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16 stycznia 2016 r. odbyła się czternasta Gala wręczenia Wektorów, czyli 
nagród Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej przyznawanych liderom świata 
gospodarki, biznesu i nauki.

Wektory to nagrody, które Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej przyznają 
od 2002 roku. Otrzymują je osoby lub firmy za działalność przynoszącą 
szczególne korzyści polskiej gospodarce oraz tworzenie klimatu sprzyjającego 
rozwojowi przedsiębiorczości. Wektory trafiają do rąk wybitnych osobistości 
ze świata gospodarki, polityki, kultury, nauki i mediów, a także do osób, które 
swoja działalnością – w różnych dziedzinach – wskazują godne naśladowania 
kierunki i metody postępowania oraz są autorami nowatorskich rozwiązań, 
cennych nie tylko dla polskiej gospodarki, ale także życia społecznego.

Statuetka Wektora symbolizuje człowieka kroczącego naprzód z podniesioną 
głową, który nie zważa na przeszkody i przeciwności losu. To doskonale 
charakteryzuje naszych tegorocznych laureatów 

Wektor jest zarówno nagrodą dla najwybitniejszych przedsiębiorców i jako 
taki szybko zyskał prestiż i uznanie, jak również ma za zadanie motywować, 
inspirować i dostarczać impulsu do działania wszystkim Polakom, którzy 
dopiero zaczynają być przedsiębiorczy. 

Idea, która towarzyszyła Pracodawcom RP przy tworzeniu tej nagrody wciąż 
jest żywa – dążymy do budowy kraju przyjaznego przedsiębiorcom, w którym 
każdy będzie miał odpowiednie warunki do rozwoju. Kraju, który pozwoli 
uwolnić innowacyjny potencjał drzemiący w Polakach i nie będzie krępował 
ich ruchów. Wręczając Wektory z jednej strony doceniamy wybitne osiągnięcia 
indywidualne, z drugiej zaś wskazujemy wzór do naśladowania dla innych. 

Wiemy, że droga do szeroko rozumianego rozwoju naszego kraju prowadzi 
przez wzrost przedsiębiorczości i innowacyjności wśród Polaków, dlatego 
swoimi działaniami staramy się tę drogę torować i ustawiać na niej 
odpowiednie drogowskazy – tym jest i po to została stworzona nagroda 
Wektora.
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Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,

Wektorami honorujemy wizjonerów polskiego biznesu. Ludzi, którzy pozwalają 
nam wszystkim – zarówno tym, którzy dodatkowo zostaną opodatkowani, jak 
i tym, którzy na tym opodatkowaniu skorzystają – z pogodą i optymizmem patrzeć 
w przyszłość.

Być może dzisiaj nasz wzrok kierowany w stronę laureatów ma w sobie nutkę 
zazdrości, ale jestem przekonany, że już jutro ta zazdrość zostanie przekuta 
w twórcze, przedsiębiorcze i innowacyjne działania. Takie, które sprawią, że 
podczas rozdania Wektorów 2016 honorowane będą osoby, które dzisiaj jedynie 
oklaskiwały nagrodzonych. 

Bowiem ideą Wektorów od początku ich istnienia jest stworzenie twórczej 
atmosfery, która będzie napędzała działania przedsiębiorców i motywowała ich 
do rozwoju, który – powtórzę po raz kolejny – korzystnie wpływa na gospodarkę, 
a tym samym na wszystkich Polaków.

Nagrodzeni dziś to osoby, które potrafią wznieść się ponad podziały. Osoby, które 
potrafią słuchać i przyjmować argumenty innych. Z pewnością jest to właściwa 
droga do osiągnięcia sukcesu nie tylko w biznesie, ale także na wszystkich 
polach, na których podejmujemy jakiekolwiek działania. Jestem przekonany, 
że w Polakach spoczywa ogromny potencjał, który tylko czeka na impuls, na 
inspirację, która popchnie ich do działania. Chcemy, żeby takim impulsem z roku 
na rok była właśnie nagroda Wektorów.

Budujemy wokół tej statuetki środowisko, które będzie stanowiło o przyszłości 
polskiej gospodarki i polskiego społeczeństwa. A przyszłość, na którą patrzę przez 
pryzmat polskich przedsiębiorców – ich zapału, inteligencji i kompetencji – rysuje 
się w jasnych barwach. 

Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Malinowski
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Prof. dr hab. n. med. Mirosław Ząbek
Kierownik Kliniki Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego  
Szpitala Bródnowskiego w Warszawie

Za wybitne osiągnięcia w obszarze neurochirurgii oraz troskę o każdego 
pacjenta, a także za pasję w realizacji swojego powołania.

Kierownik Centrum Gamma Knife Warszawa, wykonawca jednego z pierwszych na świecie 
nowatorskich przeszczepów tkanki mózgu w leczeniu choroby Parkinsona. Również jako 
pierwszy w Europie przeprowadził serię operacji polegających na wszczepieniu do mózgu 
elektrod stymulujących w czasie rzeczywistym – podczas oddziaływania silnego pola 
magnetycznego 

Wieloletni konsultant krajowy w dziedzinie neurochirurgii. Za swoje osiągnięcia był honorowany: 
nagrodą Prezydenta, dwukrotnie nagrodą Ministra Zdrowia, nagrodą Przewodniczącego 
Komitetu Badań Naukowych i nagrodą programów naukowych Telewizji Polskiej oraz Złotym 
Krzyżem Zasługi. Jego nazwisko znalazło się w Kronice XX Wieku.

To bardzo wielka nagroda, ogromne wyróżnienie, tym bardziej, że uwzględ-
nia całokształt dotychczasowych osiągnieć. To powód do dumy nie tylko dla 
mnie, ale dla całego zespołu, dla szpitala, dla administracji. Wiele projektów, 
które realizowaliśmy i tworzymy teraz to praca wielu osób: lekarzy, personelu 
medycznego, administracji szpitala i Urzędu Marszałkowskiego. Mam szczę-
ście do ludzi. Marzenia się spełniają. Patrząc na zaproszonych na galę gości, 
mam pewność, że znalazłem się w prestiżowym i renomowanym towarzystwie. 
Trudno wyobrazić sobie większe wyróżnienie biznesowe niż nagroda Wektora.

L A U R E A T

Piotr Warczyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia,  
prof. dr hab. n. med. Mirosław Ząbek – Kierownik Kliniki Neurochirurgii i Urazów Układu 
Nerwowego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie oraz Andrzej Malinowski
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Prof. zw. dr hab. Andrzej K. Koźmiński
Prezydent i Przewodniczący Rady Powierniczej Akademii Leona Koźmińskiego

Za stworzenie jednego z najważniejszych w Polsce ośrodków akademickich 
oraz za zbudowanie modelowej współpracy pomiędzy środowiskami nauki 
i biznesu.

Od lat 90. związany z Akademią Leona Koźmińskiego, która do 2008 roku działała jako 
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania. Objął w niej stanowisko Kierownika Katedry 
Zarządzania. Przez osiemnaście lat pełnił funkcję rektora tej uczelni, następnie został w niej 
Przewodniczącym Rady Powierniczej i Prezydentem.

Dziś Akademia Leona Koźmińskiego jest w czołówce europejskich i światowych rankingów.  
Jej studenci nie mają problemu ze znalezieniem pracy, a wykładowców nie martwi zbliżający się 
niż demograficzny.

Jestem wzruszony tą nagrodą, szczególnie dlatego, że otrzymuję ją od środo-
wiska, które jest mi szczególnie bliskie, czyli od pracodawców polskich i ludzi 
związanych z biznesem. Jestem dumny z tego, że dzięki współpracy z całym 
zespołem moich współpracowników pozbyliśmy się polskiego kompleksu. 
Udało nam się dołączyć do czołówki europejskich i światowych szkół biznesu 
i stworzyć najbardziej umiędzynarodowioną polską uczelnię, która ma wśród 
swoich studentów przedstawicieli sześćdziesięciu narodowości. Za to wszyst-
ko składam podziękowanie i to dzisiejsze wyróżnienie jest dla mnie i dla nas 
wszystkich z Akademii Leona Koźmińskiego czymś bardzo ważnym!

L A U R E A T

Andrzej Malinowski, prof. zw. dr hab. Andrzej K. Koźmiński – Prezydent i Przewodniczący  
Rady Powierniczej Akademii Leona Koźmińskiego oraz Bruno Duthoit – Prezes Zarządu  
Orange Polska
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Kazimierz Pazgan
Twórca, Właściciel i Prezes Zarządu firm grupy Konspol

Za konsekwentną promocję polskich produktów na świecie oraz za 
przekształcenie lokalnej firmy drobiarskiej w potentata na skalę 
międzynarodową.

Jego przygoda z biznesem zaczęła się od trąbki, na której w wieku 13 lat zaczął grać 
w parafialnej orkiestrze w Kamionce Wielkiej. Tak zarobił pierwsze pieniądze. W 1972 roku 
założył kwiaciarnię w Świdnicy, a w roku 1977 na ojcowiźnie w Kamionce Wielkiej – fermy 
drobiu. W 1982 r. stworzył od podstaw firmę Konspol – potężny, rodzinny holding, którym 
zarządza już drugie pokolenie.

Konspol to pionier w dziedzinie wytwarzania wyrobów z mięsa kurczaka. Produkty tej firmy 
niezmiennie od wielu lat cieszą się wielkim powodzeniem na rynku i są chętnie kupowane 
zarówno przez Polaków, jak i poza granicami naszego kraju. Dzisiaj szturmuje rynki Dalekiego 
Wschodu, buduje w Indonezji najnowocześniejszy na świecie zakład uboju i przetwórstwa 
kurczaka 

Bardzo dziękuję za to wyróżnienie. Działalność na własny rachunek zacząłem 
w 1972 roku i do dzisiaj firma jest moją największą pasją. Jestem i zawsze 
byłem patriotą, dlatego moje pierwsze kurniki i ubojnia powstały na ojcowiźnie 
pod Nowym Sączem, w górach. Jak to mówią, czasem dobrze jest mieć pod 
górę, żeby później było z górki. Konspol to nie tylko biznes, ale również misja 
społeczna. Dbamy o to, aby ludzie mogli dobrze i zdrowo jeść. Stąd pełna inte-
gracja pionowa firmy począwszy od produkcji paszy poprzez własną hodowlę 
kurczaków i ubojnię aż po przetwórstwo i produkcje wyrobów gotowych. Nie 
zatrzymujemy się na Polsce i Europie. Dostrzegamy ogromny potencjał rynku 
azjatyckiego i dlatego stawiamy fabrykę w Indonezji, utrzymując tę samą tech-
nologię i jakość produktów, jaką możemy się pochwalić od lat.

L A U R E A T

Andrzej Malinowski oraz Kazimierz Pazgan – Prezes Zarządu firm grupy Konspol
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Tomasz Zaboklicki
Prezes Zarządu Pojazdów Szynowych PESA Bydgoszcz S.A.

Za skuteczną rywalizację z największymi producentami taboru szynowego na 
świecie w oparciu o polską myśl technologiczną.

Urodzony w 1958 r. absolwent ekonomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Współwłaściciel i współautor sukcesów bydgoskiej spółki PESA. Razem ze wspólnikami uczynił 
– ze spółki remontującej tory – liczącego się w Europie producenta taboru.

W 2001 r. wraz z członkami zarządu założył spółkę menedżerską, która odkupiła udziały 
w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Bydgoszczy za kredyt udzielony pod zastaw 
ich prywatnych majątków. W tym samym roku zmieniono nazwę na PESA.

Producent taboru szynowego stał się symbolem sukcesu polskiej myśli przemysłowej.

Nagroda niezwykle ważna, bo przyznana przez profesjonalistów, więc dla mnie 
jest niczym Oscar biznesowy! To wyjątkowe wyróżnienie, nie spodziewałem 
się go, zwłaszcza, że ostatni rok był dla nas dość trudny. Tym większa radość 
i satysfakcja. Wizja to w pewnym sensie odmiana marzeń, a marzenia powin-
niśmy mieć jako ludzie, bez nich trudno żyć. My nasze marzenia od kilkunastu 
lat przekuwamy w rzeczywistość i o jednym mogę Państwa zapewnić –  
one się spełniają!

L A U R E A T

Witold Słowik – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju  
oraz Tomasz Zaboklicki – Prezes Zarządu Pojazdów Szynowych PESA Bydgoszcz S.A.
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Andrzej Przybyło
Prezes Zarządu AB S.A.

Za stworzenie największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej firmy 
dystrybucyjnej i jej sukces finansowy.

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Karierę zawodową związał z informatyką i biznesem. 
W latach 90. prowadził firmę „A&B” we Wrocławiu.

Założyciel i jeden z głównych akcjonariuszy spółki AB, w której pełni funkcję Prezesa Zarządu. 
Członek Rady Nadzorczej spółki zależnej ALSEN Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz 
Przewodniczący Rady Nadzorczej AT Computers Holding a.s.

Zaczynałem w roku 1990 jako jednoosobowa działalność gospodarcza. Wte-
dy naszym pierwszym TIR-em był mały fiat bez siedzeń a magazynem pokój 
na pierwszym piętrze hotelu robotniczego. I teraz, po 25 latach, stoję tutaj na 
scenie, reprezentując firmę z prawie siedmioma miliardami złotych obrotu. 
Miniony rok był jubileuszowy, ale był też wyjątkowy z innego powodu. Kończy-
my nowe centrum dystrybucyjne za 130 milionów złotych, które odpowiada 
na nowe wyzwania, m.in. mocno rozwijającego się e-commerce czy usług 
dropshippingu. Dzisiaj otrzymuję nagrodę Wektora za stworzenie największe-
go w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutora sprzętu IT i sukces finanso-
wy spółki. Bardzo dziękuję za to wyróżnienie. Chciałbym także podziękować 
moim pracownikom, ponieważ bez nich na pewno by mnie tutaj nie było. Oraz 
dziękuję żonie za wsparcie przez te wszystkie lata. Ta nagroda jest dla nas 
wielkim wyróżnieniem i inspiracją do dalszego rozwoju.

L A U R E A T

Zdzisław Sokal – Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Malinowski  
oraz Andrzej Przybyło – Prezes Zarządu AB S.A.
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Loukas Notopoulos
Prezes Zarządu VIVUS Finance Sp. z o.o.

Za rozwiązania, które zmieniły polski rynek usług pożyczkowych oraz za ich 
umiejętne łączenie z potrzebami klientów.

Absolwent Uniwersytu Jagiellońskiego oraz Stuttgart Institute of Management and Technology. 
Karierę rozpoczął w KPMG, a kontynuował w Polbanku, rozwijając ofertę kredytów hipotecznych 
i produktów w obszarze małych przedsiębiorstw. W tym czasie Polbank został uznany przez 
Forbes najlepszym bankiem dla małych firm.

W 2013 roku uruchomił Vivus Finance, który zrewolucjonizował rynek pożyczek internetowych 
w Polsce. Sukcesy na skalę krajową sprawiły, że jako przedstawiciel grupy 4Finance stanął na 
czele regionu obejmującego pięć krajów.

Vivus, firma z branży fin-tech, od powstania utrzymuje pozycję lidera i wyznacza trendy na rynku 
finansowym.

Dostać nagrodę od Premiera to zobowiązuje! Szanowni Państwo, dziękuję 
bardzo za nią. Jest ona drogowskazem w jakim kierunku powinna iść w Pol-
sce przedsiębiorczość. Rozumiem, że wyróżnienie dla mnie jest sygnałem, że 
takim kierunkiem są innowacyjne technologie. My z taką innowacją weszliśmy 
trzy i pół roku temu i trafiliśmy na standardowe reakcje: najpierw podśmie-
wanie się, potem niedowierzanie i zaprzeczanie. Dzisiejsza nagroda oznacza, 
że dotarliśmy do ostatniego etapu – akceptacji. A to oznacza, że nasz model 
biznesowy nie jest już innowacyjny… i znowu musimy wymyślić coś nowego.

L A U R E A T

Waldemar Pawlak – Premier Rządu RP w roku 1992 oraz w latach 1993–1995,  
Loukas Notopoulos – Prezes Zarządu VIVUS Finance Sp. z o.o. oraz Andrzej Malinowski
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Nikos Kalaitzidakis
Prezes Zarządu Coca Cola HBC Polska Sp. z o.o.

Za uznanie społecznej odpowiedzialności biznesu za niezbędny element 
strategii firmy.

Informatyk z wykształcenia, karierę zawodową rozpoczął w sektorze nowoczesnych technologii. 
W kolejnych latach zajmował różne stanowiska w firmie Philip Morris w Europie i Azji. Z firmą 
Coca-Cola HBC związany od 2006 r. – był dyrektorem generalnym w Chorwacji, w Bułgarii, na 
Węgrzech i obecnie w Polsce.

Zarządza firmą, która jest liderem na rynku napojów bezalkoholowych, zatrudnia ponad 2100 
osób, współpracuje z 3800 dostawcami.

Jest menedżerem, który wierzy, że trwały sukces może być wyłącznie udziałem firmy 
odpowiedzialnej społecznie. Na co dzień działa zgodnie z tą zasadą i wymaga tego  
od swoich współpracowników.

Jestem niezmiernie dumny z dzisiejszej nagrody. Szczególnie, że podkreśla 
ona nie tylko osiągnięcia biznesowe, ale także fakt – co napawa mnie szcze-
gólną dumą – że jako lider organizacji inspiruję i wdrażam działania społecz-
nej odpowiedzialności korporacji w Polsce. Jestem bardzo szczęśliwy, że 
mogę być tutaj i reprezentować naszą firmę.

L A U R E A T

Tadeusz Dorda – Prezes Zarządu Podlaskiej Wytwórni Wódek „Polmos” S.A.,  
Nikos Kalaitzidakis – Prezes Zarządu Coca Cola HBC Polska Sp. z o.o.  
oraz Andrzej Malinowski
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Hans-Dieter Kemler
Wiceprezes Zarządu ds. Rynków Finansowych mBank S.A.

Za udział w tworzeniu pionierskich rozwiązań na rynku międzybankowym 
w Polsce.

Urodzony 10 sierpnia 1968 roku w Muenster (Niemcy). Ukończył Wydział Zarządzania 
Westfalskiego Uniwersytetu Wilhelma w Muenster w roku 1996. W latach 1987–90 brał 
udział w programie praktyk menadżerskich w Dresdner Banku w Muenster. W latach 1990–91 
uczestniczył w programie szkoleniowym w Centrali Dresdner Banku. Następnie, w latach  
1991–92, pracował w Departamencie Handlu Obligacjami Dresdner Banku. W latach 1996–98 
pracował w Sal. Oppenheim jr & Cie. KGaA we Frankfurcie w Departamencie Rynków 
Finansowych.

W latach 1998–2005 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego ds. Ryzyka Korporacyjnego 
w centrali Commerzbanku. Od 2005 do połowy 2009 roku Hans-Dieter Kemler należał do grona 
kadry zarządzającej w Commerzbanku i odpowiadał za międzynarodowe finanse publiczne.  
Był również dyrektorem zarządzającym Erste Europäische Pfandbrief und Kommunalkreditbank 
Aktiengesellschaft in Luxemburg S.A. Członek Zarządu mBanku S.A. od 10 lipca 2009 r., obecnie 
odpowiedzialny za pion rynków finansowych.

Jestem dumny i zadowolony. To bardzo prestiżowa nagroda. Ale nie tylko ja 
na nią zasługuję. Zasługuje na nią cały zespół ludzi, których tu dziś nie ma, 
a bez których pracy nie osiągnęlibyśmy tak wiele. Musimy pamiętać, że to 
jeszcze nie koniec podróży, jest jeszcze dużo do zrobienia na polskim rynku 
finansowym.

L A U R E A T

Iwona Sroka – Prezes Zarządu KDPW S.A., Hans-Dieter Kemler – Wiceprezes Zarządu  
ds. Rynków Finansowych mBank S.A. oraz Andrzej Malinowski
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Polskie Sieci Elektroenergetyczne S A 

Za „Połączenie elektroenergetyczne Polska–Litwa” służące budowie 
bezpieczeństwa energetycznego i konkurencyjności rynku.

Inwestor projektu Polska–Litwa. Cel: połączyć kontynentalną część rynku europejskiego 
i rynków energii elektrycznej krajów bałtyckich.

Realizacja projektu była ogromnym wyzwaniem projektowym, inżynieryjno-budowlanym, 
logistycznym i społecznym. Każda z tych inwestycji podlegała ocenie oddziaływania na 
środowisko.

Nakłady na realizację zadań inwestycyjnych po polskiej stronie wynoszą prawie 2 mld złotych, 
z czego dofinansowanie unijne to prawie 870 mln zł.

Jesteśmy bardzo dumni z powodu otrzymania tej nagrody. Jest to bowiem 
uznanie dla projektu inwestycyjnego, który – pomimo ogromnej wagi – od 
samego początku napotykał na wiele trudności oraz był sporym wyzwaniem 
planistycznym i inżynieryjnym.
Most elektroenergetyczny łączący system polski i litewski, wybudowany przez 
Polskie Sieci Elektroenergetyczne we współpracy z litewskim operatorem 
LITGRID, ma ogromne znaczenie zarówno dla Polski, jak i dla całej Unii Euro-
pejskiej. Warto bowiem podkreślić, że łączy on nie tylko rynki energetyczne 
Polski i Litwy, ale również wszystkie państwa bałtyckie. To połączenie pozwala 
na zwiększenie europejskiego bezpieczeństwa energetycznego, a także jest 
ważnym elementem budowy europejskiego rynku energii.
Tomasz Dąbrowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

L A U R E A T

Tomasz Dąbrowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskich Sieci Elektroenergetycznych 
S.A., Henryk Majchrzak – Prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w latach 2010–16 
oraz Andrzej Malinowski
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Piotr Pawłowski
Założyciel Fundacji Integracja

Za konsekwentną działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz 
szczególną troskę o ich należytą pozycję na rynku pracy.

Założyciel i Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz Fundacji Integracja. Twórca 
i redaktor naczelny magazynu „Integracja” oraz portalu niepelnosprawni.pl, pomysłodawca wielu 
kampanii społecznych.

Inicjator powstania Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością i jej wiceprezes. Promotor 
idei budowania bez barier, a także dostępności serwisów internetowych dla osób z różnymi 
niepełnosprawnościami.

Partner pracodawców chcących zatrudniać osoby z niepełnosprawnością.

L A U R E A T

Grzegorz Dzik – Prezes Zarządu Impel S.A., Ewa Pawłowska, Piotr Pawłowski – Założyciel 
Fundacji Integracja oraz Andrzej Malinowski

Nasze centra integracji w ostatnim roku pomogły wejść na rynek, czyli znaleźć 
pracę, ponad dwustu osobom z niepełnosprawnością. Pomogliśmy praco-
dawcom zrozumieć, na czym polega dostępność serwisów internetowych. 
W ubiegłym roku było to ponad dwieście instytucji, które dzięki nam zdały 
sobie sprawę, że osoba, która nie korzysta z myszki, potrzebuje pomocy w ko-
rzystaniu z Internetu z poziomu klawiatury, że architektura jest ważna dla ludzi 
słabowidzących. Nasz serwis niepelnosprawni pl odwiedza 300 tysięcy osób 
w skali miesiąca. Niepełnosprawność jest wyzwaniem dla nas wszystkich 
i portal odpowiada na te potrzeby – takie zainteresowanie, zapewne również 
ze strony ludzi zdrowych, to dobry sygnał. Na tym właśnie polega integracja.
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Siła Tworzenia

grupaazoty.com Powering Creation

Grupa Azoty 
w czołówkach 

światowych 
rankingów

Grupa Azoty, największa polska 
firma chemiczna, dawno została 
dostrzeżona – i doceniona – przez 
swoich międzynarodowych 
konkurentów. Oni wiedzą 
już, że muszą się z nią liczyć. 
Znają ją również coraz lepiej 
globalne firmy konsultingowe 
i inwestycyjne. Nic dziwnego. 
Rosnąca skala i geograficzny 
zasięg jej działalności oraz 
szeroki wachlarz innowacyjnych 
produktów czynią z niej 
jednego z najważniejszych 
i najbardziej dynamicznych graczy 

w światowej branży chemicznej. 
Odzwierciedleniem rosnącego 
znaczenia są coraz wyższe miejsca 
w prestiżowych rankingach – 
w podsumowaniach 2015 roku 
Grupa Azoty znalazła się wśród 
40 najbardziej wpływowych 
podmiotów światowego rynku 
chemicznego. Boston Consulting 
Group sklasyfikował ją natomiast 
na 5. miejscu wśród tych firm 
chemicznych świata, które 
dały największe zyski swoim 
akcjonariuszom. W Europie było 
to miejsce 2.



PRĄD JAK PRĄD,
ALE W STAŁEJ,  
NIŻSZEJ CENIE.

Prąd jak prąd, ale lepiej, gdy jest tańszy na dłużej. 
Skorzystaj z naszej oferty, a Twój prąd będzie płynąć  
w niższej, niezmiennej cenie nawet do 2019 roku!

* Szczegóły oferty, w tym dotyczące gwarancji ceny, zawarte są w regulaminie oferty, dostępnym  
na www.zapewniamyenergie.pl, www.gkpge.pl lub pod numerem telefonu 422 222 222 
(koszt połączenia według taryfy operatora).
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Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej 
ul  Brukselska 7 
03-973 Warszawa 
tel  +48 22 518 87 00 
www pracodawcyrp pl

 

Organizacja wydarzenia: 
Departament Projektów Pracodawców RP

Produkcja: 
agencja Whitesand Events

Catering: 
Belvedere Catering by Design

Oprawa muzyczna: 
Eliasz Orchestra 
Mateusz Mijal

Zdjęcia: 
Katarzyna Rainka 
Michał Moryl

Opracowanie katalogu: 
Marcjusz Włodarczyk
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