota Raben, prezes Zarządu Portu 
Gdańsk; Marek Pietruszewski, wiceprezes Portu Gdańsk; Krystyna Szam-
belańczyk, wiceprezes Portu Gdynia i Zdzisław Bahyrycz ze stoczni CRIST. 
Urząd Marszałkowski reprezentował Włodzimierz Szordykowski. 

Prezes Zarządu Pracodawców Pomorza Zbigniew Canowiecki zwrócił 
się do wszystkich gości następującymi słowami:

– Toczy się dyskusja na temat gospodarki Polski, Pomorza. My, przed-
siębiorcy, jesteśmy dumni z tego, co osiągnęliśmy w czasie ostatnich 
dwudziestu pięciu lat. Jesteśmy przekonani, że nie zmarnowaliśmy moż-
liwości rozwojowych, jakie dała nam historia. Szczególnie intensywne 
były ostatnie lata, kiedy wspierały nas dodatkowo fundusze napływające 
z Unii Europejskiej, doskonale wykorzystywane również przez samorządy 
terytorialne. Nasze województwo pomorskie dobrze lokuje się w całej 
gospodarce kraju. Pod względem PKB na mieszkańca jesteśmy na pią-
tym miejscu, pod względem liczby małych i średnich przedsiębiorstw 
na tysiąc mieszkańców. Notujemy wzrost płac, a  liczba bezrobotnych 
spadła w ciągu ostatniego roku – od lipca do lipca – o osiemnaście pro-
cent. Stopa bezrobocia w tym czasie zmalała z jedenastu i czterech dzie-
siątych do dziewięciu i czterech dziesiątych procenta. Od 2010 do 2014 
roku przybyło piętnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem firm 
w Pomorskiem. Produkcja sprzedana w naszym województwie w ciągu 
czterech lat wzrosła o trzydzieści siedem procent, a przemysł okrętowy 
i gospodarka morska – ciągle najważniejsze segmenty gospodarcze w na-
szym regionie – to szczególny potencjał w zakresie innowacji i tworzenia 
nowych miejsc pracy. W ostatnich latach notujemy wzrost konkuren-
cyjnego przemysłu stoczniowego; rośnie eksport jednostek pływających 
i wyposażenia okrętowego. Wiele naszych stoczni stało się liderami przy 
produkcji określonych statków czy wyposażenia. Rośnie zapotrzebowa-
nie na pracowników do konstrukcji kadłubów, spawaczy, elektryków, 
a my jako organizacja przedsiębiorców zastanawiamy się, jak rozwi-
nąć szkolnictwo zawodowe, żeby nadążyć za tym rozwojem. Wszystkie 
stocznie notują niezwykłą dynamikę, na przykład Grupa Remontowa 

Złoty Oxer dla Jana Łabasa, 
Prezesa Zarządu ALU 
International Sp. z o.o., za wizję, 
konsekwencję i determinację 
w budowaniu własnej firmy 
przemysłu okrętowego oraz 
rozwoju grupy kapitałowej ALU 
(19.06.2015)
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– w 2012 roku zanotowała sprzedaż w wysokości jeden i osiem dziesią-
tych miliarda złotych, a w 2014 – dwa i cztery dziesiąte miliarda złotych, 
dynamika sto trzydzieści procent. Grupa ta to dwadzieścia pięć firm, dwie 
stocznie, duże biuro konstrukcyjne; grupa zatrudnia dziewięć i pół ty-
siąca osób. Firma ta została uznana za najlepszego eksportera 2014 roku. 
W Gdyni przykładem może być stocznia Crist; dwa tysiące zatrudnio-
nych; rocznie dziesięć–dwanaście budów. W Grupie Stoczni Nauta pra-
cuje ponad tysiąc sześćset pięćdziesiąt osób. W 2014 roku przychody ze 
sprzedaży wyniosły tam dwieście osiemdziesiąt dziewięć milionów zło-
tych, a w 2014 prawie czterysta trzydzieści milionów złotych; dynamika 
około sto pięćdziesiąt procent. Na 2016 rok stocznia ta ma już zakon-
traktowane osiem budów. Doskonale funkcjonuje w branży stoczniowej 
setki przedsiębiorstw serwisowych, kooperacyjnych oraz produkujących 
kadłuby, nadbudówki i osprzęt statkowy. W ciągu ostatnich lat na Pomo-
rzu powstał olbrzymi segment firm produkujących najnowocześniejsze 
jachty, motorówki i katamarany. Stworzył się nowy przemysł stoczniowy 
na Wybrzeżu. Ponadto powstało wiele innych branż jak na przykład kli-
matyzacyjno-wentylacyjna, drzewna, kosmetyczna i tak dalej. W gdań-
skim porcie, w latach 2007–2014 osiągnięto takie obroty w przeładunku 
kontenerów, że dynamika sięgnęła tysiąca dwustu procent. Port w Gdyni 
ogłosił, że ma najlepsze wyniki w historii portu. Corocznie inwestuje się 
w porcie Gdynia; w 2014 roku: sto dziewięćdziesiąt cztery miliony zło-
tych. W 2015 w ciągu ośmiu miesięcy zakończono inwestycje na sto dwa-
dzieścia milionów złotych; powstały nowe magazyny, nabrzeża; trwają 
przygotowania do budowy nowej obrotnicy. Podobnie jest w budowni-
ctwie i infrastrukturze komunikacyjnej. Popatrzmy, jak nasze firmy re-
alizowały inwestycje własne; jak zmieniła się infrastruktura społeczna: 
Filharmonia w Gdańsku, Ergo Arena, PGE Arena, Teatr Szekspirowski, 
muzea, nowe obiekty wszystkich pomorskich uczelni wyższych i wiele 
innych. Budownictwo w ostatnich latach to pasmo sukcesów. Realizo-
wana jest przebudowa całego systemu komunikacyjnego stolicy regionu, 
za parę miesięcy będzie tunel pod Martwą Wisłą, a już dyskutujemy na te-
mat tunelu pod Pachołkiem. Chcę tchnąć trochę optymizmu i w was, 
jako ludzi prasy, odpowiedzialnych za kształtowanie opinii społecznej186.

Pozostali uczestniczy spotkania wypowiadali się w podobnym tonie. 
Przedstawiciele prasy pomorskiej podkreślili konieczność podnoszenia tej 
problematyki przez media ogólnopolskie. Dlatego też zgłoszono wniosek 
o większą aktywność przedstawicieli władz regionalnych w promowaniu 

186 Strona internetowa Pracodawców Pomorza: http://pracodawcypomorza.
pl/2015/09/07/gospodarka-pomorza-w-ocenie-pracodawcow/

naszych osiągnięć i rzeczywistego stanu naszej pomorskiej gospodarki 
szczególnie morskiej. 

* * *

Dnia 5 września Pracodawcy Pomorza wspólnie z Klubem Rotary Inter-
national Gdańsk–Sopot–Gdynia zorganizowali w Sierra Golf Club w Pęt-
kowicach koło Wejherowa Charytatywny Golfowy Turniej Rotariański. 
Uczestniczyło w nim blisko stu dwudziestu gości. W związku z prestiżo-
wym charakterem wydarzenia turniejowi towarzyszyły spotkania ludzi bi-
znesu, nauki, kultury i sportu. Zorganizowano wiele dodatkowych atrakcji 
między innymi akademię golfa i  loterię fantową. Dariusz Michalczewski 
przekazał na ten cel rękawice bokserskie i koszulkę z autografem, Mariusz 
Czerkawski – podpisaną książkę Życie na lodzie, a Mateusz Kusznierewicz 
– czapkę olimpijską ze swoim imieniem i nazwiskiem, w której występował 
na igrzyskach w Pekinie. Dochód z imprezy przeznaczony został na rea-
lizację czwartego etapu projektu dla osób niewidomych Pomagamy zoba-
czyć świat rękoma, w postaci budowy makiety wykonanej z brązu Pomnika 
Poległych Stoczniowców. Makietę oraz historyczne budowle w najbliższej 
okolicy, odsłonięto podczas obchodów trzydziestej piątej rocznicy podpi-
sania porozumień sierpniowych.

Najlepszym zawodnikiem reprezentującym Pracodawców Pomorza oka-
zał się Jan Łabas, prezes Zarządu ALU International Shipyard Spółka z o.o. 
Natomiast pod okiem instruktorów, w ramach Akademii Golfa, najdalej 

Podpisanie porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem Klub 
Dżentelmena. Od lewej: Tomasz Balcerowski, Wiceprezes Pracodawców 

Pomorza, Zbigniew Canowiecki, Prezes Pracodawców Pomorza i Lech 
Domański, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Klub Dżentelmena (24.09.2015) 
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piłkę posłał Jan Zacharewicz, prezes Zarządu Biura Doradztwa Ekonomicz-
nego i Prawnego Business Consultans Sp. z o.o.187 

* * *

W dniach 8–9 października przedstawiciele organizacji Pracodawcy Po-
morza aktywnie uczestniczyli w Międzynarodowej Konferencji Media–Bi-
znes–Kultura. Pomorze 2015, która odbyła się na Wydziale Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Gdańskiego. Rozpoczął ją prodziekan profesor Józef Arno 
Włodarski, cytujący maksymę Plutarcha: „Ze wszystkich ludzkich rzeczy 
tylko wiedza jest nieśmiertelna”. W swoim wystąpieniu Zbigniew Canowiecki 
omówił dwie cechy obecnego medialnego świata: tabloidyzację oraz gwał-
towny rozwój mediów elektronicznych, internetowych. Mówił o wielkiej 
roli mediów w kształtowaniu ocen i poglądów społeczeństwa polskiego oraz 
rzetelnego przedstawiania sukcesów gospodarczych, budzenia dumy naro-
dowej z naszych osiągnięć. Omówił przykłady dotyczące portów morskich 
czy przemysłu stoczniowego. Podkreślił, że ważnym problemem jest właś-
ciwy i zgodny z rzeczywistością przekaz dotyczący przedsiębiorców i pra-
codawców dotyczący ich społecznej odpowiedzialności i roli w tworzeniu 
nowych miejsc pracy. Z kolei Maciej Grabski, inwestor i prezes Olivia Bu-
siness Centre, przypomniał, że zaczynał działalność w sektorze medialnym, 
jako współtwórca portalu Wirtualna Polska, aby przejść potem do działal-
ności biznesowej. Zauważył, niestety, patrząc z perspektywy międzynaro-
dowej, że silnych przedstawicielstw mediowych jest w Polsce niewiele188.

* * *

Z kolei 14 października w Politechnice Gdańskiej Pracodawcy Pomorza 
wspólnie ze Stowarzyszeniem Absolwentów Politechniki Gdańskiej zorga-
nizowali sympozjum naukowo-gospodarcze Czy Pomorskie wykorzystało 
szanse rozwojowe szczególnie w zakresie gospodarki morskiej?. Najbardziej 
zasłużonych uhonorowano medalami Za Zasługi Dla Rozwoju Gospodarki 
Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenia wręczał wiceminister administracji 
i cyfryzacji Bogdan Dombrowski.

Profesor Henryk Krawczyk, rektor Politechniki Gdańskiej, inaugurując 
sympozjum, mówił: 

– Jesteśmy przygotowani do tego, by wspierać gospodarkę morską. 
Podejmujemy takie działania, by gospodarka morska stała się krajową 

187 Strona internetowa Pracodawców Pomorza: http://pracodawcypomorza.
pl/2015/09/07/xiv-charytatywny-rotarianski-turniej-golfowy-juz-za-nami/.

188 Opracowanie: Anna Kłos; archiwum Pracodawców Pomorza. 

inteligentną specjalizacją. Politechnika Gdańska jest ważnym elementem 
tej gospodarki, jako placówka naukowa. Dowodem tego jest dorobek 
Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa, a także zmiany, jakie za-
chodzą tam w programie studiów. Wydział ten specjalizuje się nie tylko 
w kształceniu fachowców od projektowania i nadzoru budowy dużych 
statków, ale też coraz więcej jest absolwentów, specjalistów, znających 
się na budowie pojazdów pływających, tak zwanych smart. Uczelnia 
dostosowuje się do potrzeb rynkowych w zakresie prowadzenia działań 
badawczo-rozwojowych, jak też produktów rynkowych.

Następnie minister Bogdan Dombrowski wspomniał o niezwykle wyso-
kich osiągnięciach trójmiejskich portów morskich. Nawiązał też do doku-
mentu przyjętego przez Radę Ministrów Polityka morska Rzeczypospolitej 
Polskiej do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku), w którym określono 
kierunki zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego i racjonalnego 
wykorzystania nadmorskiego położenia Polski. Z kolei doktor Arkadiusz 
Aszyk, dyrektor w Remontowa Holding SA, mówiąc o rozwoju stoczni z tej 
grupy, wspomniał o tym, że jest to zespół zakładów produkujących i re-
montujących statki, bardzo liczący się w skali świata. Profesor Piotr Domi-
niak z Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej przyznał, 
że nieczęste są przypadki współpracy przemysłu z uczelnią, chociaż sytuacja 
systematycznie się poprawia. Teraz Pomorskie utrzymuje się powyżej śred-
niej krajowej, jeśli chodzi o osiągnięcia – wynikało z wystąpienia doktora 
Adama Mikołajczyka, dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Dyrektor poruszył 
też problem kooperacji nauki z biznesem, podkreślając, że Samorząd Woje-
wództwa stwarza obydwu stronom okazje do współpracy. Stan gospodarki 
morskiej w Pomorskiem daje nam powody do dumy – wynikało z wystąpie-
nia zatytułowanego Czy porty morskie Gdańska i Gdyni na trwale wpisały 
się na ścieżkę rozwoju profesora Henryka Ćwiklińskiego z Wydziału Eko-
nomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Porty potrzebują jeszcze większego 
otwarcia na Bałtyk. Chodzi na przykład o poszerzenie wejścia do portu 
w Gdańsku oraz o pogłębienie kanału w porcie Gdynia i toru podejścio-
wego do tego portu. Wobec zwiększających się przeładunków porty Trój-
miasta potrzebują lepszego skomunikowania z lądem. Wiele wskazuje na to, 
że znaleziono sposób na rewitalizację biznesową terenów postoczniowych. 
Doświadczenia zdobywano w Gdyni, gdzie powstał Bałtycki Port Nowych 
Technologii, stworzony przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną. Do-
świadczenia gdyńskie postanowiono przenieść do Gdańska – mówiła Te-
resa Kamińska, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Doktor 
Jerzy Lewandowski, sekretarz generalny Krajowej Izby Gospodarki Mor-
skiej, wskazywał, że rozwinęły się wszystkie elementy gospodarki morskiej, 
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z wyjątkiem żeglugi morskiej, która ma charakter szczątkowy. Pod polską 
banderą pływa niewiele cywilnych statków. O dalszym postępie w tym kie-
runku może decydować zaplecze naukowo-badawcze. 

Janusz Jarosiński, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia, mówił o la-
tach wielkiego sukcesu:

– Doceniają to również nasi kontrahenci z zagranicy. Po przyjechaniu 
do nas są zdziwieni, zachwyceni zmianami, jakie u nas zaszły. Gdy obej-
rzą port, mówią, że to nie postęp, co zrobiliście, ale to skok. Chodzi nie 
tylko o rekordowe przeładunki, ale też o wielkie inwestycje, o budowanie 
bardzo stabilnej pozycji portu, na wiele lat do przodu. Podstawą naszego 
sukcesu jest bardzo wnikliwe rozpoznawanie potrzeb sygnalizowanych 
przez naszych partnerów biznesowych.

Na zakończenie, o niemałej zależności Pomorza od czynników zewnętrz-
nych mówił profesor Henryk Ćwikliński: 

– Polska gospodarka jest jednak częścią gospodarki globalnej. Chiń-
czycy narzekają, że u nich wzrost PKB sięgnie „zaledwie” siedem i pół 
procent. To się może przełożyć na lekkie zahamowanie handlu, na gospo-
darkę Niemiec, na zmniejszenie podaży ładunków do naszych ogrom-
nych baz kontenerowych189. 

* * *

Dnia 20 października w warszawskim Teatrze Stanisławowskim w Łazien-
kach Królewskich ogłoszono podczas uroczystej gali zwycięzców pierwszej 

189 Opracowanie Kazimierz Netka; archiwum Pracodawców Pomorza. 

edycji nagrody Ludzie, którzy zmieniają biznes. Zdobywcą głównej nagrody 
w kategorii działalności pozabiznesowej został Zbigniew Canowiecki. Z ini-
cjatywą zgłoszenia tej kandydatury wystąpił Zdzisław Leszkowski, prezes 
Przedsiębiorstwa Budowlano-Remontowego RENOVA z Gdańska, członek 
Gdańskiego Klubu Biznesu. Nagroda Ludzie, którzy zmieniają biznes to pierw-
sze w Polsce tak znaczące wyróżnienie dla osób zaangażowanych w kształto-
wanie społecznej odpowiedzialności biznesu. Wręcza się ją przedstawicielom 
firm i otoczeniu biznesu. Nagroda została ustanowiona w 2015 roku, czyli roku 
jubileuszu piętnastu lat partnerstwa na rzecz CSR w Polsce. Inicjatorem jej 
powołania jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pierwszą edycję honoro-
wym patronatem objął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zbigniew Canowiecki, propagator zasad etyki i społecznej odpowie-
dzialności biznesu, walczył ze zniekształconym postrzeganiem tej grupy 
społecznej. Jak sam mówił:

– Na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku ukształtował się nega-
tywny wizerunek przedsiębiorców na podstawie nielicznych przykładów 
biznesmenów budujących swą przyszłość na nie zawsze przejrzystych za-
sadach finansowych i wykorzystywaniu pracowników ze względu na złą 
sytuację na rynku pracy. Były to lata szybkich zmian koniunkturalnych, 
zatorów płatniczych i braku stabilności gospodarczej. Być może, jeszcze 
dwadzieścia parę lat temu, często walcząc o przetrwanie naszych firm, 
nie przywiązywaliśmy takiej wagi do właściwego kształtowania relacji 
wewnątrz firm i z otoczeniem zewnętrznym. Ale organizacje samorządu 
gospodarczego oraz związki pracodawców podjęły wysiłek propagowa-
nia wśród przedsiębiorców zasad etyki i społecznej odpowiedzialności 
biznesu. Dzisiaj jest to oczywiste, że tylko tego typu firmy mają szanse 
na sukces, szacunek pracowników i otoczenia, w którym funkcjonują. 
Obecnie przedsiębiorca cieszy się zaufaniem społecznym, ponieważ to on 
dzięki swojej inicjatywie, przedsiębiorczości i kreatywności tworzy nowe 
miejsca pracy, aktywnie uczestnicząc w rozwoju gospodarczym swojego 
regionu i kraju.

Należy podkreślić, że Pracodawcy Pomorza realizowali we wspomnianym 
zakresie tematycznym wiele znaczących projektów w tym między innymi: 

– program Work-life balance, uczący zasad zachowania równowagi mię-
dzy życiem zawodowym a prywatnym;

– coroczny konkurs Pracodawca Roku, w którym nagradzani są pomor-
scy przedsiębiorcy przestrzegający zasad etyki i społecznej odpowie-
dzialności biznesu;

– propagowanie działań pracodawców włączających się i angażujących 
własne środki finansowe w lokalne inicjatywy i przedsięwzięcia;

Ważny dzień 
dla Tomasza 
Balcerowskiego, 
Prezesa firmy 
budowlanej Ekoinbud 
oraz Wiceprezesa 
Zarządu Pracodawców 
Pomorza. Otwarta 
została nowa fabryka 
firmy w Gdańsku 
Kokoszkach. 
Od lewej: Bogdan 
Borusewicz, marszałek 
Senatu, Zbigniew 

Canowiecki, Prezes Pracodawców Pomorza, Tomasz Balcerowski, Prezes Zarządu 
Ekoinbud, Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska, Teresa Kamińska, 
Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Adam Korol, minister sportu 
i Maciej Grabowski, minister środowiska (15.10.2015)
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– organizowanie wspólnych akcji pomocowych typu: Mieszkanie i praca 
dla rodaka dla rodzin polskiego pochodzenia z terenów objętych dzia-
łaniami wojennymi;

– inicjowanie przedsięwzięć społecznych lub zakładanie fundacji, ma-
jących na celu wspieranie kultury, nauki, sportu czy służby zdrowia, 
na przykład Fundacja Terytoria Książki wspierająca finansowo wy-
dawanie książek i propagowanie czytelnictwa;

– aktywne, społeczne uczestnictwo członków Pracodawców Pomorza 
w radach muzeów, szpitali, teatrów i klubów sportowych;

– angażowanie przedsiębiorców w inicjatywy regionalne, takie jak 
na przykład Fundacja Kultury i Przedsiębiorczości Kociewia;

– dbanie o rozwój firm poprzez tworzenie warunków do rozwoju i sa-
morealizacji pracowników poprzez zapewnienie im możliwości szko-
lenia i ciągłego podnoszenia kwalifikacji, oraz stymulowanie rozwoju 
przedsiębiorczości, innowacyjności i wykazywania inicjatywy190.

* * *

Dnia 1 grudnia odbyło się w Urzędzie Miejskim w Gdańsku drugie 
w 2015 roku posiedzenie Rady Programowej Obszaru Metropolitalnego 
Gdańsk–Gdynia–Sopot. Wzięli w nim udział samorządowcy, przedstawiciele 
nauki oraz pomorscy pracodawcy. Marszałek województwa pomorskiego 
i jednocześnie przewodniczący rady Mieczysław Struk podkreślił znaczenie 
koordynacji działań przedstawicieli różnych sektorów na rzecz przyciąga-
nia kreatywnych i wyspecjalizowanych pracowników do metropolii. Zda-
niem Piotra Grzelaka, zastępcy prezydenta miasta Gdańska, współczesny 
wizerunek miasta wolności i Solidarności wymaga uzupełnienia o elementy 
nowoczesności, innowacyjności i otwartości gdańskiej społeczności. Maciej 
Grabski, prezes Olivia Business Centre, powołując się na doświadczenie, 
stwierdził, że koncepcja działań skierowanych na stworzenie atrakcyjnych 
warunków pracy i zamieszkania dla ludzi kreatywnych i otwartych na wy-
zwania, powinna stać się fundamentem myślenia o rozwoju metropolii. 
Jak mówił, wciąż prześladuje nas koncepcja trzech rozdzielnych trójmiej-
skich potencjałów, którą wreszcie należy przełamać i budować potencjał 
całego obszaru jako wspólnej marki. Były dyrektor finansowy w korpora-
cji Amazon Marcin Zagórski zaznaczył, że od początku dyskusji nad Inte-
ligentnymi Specjalizacjami Pomorza wskazywano, iż głównym czynnikiem 
rozwoju jest kapitał ludzki. Tam, gdzie powstaje masa krytyczna, można za-
obserwować efekt kuli śnieżnej – coraz więcej kreatywnych osób generuje 
kolejne fale inwestycji i startupów. Naukowcy często są rekrutowani przez 

190 Opracowanie: Anna Kłos; archiwum Pracodawców Pomorza. 

firmy i okazuje się, że przez to wyczerpuje się możliwość kształcenia kolej-
nych generacji inżynierów. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz zgodził 
się z tym, zaznaczając, że dla osiągnięcia celów Strategii Metropolii 2030 
konieczne jest wzmocnienie kadry intelektualnej obszaru metropolital-
nego. Podkreślił, że wybory rektorów wyższych uczelni w pierwszej połowie 
2016 roku będą równie ważne jak wybory samorządowe. Pojawił się także 
pomysł stworzenia na którejś z pomorskich uczelni „katedry dla noblisty”, 
która wprowadzając twórczy ferment w dziedzinie nauk fizyczno-matema-
tyczno-przyrodniczych, doprowadziłaby do zintensyfikowania wynalaz-
czości oraz wzmocnienia współpracy nauki z biznesem. Prezydent Gdyni 
Wojciech Szczurek dodał, że coraz większy wpływ na decyzje o wyborze 
miejsca zamieszkania, pracy oraz kształcenia ma jakość życia społecznego, 
więc działania samorządów powinny równocześnie zmierzać do podno-
szenia poziomu i dostępności edukacji czy atrakcyjności oferty kulturalnej. 
Na  koniec spotkania jednogłośnie zostali wybrani wiceprzewodniczący 
rady: Maciej Grabski jako przedstawiciel środowiska gospodarczego; Ma-
rek Olechnowicz, przewodniczący Pomorskiej Rady Organizacji Pozarzą-
dowych, oraz profesor Jacek Zaucha z Uniwersytetu Gdańskiego191.

* * *

Dnia 3 grudnia kartuski oddział Pracodawców Pomorza zorganizował 
Powiatowy Dzień Przedsiębiorcy. Głównym inicjatorem był przewodni-
czący oddziału organizacji Leon Czerwiński, będący jednocześnie szefem 
fundacji Kaszubskie Kamienie oraz prezesem i właścicielem firmy Murkam. 
W Kartuskim Centrum Kultury nagrodzone zostały firmy wyróżniające 
się pod względem działalności biznesowej i społecznej. Podczas uroczystej 
Gali Pracodawców nagrodę główną Kartuski Powiatowy Laur Przedsiębiorcy 
Roku 2015 otrzymała firma Przewozy Autobusowe Gryf. Nagrodę w imieniu 
firmy odebrał prezes Marian Kotecki. Wśród nominowanych do miana naj-
lepszego przedsiębiorcy znalazły się takie firmy jak: Bat, Wroński, Kostbet, 
Gryf, Marcopol i Lamel. Nagrodę dla samorządowca najlepiej współpracu-
jącego z biznesem otrzymał wójt gminy Przodkowo Andrzej Wyrzykowski. 
Samorządowcy powiatu kartuskiego zjawili się licznie: od burmistrza Kartuz 
Mieczysława Gołuńskiego, starosty Janiny Kwiecień, przewodniczącego Rady 
Powiatu Mieczysława Woźniaka, po wójtów poszczególnych gmin. Nagrodę 
specjalną Pracodawców Pomorza za propagowanie i wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości w powiecie kartuskim otrzymał Leon Czerwiński, którego 
firma Murkam obchodziła dwudziestopięciolecie działalności. Leon Czer-
wiński stworzył i przez dwadzieścia pięć lat rozwijał firmę, która z prostego 

191 Opracowanie: Anna Kłos; archiwum Pracodawców Pomorza. 
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kamieniarskiego zakładu usługowego przeobraziła się w największą w Polsce 
północnej fabrykę przerobu kamienia naturalnego. Doceniono także jego 
aktywność społeczną, w tym na forum organizacji Pracodawcy Pomorza. 
Nagrodę specjalną wręczyli mu: dyrektor Departamentu Rozwoju Gospo-
darczego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego Adam 
Mikołajczyk, Zbigniew Canowiecki oraz burmistrz Kartuz Mieczysław Go-
łuński. Firma Murkam zdobyła również uznanie środowisk kombatanckich. 
Dlatego też Powiatowy Dzień Przedsiębiorcy w Kartuzach zaszczyciła dele-
gacja Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Pomorskiego 
oraz Związku Piłsudczyków, z prezesem Zarządu Krajowego generałem Sta-
nisławem Władysławem Śliwą192. 

* * *

Dnia 8 grudnia Zarząd Konfederacji Lewiatan w Warszawie podjął 
uchwałę o przyjęciu Pracodawców Pomorza w poczet swoich członków. De-
cyzja ta była następstwem uchwały zgromadzenia ogólnego Pracodawców 
Pomorza z dnia 26 listopada. Konfederacja Lewiatan jest reprezentatywną 
organizacją pracodawców w Polsce, wspierającą interesy przedsiębiorców 
w kraju i poza jego granicami. Jest jedyną polską organizacją pracodaw-
ców posiadającą przedstawicielstwo w Brukseli i należącą do największej 
organizacji reprezentującej interesy przedsiębiorców i pracodawców wobec 
Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i  instytucji pokrewnych 
– BUSINESSEUROPE193. 

* * *

192 Opracowanie: Anna Kłos; archiwum Pracodawców Pomorza. 
193 Strona internetowa Pracodawców Pomorza: http://pracodawcypomorza.

pl/2015/12/16/pracodawcy-pomorza-przystapili-do-konfederacji-lewiatan/.

Dnia 10 grudnia odbyła się zorganizowana przez Pracodawców Pomo-
rza konferencja na niezwykle aktualny problem Kodeks dobrych praktyk 
dla przedsiębiorców chcących zatrudnić cudzoziemców – jak teorię przekuć 
w praktykę. Spotkanie wsparli: Międzynarodowa Organizacja Do Spraw Mi-
gracji, Gdański Urząd Pracy oraz Work Service S.A. Konferencję otworzył 
dyrektor Pracodawców Pomorza Tomasz Limon, zaznaczając na wstępie, 
że procesy migracyjne w Europie przybierają na sile. Uchodźcy napotykają 
na dwie znaczące bariery: kulturową i językową. Tomasz Limon nawiązał 
do ostatnich działań Pracodawców Pomorza, mających na celu pomoc ro-
dzinom ukraińskim. Pierwszy z prelegentów, Dawid Cegiełka, specjalista 
występujący z ramienia Międzynarodowej Organizacji Do Spraw Migracji, 
wprowadził słuchaczy w temat procesów migracyjnych oraz rozlicznych 
aspektów prawnych, regulujących kwestie statusu i pracy uchodźcy w Pol-
sce. Z kolei Agnieszka Benet, reprezentująca Pomorski Urząd Wojewódzki 
w Gdańsku, nie ukrywała, że kończący się właśnie rok jest szczególnym wy-
zwaniem dla urzędników zajmujących się dokumentacją migracyjną. Mowa 
tutaj o ogromnym wzroście ilości procedur związanych z zezwoleniami na-
pobyt i na pracę. Do tego problemu odniosła się również Jolanta Kołakow-
ska z Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku. Podkreśliła, że pracodawcy 
mogą korzystać z tak zwanej procedury uproszczonej, wypracowanej z myślą 
o mieszkańcach Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Armenii oraz Rosji. 
Następnie Anna Dukowska z Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziem-
ców Urzędu Pracy omówiła program wsparcia samorządowego dla cudzo-
ziemców. Wieńczące konferencję wystąpienie należało do Krzysztofa Inglota, 
dyrektora Działu Rozwoju Work Service S.A., który w swoich wnioskach 
statystycznych skupił się na grupie imigrantów – pracownikach ukraińskich. 

* * *

Pracodawcy Pomorza, wpływając na partnerstwo regionalnego samo-
rządu i biznesu, uczestniczą również w innych formułach współpracy lo-
kalnej. Organizacja jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Pomorskie 
w Unii Europejskiej, integrującego samorządy województwa pomorskiego, 
uczelnie i wszystkie te instytucje, które swoimi działaniami tworzą dobry 

Powiatowy Dzień 
Przedsiębiorcy w Kartuzach. 
Od lewej: Adam 
Mikołajczyk, Dyrektor 
Departamentu Rozwoju 
Gospodarczego w Urzędzie 
Marszałkowskim, Leon 
Czerwiński, Przewodniczący 
Oddziału Pracodawców 
Pomorza w Kartuzach, 
Zbigniew Canowiecki, 
Prezes Pracodawców 
Pomorza i Mieczysław 
Gołuński, burmistrz Kartuz 
(03.12.2015) 

Zdzisław Lewandowski: malarz 
i jego prace. Spotkanie Sympatyków 

Alegorii Kultury AKAPELLO w siedzibie 
Pracodawców Pomorza (10.12.2015) 
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wizerunek województwa. Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej 
posiada Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Brukseli i Biuro 
Miejscowe w Gdańsku. Jego pracownicy zrealizowali w 2015 roku wiele wy-
darzeń, między innymi wizyty studyjne, konferencje, warsztaty, spotkania 
z przedstawicielami instytucji i organizacji europejskich, dni informacyjne. 
Stowarzyszenie prowadziło bieżącą współpracę z instytucjami europejskimi, 
sieciami regionalnymi, placówkami dyplomatycznymi, przedstawicielstwami 
regionów i miast oraz instytucjami i organizacjami z terenu województwa 
pomorskiego. W chwili obecnej funkcję przewodniczącego zarządu stowa-
rzyszenia pełni Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. 

* * *

Dnia 14 grudnia marszałek województwa pomorskiego powołał Zbigniewa 
Canowieckiego na stałego członka Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, 
a więc forum trójstronnej współpracy przedstawicieli władz, związków za-
wodowych i organizacji pracodawców, którego celem jest rozwiązywanie 
problemów w drodze dialogu. W kompetencjach rady leży między innymi 
opiniowanie prawa na poziomie ogólnokrajowym i lokalnym, podejmowa-
nie tematyki szczególnie ważnej dla życia gospodarczego i społecznego woje-
wództwa pomorskiego. Rada Dialogu Społecznego rozpoczęła funkcjonowanie 
na mocy ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku o Radzie Dialogu Społecznego 
i innych instytucjach dialogu społecznego. Zakończona została tym samym 
działalność funkcjonującej od 1994 roku Trójstronnej Komisji Do Spraw Spo-
łeczno-Gospodarczych oraz Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego194.

* * *

Święta Bożego Narodzenia, które zazwyczaj na krótką chwilę odsuwają na-
sze myśli od wyzwań codzienności, w duchu przednoworocznej zadumy za-
chęcają do podsumowań i definiowania nowych celów. Pracodawcy Pomorza 
przygotowali 21 grudnia uroczyste spotkanie wigilijne w Gdańskim Teatrze 
Szekspirowskim. Ze względu na liczbę osób przybywających corocznie na te 
świąteczne spotkanie Pracodawcy Pomorza zmuszeni byli zerwać z tradycją 
organizacji jej w swojej siedzibie. Oprócz pracodawców i przedsiębiorców, 
członków organizacji, nie zabrakło przedstawicieli władz państwowych i sa-
morządowych oraz ludzi kultury, nauki, mediów i reprezentantów korpusu 
dyplomatycznego. Wszystkich w progach teatru witali: Tomasz Balcerowski 
i Marek Stawski – wiceprezesi Zarządu Pracodawców Pomorza oraz dyrek-
tor zarządzający Tomasz Limon. Przybyłych przywitał Zbigniew Canowiecki, 

194 Strona internetowa Pracodawców Pomorza: http://pracodawcypomorza.
pl/2015/12/15/pracodawcy-pomorza-podejmuja-dialog-spoleczny/.

dzieląc się optymistycznymi spostrzeżeniami na temat gospodarczej kondycji 
województwa. Mówił o bardzo dobrym klimacie dla przedsiębiorców i przed-
siębiorczości, wpływającym na powstawanie na Pomorzu kolejnych małych 
i średnich przedsiębiorstw – często bardzo innowacyjnych i nastawionych 
proeksportowo. Następnie dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan Lech 
Pilawski wręczył prezesowi i wiceprezesom Pracodawców Pomorza certyfikat 
przyjęcia do warszawskiej Konfederacji Lewiatan. W wyjątkowy nastrój chwili 
wprowadził zgromadzonych Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego 
oraz poszczególni goście występujący na scenie: prezydent miasta Gdańska 
Paweł Adamowicz, marszałek senatu Bogdan Borusewicz i marszałek woje-
wództwa pomorskiego Mieczysław Struk. Mówcy zarysowali charakter świąt 
Bożego Narodzenia jako okresu refleksji nad relacjami międzyludzkimi, rów-
nież tymi, dotyczącymi bezpośrednio pracodawcy i pracownika. Duchowy 
aspekt nadchodzących świąt podkreślał w swoim przemówieniu arcybiskup 
senior Tadeusz Gocłowski. Zaintonował kilka tradycyjnych polskich kolęd, 
które w tej szczególnej chwili zabrzmiały symboliczne – wypełniły rozważa-
nia na temat ojczyzny, jedności i tożsamości. Następnie arcybiskup poświę-
cił opłatki, przekazując je dalej i składając życzenia poszczególnym osobom 
obecnym na sali teatralnej, gdzie przygotowano stoły wigilijne. Chór prze-
pięknie śpiewał kolędy. Zapanował wyjątkowy nastrój195. 

195 Strona internetowa Pracodawców Pomorza: http://pracodawcypomorza.
pl/2015/12/22/uroczyscie-posrod-pracodawcow/.

Spotkanie wigilijne Pracodawców 
Pomorza zorganizowane we 

wnętrzach Gdańskiego Teatru 
Szekspirowskiego (21.12.2015)

Arcybiskup Tadeusz Gocłowski 
święci opłatki podczas wigilii 

Pracodawców Pomorza 
(21.12.2015) 
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Dnia 12 stycznia 2016 w konferencyjnej przestrzeni Olivia Sky Club od-
było się spotkanie Sekcji Handlu i Usług Pracodawców Pomorza. Zostało 
ono poświęcone polsko-szwedzkim relacjom biznesowym. Poza członkami 
Pracodawców Pomorza uczestniczyli w nim przedstawiciele firm, mających 
swoje siedziby w kompleksie biurowym Olivia Business Centre – współorga-
nizatora spotkania. Wydarzenie prowadziła Aleksandra Harasiuk, przewod-
nicza Sekcji Handlu i Usług Pracodawców Pomorza, konsultantka w Good 
At Service. Do dyskusji zaproszono kilku ekspertów: Magdalenę Pramfelt, 
prezes Polsko-Szwedzkiej Izby Gospodarczej, profesora doktora habilito-
wanego Hieronima Chojnackiego, dyrektora Instytutu Skandynawistyki 
i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Urszulę Dziemszę, 
dyrektor Sprzedaży i Marketingu Hilton Gdańsk. Zderzenie ze stereotypami 
– przy pierwszym kontakcie z inną narodowością – wydaje się być nieunik-
nione – o tym właśnie mówiła Aleksandra Harasiuk, rozpoczynająca spot-
kanie. Z kolei Magdalena Pramfelt podkreśliła, że Szwecja jest przykładem 
społeczeństwa otwartego i wielokulturowego. Mówczyni zauważyła, że Pol-
ska mogłaby czerpać pełnymi garściami z doświadczeń skandynawskich. 
Dla przykładu w Szwecji funkcjonują skutecznie uproszczone procedury 
prawne, bardzo transparentne i zrozumiałe dla średnio wykształconego 
obywatela. Profesor Hieronim Chojnacki, wspominając początki swojej 
fascynacji Szwecją, odniósł się do literatury, która dała mu obszerne, „ze-
wnętrzne widzenie” tego kraju. Powołując się na swoje doświadczenia, 
stwierdził, że jego zdaniem Szwedów charakteryzuje przywiązanie do ładu 

Wigilia Pracodawców Pomorza 
w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. 
Wręczenie certyfikatu przynależności 
do Konfederacji Lewiatan. Od lewej: 
Tomasz Balcerowski, Wiceprezes 
Zarządu Pracodawców Pomorza, 
Lech Pilawski, Dyrektor Generalny 
Konfederacji Lewiatan, Zbigniew 
Canowiecki, Prezes Pracodawców 
Pomorza oraz Marek Stawski, drugi 
Wiceprezes Zarządu Pracodawców 
Pomorza (21.12.2015)
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i bezpieczeństwa. Są wychowywani tak, aby pracować na rzecz firmy, na rzecz 
jej sukcesów. Profesor Hieronim Chojnacki podkreślił szczególnie jedną myśl: 
„Polska na wzór Szwecji musi tworzyć klimat dla innowacji i kreatywno-
ści, musi wspierać przełomowe odkrycia i otaczać opieką finansową naj-
bardziej priorytetowe gałęzie gospodarki”. Konferencja została zamknięta 
po pytaniach od publiczności oraz loterii, w trakcie której rozlosowane zo-
stały nagrody, przygotowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym (Koło w Gdańsku)196.

* * *

Dnia 14 stycznia Pracodawcy Pomorza, Regionalna Izba Gospodarcza 
Pomorza i Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
zaprosili do Dworu Artusa na Noworoczną Lampkę Szampana. Pomor-
scy przedsiębiorcy, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych 
regionu i miast pomorskich oraz osoby ze świata nauki, kultury, mediów 
i polityki licznie przybyli na trwale już wpisane w lokalną tradycję spotka-
nie. Do zgromadzonych z przesłaniem noworocznym zwrócili się kolejno: 
Wiesław Szajda, prezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw, Zbigniew Canowiecki, prezes Pracodawców Pomorza, Sła-
womir Halbryt, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Mieczysław 
Struk, marszałek województwa pomorskiego, i Andrzej Bojanowski, wice-
prezydent Gdańska. W trakcie przemówień podkreślano gospodarczy doro-
bek regionu i możliwości rozwojowe województwa. Marszałek Mieczysław 
Struk mówił, że samorząd województwa pomorskiego będzie w dalszym 
ciągu zabiegał o pomoc unijną na realizację niezbędnych inwestycji oraz 
na wsparcie przedsiębiorców. Wskazywano również na możliwość działa-
nia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego opartego na nowej ustawie, 
nawiązano do wyraźnej poprawy szkolnictwa zawodowego i inteligentnych 
pomorskich specjalizacji. Na zakończenie wzniesiono toast za sukcesy więk-
sze i mniejsze, za te rzutujące zarówno na sam region, jak i cały kraj. Pod-
czas spotkania przypomniano, że powtórzyć sukces jest trudniej, niż odnieść 
go po raz pierwszy. Ale z każdą regułą wiążą się wyjątki – z taką myślą ze-
brani zaczęli 2016 rok197.

* * *

196 Strona internetowa Pracodawców Pomorza: http://pracodawcypomorza.
pl/2016/01/13/szwecja-daleka-szwecja-bliska-o-kulturowych-aspektach-biznesu/.

197 Strona internetowa Pracodawców Pomorza: http://pracodawcypomorza.
pl/2016/01/15/z-podniesionym-czolem-w-nowy-rok-2/.

Pracodawcy Pomorza wraz z Ireneuszem Osińskim, prezesem Fundacji 
na Rzecz Rozwoju Talentów, oraz Justyną Wojtaszczyk, właścicielką agencji 
marketingowej i PR KeyK Project Marketing&Media, kontynuowali 22 stycz-
nia w swojej siedzibie cykl moderowanych śniadań networkingowych Bi-
znes to relacje. Ireneusz Osiński, który na spotkaniu objął rolę promotora 
dobrych praktyk w kontaktach biznesowych, pokreślił szczególne znaczenie 
networkingu, jako narzędzia służącego rzetelnemu odbiorowi potrzeb dru-
giej strony. Osoba, bez której Biznes to relacje nie ujrzałyby światła dzien-
nego, a więc Justyna Wojtaszczyk, podzieliła się z gośćmi pozytywnymi 
informacjami zwrotnymi, które otrzymuje regularnie, a które w większej 
mierze dotyczą pozytywnie sfinalizowanych rozmów biznesowych, zapo-
czątkowanych w trakcie spotkań u Pracodawców Pomorza. 

Pierwszym gościem specjalnym wydarzenia był Daniel Dekański, szef 
zespołu Goyello Protostudio, menedżer i konsultant do spraw produktów 
i usług. Jest przykładem biznesmena wszechstronnego, doświadczonego 
w zakresie prowadzenia projektów i grup projektowych sektora IT. Prowa-
dzi również zajęcia z interfejsu użytkownika i tworzenia aplikacji mobilnych 
na Uniwersytecie Gdańskim. Opowiadał o tym, jak traktować pomysł, żeby 
doprowadził nas do szczęśliwego końca pod postacią rynkowego sukcesu. 
Marek Listowski, konsul honorowy Republiki Chile w Gdańsku, był drugim 
gościem spotkania. Zajął się aspektami savoir-vivre’u, szczególnie istotnego 
w codziennej kulturze biznesowej. Przestrzegał przed brakiem zapoznania się 
z regułami rządzącymi się wśród innych kultur – to właśnie w trakcie dele-
gacji oraz przy przyjmowaniu gości z zagranicy popełnia się najwięcej gaf.198

* * *

Dnia 27 stycznia 2016 roku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku – bli-
ski partner Pracodawców Pomorza – obchodził dziewięćdziesiąte siódme 
urodziny. Dwa dni wcześniej, 25 stycznia, w Dniu Pracownika Publicznych 
Służb Zatrudnienia, to partnerstwo zostało szczególnie podkreślone podczas 
konferencji w Europejskim Centrum Solidarności. Z pracownikami Powia-
towego Urzędu Pracy spotkali się wtedy przedstawiciele władz Gdańska, 
wojewoda pomorski i organizacje zrzeszające pracodawców. Wydarzenie 
współorganizowane przez Pracodawców Pomorza było okazją do wręcze-
nia symbolicznych nagród i cennych wyróżnień. Prezes Zbigniew Canowie-
cki otrzymał z rąk Rolanda Budnika, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 
w Gdańsku, statuetkę Najlepszy Partner 2015. 

198 Strona internetowa „Pracodawców Pomorza”: http://pracodawcypomorza.
pl/2016/01/22/blisko-blizej-networking/.
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* * *

Pracodawcy Pomorza szczególną uwagę poświęcają gospodarce morskiej. 
Dnia 28 stycznia w gdyńskim Bałtyckim Porcie Nowych Technologii odbyło 
się seminarium zatytułowane Bałtycki Port Nowych Technologii jako miej-
sce kreowania innowacji i transferu wiedzy, przygotowane przez Pomorską 
Specjalną Strefę Ekonomiczną w partnerstwie z Pracodawcami Pomorza, 
których członkowie – reprezentanci Sekcji Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
i Forum Współpracy Nauki i Biznesu, byli obecni na seminarium razem 
z przedstawicielami firm związanych na co dzień z Bałtyckim Portem No-
wych Technologii.

W ostatnich latach, z perspektywy Warszawy przemysł stoczniowy i go-
spodarka morska była postrzegana jako podupadła, niemająca większego 
znaczenia. Z tym zafałszowanym postrzeganiem rzeczywistości aktyw-
nie walczyły między innymi władze regionu, Pracodawcy Pomorza oraz 
była prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Teresa Kamińska. 
Od dłuższego czasu działania skupiały się na umieszczeniu gospodarki 
morskiej w gronie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Powód był pro-
sty – w perspektywie budżetu unijnego 2014–2020 najwięcej skorzystać 
miały projekty, które z jednej strony są zaliczane do wyżej wymienionej 
specjalizacji, z drugiej zaś mają wysoki potencjał innowacyjny. Niestety, 
dokument przyjęty przez Radę Ministrów na początku kwietnia 2014 roku, 
wyodrębniający dziewiętnaście takich specjalizacji, nie zawierał gospodarki 
morskiej. Był jednak dokumentem otwartym, przewidywał uzupełnienia. 
W maju 2015 roku został opublikowany inny dokument: Propozycja Krajo-
wej Inteligentnej Specjalizacji Technologie i rozwiązania dla wykorzystania 
zasobów oraz potencjału wód morskich i śródlądowych, wskazujący na po-
tencjał innowacyjny i konkurencyjny poszczególnych obszarów gospodarki 
morskiej. Kwestia rozszerzenia listy krajowych inteligentnych specjalizacji 
była też przedmiotem posiedzenia Międzyresortowego Zespołu Do Spraw 
Polityki Morskiej RP 30 września 2015 roku i wielu roboczych konsultacji. 
W ich wyniku wnioskodawcy przedłożyli nową propozycję Innowacyjne 

technologie morskie. Ministerstwo Gospodarki w październiku 2015 roku 
zwołało posiedzenie Komitetu Sterującego Do Spraw KIS, który zaakcepto-
wał utworzenie nowej, dwudziestej specjalizacji, jednocześnie wypracował 
precyzyjniejszą nazwę: Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjali-
stycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz 
logistyki opartej o transport morski i śródlądowy. Ministerstwo Gospodarki 
w listopadzie 2015 roku uruchomiło procedurę powołania odpowiedniej 
Grupy Roboczej, której pierwszym zadaniem było wypracowanie szczegó-
łowego opisu nowej specjalizacji199.

Podczas seminarium podkreślano, że szansa na rewitalizację i rozwój tere-
nów przemysłowych, w tym wypadku postoczniowych, opartych na nowych 
rozwiązaniach technologicznych, pojawia się zawsze wtedy, gdy do głosu 
dochodzą regionalne, unikalne strefy gospodarcze, nastawione na złożoną 
implementację innowacyjności. Strefy te zyskują jeszcze więcej, poprzez za-
praszanie do współpracy firm partnerskich i ośrodków naukowych. Na tym 
skupił się w swoim wystąpieniu profesor doktor habilitowany Marek Grzy-
bowski z Akademii Morskiej w Gdyni. Z kolei doktor Zdzisław Nieckarz, 
kierownik Psychologii Badań Biznesu w Instytucie Psychologii Uniwersy-
tetu Gdańskiego, mówił: 

– Już jakiś czas temu zauważyliśmy, że jedną z ważniejszych rzeczy, 
które mogą mieć wpływ na innowacyjność, efektywność, współpracę 
i jej jakość, jest współdziałanie partnerów biznesowych i akademickich. 
Od ostatnich trzech lat staramy się w praktyce realizować tę współpracę. 
Zajmujemy się dwoma przedsięwzięciami: cyklicznymi konferencjami 
z cyklu Nauka i biznes (Uniwersytet Gdański) oraz Forum Biznes i Na-
uka (w ramach Pracodawców Pomorza). 

Szeroki zakres inwestycyjny realizowany w regionie był dobrze widoczny 
w trakcie prezentacji Marcina Żukowskiego, dyrektora Biura Rozwoju Po-
morskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, należącej do Polskiego Klastra 
Morskiego. Nakreślając szerszą perspektywę innowacyjności, Marcin Żukow-
ski nawiązał do realizacji Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, w sprawie 
których marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk podpisał 
tego samego dnia porozumienie dotyczące pozyskiwania środków finan-
sowych przez inteligentne specjalizacje w ramach wsparcia z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020. 
Jak zauważył Marcin Żukowski, logistyka, monitoring statków i portów, 
nawigacja satelitarna – to projekty finansowane przez Europejską Agencję 

199 Opracowanie: Anna Kłos; archiwum Pracodawców Pomorza. 

Konferencja Powiatowego Urzędu 
Pracy w Gdańsku – Europejskie 
Centrum Solidarności. Zbigniew 
Canowiecki otrzymuje od Rolanda 
Budnika Dyrektora Urzędu Pracy 
w Gdańsku nagrodę Najlepszy 
Partner 2015 (27.01.2016)
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Kosmiczną zlokalizowaną w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym. 
Z kolei listę bieżących innowacyjnych technologii i nowatorskich projek-
tów szczególnie na etapie badawczo-rozwojowym przedstawił Grzegorz 
Śmietana z firmy Hydromega, mieszczącej się w bezpośrednim sąsiedztwie 
Bałtyckiego Portu Nowych Technologii. Blok prezentacji zakończył Łukasz 
Gerigk, odpowiedzialny za badania, innowacje i rozwój w Stoczni Nauta. 
Firma brała aktywny udział w dwóch tematach powiązanych z Inteligen-
tnymi Specjalizacjami Pomorza: inteligentnych urządzeniach i technolo-
giach w gospodarczym wykorzystaniu morza, a także Smart Port & City.

Drugą część spotkania otworzyła i zamknęła dyskusja moderowana przez 
doktora Zdzisława Nieckarza: Co jest robione dobrze, a co wymaga poprawy?. 
Wśród wielu postulatów i wniosków uczestnicy przyznali, że pewną prze-
szkodą rozwojową jest również zbyt zachowawcza polityka państwa. Na za-
kończenie seminarium uczestnicy zwiedzili Stocznię Nautę200. 

* * *

Dnia 12 lutego w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AmberExpo 
Pracodawcy Pomorza zorganizowali coroczną uroczystość – Galę Evening. 
Przybyło blisko siedemset gości, przedstawicieli władz państwowych i sa-
morządowych, gospodarki, polityki, nauki, kultury i mediów. Galę trady-
cyjnie poprowadził dziennikarz telewizyjny Piotr Świąc.

Gości przywitał Zbigniew Canowiecki: 

– W ostatnich latach powstało na Pomorzu tysiące nowych firm i zu-
pełnie nowe branże. Również te tradycyjne branże zmieniające się pod 
wpływem wymagań rynku odnosiły kolejne sukcesy. Ściągnęliśmy na Po-
morze szereg markowych, dużych przedsiębiorstw. Działo się to między 
innymi dzięki tworzeniu nowych centrów biznesowych, w tym również 
centrów usług wspólnych. Rozwój przedsiębiorczości wspierany jest przez 
parki technologiczne, startupy i inkubatory przedsiębiorczości. Samorząd 
województwa podjął wiele działań związanych z rozwojem innowacyj-
ności i promocją eksportu. Po wielu latach, jako przedsiębiorcy, czujemy 
się na uczelniach, jak w miejscach niezwykle nam przychylnych. Jeste-
śmy członkami uczelnianych konwentów, rad programowych czy też ze-
społów konsultacyjnych. Naukowcy akademiccy są w naszych firmach. 
Władza samorządowa pozyskuje maksymalnie możliwe wsparcie finan-
sowe z programów unijnych. Stąd też poziom optymizmu wśród przed-
siębiorców w ostatnich latach był bardzo wysoki.

200 Strona internetowa Pracodawców Pomorza: http://pracodawcypomorza.
pl/2016/01/29/sprzyjajace-warunki-w-baltyckim-porcie-nowych-technologii/.

Podczas gali podziękowano pani Teresie Kamińskiej, byłej prezes Za-
rządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, której determinacja, 
optymizm i konsekwencja w działaniu miały olbrzymi wkład w budowanie 
dorobku gospodarczego naszego regionu. Teresa Kamińska została nagro-
dzona długą owacją na stojąco.

Przypomniano również inicjatywę Pracodawców Pomorza Mieszkanie 
i praca dla rodaka. Na sali obecne były objęte programem trzy rodziny ukra-
ińskie. Tym pomorskim przedsiębiorcom, którzy udzielili tak potrzebnego 
wsparcia z odruchu serca, podziękował w trakcie uroczystości Jakub Skiba, 
wiceminister z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wyróż-
niono Przedsiębiorstwo Budowlane Górski, Przedsiębiorstwo Budowlane 
Kokoszki, Lotos Oil sp. z o.o, Fundację Energa, Lux Med sp. z o.o., Fun-
dację dla dzieci Vivadental, Carrefour Polska, Zakład Usług Inżynierskich 
Eldro-FL, Lyreco oraz Pomorską Radę Stowarzyszeń Naukowo Technicz-
nych Naczelnej Organizacji Technicznej. Podziękowanie otrzymał również 
prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, który oprócz wsparcia powyższej 
inicjatywy od wielu lat jest zaangażowany w program repatriacji rodzin pol-
skiego pochodzenia między innymi z Kazachstanu i Uzbekistanu. Obecnie 
w Gdańsku mieszka około pięćdziesiąt takich rodzin, w tym trzydzieści ro-
dzin przybyłych na osobiste zaproszenie prezydenta Gdańska. Gala Evening 
Pracodawców Pomorza to jednak przede wszystkim uroczystość poświę-
cona zwycięzcom konkursu Pomorski Pracodawca Roku. Poniżej prezen-
tujemy nagrodzonych.

Małe przedsiębiorstwo:
Statuetkę i tytuł Pomorski Pracodawca Roku 2015 otrzymała firma BMB 

Santech, działająca na polskim rynku od 1992 roku. Przedsiębiorstwo jest 
profesjonalnym wykonawcą prac instalacyjnych, w szczególności nowo-
czesnych systemów grzewczych, instalacji technologicznych dla przemysłu 
farmaceutycznego, paliwowego i stoczniowego oraz ogólnie stosowanych 
instalacji w budownictwie i infrastrukturze miejskiej. Firma była odpowie-
dzialna między innymi za modernizację systemów ciepłowniczych miasta 
Gdańska, Gdyni, Kościerzyny, Redy, Malborka, Piły, Wejherowa oraz na te-
renie Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni, jak również przebudowy syste-
mów drogowych Gdańska – uczestniczyła między innymi w budowie ulicy 
Słowackiego. Firma zatrudnia obecnie trzydzieści pięć osób.

Pozostałymi laureatami w tej kategorii zostały przedsiębiorstwa:
Baukrane Budownictwo – firma kompleksowo obsługuje klientów w za-

kresie wynajmu i sprzedaży sprzętu budowlanego od 2008 roku. 
Specjalizuje się w wynajmie i sprzedaży systemów szalunkowych 
(deskowań), żurawi górno- i dolnoobrotowych, ogrodzeń budow-
lanych oraz kontenerów. Do każdej z tych usług oferuje doradztwo 
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techniczne i logistyczne. Kompleksowo obsługuje każdą budowę. Za-
trudnia dwadzieścia siedem osób.

Franklin – spółka ta to przede wszystkim drużyna. Są wśród nich absol-
wenci historii, architektury, ochrony środowiska, była sklepowa, nia-
nia, globtroter i wielu innych, którzy stanowią zespół doświadczonych 
pracowników spedycji oraz magazynu z obsługą logistyczną i flotą 
transportową. Dewizą firmy jest szybkość działania, rzetelność, ela-
styczność i ciągły rozwój. Zatrudnia dwadzieścia sześć osób.

Instytut Rozwoju Personalnego GANESA Ewa Dąbrowska – dynamicznie 
rozwijająca się firma szkoleniowa, która pomimo krótkiego okresu działa-
nia przeprowadziła ponad dwieście dwadzieścia szkoleń dla firm i instytucji 
dla przeszło czterech tysięcy przeszkolonych uczestników. Posiada Certyfikat 
Jakości ISO9001 i jedyny w Polsce, wydany dla firmy szkoleniowej, Certifi-
cate International Business Connection jako Corporate Training Company 
of Year 2015 Manhattan Business. Celem firmy jest sukces i zadowolenie 
klienta. Zatrudnia dziewiętnaście osób.

Średnie przedsiębiorstwo:
W tej kategorii triumfował Zarząd Morskiego Portu Gdańsk, który ad-

ministruje terenami największego portu morskiego o podstawowym znacze-
niu dla gospodarki narodowej, będący ważnym międzynarodowym węzłem 
transportowym zlokalizowanym na południowym wybrzeżu Bałtyku (najdy-
namiczniej rozwijającym się rejonie kontynentu europejskiego). To ważny 
inkubator przedsiębiorczości generujący kilka tysięcy miejsc pracy, który 
w 2015 roku doceniony został między innymi nagrodą wojewody pomor-
skiego za wybitne usługi dla województwa i aktywnie wspieranie rozwoju 
regionu. Zatrudnia dwieście czterdzieści osiem osób.

Pozostałymi laureatami w tej kategorii zostały przedsiębiorstwa:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska – istnieje od ponad sześćdziesięciu 

pięciu lat i jest jednostką gminy miasta Gdańska, kompleksowo realizującą 
inwestycje miejskie, międzygminne i metropolitalne. W skali roku prowa-
dzonych jest średnio sześćset zadań na kwotę około dwustu milionów zło-
tych. Efektem działalności są inwestycje i modernizacje dróg oraz obiektów. 
DRMG to także ludzie, którzy swą wiedzą, doświadczeniem i zaangażowa-
niem pracują na sukces jednostki, a prowadzone zadania dają szansę za-
trudnienia wielu pomorskim przedsiębiorstwom. Inwestycje i modernizacje 
realizowane przez DRMG znacząco wpływają na polepszenie jakości życia 
na terenie miasta Gdańska. Grupa zatrudnia sto trzydzieści cztery osoby.

GZT Telkom-Telmor – firma, która od początku istnienia wyznacza 
najwyższe standardy w zakresie kreowania rozwiązań w świecie sygnałów 

i technologii. Wieloletnie doświadczenie, wnikliwa analiza potrzeb i tech-
nologii, pozwalają cieszyć się uznaniem w branży teletechnicznej i opinią 
eksperta. Najwyższa jakość i integracja rozwiązań w obszarze przetwarza-
nia sygnałów to główny cel działalności. Zatrudnia dwieście trzydzieści pięć  
osób.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe AMG – producent kontene-
rów, pojemników metalowych i konstrukcji stalowych. Posiada certyfikaty 
Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004. Firma 
od początku działalności obiera kierunek rozwoju ściśle zbieżny z potrzebami 
i oczekiwaniami klientów. Stale wprowadzane innowacje oraz realizowane 
inwestycje nie tylko zaspokajają potrzeby odbiorców, ale niejednokrotnie 
je wyprzedzają. AMG zatrudnia sto dziewięćdziesiąt dwie osoby.

Duże przedsiębiorstwo: 
Statuetkę Pomorskiego Pracodawcy Roku 2015 w tej kategorii zdobyła 

firma Steico, produkująca szeroką gamę materiałów izolacyjnych z włókna 
drzewnego oraz niezwykle wytrzymałe i zarazem lekkie belki dwuteowe 
na konstrukcję ścian, dachów i stropów. Ekologiczne produkty budow-
lane pozwalają na projektowanie i budowę domów w standardzie energoo-
szczędnym, jak również w standardzie pasywnym. Rozpoczęta w 2015 roku 
produkcja drewna klejonego warstwowo z fornirów (LVL) znakomicie 
zwiększyła przewagę konkurencyjną firmy. Steico zatrudnia obecnie dzie-
więćset siedemdziesiąt osób.

Pozostałymi laureatami w tej kategorii zostały przedsiębiorstwa:
Flex Tczew – od 2000 roku firma zlokalizowana jest w województwie 

pomorskim, na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Tcze-
wie. Flex posiada park przemysłowy o powierzchni sześćdziesięciu tysięcy 
metrów kwadratowych. Zajmuje się między innymi montażem płytek elek-
tronicznych, modułów oraz urządzeń elektronicznych, produkcją szaf bazo-
wych dla telefonii komórkowej, obudów i elementów metalowych. Realizuje 
zamówienia dla znanych na całym świecie marek, między innymi z branży 
telekomunikacyjnej, przemysłowej, wydobywczej oraz elektroniki użytko-
wej. Zatrudnia cztery tysiące trzydzieści dwie osoby.

Worthington Industries Poland – światowy lider w projektowaniu i pro-
dukcji zbiorników ciśnieniowych. Ponad sześćdziesięcioletnie doświadcze-
nie ugruntowało pozycję oddziału w Słupsku jako największego globalnego 
dostawcy dla branży Automotive, polskie produkty docierają, aż do pięć-
dziesięciu pięciu krajów na każdym kontynencie. Bez względu na produkty 
czy świadczone usługi firma stawia najpierw na ludzi –filozofia pracy oparta 
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na Złotej Zasadzie stanowi podstawę silnych stosunków partnerskich Pra-
cownik–Pracodawca. Placówka w Polsce zatrudnia trzysta trzydzieści  
osób.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej SA – ośro-
dek, wchodzący w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, specjalizuje się w do-
stawie systemów: dowodzenia i kierowania środkami walki, uzbrojenia broni 
podwodnej, przeciwdziałania morskim zagrożeniom asymetrycznym oraz 
łączności radiowej i wymiany danych. CTM dostarcza od ponad trzydziestu 
lat swoje rozwiązania między innymi polskiej Marynarce Wojennej i odbior-
com zagranicznym, bierze również udział w ambitnych projektach w ramach 
Unii Europejskiej i NATO. Zatrudnia dwieście osiemdziesiąt cztery osoby.

Wyróżnienia w konkursie Pomorski Pracodawca Roku 2015 otrzymały 
następujące firmy:

Biuro Rachunkowe WEKTOR J. Wróblewski (Gdańsk),
Black Pearls Advisory Sp. z o.o. Sp.K. (Gdańsk),
CADevent Łukasz Ziółkowski (Gdańsk),
CLIMAZUI Majewscy Igor Majewski,
Euro-Went Sp. z o.o. Z.P.Ch. (Gdańsk),
Gdańska Spółdzielnia Socjalna (Gdańsk),
GPEC Sp. z o.o. (Gdańsk),
HK Finance Sp. z o.o. (Gdańsk),
PROGRESS sp. z o.o., Sp.K.,
P. Bud.-Montaż. Elzambud Sp. z o.o. (Elbląg),
Przedsiębiorstwo Usługowe Poż-Pliszka Sp. z o.o. (Gdańsk),
Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju DyNaMo (Gdańsk),
Szpitale Tczewskie S.A. (Tczew),
Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr J. Titz-Kosko (Gdańsk),
WNS Pomorze Sp. z o.o. (Gdańsk),
VOLANTO Sp. z o.o. (Gdynia),
ZPUH TEMIST T. Skajewska (Chojnice),
ZPUH SPAWMET E. Skajewska (Chojnice),
Zakład Prod. Mat. Bud. inż. K. Ginter Z.P.Ch. (Chojnice),
Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. (Tczew).

Specjalną Nagrodę Gospodarczą ZŁOTY OXER otrzymali:
– Barbara Sergot-Golędzinowska, autorka sukcesu Grupy Base działa-

jącej od 1990 roku, w skład której wchodzą Base Group, specjalizująca się 
w spawaniu konstrukcji ze stali czarnej i nierdzewnej, Wartmann Base – 
spawanie i obróbka aluminium oraz BASE Promotion Services – import 
i dystrybucja reklamy materialnej. 

– Bogdan Górski, założyciel spółki PB Górski, ze stuprocentowym pol-
skim kapitałem. Bogdan Górski, dzięki determinacji i konsekwencji, w okre-
sie trzydziestu pięciu lat stworzył prężną firmę budowlaną i deweloperską. 
Wśród ważnych inwestycji ostatnich lat należy wymienić renowację: osiedla 
Browar Gdański (wielokrotnie nagradzanej inwestycji) i zabytkowego dwor-
ku w Gdyni-Orłowie pod hotel Quadrille Conference&Spa, modernizację 
Kamienicy Tobiasza oraz budowę centrum handlowo-usługowego Galeria 
Metropolia we Wrzeszczu.

Po raz pierwszy przyznana została Nagroda Specjalna dla Pracodawcy 
Roku 2015 Obszaru Metropolitalnego Gdańsk–Gdynia–Sopot. Z rąk pre-
zydenta Pawła Adamowicza, prezesa Zarządu Obszaru Metropolitalnego, 
odebrał ją przedstawiciel firmy Intel Technology Poland. 

Szczególnie uroczyście prezydent Paweł Adamowicz wyróżnił Meda-
lem Prezydenta Miasta Gdańska Józefa Poltroka, właściciela firmy Łączpol, 
za hojne wspieranie pomorskiego sportu (finansowanie zespołu siatkarek 
ręcznych klubu sportowego Łączpol, grających w ekstraklasie; organiza-
cja piętnastu turniejów młodzieżowych w piłce ręcznej; wsparcie finan-
sowe w postaci stypendiów sportowych dla młodzieży w wieku od ośmiu 
do szesnastu lat).

Gala Evening Pracodawców Pomorza 2016 w Centrum Wystawienniczo- 
-Kongresowym AMBER EXPO w Gdańsku-Letnicy (12.02.2016)
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Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna. Zapew-
nił ją tego wieczoru Maciej Miecznikowski, pochodzący z gdańska piosen-
karz o zacięciu operowym201. 

201 Strona internetowa Pracodawców Pomorza: http://pracodawcypomorza.
pl/2016/02/16/gala-evening-wylonila-pomorskiego-pracodawce-roku-2015/.

* * *

Po zrealizowanej z sukcesem Gali Evening 2016 Pracodawcy Pomorza 
powrócili do codziennej aktywności. Dnia 18 lutego w siedzibie organizacji 
spotkali się członkowie i goście prowadzonej przez Tomasz Smorgowicza 
Sekcji PR i Marketingu, gromadzącej specjalistów od strategii tworzenia wi-
zerunku. Łukasz Murawski, projekt manager w gdyńskiej agencji reklamo-
wej Studio 102, opowiedział o budowaniu świadomości marki. Tworzenie 
logo to złożony proces, którego zwieńczenie w postaci nowej identyfikacji 
nie zawsze jest klarowne dla odbiorcy zlecenia, co widać choćby na etapie 
wyceny projektu. 

– Może projektant niewystarczająco edukuje klienta? A może prob-
lemem jest sprzedaż nie tego, czego klient w pierwszej kolejności ocze-
kiwał? – zastanawiał się Łukasz Murawski, podając przy tym wiele 
elementów składowych wyceny pracy projektanta (poziom kompeten-
cji, specyfikacja projektu, szacowany czas realizacji, bieżąca sytuacja 
gospodarcza). Dlaczego branding jest ważny? Czy logo powinno być  
modne? 

Barbara Sergot-
Golędzinowska, 

Prezes spółki Base 
Group sp. z o.o., 

została wyróżniona 
Złotym Oxerem 

za sukces Grupy Base, 
działającej od 1990 
roku (12.02.2016)

Zwycięzca w kategorii: 
małe przedsiębiorstwo – 
Henryk Brodnicki, Prezes 
Zarządu BMB Santech 
(z lewej), odbiera nagrodę 
z rąk Mieczysława Struka, 
Marszałka Województwa 
pomorskiego, oraz Macieja 
Grabskiego, Prezesa Olivia 
Business Centre (w środku) 
(12.02.2016)

Dorota Raben, Prezes 
Zarządu Morskiego 
Portu Gdańska, 
otrzymuje nagrodę z rąk 
Kazimierza Smolińskiego, 
Wiceministra Infrastruktury 
i Budownictwa, oraz 
Tomasza Balcerowskiego, 
Wiceprezesa Pracodawców 
Pomorza (w środku), 
dla nnajlepszego 
przedsiębiorstwa średniego 
(12.02.2016) 

Steffen Zimny, Prezes 
Zarządu Steico, 
odbiera nagrodę 
główną w kategorii: 
przedsiębiorstwo 
duże, i gratulacje 
od Ministra Kazimierza 
Smolińskiego oraz Marka 
Sokołowskiego, 
Wiceprezesa Grupy Lotos 
(12.02.2016)

Nagroda Złoty Oxer 
dla firmy PB Górski 

(12.02.2016) 
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– Wszystko zależy od branży. Ona określa kanony mody. Modność 
oznacza dla mnie, że powinno wpisywać się w pewną aktualność dla 
konkretnej grupy, wpisywać się w jej estetykę – stwierdził Tomasz Smor-
gowicz. Następnie odbyła się niezwykle interesująca dyskusja202. 

* * *

Tego samego dnia odbyło się w siedzibie Pracodawców Pomorza jesz-
cze jedno ważne wydarzenie – szkolenie z nowoczesnych narzędzi marke-
tingu internetowego. Łukasz Chołyst, Alicja Kopińska oraz Marcin Gabrych 
z gdyńskiej firmy Alte Media opowiedzieli o tym, jak rozumieć terminolo-
gię i jak korzystać z wielowarstwowego wsparcia Google, aby nie przepaść 
w gąszczu nierozróżnialnych ofert i dać się zauważyć. 

– Telefon, aby zdobyć pięćdziesiąt milionów użytkowników, po-
trzebował siedemdziesięciu pięciu lat. Radio poradziło sobie szybciej 
– w trzydzieści osiem lat. Telewizji wystarczyło trzynaście lat. Internet 
zrobił to w cztery lata – podał Łukasz Chołyst, podkreślając absolutnie 
bezkonkurencyjny potencjał reklamowy tego medium. 

Szybki rozwój marketingu internetowego zintensyfikował działania 
na rzecz bardzo szczegółowej analizy zachowań klientów. Marcin Gabrych 
wyjaśnił, jak w strukturach Google bada się procesy zakupowe. ZMOT 
(Zero Moment Of Truth) to nazwa jednej z najnowszych koncepcji doty-
czącej analizy użytkowników, popartej szczegółowymi badaniami beha-
wioralnymi, opartymi na obserwacji decyzji nabywania produktów przez 
klientów. Marcin Gabrych opowiedział o Responsive Web Design – zasa-
dzie projektowania stron www, które muszą sprostać wymogom wyświetleń 
na różnych urządzeniach końcowych, a więc komputerach stacjonarnych, 
laptopach, tabletach, telefonach i innych. Wsparcia w tym względzie nie po-
winno zabraknąć – możemy sięgnąć do testu zgodności z urządzeniami mo-
bilnymi, które przygotowało Google (analiza adresu URL) lub PageSpeed 
Insights, sprawdzającym szybkość naszej strony w środowisku mobilnym. 
Aby uzyskać pełną kontrolę nad działaniami sprzedażowymi, trzeba sięgnąć 

202 Strona internetowa Pracodawców Pomorza: http://pracodawcypomorza.
pl/2016/02/18/sekcja-pr-i-marketingu-w-nowym-roku/.

po narzędzie „spinające” pakiet omówionego powyżej wsparcia reklamo-
wego, a więc Google Analytics.203 

* * *

Kalendarz wydarzeń drugiego miesiąca 2016 roku zamknęło tradycyjne 
śniadanie networkingowe Biznes to relacje, które 26 lutego przyciągnęło wiele 
znanych twarzy, jak również zupełnie nowych uczestników, którzy w tym 
czasie nie należeli jeszcze do Pracodawców Pomorza. 

Ireneusz Osiński tak mówił do zgromadzonych tego dnia gości: 

– Relacji nie buduje się wielkimi wyczynami, ale drobnymi przysłu-
gami. Na tych spotkaniach pomagamy ludziom, aby wyszli ze swojej 
strefy komfortu. Wszystko opiera się na regule wzajemnej pomocy bi-
znesowej, otwieraniu drzwi do swoich klientów. Pomaganie jest idealną 
formą budowania relacji. W środowisku Pracodawców Pomorza mamy 
coraz więcej młodych przedsiębiorców. Tym samym możemy skonfron-
tować ich z osobami doświadczonymi w branży. 

Justyna Wojtaszczyk także dzieliła się doświadczeniami: 

– W marketingu ceni się myślenie strategiczne, przekładające się na 
zaplanowane, skuteczne i mierzalne działania. Podkreślam szczególnie 
olbrzymie znaczenie media relations, komunikacji inwestorskiej i  tej 
z klientem, jak również nasze zabiegi względem społeczności lokalnej. 
Powtarzalność działań może źle wpływać na postrzeganie naszej unikal-
ności, oryginalności. Planując działania PR, zawsze warto się zastanowić, 
czy jest jakiś aspekt działania naszej firmy, który może być interesujący 
dla mediów, a w konsekwencji dla czytelników. Jeśli takiego nie ma, 
warto go wykreować. Do tego bardzo ważne jest nazwisko, które mu-
simy sobie, prozaicznie, wyrobić. To nam – nie innym – zależy na tym, 
żeby dobrze o nas mówiono. Wejdźmy w buty czytelnika i zastanówmy 
się, czego chciałby się o nas dowiedzieć.

Z kolei Małgorzata Tobiszewska, dyrektor Instytutu Rozwoju Kadr, spe-
cjalistka od wizerunku i trenerka biznesu przekonywała: 

– Nie ma złotej metody na motywowanie pracownika. Spotykam się 
z dyrektorami i menedżerami, którzy sobie w tej kwestii zupełnie nie 
radzą. Do tego trzeba podejść wszechstronnie, indywidualnie. Każdy 
ma inne potrzeby. Są motywatory wewnętrzne i zewnętrzne204.

203 Strona internetowa Pracodawców Pomorza: http://pracodawcypomorza.
pl/2016/02/19/google-zawsze-w-cenie-czyli-jak-wygladamy-w-sieci/.

204 Strona internetowa Pracodawców Pomorza: http://pracodawcypomorza.
pl/2016/02/29/przedsiebiorca-usieciowiony-to-przedsiebiorca-zadowolony/.

W trakcie spotkania Sekcji PR i Marketingu 
Pracodawców Pomorza w siedzibie 
organizacji (18.02.2016)
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* * *

Dnia 9 marca warto było skierować swoje kroki do siedziby Pracodaw-
ców Pomorza na spotkanie ze specjalistami z gdańskiego oddziału Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. Na uczestników czekał pakiet wiedzy o elek-
tronicznych usługach instytucji i zmianach w zagadnieniach związanych 
z ubezpieczeniami chorobowymi, składkami, ulgami i możliwymi dofi-
nansowaniami. Spotkanie otworzyli: Tomasz Limon, dyrektor Zarządzający 

Pracodawców Pomorza, oraz Aneta Pawłowska, dyrektor Oddziału ZUS 
w Gdańsku. Jeszcze przed rozpoczęciem właściwego bloku informacyjnego 
głos zabrali przedstawiciele Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Oddziału 
Okręgowego w Gdańsku: Jan Bielawski i Aldona Uziębło. Poinformowali 
o możliwościach i działaniu stowarzyszenia, które jest najstarszą i najwięk-
szą polską organizacją gromadzącą przedstawicieli środowiska zawodowego 
zaangażowanego w rachunkowość i finanse.205 

* * *

Dnia 14 marca grupa przedstawicieli Pracodawców Pomorza reprezen-
towała organizację w Akademii Morskiej w Gdyni podczas Ogólnopolskiej 
Konferencji Naukowej Polityka Morska, która podkreśliła dwa ważne ju-
bileusze: dziewięćdziesięciosześciolecie polskiego szkolnictwa morskiego 
i dziewięćdziesięciolecie miasta Gdyni. Konferencja odbyła się pod honoro-
wym patronatem ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka 
Gróbarczyka i rektora Akademii Morskiej w Gdyni profesora zwyczajnego 
doktora habilitowanego Piotra Jędrzejowicza. Przygotowano kilka paneli 
tematycznych, wśród których nie zabrakło tych, podejmujących kwestie 
wdrażania innowacyjnych technologii w gospodarce morskiej, rozwoju zrów-
noważonych obszarów morskich i nadmorskich, a także turystyki i konku-
rencyjności portów i transportu morskiego. Prezes Pracodawców Pomorza 
Zbigniew Canowiecki został zaproszony do udziału w panelu Młodzi na rynku 
pracy gospodarki morskiej. Rozmowę o uczniach i absolwentach, którzy zde-
cydowali się związać zawodowo z gospodarką morską, prowadził doktor 
Krzysztof Sarnowski, wykładowca uczelni gospodarza spotkania, a także 
Mateusz Truszczyński z Parlamentu Studentów Akademii Morskiej w Gdyni. 

205 Strona internetowa Pracodawców Pomorza: http://pracodawcypomorza.
pl/2016/03/11/zus-o-czym-warto-wiedziec/.

Ireneusz Osiński 
o zaletach 
networkingu podczas 
cyklicznego spotkania 
przedsiębiorców Biznes 
to relacje w siedzibie 
Pracodawców Pomorza 
(26.02.2016)

Biznes to relacje – 
Małgorzata Tobiszewska 
w trakcie warsztatów 
(26.02.2016)

Tradycyjna wymiana 
wizytówek w przerwie 
spotkania Biznes 
to relacje (26.02.2016)

Spotkanie kierownictwa 
gdańskiego oddziału 
Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych. Na zdjęciu 
Tomasz Limon, 

Dyrektor Zarządzający 
Pracodawców Pomorza 

(09.03.2016)
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Zbigniew Canowiecki podzielił się wnioskami wypływającymi z  jego 
obserwacji rynku pracy: 

– Mamy do czynienia zdecydowanie z rynkiem pracownika, co widać 
choćby po sposobie formułowania przez przedsiębiorców ofert pracy. 
Cierpimy na niedobór kandydatów z wykształceniem technicznym. Roz-
wijająca się gospodarka potrzebuje wykwalifikowanych i coraz lepszych 
kadr.

Adam Stróżyk z Green Reefers nie ukrywał, że konieczność znajomo-
ści języków obcych jest bezdyskusyjna. Przypomniał również, że kontakto-
wanie się z armatorami, którzy mogą stać się w przyszłości potencjalnymi 
pracodawcami, powinno odbywać się już na początku edukacji (wcześnie 
zawierane umowy z menedżerami statków). Odniósł się też do kwestii dys-
kryminacji zawodowej ze względu na płeć.

Dawid Wardin z Langowski Shipping wyraził swoje zdanie na temat po-
zyskiwania pracowników: 

– Dyplom nie jest gwarancją przygotowania merytorycznego. Wszystko 
weryfikuje rozmowa rekrutacyjna. Coraz większego znaczenia nabierają 
umiejętności miękkie. Kandydat zostanie zweryfikowany na bazie wie-
dzy, doświadczenia i tego, jak komunikuje się z najbliższym otoczeniem. 
W moim odczuciu, małe i średnie firmy są w stanie lepiej zaopiekować 
się nowym pracownikiem. Są bardziej skupione na swoich niedużych 
kadrach206.

* * *

Człowiek przezorny jest człowiekiem ubezpieczonym, co 16 marca wielo-
krotnie powtarzano na spotkaniu u Pracodawców Pomorza, poświęconemu 
dostępnym produktom finansowym, zbudowanym z myślą o możliwych, 

206 Strona internetowa Pracodawców Pomorza: http://pracodawcypomorza.
pl/2016/03/15/w-morzu-sila-konferencja-w-akademii-morskiej-w-gdyni/. 

niespodziewanych, a przy tym materialnie obciążających wydarzeniach ży-
ciowych. Wiedzą i doświadczeniem doradców służyli: Wiesława Thiel-Janus, 
przewodnicząca Sekcji Finansowo-Ubezpieczeniowej Pracodawców Pomo-
rza, i Paweł Łaszcz, prezes Zarządu Twoi Doradcy Finansowi Polska Sp. z o.o. 

W jakim stanie znajduje się polski system emerytalny, skomentowała 
Wiesława Thiel-Janus, podkreślając, że: „było jasne wiele lat temu, że pry-
watna emerytura będzie w Polsce koniecznością. Mamy dostęp do wielu 
instrumentów finansowych i ubezpieczeniowych, które mogą nam służyć 
do kumulacji oszczędności”. W ramach oferty państwowej przygotowano 
dwie propozycje: Indywidualne Konto Emerytalne i Indywidualne Konto 
Zabezpieczenia Emerytalnego. Uczestnicy spotkania mogli pogłębić swoją 
wiedzę na temat między innymi polis inwestycyjnych, zasad związanych 
z wypłatami w sytuacjach wyjątkowych, funduszy gwarantowanych, pracow-
niczych programów emerytalnych, okresowych świadczeń pieniężnych. Pro-
wadzący spotkanie radzili: „W trakcie dobierania oferty, pośrednik powinien 
dokonywać gruntownej analizy potrzeb. Nie powinno się wychodzić od moż-
liwości finansowych klienta, lecz dokonywać wyboru na poziomie priory-
tetów klienta. Jest to zresztą obecnie wymóg na poziomie ustawowym”207.

* * *

Dnia 17 marca Pracodawcy Pomorza wybrali się na plac budowy po-
wstającej we Wrzeszczu Galerii Metropolia, której realizacji podjęła się 
z jedna z firm członkowskich organizacji – Przedsiębiorstwo Budowlane 
Górski Sp. z o.o. Jak założył deweloper, rolą Galerii Metropolia i sąsiadu-
jącego z nią osiedla Browar Gdański jest wykreowanie nowego centrum 
Wrzeszcza, położonego na styku dwóch części tej dzielnicy. Galeria Metro-
polia i Browar Gdański, jako nowe obszary handlu, rozrywki, wypoczynku 
i zamieszkania, mają zawalczyć o wysoką pozycję w rankingu najatrakcyj-
niejszych rejonów trójmiejskiej metropolii. Inwestycja, określana mianem 
największego projektu firmy, ulokowana została na działce pomiędzy ulicą 
Kilińskiego, ulicą Nad Stawem i torami kolejowymi. Koszt realizacji pro-
jektu oszacowano na kwotę około siedmiuset milionów złotych. Galeria 
Metropolia w liczbach to między innymi trzydzieści pięć tysięcy metrów 
kwadratowych przestrzeni handlowej (sto lokali) rozmieszczonej na parterze 
i trzech piętrach oraz kompleks kinowy Helios (siedem sal). To także nowy 
układ ulic. Całkowitemu przeobrażeniu podlegają tereny dawnego browaru 
gdańskiego. Powstanie również Browar Kulturalny – przestrzeń piwniczna 

207 Strona internetowa Pracodawców Pomorza: http://pracodawcypomorza.
pl/2016/03/17/dopasowywanie-ubezpieczen-do-naszych-potrzeb/.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
Polityka Morska w Akademii 
Morskiej w Gdyni. Od lewej: 
Mateusz Truszczyński z Parlamentu 
Studentów Akademii Morskiej 
w Gdyni, kpt. ż.w. Wacław Sołtys, 
Adam Stróżyk z Green Reefers, 
Zbigniew Canowiecki, Prezes 
Pracodawcy Pomorza, Dawid Wardin 
z Langowski Shipping i doktor 
Krzysztof Sarnowski z Akademii 
Morskiej w Gdyni (14.03.2016)
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z klubem koncertowym, kinem, ośmioma restauracjami, łaźniami (w stylu 
łaźni tureckich) i browarem rzemieślniczym208.

* * *

Dzień później, 18 marca, sala konferencyjna w siedzibie Pracodawców Po-
morza pękała w szwach. Stało się tak, ponieważ organizacja, przy współpracy 
z Polsko-Szwedzką Izbą Gospodarczą, zaprosiła na poranne spotkanie profe-
sora Dariusza Filara, który zajmuje się analizą polskiej gospodarki w ujęciu 
europejskim i ogólnoświatowym. Profesor jest związany z uczelniami dwóch 
kontynentów: Uniwersytetem Gdańskim i Uniwersytetem Michigan. Gość 
podzielił się przemyśleniami dotyczącymi stanu polskiej gospodarki w ostat-
nich latach i perspektyw na przyszłość. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę 
na kilka charakterystycznych danych dotyczących Polski, w tym PKB utrzy-
mującego się w ostatnich latach w granicach trzech–czterech procent wzrostu. 

Na zakończenie niezwykle interesującego spotkania podkreślił, że: 

– W 2007 roku byliśmy krajem biedniejszym niż bogata część Eu-
ropy, niewiele przewyższającym średni poziom europejskiego ubóstwa. 
Obecny stan rzeczy może wielu nie satysfakcjonować, ale poprawa jest 
znacząca. W samym regionie Europy Środkowo-Wschodniej jesteśmy 
postrzegani jako kraj dobrobytu. Skąd wziął się nasz obecny poziom? 
Z polityki gospodarczej prowadzonej w latach 2008–2015. Wpłynęła 
na to stopniowa redukcja deficytu budżetowego, czego bezpośrednim 
skutkiem było zdjęcie z Polski procedury nadmiernego deficytu oraz 
dokończenie procesu prywatyzacji i poprawienie warunków funkcjono-
wania prywatnego biznesu. Teraz obawiam się, że przechodzimy do fazy 
centralistycznego etatyzmu209. 

* * *

208 Strona internetowa Pracodawców Pomorza: http://pracodawcypomorza.
pl/2016/03/18/z-wizyta-w-galerii-metropolia/.

209 Strona internetowa Pracodawców Pomorza: http://pracodawcypomorza.
pl/2016/03/18/sniadanie-biznesowe-z-profesorem-dariuszem-filarem/.

Co pewien czas Pracodawcy Pomorza organizują swoje spotkania w Oli-
via Business Centre, korzystając z wyjątkowości tego miejsca szczególnie 
wtedy, kiedy ilość osób zgłaszających chęć udziału w spotkaniu przekra-
cza możliwości lokalowe siedziby organizacji. Tak było 23 marca, podczas 
spotkania Bezpieczeństwo w twoich rękach w coworkingowej sali budynku 
Olivia Four. Organizatorzy: Pracodawcy Pomorza, Olivia Business Cen-
tre i firma IroGlobal, zebrali w jednym pomieszczeniu przedsiębiorców 
i specjalistów skupionych wokół między innymi branży ochrony obiektów 
i osób, nowoczesnego monitoringu, motoryzacji, finansów, BHP, ochrony 
praw autorskich oraz energetyki. Spotkanie moderowane przez Ireneusza 
Dampsa, reprezentanta firmy IroGlobal, rzuciło nieco światła na możliwo-
ści lokalnego partnerstwa w obszarze B2B. Na dzień dzisiejszy, spółka ma 
w swoich szeregach przedsiębiorców dostarczających usługi z zakresu od-
szkodowań, produktów innowacyjnych, doradztwa energetycznego, pry-
watnej opieki medycznej, ochrony oraz marketingu i reklamy. Konferencja 
zaczęła się prezentacją firmy Impel Security Polska Sp. z o.o. Następnie 
Kamil Sobkiewicz z Sekcji Prawnej Państwowej Inspekcji Pracy w Gdań-
sku zachęcił uczestników do rozmowy na temat bezpieczeństwa prawnego 
możliwego do utrzymania poprzez pełne, świadome i aktywne przestrze-
ganie przez przedsiębiorstwa przepisów i norm wynikających z polskiego 
prawa. Z kolei Tadeusz Czapa z PHU Mixer Polska przekonywał do tech-
nologii led, określanej mianem najlepszego rozwiązania oświetleniowego 
w przedsiębiorstwach. Energia elektryczna to główny produkt firmy RWE 
Polska S.A., którą podczas konferencji reprezentowali partnerzy z Tiwaz Sp. 
z o.o. Z kolei Waldemar Zajączkowski z firmy SOFTA NT mówił o swoich 
realizacjach instalacji modułów fotowoltaicznych w Polsce i na świecie210. 

* * *

Wychodząc naprzeciw bieżącym potrzebom przedsiębiorców, Praco-
dawcy Pomorza przygotowali 31 marca w swojej siedzibie spotkanie ze 

210 Strona internetowa Pracodawców Pomorza: http://pracodawcypomorza.
pl/2016/03/25/o-bezpieczenstwie-z-roznych-stron-w-olivia-business-centre/.

Śniadanie biznesowe 
z profesorem Dariuszem Filarem 
(18.03.2016)

Konferencja Bezpieczeństwo w twoich 
rękach w Olivia Business Centre 

(23.03.2016)
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specjalistami z Agencji Rozwoju Pomorza. Prelegenci wyjaśniali właścicie-
lom i pracownikom firm szukającym dofinansowania prac badawczo-roz-
wojowych, czego mogą oczekiwać w ramach konkursu 1.1.1. Omówiono 
ekspansję przez innowacje, wsparcie w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020. Spotkanie 
informacyjne odbyło się przy wsparciu Sekcji Informatyki Pracodawców 
Pomorza oraz Klastra Interizon. Założenia konkursowe przedstawili: Piotr 
Ciechowicz, wiceprezes zarządu ARP; Jacek Zwolak, dyrektor Regionalnej 
Instytucji Finansującej, funkcjonującej jako jeden z działów specjalistycz-
nych agencji, a którą reprezentowały tego dnia także Karolina Piekarska 
i Żenata Alechniewicz-Baczewska211. 

* * *

Potencjał Pomorza w kontekście możliwej współpracy pomorskich 
firm z partnerami z Chin został zaprezentowany podczas ciekawego spot-
kania zorganizowanego 9 kwietnia przez Centrum Współpracy Chińsko-
-Pomorskiej – bliskiego partnera Pracodawców Pomorza. Odbyło się ono 
w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Obecny był Zhang Mingfei 
z Polsko-Chińskiej Izby Inwestycyjnej i Cheng Guang, przewodniczący de-
legacji z Wenzhou. W spotkaniu uczestniczyły następujące firmy z wschod-
niochińskiego miasta Wenzhou: Dao En Footwear Co. Ltd. (produkcja, 
obróbka i sprzedaż obuwia skórzanego, materiału do produkcji obuwia 
bez szkodliwych substancji chemicznych); Futing Import Export Co. Ltd. 
(import oraz eksport między innymi odzieży, obuwia, produktów codzien-
nego użytku); Yi Tong Yuan Holding Co. Ltd. (inwestycje infrastrukturalne 
i w odnawialne źródła energii, sprzedaż materiałów budowlanych, a także 
import i eksport technologii); Pin Yu Sponge Co. Ltd. (produkcja i sprzedaż 

211 Strona internetowa Pracodawców Pomorza: http://pracodawcypomorza.
pl/2016/04/01/agencja-rozwoju-pomorza-o-wsparciu-dotacyjnym/.

produktów z gąbki). Gotową do współpracy stronę polską reprezentowali 
między innymi prezes Zbigniew Canowiecki z grupą przedsiębiorców z Pra-
codawców Pomorza; Andrzej Marszk z Pomorskiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej Sp. z o.o., Jarosław Szponarski z Biura Zarządzania Projektami 
Inwestycyjnymi w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Sp. z o.o.; 
Piotr Ciechowicz z Agencji Rozwoju Pomorza S.A. oraz Justyna Wojtasz-
czyk z KeyK Project Marketing&Media. 

Zbigniew Canowiecki podczas swojego wystąpienia przypomniał, że: 

– Wiele lat temu zdaliśmy sobie sprawę ze znaczenia kontaktów pol-
sko-chińskich dla rozwoju naszego kraju. Gdy marszałek województwa 
pomorskiego zainicjował powstanie Biura Pomorskiego w Pekinie, Praco-
dawcy Pomorza natychmiast zadeklarowali współudział i wsparcie finan-
sowe dla tej inicjatywy. W ostatnich latach była niezliczona ilość inicjatyw, 
wizyt wzajemnych i seminariów dotyczących problematyki zacieśnienia 
współpracy gospodarczej pomiędzy naszymi krajami. Nastał czas realnej 
współpracy. Dlatego też aktywnie wspieramy inicjatywę naszych człon-
ków, którą było powołanie Centrum Współpracy Chińsko-Pomorskiej, 
działające na terenie Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. 
Nasi przedsiębiorcy mówią zgodnie, że zdobycie zaufania chińskiego 
przedsiębiorcy jest stosunkowo długim procesem, ale skutkującym po-
zyskaniem wyjątkowo lojalnego i rzetelnego partnera w biznesie212. 

* * *

W ramach różnorodności tematycznej spotkań organizowanych w sie-
dzibie Pracodawców Pomorza podjęto temat o skutecznym zarządzaniu 
i wynagradzaniu pracowników. Dnia 18 kwietnia mówiła o tym problemie 

212 Strona internetowa Pracodawców Pomorza: http://pracodawcypomorza.
pl/2016/05/10/pomorze-i-chiny-na-wspolnej-drodze.

Metropolitalne Targi Pracy Pomorza 
w Centrum Wystawienniczo-
Kongresowym AmberExpo 
w Gdańsku-Letnicy. Od lewej: 
Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego, Roland 
Budnik, Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Gdańsku, Piotr 
Grzelak, Wiceprezydent Miasta 
Gdańska i Zbigniew Canowiecki, 
Prezes Pracodawców Pomorza 
(08.04.2016)

Zbigniew 
Canowiecki 

i Przewodniczący 
delegacji 

z Wenzhou Cheng 
Guang podczas 

tradycyjnej 
wymiany 

prezentów 
(09.04.2016) 
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Dominika Czechowska, mentor i doradca biznesowy w ramach spotkań te-
matycznych Sekcji HR, kierowanej przez Małgorzatę Tobiszewską. Jak ustalać 
wynagrodzenia i premie oraz w jaki sposób skorelować taką premię z ce-
lami strategicznymi firmy? Które systemy motywacyjne sprawdzają się za-
wsze, a jakich koncepcji najlepiej w ogóle unikać? „Efektywne premiowanie 
pracowników jest testem umiejętności z zarządzania kadrami” – tak można 
podsumować przekaz Dominiki Czechowskiej, sugerującej, że ustalanie pa-
rametrów pracy wcale nie musi posiadać złożonej formy. Wynagradzanie 
w klasycznej proporcji to 70/30, gdzie pierwszy człon dotyczy podstawy, 
a drugi premii. Podkreśliła, że „odwrotną korelację można zaobserwować 
w Stanach Zjednoczonych, gdzie podstawa jest na ogół bardzo ograni-
czona. Budując nowy, bardziej efektywny system premiowy należy pamię-
tać, że w systemie tym mogą znaleźć się maksymalnie tylko trzy warunki. 
Pracując dla przedsiębiorstw, zawsze powołuję zespół projektowy, w skład 
którego wchodzą pracownicy firmy, którzy zajmują się bezpośrednio budową 
takiego systemu premiowego. Pracownik powinien mieć zawsze możliwość 
bieżącego, samodzielnego przeliczania premii na podstawie transparentnego 
i prostego regulaminu”213.

* * *

W kwietniu toczyły się w Pracodawcach Pomorza dyskusje dotyczące 
projektu nowej rządowej ustawy stoczniowej. Gazeta Wyborcza Trójmiasto, 
która wprowadziła nowy, cotygodniowy dodatek Morska strona Wyborczej, 
zaprosiła przedstawicieli Pracodawców Pomorza 19 kwietnia do swojej re-
dakcji na debatę koncentrującą się właśnie na problematyce stoczniowej. 
Moderatorzy, Mikołaj Chrzan, redaktor naczelny Gazety Wyborczej i Mi-

213 Strona internetowa Pracodawców Pomorza: 
http://pracodawcypomorza.pl/2016/04/21/pracodawca-pracownik-i-jego-premia.

chała Jamroża, jego zastępca, rozmawiali z następującymi osobami: Zbignie-
wem Canowieckim z Pracodawców Pomorza; Markiem Błusiem, kapitanem 
żeglugi wielkiej i publicystą morskim; profesorem Dariuszem Filarem, eko-
nomistą; Zdzisławem Bahyryczem ze Stoczni Crist; Andrzejem Zielazkiem 
z biura projektowego MARS oraz Wiktorem Wróblewskim, reprezentującym 
Lincoln Electric. Ustawa, według założeń rządu, miała poprawić wyniki fi-
nansowe stoczni i zapewnić rozwój przemysłu stoczniowego. Zapropono-
wano zerowy podatek VAT na produkcję i import części i wyposażenia dla 
produkowanych jednostek. Przedsiębiorcy mogli wybrać między płaceniem 
dziewiętnastoprocentowego podatku CIT lub PIT a nowym podatkiem zry-
czałtowanym od wartości sprzedanej produkcji w wysokości jednego pro-
centa. Poza tym, z rządowego dokumentu wynikało, że strefą ekonomiczną 
mogłyby zostać objęte grunty z produkcją okrętową i komplementarną, co 
wpłynęłoby na ułatwienie w pozyskiwaniu wsparcia unijnego, na przykład 
kredytów technologicznych. Zbigniew Canowiecki podkreślił, że nowa 
ustawa jest potrzebna, gdyż polskie stocznie funkcjonują w trudnych warun-
kach, ale, jak wykazał, wiele zapisów należałoby zmienić lub doprecyzować. 
Profesor Marek Grzybowski, prezes Polskiego Klastra Morskiego, opowie-
dział się również za wprowadzeniem ustawy, gdyż, jak przyznał, dokument 
dostosuje warunki funkcjonowania krajowego przemysłu stoczniowego do 
regulacji obowiązujących w innych krajach Unii Europejskiej. Z kolei Zdzi-
sław Bahyrycz ze stoczni Crist pokreślił, że ustawa w swojej obecnej formie 
powinna zostać zmodyfikowana, gdyż zastosowanie zryczałtowanego po-
datku od gotowych wyrobów może okazać się nieopłacalne, a wprowadzenie 
różnych zasad opodatkowania w Stoczni będzie niezwykle skomplikowane 
i utrudniające rozliczenia.214

* * *

Ekspansja zagraniczna – szansa czy problem? – to nazwa spotkania przy-
gotowanego 20 kwietnia w siedzibie Pracodawców Pomorza. Skąd ta po-
trzeba? Przeprowadzone w pierwszym kwartale 2016 roku badania Fundacji 
Kronenberga przy Banku City Handlowym wykazały, że blisko czterdzie-
ści procent firm chce rozszerzać swoją działalność poza Polską. Właściciele 
przedsiębiorstw radzą sobie coraz lepiej z konkurencją na zagranicznych 
rynkach – osiemdziesiąt dwa procent respondentów nie żałowało swojej 
decyzji o rozszerzeniu działalności poza granicami kraju. Segment polskich 
małych firm skonfrontowanych z nasyconym rynkiem krajowym, szuka 

214 Strona internetowa Gazety Wyborczej Trójmiasto: http://trojmiasto.wybor-
cza.pl/trojmiasto/1,150681,19951428,nowa-ustawa-pomoze-polskim-stoczniom.
html.

Dominika 
Czechowska 
o premiowaniu 
pracownika 
na spotkaniu 
tematycznym 
Sekcji HR 
(18.04.2016) 
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partnerów zagranicznych i tam rozpoczyna budowanie swojej pozycji. Wy-
darzenie poprowadził Jan Zacharewicz, prezes Zarządu Biura Doradztwa 
Ekonomicznego i Prawnego Business Consultans Sp. z o.o., oferującego 
usługi doradcze w zakresie funduszy unijnych, strategii marketingowych, 
wyszukiwania partnerów zagranicznych oraz rozwiązywania problemów 
prawno-podatkowych. O możliwej ekspansji polskich firm mówiono z per-
spektywy małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Marcin Muński, pre-
zes Zarządu COCOMO ART Sp. z o.o., rozpoczął od stanu firmy sprzed 
ośmiu lat, która wtedy skupiona była głównie na produkcji ręcznie robio-
nych wyrobów z karmelu i dawała zatrudnienie czterem osobom. Dziś, 
przy produkcji nastawionej na eksport ręcznie robionych słodyczy, pracuje 
dwadzieścia sześć osób. W 2016 roku swoją obecność w branży firma za-
znaczyła na największych targach słodyczy na świecie: ISM Fairs w Kolonii. 
Z kolei Lidia Ziaja, kierownik działu eksportu Ziaja Ltd Zakład Produkcji 
Leków Sp. z o.o., doradzała precyzyjny dobór zagranicznego odbiorcy pro-
duktu. Firma została założona w 1989 roku dzięki inicjatywie Zenona Ziai, 
który wraz z żoną, Aleksandrą, początkowe funkcjonowanie przedsiębior-
stwa oparł na niewielkiej, lecz sprawdzonej sieci kontaktów. Dziś firma Ziaja 
produkująca kosmetyki pielęgnacyjne i farmaceutyki ma sieć detaliczną 
w postaci czternastu oddziałów w całym kraju, wspieranych przez siedem-
dziesięciu czterech przedstawicieli. W samym tylko 2015 roku na rynek 
trafiło ponad sześćdziesiąt sześć milionów sztuk produktów firmy. Obecnie 
firma eksportuje swoje towary do trzydziestu krajów świata. Na podstawie 
długoletniego doświadczenia w działaniu na rynkach zagranicznych wypo-
wiadał się także Bolesław Formela, wiceprezes Zarządu Secespol Sp. z o.o. 

Początki firmy produkującej wymienniki ciepła (przemysł petrochemiczny, 
ciepłowniczy, energetyczny, spożywczy i farmaceutyczny) sięgają również 
czasu przełomu, ponieważ mówimy w tym przypadku o roku 1988. Secespol 
jest obecny za granicą za pośrednictwem spółek córek: Secespol Canada, 
Secespol Deutschland, Secespol Czechy, Secespol Asia oraz ponad dwieście 
przedstawicielstw handlowych215.

* * *

W dniach 20–21 kwietnia grupa przedstawicieli Pracodawców Pomorza 
aktywnie uczestniczyła w IV Ogólnopolskim Szczycie Energetyczno-Go-
spodarczym Gdańsk 2016, który odbywał się w centrum konferencyjnym 
AmberExpo pod hasłem Energetyka dla gospodarki, gospodarka dla ener-
getyki. Organizatorem wydarzenia było Europejskie Centrum Biznesu, 
przy współpracy i pod patronatem honorowym marszałka wojewódz-
twa pomorskiego oraz prezydenta miasta Gdańska. Przed rozpoczęciem 
sesji plenarnych, debat i  lóż eksperckich odbyły się dwie wycieczki stu-
dialne na terenie terminalu kontenerowego DCT i trasie Pomorskiej Kolei  
Metropolitalnej. 

Moderatorem panelu Status inwestycji infrastrukturalnych, energetycznych 
i pochodnych (z)realizowanych przez samorządy do 2016 roku był Zbigniew 
Canowiecki. W dyskusji wzięli udział: wiceprezydent Gdańska Andrzej 
Bojanowski, pełnomocnik prezydenta Słupska Beata Maciejewska, Rafał 
Kosecki ze Starostwa w Starogardzie Gdańskim, prezes Firmy Ekoinbud 
i wiceprezes Pracodawców Pomorza Tomasz Balcerowski, dyrektor GPEC 
Łukasz Pawłowski, Sławomir Kiszkurno z Zakładu Utylizacji w Gdańsku 
oraz dyrektor Hochtief Polska Anna Wiosna. Na wstępie moderator omówił 
i przedstawił ilość środków finansowych z Unii Europejskiej w perspekty-
wie 2014–2020 do wykorzystania zarówno w skali kraju, jak i województwa 
pomorskiego na cele związane z szeroko pojętą energetyką. Mówił, że „in-
teligentne miasta to wielka szansa dla lokalnych firm specjalizujących się 
w nowoczesnych technologiach. Chodzi o inteligentne systemy transpor-
towe, modernizację miejskiego oświetlenia, budowę energooszczędnych 
obiektów publicznych, inteligentne sieci elektroenergetyczne. Szczególną 
uwagę w miastach musimy zwrócić na obiekty kubaturowe. Zwiększenie 
oszczędności energetycznej staje się dla nas wielkim wyzwaniem”216. 

215 Strona internetowa Pracodawców Pomorza: http://pracodawcypomorza.
pl/2016/04/22/na-wodach-miedzynarodowego-biznesu.

216 Strona internetowa Pracodawców Pomorza: 
http://pracodawcypomorza.pl/2016/04/25/iv-ogolnopolski-szczyt-energetyczno-

-gospodarczy-gdansk-2016.

Przedsiębiorcy dyskutowali u Pracodawców Pomorza 
o wyzwaniach związanych ze zdobywaniem innych 
rynków. Od lewej: Bolesław Formela, Wiceprezes Zarządu 
Secespol Sp. z o.o., Lidia Ziaja, Kierownik działu ekspor Ziaja 
Ltd. Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. oraz Marcin Muński, 
Prezes Zarządu COCOMO ART Sp. z o.o. (20.04.2016)
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* * *

Dnia 22 kwietnia przedstawiciele Pracodawców Pomorza ponownie 
spotkali się w AmberExpo. Na dwa dni przed otwarciem tunelu pod Mar-
twą Wisłą – jednej z największych i najważniejszych inwestycji infrastruk-
turalnych w Gdańsku – odbyło się Sympozjum Naukowo-Gospodarcze 
podsumowujące program Inwestycyjny Gdańsk. Pierwszy w Polsce tunel 
drogowy drążony pod dnem rzeki zamyka gdańskie wydatkowanie środków 
unijnych w transzy przypadającej na lata 2007–2015. Jako pierwszy głos za-
brał Ryszard Trykosko, prezes Zarządu Gdańskich Inwestycji Komunalnych 
Sp. z o.o. Opowiedział o historycznych, odważnych decyzjach inwestycyj-
nych władz miasta Gdańska oraz niezwykłej determinacji w zapewnieniu 
pełnego finansowanie programu inwestycyjnego. Podziękował szczególnie 
wszystkim osobom oraz instytucjom, bez których doprowadzenie do finału 
pionierskiej realizacji tunelu pod Martwą Wisłą byłoby niemożliwe. Szcze-
gólnie wyróżnił zespół projektowy biura Europrojekt Gdańsk (składającego 
się w większości z absolwentów Politechniki Gdańskiej) oraz specjalistów 
reprezentujących renomowaną, monachijską firmę projektową SSF Ingenie-
ure AG. Nie szczędził również słów uznania i podziękowania dla hiszpań-
skiej firmy OHL, której powierzono budowę tunelu. 

Następnie głos zabrał Andrzej Bojanowski, zastępca prezydenta Gdań-
ska do spraw polityki gospodarczej. Zapowiedział otwarcie tunelu dla ru-
chu na 24 kwietnia, nie ukrywając satysfakcji z faktu, że koncepcja tunelu 
może przełożyć się na wzrost rozwoju gospodarczego Metropolii, zwiększe-
nie przeładunków w Porcie Gdańskim i usprawnienie komunikacji miasta 
i całej aglomeracji. W imieniu władz miasta i spółki GIK podziękował pre-
zesowi Ryszardowi Trykosko za niezwykłe zaangażowanie, profesjonalizm 

i skuteczność w nadzorowaniu w imieniu władz miasta Gdańska realizacji 
wszystkich kluczowych inwestycji miejskich. 

Występujący tuż po nim Piotr Czech, inżynier kontraktu, podkreślał zna-
czenie skali projektu i jego wpływ na polską myśl geotechniczną. Jego zda-
niem polscy inżynierowie zdobyli olbrzymie doświadczenie podczas budowy 
tunelu i produkcji elementów żelbetowych, jak na przykład obudowujących 
tunel tubingów. Z kolei profesor doktor habilitowany inżynier Michał To-
polnicki z Politechniki Gdańskiej omówił wieloetapową realizację, przyzna-
jąc, że rejon delty Wisły był nie lada wyzwaniem, a stopień trudności całego 
przedsięwzięcia ustaliły specyficzne warunki geologiczno-inżynierskie i hy-
drogeologiczne. Klarowny obraz inwestycji, w tym rozmiar kapitału ludzkiego, 
wykorzystywanych surowców, narzędzi i przetworzonego materiału skalnego 
przedstawił dyrektor kontraktu Jose Miguel Fernandez Remesal z Obrascon 
Huarte Lain S.A. Z kolei profesor Piotr Dominiak z Wydziału Zarządzania 
i Ekonomii Politechniki Gdańskiej przedstawił wpływ realizacji dużych inwe-
stycji związanych z infrastrukturą komunikacyjną na rozwój gospodarczy217. 

* * *

Czy i w jaki sposób samorządy kładą fundamenty rozwojowe pod inteli-
gentne miasta? Jakimi narzędziami powinny dysponować miasta przyszłości, 
aby wpisywały się w przyjazną politykę energetyczną? Jakie udogodnienia 
dla mieszkańców powinny oferować inteligentne miasta, biorąc pod uwagę 
fakt, że już w chwili obecnej, na ich terenach mieszka połowa populacji pla-
nety? – na te i wiele innych pytań starali się znaleźć odpowiedź goście za-
proszeni na VII Ogólnopolski Kongres Smart City, 28 kwietnia w gdańskim 
Hotelu Amber. Wśród nich był prezes Zbigniew Canowiecki, który został 
poproszony o zabranie głosu podczas dwóch paneli: Możliwości wdrażania 
rozwiązań Smart Cities – doświadczenia polskie i zagraniczne oraz Efektywne 

217 Strona internetowa Pracodawców Pomorza: http://pracodawcypomorza.
pl/2016/04/26/tunel-pod-martwa-wisla-status-zrealizowany.

Lokalni przedsiębiorcy 
i Pracodawcy Pomorza 
na IV Ogólnopolskim Szczycie 
Energetyczno-Gospodarczym 
Gdańsk 2016 w AmberExpo. 
Uczestnicy panelu, od lewej: 
Zbigniew Canowiecki, Prezes 
Pracodawców Pomorza, Andrzej 
Bojanowski, zastępca Prezydenta 
ds. Polityki Gospodarczej, 
Tomasz Balcerowski, Prezes 

firmy Ekoinbud Sp. z o.o. i Wiceprezes Pracodawców Pomorza, Anna 
Wiosna, Dyrektor do spraw Rozwoju Biznesu HOCHTIEF Polska S.A., 
Łukasz Pawłowski, Dyrektor do spraw Rozwoju GPEC Sp. z o.o., Sławomir 
Kiszkurno, Kierownik JRP – Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku, Beata 
Maciejewska, Pełnomocnik do spraw zrównoważonego rozwoju i zielonej 
modernizacji Miasta Słupska (21.04.2016)

Sympozjum Naukowo-
Gospodarcze w AmberExpo 

(22.04.2016) 
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wytwarzanie i wykorzystywanie energii w aglomeracjach miejskich. Spotka-
nie zorganizowała warszawska firma SuccessPoint, która realizuje cykl tego 
typu spotkań tematycznych na terenie całego kraju. 

Poproszony przez moderatora pierwszej debaty – Dariusza Szweda, do-
radcy prezydenta Słupska do spraw zagranicznych i przewodniczącego Rady 
Programowej Zielonego Instytutu – Zbigniew Canowiecki mówił: 

– Miasta zajmują wprawdzie jedynie dwa procent powierzchni Ziemi, 
lecz mieszka w nich aż pięćdziesiąt procent populacji świata. Wszyst-
kie prognozy wskazują, że w nadchodzących latach te liczby będą się 
zwiększały. Inteligentne miasta to nic innego, jak stosowanie najnowo-
cześniejszych technologii umożliwiających lepsze życie. Z punktu wi-
dzenia samorządów – to istotne narzędzie do zarządzania. Większość 
ośrodków miejskich już w jakimś stopniu wdraża to, o czym mówimy 
w kontekście inteligentnych miast. Są to inteligentne systemy zarzą-
dzania ruchem drogowym, systemy zarządzania komunikacją miejską, 
wprowadzanie odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności 
publicznej. Polskie miasta są zainteresowane pozyskiwaniem na ten cel 
środków unijnych. Perspektywy są bardzo obiecujące. Na lata 2014–2020 
przewidziano na ten cel osiemnaście miliardów euro, w różnych progra-
mach pomocowych. Przedsiębiorcy włączają się aktywnie w realizację 
całego programu inteligentnych miast. Gdańsk jest przykładem jednego 
z najbardziej zaawansowanych w tym względzie obszarów miejskich. Dla 
przykładu pomorskie firmy realizowały system inteligentnego sterowania 
ruchem Tristar i uruchomiły produkcję energooszczędnych budynków218. 

* * *

218 Strona internetowa Pracodawców Pomorza: http://pracodawcypomorza.
pl/2016/05/01/vii-ogolnopolski-kongres-smart-city/.

W maju Pracodawcy Pomorza przygotowali dwa stanowiska do projek-
tów zmian ustawowych w zakresie gospodarczym:

Uwagi do projektu ustawy O zmianie ustawy – Prawo Celne oraz nie-
których ustaw (sygn. DCI.8800.I.2016). W piśmie skierowanym do władz 
centralnych, w tym między innymi do ministra finansów oraz ministra 
przewodniczącego Komitetu Stałego RM, wyrażono zaniepokojenie, 
że przy okazji dostosowywania przepisów krajowych do ustawodawstwa 
unijnego zostanie wprowadzona zasada solidarnej odpowiedzialności 
za rozliczenia VAT w deklaracji podatkowej, również w przedstawi-
cielstwie bezpośrednim, czego nie wymaga UE. Oznacza to, że agencje 
celne będą odpowiadać solidarnie z importerem za niezapłacony podatek 
z tytułu importu. W stanowisku Pracodawców Pomorza podkreślono, 
że agencje celne nie mają wglądu do ksiąg podatnika, ani żadnych na-
rzędzi prawnych do wyegzekwowania prawidłowego rozliczenia podatku 
przez importera towaru.

Opinia na temat projektu ustawy O zasadach kształtowania wyna-
grodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. W swoim stanowisku 
Pracodawcy Pomorza zakwestionowali możliwość wpływania rządu 
na wysokość wynagrodzenia zarządów spółek, w których Skarb Państwa 
lub samorząd terytorialny posiada udziały mniejszościowe. Podejmowa-
nie przez akcjonariuszy mniejszościowych zmian w zasadach kształto-
wania wynagrodzeń zarządów spółek w proponowanym trybie zostało 
ocenione w tym dokumencie jako działanie wykraczające poza rzeczy-
wistą ich pozycję w tych spółkach. Oprócz Pracodawców Pomorza – ini-
cjatorów tego dokumentu, stanowisko powyższe podpisali: Loża Gdańska 
BCC, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Pomorski Związek Pra-
codawców Lewiatan oraz Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Śred-
nich Przedsiębiorstw. Opinia na temat projektu ustawy została przesłana 
do ministra skarbu i ministra przewodniczącego Komitetu Stałego RM.

* * *

Pracodawcy Pomorza w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego za-
angażowali się w prace zespołu do spraw społecznych, który ma się zajmo-
wać między innymi tematyką służby zdrowia. Dlatego też prezes Zbigniew 
Canowiecki zwrócił się do członków Sekcji Ochrony Zdrowia o wsparcie 
eksperckie. Ponadto, chcąc skorzystać z wiedzy i doświadczeń innych or-
ganizacji branżowych, Pracodawcy Pomorza podpisali dwa porozumienia 
o współpracy:

– 17 maja – porozumienie w sprawie współpracy z Ogólnopolskim Sto-
warzyszeniem Szpitali Prywatnych z siedzibą w Gdyni, którego pre-
zesem jest Andrzej Sokołowski,

Pierwsza z debat 
w trakcie 
VII Ogólnopolskiego 
Kongresu Smart 
City w Gdańsku 
(28.04.2016)
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– 18 maja – porozumienie w sprawie współpracy z Polską Federa-
cją Szpitali z siedzibą w Warszawie, której prezesem jest Jarosław 
J. Fedorowski.

Z kolei, mając na względzie równomierny rozwój przedsiębiorczości 
w regionie i konieczność zacieśnienia współpracy z gminami województwa 
pomorskiego, Pracodawcy Pomorza 23 maja 2016 roku podpisali porozu-
mienie ze Związkiem Gmin Pomorskich.

* * *

Dnia 30 maja 2016 roku nastąpiło w genewskim Pałacu Narodów ONZ 
otwarcie 105. Sesji Międzynarodowej Organizacji Pracy, która zgromadziła 
przedstawicieli trójstronnych delegacji ze stu osiemdziesięciu sześciu państw 
członkowskich. Reprezentujący Pracodawców Pomorza, a zarazem Konfe-
derację Lewiatan, Michał Maksymiuk, kierownik Działu Programowego 
Pracodawców Pomorza, w tym roku przewodniczył delegacji polskich pra-
codawców. Gromadząca blisko sześć tysięcy uczestników 105. Sesja MOP 
została poświęcona dyskusjom związanym między innymi z kwestiami re-
alizacji Deklaracji dotyczącej sprawiedliwości społecznej na rzecz uczci-
wej globalizacji, podpisanej w 2008 roku, w swojej treści sygnalizującej 
konieczność położenia jeszcze większego nacisku na budowanie dobrych 
mechanizmów wspierających kształtowanie uczciwej i godnej pracy w mię-
dzynarodowej skali (w kontekście konfliktów oraz sytuacji pracowników 
związanych z negatywnymi aspektami tak zwanego globalnego łańcucha 
dostaw). Michał Maksymiuk podczas sesji plenarnej 7 czerwca odniósł się 

do tych problemów i omówił obecny stan polskiego rynku pracy oraz dzia-
łania, które podjęto w celu prowadzenia efektywnego dialogu społecznego.219

* * *

Dnia 3 czerwca odbyło się I Sympozjum Budownictwa Energooszczęd-
nego zorganizowane przez Pracodawców Pomorza i Pomorski Klaster 
Drzewny Czarna Woda. Sympozjum odbywające się w Gdańskim Parku 
Naukowo-Technologicznym, które zgromadziło osoby z wielu branż i za-
wodów, objęli swoim patronatem: marszałek województwa pomorskiego 
Mieczysław Struk, konsulat generalny RFN w Gdańsku i Polski Związek 
Inżynierów i Techników Budownictwa. Na wstępie głos zabrał: Arkadiusz 
Gliniecki – przewodniczący Klastra Czarna Woda, Zbigniew Canowiecki – 
prezes Pracodawców Pomorza, Mieczysław Struk – marszałek województwa 
pomorskiego oraz przedstawiciel wiceministra infrastruktury i budowni-
ctwa Kazimierza Smolińskiego. Następnie znaczenie i rozwój budownictwa 
energooszczędnego omówił Steffen Zimny – przewodniczący Forum Współ-
pracy Polsko-Niemieckiej przy Pracodawcach Pomorza i prezes Zakładów 
Steico. Później przedstawiono niezwykle ciekawe prezentacje i zagadnie-
nia związane między innymi z zaletami budownictwa energooszczędnego 
z materiałów drewnopochodnych, termoizolacją oraz efektywnością ener-
getyczną i walorami użytkowymi. Przedstawiono również praktyczne roz-
wiązania i zrealizowane obiekty w omawianej technologii. Na zakończenie 
odbyła się dyskusja zamykająca całodniowe sympozjum220.

* * *

Wobec wielu sygnałów od pracodawców z północnych dzielnic Gdań-
ska, wskazujących na pogarszającą się sytuację komunikacyjną, 8 czerwca 
w siedzibie Pracodawców Pomorza odbyło się seminarium zorganizowane 
wspólnie z Izbą Projektowania Budownictwa oraz Pomorską Okręgową 
Izbą Inżynierów Budownictwa. Po merytorycznej dyskusji poprzedzonej 
omówieniem tej problematyki przez Jana Kosiedowskiego, przewodniczą-
cego Regionu Północnego Izby Projektowania Budownictwa i prezesa Biura 
Projektów Budownictwa Komunalnego oraz Franciszka Rogowicza, prze-
wodniczącego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa podpi-
sano apel do władz miasta Gdańska i władz samorządowych województwa 

219 Strona internetowa Pracodawców Pomorza: http://pracodawcypomorza.
pl/2016/06/09/pracodawcy-pomorza-zabrali-glos-w-genewie/.

220 Strona internetowa Pracodawców Pomorza: http://pracodawcypomorza.
pl/2016/06/06/i-sympozjum-budownictwa-energooszczednego.

Porozumienie o współpracy między 
Pracodawcami Pomorza i Polską Federacją 
Szpitali. Na zdjęciu Zbigniew Canowiecki 
z Januszem Bonieckim, Wiceprezesem 
Polskiej Federacji Szpitali (18.05.2016)

Tuż po podpisaniu porozumienia między 
Pracodawcami Pomorza i Związkiem Gmin 
Pomorskich. Od lewej: Andrzej Pollak, 
Wiceprezes Związku Gmin Pomorskich, 
Błażej Konkol, Prezes Związku Gmin 
Pomorskich, Tomasz Balcerowski, Wiceprezes 
Pracodawców Pomorza, i Tomasz Limon, 
Dyrektor Zarządzający Pracodawców 
Pomorza (23.05.2016) 
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pomorskiego o podjęcie zdecydowanych kroków zmierzających do pilnej 
realizacji tunelu w okolicach Pachołka oraz trasy Nowej Spacerowej. Pod-
kreślono również konieczność pozyskania na ten cel unijnych środków fi-
nansowych z perspektywy finansowej 2014–2020.221 

* * *

221 Strona internetowa Pracodawców Pomorza: http://pracodawcypomorza.
pl/2016/06/09/wazny-apel-podpisany-u-pracodawcow-pomorza-wideo/ 

Dnia 7 czerwca 2016 roku odbyło się ostatnie uroczyste posiedzenie Za-
rządu Pracodawców Pomorza w kadencji 2013–2016. Podczas spotkania 
zorganizowanego w Willi Uphagena prezes zarządu Zbigniew Canowiecki 
podziękował wszystkim za wielkie społeczne zaangażowanie, omówił doko-
nania organizacji i wskazał kierunki rozwoju oraz zagadnienia, które winny 
być podjęte w najbliższych latach. Omówiono również problemy organiza-
cyjne związane ze zbliżającym się zgromadzeniem ogólnym sprawozdaw-
czo-wyborczym oraz sprawy bieżące.

* * *

Podpisanie Apelu, od lewej: Jan Kosiedowski, Zbigniew Canowiecki 
i Franciszek Rogowicz (08.06.2016)

Zarząd Pracodawców Pomorza – kadencja 2013–2016. U dołu od lewej: Lidia 
Kodłubańska, Zbigniew Canowiecki, Wojciech Grochowiecki, Tomasz Balcerowski, 
Marek Stawski, Grzegorz Szczuka, Wojciech Rybowski, Tomasz Limon, Julian 
Zieliński, Wojciech Szczepański, Wojciech Grochowiecki

I Mistrzostwa Pracodawców Pomorza w Brydżu Sportowym w siedzibie 
organizacji (09.06.2016) 

Piknik Rodzinny Pracodawców Pomorza na terenie Kolibki Adventure Park 
w Gdyni (11.06.2016)
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Tradycyjnie w czerwcu odbywa się szereg imprez rekreacyjno-wypo-
czynkowych organizowanych przez Pracodawców Pomorza. Dnia 9 czerwca 
wspólnie z Pomorskim Wojewódzkim Związkiem Brydża Sportowego przy-
gotowano w siedzibie organizacji I Mistrzostwa Pracodawców Pomorza 
w Brydżu Sportowym, 11 czerwca zaś odbył się Piknik Rodzinny na tere-
nie Kolibki Adventure Park w Gdyni.

* * *

Dnia 14 czerwca 2016 roku odbyło się zgromadzenie ogólne sprawo-
zdawczo-wyborcze Pracodawców Pomorza. Otworzył je prezes zarządu 
Zbigniew Canowiecki, który po powitaniu gości oraz członków organiza-
cji wręczył Honorowe Odznaki Za zasługi dla Pracodawców Pomorza. Na-
stępnie wybrano na przewodniczącego zgromadzenia Jana Zacharewicza 
i na sekretarza Grażynę Dudkę. Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wy-
brano Szczepana Gapińskiego i Michała Maksymiuka, a do Komisji Uchwał 
i Wniosków Kazimierza Lewandowskiego i Tomasza Limona. 

Wyborów władz organizacji na następną kadencję dokonano, przepro-
wadzając głosowania metodą elektroniczną. 

Prezydentem Pracodawców Pomorza został wybrany Zbigniew Canowiecki.
Zgromadzenie ogólne wybrało na kadencję 2016–2019 zarząd organi-

zacji w składzie:
Jerzy Jerkiewicz – prezes zarządu,
Tomasz Balcerowski – wiceprezes zarządu,
Szymon Faliszewski – wiceprezes zarządu,
Maciej Grabski – wiceprezes zarządu,
Lidia Kodłubańska – wiceprezes zarządu,
Andrzej Pastuszka – wiceprezes zarządu,
Wojciech Szczepański – wiceprezes zarządu,
Tomasz Limon – sekretarz, członek zarządu,
Julian Zieliński – skarbnik, członek zarządu.

Zgromadzenie ogólne sprawozdawczo-wyborcze dokonało również wy-
boru komisji rewizyjnej na kadencję 2016–2019 w składzie:

Katarzyna Wróblewska,
Marek Rusiecki,
Ryszard Lemańczyk222.

222 Strona internetowa Pracodawców Pomorza: http://pracodawcypomorza.
pl/2016/06/15/wybrano-nowe-wladze-organizacji.

Zgromadzenie Ogólne Sprawozdawczo Wyborcze Pracodawców Pomorza 
w Olivia Business Centre (14.06.2016)



12. Podsumowanie

Koniec lat osiemdziesiątych. System polityczno-społeczny chwieje się 
w posadach, choć o okrągłym stole jeszcze nie było mowy, a gospodarka 
z galopującą inflacją woła o pilne systemowe rozwiązania naprawcze. W pań-
stwowych przedsiębiorstwach zaostrzają się konflikty między kadrą zarzą-
dzającą a pracownikami. Liczne związki zawodowe, mające mocno rozbu-
dowane struktury, rosną w siłę i prawo do obrony interesów pracowników 
to dla nich już za mało. Teraz narzucają swoją wolę kierownictwu przed-
siębiorstw i instytucji, chcą decydować także o polityce i bieżącej działal-
ności firm.

Menedżerowie jako przedstawiciele organu założycielskiego są bezradni. 
Wielu z nich pod naciskiem związków zawodowych zostaje odwołanych. 
Również w negocjacjach ze związkowcami i z rządem w pojedynkę stoją 
na straconej pozycji. Nie mają wsparcia, siły przebicia. Dotychczas bowiem 
nie było formalnej płaszczyzny współdziałania między nimi (wówczas jesz-
cze w przeważającej części dyrektorami czy kierownikami przedsiębiorstw 
państwowych) oraz nielicznymi prezesami spółek i spółdzielni.

Idea integracji środowiska pracodawców jako przeciwwagi dla pracow-
niczych związków zawodowych dość długo kiełkowała w menedżerskich 
umysłach, zwłaszcza na nieformalnych spotkaniach, które rozpoczęły się 
na długo przed utworzeniem pierwszego demokratycznego rządu Tadeusza 
Mazowieckiego. Inspiratorem działań było Towarzystwo Naukowe Organi-
zacji i Kierownictwa Oddział w Gdańsku, które na 20 grudnia 1988 roku 
zwołało zebranie założycielskie Gdańskiej Rady Dyrektorów.

Akces do niej zgłosiło dwudziestu dyrektorów głównych państwowych 
przedsiębiorstw Wybrzeża Gdańskiego: między innymi porty, stocznie czy 
zakłady z nimi kooperujące. Pół roku później organizacja liczyła sześćdzie-
sięciu członków. Pierwszym przewodniczącym Rady został Henryk Pilarski, 
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dyrektor naczelny ówczesnych Zakładów Urządzeń Okrętowych Hydroster 
w Gdańsku.

Początkowo głównym celem Gdańskiej Rady Dyrektorów było reprezen-
towanie na zewnątrz członków organizacji we wszystkich sprawach, doty-
czących organizacji i zarządzania jednostkami gospodarczymi oraz ochrona 
pozycji dyrektora. Potem dodano także działania na rzecz aktualizacji wie-
dzy i doskonalenia umiejętności dyrektorów oraz wspieranie przedsięwzięć 
na rzecz rozwoju Ziemi Gdańskiej.

Nowa organizacja, o charakterze stowarzyszenia, czyli jeszcze bez oso-
bowości prawnej, była też przede wszystkim platformą do dyskusji na temat 
rozpoczynającej się w Polsce transformacji ustrojowej, a także konieczno-
ści zmian w przepisach prawa, dotyczącego zwłaszcza nowej dla Polaków 
gospodarki kapitalistycznej.

W ślad za Gdańskiem poszły inne regiony, powołujące u siebie podobne 
rady. Ich przewodniczący utworzyli Krajową Radę Dyrektorów, która w li-
stopadzie 1989 roku utworzyła Konfederację Pracodawców Polskich, mającą 
reprezentować swoich członków – organizacje dyrektorów, potem pracodaw-
ców – przed organami centralnymi i na arenie międzynarodowej. Dziś orga-
nizacja ta nosi nazwę Pracodawcy RP i skupia ponad dziesięć tysięcy firm, 
zatrudniających blisko pięć milionów pracowników.

Dnia 29 listopada 1990 roku, na walnym zgromadzeniu, sześćdziesię-
ciu dyrektorów naczelnych zmieniło nazwę z Gdańskiej Rady Dyrektorów 
na Gdańską Radę Pracodawców, by podkreślić charakter stowarzyszenia 
zbieżny z organizacjami pracodawców na Zachodzie.

Jednak dopiero po uchwaleniu przez Parlament RP dnia 23 maja 1991 roku 
Ustawy o organizacjach pracodawców, pomorscy przedsiębiorcy mogli do-
tychczasową radę zastąpić Gdańskim Związkiem Pracodawców, który po reje-
stracji w sądzie uzyskał osobowość prawną. Jego pierwszym przewodniczącym 
został Jan Klapkowski, ówczesny dyrektor naczelny Stoczni Wisła w Gdańsku. 
Głównym zadaniem związku była ochrona interesów członków i ich repre-
zentowanie wobec władzy centralnej i regionalnej, podnoszenie kwalifikacji 
kadry zarządzającej firmami oraz uczestniczenie w przemianach ustrojowych 
państwa, zwłaszcza przestawienia gospodarki na tory wolnorynkowe oraz 
dostosowania prawa do nowych warunków gospodarowania. Ponadto jed-
nym z najważniejszych zadań było utrzymywanie w przedsiębiorstwie pokoju 
społecznego i prowadzenie z przedstawicielami pracowników ustawicznego 
dialogu, który ułatwi rozwiązywanie konfliktów między kapitałem a pracą. 
Właściwe kształtowanie stosunków pracy ma istotny wpływ na rozwój gospo-
darczy kraju oraz nawiązywanie współpracy gospodarczej z innymi krajami.

Te cele miało zapewnić szerokie uczestnictwo członków związku w róż-
nych gremiach i instytucjach zarówno na szczeblu centralnym, jak i woje-

wódzkim. Do najważniejszych należała Komisja Trójstronna, składająca 
się z przedstawicieli rządu, związków pracowniczych i pracodawców, która 
konsultowała i rozpatrywała najistotniejsze akty legislacyjne, dotyczące 
spraw społeczno-gospodarczych. Jej miejsce w 2015 roku zajęła Rada Dia-
logu Społecznego. Przedstawiciele GZP brali udział w pracach Europejskiej 
Federacji Pracodawców Ochrony Zdrowia, Krajowej i Wojewódzkiej Rady 
Zatrudnienia, Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, Wojewódzkiego 
Sejmiku Gospodarczego, który potem przekształcił się w Regionalną Radę 
Przedsiębiorczości przy marszałku województwa pomorskiego oraz w wielu 
innych społecznych komisjach i organizacjach.

Bardzo ważne w działalności GZP były kontakty z zagranicznymi orga-
nizacjami pracodawczymi głównie z Niemiec, Holandii, Szwecji, Włoch. 
Dzięki temu pomorscy pracodawcy mogli nie tylko uczyć się języków ob-
cych, ale przede wszystkim zdobywać wiedzę, dotyczącą zarówno nowo-
czesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej, 
jak i sztuki negocjacji ze związkami zawodowymi czy włączania mediatora 
do procedury sporu zbiorowego.

W 2010 roku Gdański Związek Pracodawców zmienił nazwę na Praco-
dawcy Pomorza, zmienił swoje logo, a także wizerunek i sposób działania, 
zmierzający do uaktywnienia członków. Obecnie do organizacji, która jest 
największą i najstarszą w regionie, należy około dziewięćset firm o różnym 
profilu działalności, formie własności i wielkości. Dla usprawnienia współ-
pracy firm o wspólnych zainteresowaniach powołane zostały rozmaite sekcje 
branżowe, których członkowie spotykają się przynajmniej raz w miesiącu. 
Ponadto w strukturach terenowych spotykają się przedsiębiorcy mieszka-
jący poza aglomeracją Trójmiasta, a  liderzy lokalni działają również we 
wszystkich powiatach województwa pomorskiego, współpracując z regio-
nalnymi klubami biznesu, organizacjami samorządu gospodarczego oraz 
stowarzyszeniami.

Misją Pracodawców Pomorza jest długofalowy, dynamiczny rozwój go-
spodarczy regionu pomorskiego i podmiotów zrzeszonych w organizacji. 
Natomiast celem wspólnego działania jest obrona interesów pracodawców, 
reprezentowanie ich wobec władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz in-
stytucji nadzorujących i kontrolujących przedsiębiorstwa, a także dbałość 
o utrzymanie poprawnych stosunków w relacji pracodawca–pracobiorca.



Informacje uzupełniające

Przewodniczący Gdańskiej Rady Dyrektorów, 
Gdańskiego Związku Pracodawców i Pracodawców 
Pomorza w latach 1988–2013:
Kadencja Organizacja
Henryk Pilarski  20.12.1988–29.11.1990 GRD
Jan Klapkowski  29.11.1990–15.12.2000  GRD GZP 
Jerzy Kopik 15.12.2000–21.05.2002  GZP
Kazimierz Lewandowski 21.05.2002–16.06.2003 GZP
Jan Zarębski  16.06.2003–27.05.2010  GZP
Zbigniew Canowiecki  27.05.2010–13.06.2016 GZP Pracodawcy Pomorza

Władze Pracodawców Pomorza w latach 2013–2016:
Zarząd:

Zbigniew Canowiecki – prezes zarządu
Tomasz Balcerowski – wiceprezes zarządu
Marek Stawski – wiceprezes zarządu
Wojciech Szczepański – członek zarządu
Wojciech Grochowiecki – członek zarządu
Julian Zieliński – członek zarządu
Lidia Kodłubańska – członek zarządu
Grzegorz Szczuka – członek zarządu
Wojciech Rybowski – członek zarządu
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Komisja rewizyjna w latach 2013–2016:

Katarzyna Wróblewska – przewodnicząca komisji
Marek Rusiecki – członek komisji
Ryszard Lemańczyk – członek komisji
Roman Sawicki – członek komisji
Aleksandra Harasiuk – członek komisji

Lista pełnomocników i doradców zarządu na dzień 1.09.2016:

Małgorzata Bartoszewska-Dogan – doradca zarządu do spraw polityki medycznej
Marek Białek – pełnomocnik zarządu do spraw rynków wschodnich
Krzysztof Bielak – pełnomocnik zarządu do spraw współpracy z organizacjami 

sportowymi
Ewa Bonk-Woźniakiewicz – pełnomocnik zarządu do spraw kontaktów z organi-

zacjami pozarządowymi
Joanna Bruździak – pełnomocnik zarządu do spraw społecznej odpowiedzialno-

ści biznesu
Wojciech Drzeżdżon – pełnomocnik zarządu do spraw współpracy z uczelniami 

Pomorza
Anna Gapińska – pełnomocnik zarządu do spraw promocji
Szczepan Gapiński – pełnomocnik zarządu do spraw realizacji inicjatyw gospo-

darczych
Bohdan Gotkiewicz – pełnomcnik zarządu do spraw ICT
Kazimierz Janiak – pełnomocnik zarządu do spraw dialogu społecznego i kontak-

tów ze związkami zawodowymi
Piotr Jarocki – pełnomocnik zarządu do spraw organizacji i promocji konkursów
Piotr Karczewski – doradca zarządu do spraw komunikacji społecznej
Adam Kielak – pełnomocnik zarządu do spraw energetyki
Jan Klapkowski – pełnomocnik zarządu do spraw pozyskiwania nowych człon-

ków organizacji
Henryk M. Łepek – pełnomocnik zarządu do spraw żeglugi śródlądowej
Henryk Ogryczak – pełnomocnik zarządu do spraw gospodarki morskiej
Grażyna Paturalska – pełnomocnik zarządu do spraw wizerunku
Paweł Pettke – pełnomocnik zarządu do spraw pracowniczych
Henryk Wojciechowski – pełnomocnik zarządu do spraw współpracy terenowej
Jan Zacharewicz – pełnomocnik zarządu do spraw pozyskiwania funduszy unijnych
Jerzy Zakrzewski – pełnomocnik zarządu do spraw bezpieczeństwa i porządku 

publicznego
Janusz Zemła – pełnomocnik zarządu do spraw podatkowych i doradztwa finan-

sowego

Sekcje branżowe na dzień 1.09.2016: 
Sekcja Budownictwa i Infrastruktury – przewodniczący – Julian Zieliński
Sekcja Turystyki, Hotelarstwa i Gastronomii – przewodnicząca – Sylwia Gadomska 
Sekcja Ochrony Zdrowia – przewodnicząca – Lidia Kodłubańska 
Sekcja Doradztwa Biznesowego i Prawnego – przewodniczący – Jan Zacharewicz 
Sekcja Przemysłu i Gospodarki Morskiej – przewodniczący – Jan Łabas 
Sekcja Nauki i Szkolnictwa Wyższego – przewodniczący – Mirosław Szreder 
Sekcja Edukacji i Coachingu – przewodniczący – Wojciech Szczepański 
Sekcja Transportu i Motoryzacji – przewodniczący – Andrzej Haller 
Sekcja Handlu i Usług – przewodnicząca – Aleksandra Harasiuk 
Sekcja HR – przewodnicząca – Małgorzata Tobiszewska
Sekcja Finansowo-Ubezpieczeniowa – przewodnicząca – Wiesława Thiel-Janus 
Sekcja PR i Marketingu – przewodniczący – Tomasz Smorgowicz 
Sekcja IT – przewodniczący – Bohdan Gotkiewicz 
Sekcja Ochrony i Bezpieczeństwa Informatycznego – przewodniczący – Marek 

Cierniak 
Forum Członków Honorowych – przewodniczący – Jan Klapkowski
Forum Biznesu i Nauki – przewodniczący – Zdzisław Nieckarz
Forum Kobiet Biznesu – przewodnicząca – Elżbieta Hass-Darnowska 
Forum Współpracy Polsko-Niemieckiej – przewodniczący – Steffen Zimny 
Platforma Przedsiębiorczości imienia Henryka Kaczmarka-Kanolda – przewodni-

cząca – Aleksandra Harasiuk
Pomorska Platforma Firm Społecznie Odpowiedzialnych – przewodniczący – To-

masz Smorgowicz

Władze oddziałów na dzień 1.09.2016: 

Człuchów
Maciej Knajdek, WOMA Knajdek Meble Sp. z o.o. – przewodniczący

Kartuzy
Leon Czerwiński, Murkam – wiceprzewodniczący
Jarosław Kunikowski, Amber-Park Sp. z o.o – wiceprzewodniczący

Kościerzyna
Stanisław Kamiński, Przedsiębiorstwo Usług Drogowo-Mostowych – przewodniczący
Piotr Słomiński, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Sp. z o.o. 

– wiceprzewodniczący
Jacek Knitter, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ŁuGaMa Spółka z o.o. – wi-

ceprzewodniczący
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Kwidzyn
Zenona Mielczarek – przewodnicząca

Lębork
Jan Klimecki, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe AMG Sp.z o.o. – prze-

wodniczący 
Mariola Hamadyk, Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Lęborku 

– wiceprzewodnicząca
Andrzej Malinowski, MALAM Andrzej Malinowski, Michał Malinowski Spółka 

Jawna – wiceprzewodniczący
Wacław Markowiak, Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych – wiceprzewod-

niczący

Malbork
Bogusław Skrzyniarz, Hotel Stary Malbork – przewodniczący
Edmund Sulikowski, Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wytwórcze Be Ge F Sp. z o.o. 

– wiceprzewodniczący

Nowy Dwór Gdański
Wiesława Kasperek, P.P.U. TUGA – przewodnicząca
Mirosław Molski, Stocznia Żuławy – wiceprzewodniczący

Pruszcz Gdański
Andrzej Pastuszka, AP-POL Sp. z o.o. – przewodniczący
Bogusław Grześkowiak, P.U. Elektro-Energetycznych EL Grześ – wiceprzewodniczący
Bartosz Czachowicz, CYMES Piekarnia-Cukiernia – wiceprzewodniczący

Sopot
Rafał Zawadzki, prezes Związku EUROEXPORT sp. z.o.o. – przewodniczący
Kajetan Komar-Komarnicki, partner Kancelarii Radców Prawnych LEGALIS sp. p. 

– wiceprzewodniczący
Adam Lipczyński, prezes Zarządu Lipczyński sp. z.o.o. – wiceprzewodniczący
Dawid Wilda, Stowarzyszenie Turystyczne Sopot – wiceprzewodniczący
Marcin Nowakowski, Spółdzielnia Socjalna „Kooperacja” – wiceprzewodniczący 

Sztum
Antoni Fila, Fabryka Wodomierzy i Ciepłomierzy FILA – przewodniczący
Andrzej Wesołowski, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe TERMO – wiceprze-

wodniczący

Tczew
Grzegorz Sobieralski, NZOZ MEDYK Sp. z o.o. – przewodniczący

Ryszard Dobrowolski, prezes BTiH Panda – wiceprzewodniczący  
Stefan Stubba – Członek Zarządu – Prezes OKLAND Sp. z o.o

Wejherowo
Marek Kierznikowicz, Przedsiębiorstwo EL-MARK – przewodniczący

Bytów
Zbigniew Dróżdż, FRANKLIN Sp. z o.o. S.K. – przewodniczący
Tomasz Hinc, COMEL Tomasz Hinz – wiceprzewodniczący
Wiktor Zajst, VITO Pośrednictwo Finansowe Witold Zajst – wiceprzewodniczący
Piotr Krupka, Hurtownia OPTIM – członek zarządu
Łukasz Kisielewski, Sklep Zoologiczny DOBRA KARMA – członek zarządu

Chojnice
Józef Kołak, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – przewodniczący
Leszek Bona, Szpital Specjalistyczny im. J. Łukowicza – wiceprzewodniczący
Włodzimierz Wolski, Agencja Ochrony GRYF – wiceprzewodniczący
Adam Spichalski, PHU OG-ROL – członek zarządu
Marcin Straszak, ARISTER Sp z o.o. – członek zarządu

Elbląg
Piotr Żabiński, P.H.U. PAL-DREW Piotr Żabiński – przewodniczący 
Andrzej Ławrynowicz, PROMET-SERVICE Sp. z o.o. – wiceprzewodniczący
Zdzisław Janowski, Agencja Handlowa VaBank – wiceprzewodniczący
Jarosław Kisielewski, TRANS-TANK – członek zarządu

Gdynia
Roman Wójcik, Sword Piły Taśmowe – przewodniczący
Izabela Pierowicz, Agencja Celna i Spedycja SPEED – wiceprzewodnicząca
Krzysztof Bogucki, Eurolinks S.A. – wiceprzewodniczący
Patryk Kalski, Akart Audio – wicerzewodniczący
Michał Herok, SEOgroup – wiceprzewodniczący
Bartosz Armknecht, Armknecht i Partnerzy – wiceprzewodniczący

Puck
Maciej Truchanowicz, Ima Energy – przewodniczący
Krzysztof Dzietczyk, Puckie Centrum Medyczne – wiceprzewodniczący
Magdalena Piastowska, Eurogaja Doradztwo Rolnicze i Ubezpieczenia Mająt-

kowe – członek zarządu
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Rumia
Wojciech Lamentowicz, AGIS KANCELARIA Sp. z o.o. – przewodniczący
Mieczysław Hebel, Kancelaria Hebel & Masiak S.C. – wiceprzewodniczący
Agnieszka Kamińska, F.H.U. AGIS Agnieszka Kamińska – wiceprzewodnicząca 
Marek Mroczkowski, Bella-Dent Indywidualna Praktyka Dentystyczna – członek 

zarządu
Malwina Puzdrowska, MP SERVIS Sp. z o.o. – członek zarządu

Trąbki Wielkie
Rafał Bielawa, ELNAFT Sp. z o.o. – przewodniczący
Aneta Specylak, AS DECOR Aneta Specylak – wiceprzewodnicząca
Bartłomiej Karasiewicz, BBM INVEST Sp. z o.o.  – wiceprzewodniczący
Edward Kaczmarek, WZUH Dział Elektryczny Edward Kaczmarek – członek 

zarządu

Żukowo
Witold Kluge, MANA SPA Sp. z o.o. – przewodniczący
Ryszard Czechowski, Przedsiębiorstwo Rolno Inwestycyjne Leźno – wiceprze-

wodniczący
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Stawski Marek  56, 66, 71, 76, 116, 149, 

189, 193, 206, 230, 231, 274, 276, 
310, 319

Stefański Dariusz  153
Steinhoff Janusz  47, 186, 187
Stępniak Andrzej  53
Stępnikowski Andrzej  214
Stolarczyk Alicja  255
Stosik Grzegorz  125
Straszak Marcin  323
Stróżyk Adam  294
Struk Mieczysław  8, 85, 86, 104, 108, 

119, 123, 128, 134, 140, 145, 159, 
167, 177, 215, 219, 222, 223, 232, 
240, 243, 254, 258, 270, 274, 275, 
278, 281, 288, 298, 309

Strutz Walter  69
Strzała Krystyna  233
Stus Ryszard  213
Suchecki Paweł  229
Sulikowski Edmund  322
Szajda Wiesław  58, 167, 168, 219,  

278

Szczepański Mieczysław  84, 238
Szczepański Wojciech  88, 98, 119, 

189, 193, 206, 238, 252, 263, 310, 
312, 319, 321

Szczuka Grzegorz  189, 193, 310,  
319

Szczurek Wojciech  156, 194, 271
Szekspir William  229
Szmidka Mariusz  223
Szomburg Jan  46, 228
Szordykowski Włodzimierz  36, 64, 

123, 217, 246, 263
Szponarski Jarosław  299
Szreder Mirosław  321
Szulc Łukasz  194
Szycik Wioletta 249
Szwed Dariusz  306

Ś

Śliwa Stanisław Władysław  272
Śliwski Paweł  55
Śmietana Grzegorz  282
Śmigielski Zygmunt 65
Świąc Piotr  131, 132, 136, 231, 239, 

282
Świerczyński, konsul  107
Świlski Ryszard  110, 136, 140, 175, 

176, 177, 198, 251, 258

T

Tarczyński Zygmunt  34
Thiel-Janus Wiesława  295, 321
Thonstad Knut  235
Tobiszewska Małgorzata  291, 292, 

300, 321
Tomczak Marcin  253
Topolnicki Michał  305
Trawicki Krzysztof  254
Trepczyk Wiesław 202
Truchanowicz Maciej  323
Truszczyński Mateusz  293, 294
Trykosko Ryszard  104, 155, 198, 209, 

225, 251, 263, 304
Turnau Antonina 178
Tusk Donald  46, 159, 243
Tusk Małgorzata 224
Tyburski Wiktor  206
Tyszka Joanna  203
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U

Ubertowski Andrzej 56
Uziębło Aldona  293

V

Verheugen Günter  183

W

Walasiński Roman  213
Walch Raimund  53
Walczak Lech  54
Walędzik Zbigniew  238
Wałęsa Danuta  157, 203
Wałęsa Jarosław  260
Wałęsa Lech  47, 56, 70, 73, 159, 173, 

259, 261
Wardin Dawid  294
Wasilewska Anna  252
Wąsacz Emil  47
Wejer Jarosław  241
Wenzel Boris  111, 112, 135
Wesołowski Andrzej  322
Wilczek Mieczysław  17
Windorbska Małgorzata 178
Windorbski Cezary 178
Winklas Lech  234
Wiosna Anna  303, 304
Wittbrodt Edmund  53, 158, 250,  

260
Włodarczyk Anita  255
Włodarski Józef Arno  266
Wojciechowska Ewa  205
Wojciechowski Henryk  31, 225, 320
Wojtaszczyk Justyna  279, 291, 299
Wolski Włodzimierz  323
Wołoszyk Wojciech  194
Woźniak Henryk  33
Woźniak Mieczysław  271
Wójcik Marek  242
Wójcik Roman  156, 194, 323
Wróbel Władysław  125
Wróblewska Katarzyna  76, 189, 208, 

312, 320
Wróblewski Wiktor  301
Wypych-Namiotko Anna  111
Wyrzykowski Andrzej  271

Y

Yegorowa Olga 56
Yuanyvan Liu 241

Z

Zaborowski Roman  73, 75, 87, 101, 
102, 110

Zacharewicz Jan  67, 217, 233, 266, 
302, 312, 320, 321

Zagórski Marcin  270
Zając Krystian  46
Zajączkowski Waldemar  297
Zajst Wiktor  323
Zakrzewski Jerzy  320
Zanussi Krzysztof 139
Zarębski Jan  56, 57, 58, 63, 65, 66, 69, 

73, 75, 76, 164, 319
Zaucha Jacek  271
Zawadzki Rafał  83, 217, 246, 322
Zdeb Ryszard  222, 224
Zemła Janusz  320
Ziaja Lidia  302
Ziaja Zenon  185, 188, 260
Zielazek Andrzej  301
Zielińska Grażyna  46, 50, 54, 56, 57, 

58, 61, 64, 102, 219
Zieliński Andrzej  260
Zieliński Julian  84, 97, 104, 189, 193, 

217, 263, 310, 312, 319, 321
Zieliński Robert 179
Zieliński Waldemar Cezary  225, 226
Zimny Steffen  288, 309, 321
Zinovyev A.V.  106
Ziółkowski Włodzimierz  18, 22, 65
Zwara Tomasz  198
Zwolak Jacek  298
Zych-Cisoń Hanna  213

Ż

Żabiński Piotr  213, 323
Żmijewski Rafał  68
Żmudzińska Mariola  234
Żukowski Marcin  281
Żuralski Zenon  50
Żurawska Aleksandra  22
Żygowska Iwona  233
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VISTAL Gdynia S.A. 
Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze RËNK S.A. 

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Skarszewy  
REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. 

Kancelaria Radców Prawnych KONEKSJA 
Elewacje S.A. 

EL-MARK Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych Marek Kierznikowicz 
Polska Fabryka Wodomierzy i Ciepłomierzy FILA 

P.P.H.U WOMA S.C. 
P.H.P. Hurt-Dombud 

DROGOMOST Sp. z o.o. 
Franklin Sp. z o.o. 

Ekoinbud Sp. z.o.o. 
JEANS LAND PPHU S.C. 

BAUHAUS Sp. z o.o. 
POLDOM Kazimierz Kolenda 
Prestige Voyage Maria Łacina 

AMBER SIDE | logotyp (wersje) 

logotyp podstawowy: kolor
zastosowanie: druk CMYK, www

logotyp podstawowy: skala szarości
zastosowanie: dobrej jakości druk czarno-biały

logotyp uzupełniający: czarno-biały
zastosowanie: ksero, fax, pieczątka

logotyp uzupełniający: kolor
zastosowanie: druk kolorowy gdzie nie ma możliwości 
 użycia pełnej palety kolorów, nadruk
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