WTOREK 23-06-2015

Relacja z Letniej Gali Biznesu

W dniu 19 czerwca 2015 roku w ogrodach Hotelu Sofitel Grand w Sopocie odbyła się Letnia

Gala

Biznesu Pracodawców Pomorza.
To jedno z najważniejszych wydarzeń środowiska gospodarczego, za sprawą nagradzanych osób, osiąga
rangę ogólnopolską. Letnia Gala Biznesu organizowana jest co 2 lata, a kandydatury osób nominowanych
do nagród w poszczególnych kategoriach są wnikliwie oceniane przez powołane kapituły poszczególnych
kategorii nagród.

W tym roku dodatkowym spektakularnym wydarzeniem było samo miejsce w którym odbywała się Gala.
Być może po raz pierwszy w historii sopockiego Hotelu Grand zbudowano hale namiotowe oraz zaplecze
techniczno-organizacyjne w ogrodach hotelowych, bez uszczerbku dla obiektów hotelowych oraz
roślinności tam się znajdującej.
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W tym roku wręczono wyjątkowe nagrody, wyjątkowym osobom oraz po raz pierwszy w historii Letniej
Gali Biznesu przyznano nagrodę specjalną DIAMENTOWEGO OXERA.
DIAMETOWY OXER – dla Prezydenta Lecha Wałęsy za szczególny wkład w zmianę ustroju
gospodarczego po 1989 roku oraz otwarcie Polski na gospodarkę wolnorynkową wyzwalającą inicjatywę i
konkurencję, co w konsekwencji umożliwiło rozwój polskich przedsiębiorstw i stały rozwój gospodarczy
kraju.
Nagrodę wręczył Prezes Pracodawców Pomorza Zbigniew Canowiecki wraz z przedstawicielami Kapituły
Nagrody Panem Tomaszem Balcerowskim i Wojciechem Rybowskim.

DIALOGUS SUPRA OMNIA – dialog ponad wszystko – nagroda specjalna za konsekwencję i
determinację w inicjowaniu oraz wspieraniu dialogu społecznego w Polsce przyznana została dla Pana
Bronisława Komorowskiego – Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za budowanie w ostatnich dwóch
latach przestrzeni porozumienia między partnerami społecznymi, po zawieszeniu instytucjonalnego dialogu
społecznego w Polsce. Z inicjatywy Pana Prezydenta podjęte zostały rozmowy związków zawodowych
oraz pracodawców, których efektem jest ustawa zmieniająca funkcjonowanie instytucjonalnego dialogu
społecznego w Polsce. W imieniu Prezydenta Komorowskiego – przebywające w tym czasie na szczycie
bezpieczeństwa w Bratysławie – nagrodę odebrał Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Sławomir
Rybicki.

Prezydent Bronisław Komorowski w przesłaniu do uczestników Gali przekazał podziękowania i wyrazy
uznania za docenienie jego pracy przy odbudowie dialogu społecznego w Polsce.
AUDACIA ET PRUDENTIA – odwaga i roztropność – nagroda przyznana Pani Komisarz Elżbiecie
Bieńkowskiej za szczególny wkład w rozwój Polski z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej oraz w
uznaniu zasług i odwagi w pozyskiwaniu unijnych środków finansowych i rozważnym gospodarowaniu
nimi w okresie pełnienia funkcji Wicepremiera i Ministra Infrastruktury i Rozwoju w latach 2013-2014
oraz

Ministra

Rozwoju

Regionalnego

w

latach

2007-2013.

Laudację wygłosił Europoseł Jarosław Wałęsa, który wręczył statuetkę wraz Przewodniczącym Rady
Gospodarczej przy Premierze RP Europosłem dr Januszem Lewandowskim oraz Prezesem Pracodawców
Pomorza dr Zbigniewem Canowieckim.

VENTUS INTER VELA – wiatr w żagle – dla Wicepremiera, Ministra Gospodarki 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 Marszałkiem Senatu RP
Bogdanem Borusewiczem oraz przewodniczącym Kapituły Nagrody Zbigniewem Canowieckim.

PRIMUM COOPERATIO – nade wszystko współpraca – dla naukowca, który swoim działaniem
udowodnił, że możliwa jest efektywna współpraca środowiska naukowego i gospodarczego przynosząca
wymierne korzyści gospodarce i nauce.
Wśród laureatów tej nagrody znaleźli się:
prof.

dr hab. inż. Eugeniusz Dembicki – specjalizujący się w budownictwie morskim i

fundamentowaniu.
Prof. dr hab. Jerzy Gwizdała – wybitny specjalista z zakresu finansów publicznych i przedsiębiorstw
oraz zarządzeniu ryzykiem w działalności gospodarczej.
Prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński – współtworzy m.in. pierwszy polski implant stomatologiczny przy
współpracy z kliniką VIVADENTAL.
Nagrody wręczył Marszałek Sejmu Bogdan Borusewicz, Senator Edmund Wittbrodt oraz Prezes
Pracodawców Pomorza Zbigniew Canowiecki.

Primus Inter Pares – najlepszy wśród równych – otrzymujący statuetkę PRIMUM COOPERATIO to
profesor Piotr Skowron specjalizujący się w wdrażaniu nowoczesnych technologii w medycynie,
inżynierii, diagnostyce genetycznej oraz inżynierii białkowej.

Nagrodę gospodarczą – ZŁOTEGO OXER – przyznano natomiast Panu Janowi Łabasowi – Prezesowi
Zarządu ALU International Sp. z o.o. za wizję, konsekwencję i determinację w budowaniu własnej firmy
przemysłu okrętowego oraz rozwoju grupy kapitałowej ALU.
Laudację wygłosiła Pani Minister Dorota Pyć – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktrury i
Rozwoju.

Pan Jan Łabas dodatkowo został uhonorowany przez Wicepremiera, Ministra Gospodarki Janusz
Piechocińskiego, który wręczył mu odznaczenie „Za zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej
Polskiej”, które to odznaczenie jest nadawane przez Ministra Gospodarki osobom szczególnie zasłużonym
dla rozwoju gospodarki kraju.

W Letniej Gali Biznesu uczestniczyło blisko 400 przedsiębiorców oraz przedstawicieli świata biznesu, jak
również samorządowcy, przedstawiciele świata nauki, politycy oraz media. Podczas całej Gali oprawę
artystyczną zapewniła Polska Filharmonia Kameralna Sopot pod batutą prof. Wojciecha Rajskiego.
Wydarzenie mogło osiągnąć taki rozmach ze względu na wsparcie firm partnerskich w tym zwłaszcza
Partnera Głównego firmy ZIAJA, Partnerów Strategicznych: Grupy Energa, Fota Groblewski Sp. z o.o.,
Polservice Development, Chipolbrok, Bank Millenium oraz wszystkich innych partnerów i firm
współpracujących.

