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Przemówienie Prezydenta Pracodawców RP 
Andrzeja Malinowskiego

Szanowni Pa!"wo,

po raz pi#tna"y wr#$amy Wektory – nagrody Pracodawców RP. Tra%aj& one 
do tych osób i in"ytucji, które swoj& dzia'alno(ci& wskazuj& innym w'a(ciwy 
kierunek rozwoju. Ot)ymuj& je Ci, których powinni(my na(ladowa*.

Mo+e si# wydawa* trudnym p)yznanie, wbrew w'asnym ambicjom, +e kto( inny 
je" dla nas wzorem. Ja $yni# to z rado(ci& – bo dzi#ki tym w,ania'ym ludziom 
i szanowanym in"ytucjom wszyscy mamy szans# na rozwój i zmiany na lepsze.

A takich zmian polska go,odarka i polscy p)edsi#biorcy pot)ebuj& dzi( bardzo. 
Laureatom Wektorów t)eba wi#c nie tylko gratulowa*. Nale+y im podzi#kowa*!  
A na"#pnie jak najlepiej wyko)y"a* wiedz# oraz bogactwo do(wiad$e!, jakie 
nam p)ekazuj&. Bowiem Wektory nie s'u+& tylko uhonorowaniu jedno"ek. 
Maj& p)y'o+y* si# do rozwoju ca'ej polskiej go,odarki. Wzbogaci* wiedz# 
i posze)y* horyzonty zarówno p)edsi#biorców, jak i decydentów wp'ywaj&cych 
na oto$enie, w jakim dzia'a biznes. Polska od nas tego o$ekuje, a jej dobro powi- 
nno by* dla nas najcenniejsze.

Je"em optymi"& i wiem, +e temu zadaniu ,ro"amy. Pat)&c na tegoro$nych 
laureatów oraz tych z lat pop)ednich, widz#, +e zgromadzili(my ogromny potencja'. 
Je"em pewien, +e potra%my go wyko)y"a*. 

Prezydent Pracodawców Rze$ypo,olitej Polskiej

And)ej Malinowski
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Od 14 lat jestem cz!onkiem zarz"du 
i mimo i# jestem Bawarczykiem, to 
mam PESEL i p!ac$ podatki w Polsce. 
Dodatkowo mój najwa#niejszy kapita! 
te# jest polski – to moja rodzina. Niestety 
w 2016 r. produkcja budowlana spad!a 
o 20%. Mam nadziej$, #e w 2017 r. 
rynek b$dzie si$ rozwija!. Jednak Stra-
bag potrafi sobie radzi% z niekorzystnymi 
warunkami, co pokazali&my w tym 
roku. W imieniu ca!ej Grupy Strabag 
Sp. z o.o. dzi$kuj$ kapitule za t$ 
presti#ow" nagrod$ i zapewniam, #e 
znajdziemy dla niej szczególne miejsce 
w naszej firmie.

Ta nagroda nale#y si$ przede wszystkim 
5 tysi"com naszych pracowników, którzy 
codziennie pracowali na ponad 700 
budowach w ca!ej Polsce. Dla naszych 
inwestorów jeste&my wiarygodnym 
partnerem, za& dla naszych pracowników 
solidnym i uczciwym pracodawc". 
Mamy zaufanie administracji publicznej, 
instytucji finansowych i wszystkich 
kontrahentów. Udawa!o nam si$ to 
osi"gn"% przez 30 lat dzia!alno&ci i mam 
nadziej$, #e przed nami kolejne 30. 
Dzi$kuj$ Pa'stwu i kapitule.  



Laureat Wektorów 2016 
STRABAG Sp. z o.o.

STRABAG Sp. z o.o.

Za 30-letni udzia! w budowie polskiej infra"ruk-
tury z wyko#y"aniem najnowszych technologii.

Je!li jaka! inwe"ycja budowlana wymaga 
najwy#szych "andardów technologi$nych, 
je" skomplikowanym i trudnym p%ed- 
si&wzi&ciem – to mo#na !mia'o zak'ada(, 
#e do jej wykonania wybrana zo"anie 
w'a!nie ta )rma. Zawdzi&$amy jej 
realizacj& takich projektów jak 
uko*$enie p%ed terminem klu-
$owych odcinków auto"rady 
A4 $y budowa fabryki samo-
chodów we W%e!ni. To jeden 
z najwi&kszych w Polsce 
p'atników podatków, a p%y 
tym pracodawca znany 
z solidno!ci.

19

Andrzej Malinowski – Prezydent Pracodawców RP
Wojciech Trojanowski – Cz!onek Zarz"du Strabag Sp. z o.o.
Alfred Watzl – Cz!onek Zarz"du Strabag Sp. z o.o.
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To dla mnie wielkie zaskoczenie i szczególne wyró!nienie dla ca"ej firmy – 
zw"aszcza teraz, bo zbiega si# z 20-leciem Grupy Kapita"owej Marvipol S.A. 
Mi"o dosta$ tak% nagrod# wiedz%c, !e nie powiedzieli&my jeszcze ostatniego s"owa 
i kolejne wielkie realizacje ci%gle przed nami. W tym roku dzielimy nasz% firm# na 
dwie niezale!ne grupy kapita"owe – jedna dzia"a$ b#dzie w bran!y deweloperskiej, 
druga w motoryzacyjnej. W ten sposób zintensyfikujemy rozwój obu ga"#zi naszej 
dzia"alno&ci. Pragn# tak!e pogratulowa$ pozosta"ym laureatom. Mi"o znale'$ si# 
w tak zaszczytnym gronie.



Laureat Wektorów 2016 
Mariusz Ksi!"ek

J�Ù¯èÝû�BÝ¯�þ�¼

Za konsekwentn! budow" polskiej 
grupy kapita#owej, lidera w biznesie 
deweloperskim i motoryzacyjnym.

21

Dzi! jego "rma deweloperska p#oduje w ofe- 
rowaniu najnowo$e!niejszych rozwi%za& – 
technologii, które jesz$e niedawno 
wydawa'y si( odleg'% p#ysz'o!ci%. 
Gdy rozpo$yna' drog( na sz$yt mia' 
pomys', upór oraz wiar( we w'asn% 
wizj(. Nie pomyli' si(, a dewiza 
jak% wyniós' z w'asnych do!wiad- 
$e& b#mi: „Nau$y'em si(, )e 
sukces powinien by* mie#ony 
nie tyle pozycj%, jak% si( osi%- 
gn('o w )yciu, ile p#eszko-
dami, jakie si( pokona'o 
w d%)eniu do sukcesu”.

Mariusz Ksi!"ek – Prezes Zarz!du Marvipol SA
Andrzej Hass – Prezes Hass Holding Ltd., laureat Wektora 2010

Prezes Zarz!du Marvipol SA



Dzi!kujemy Pracodawcom RP za docenienie nas w tak niezwyk"y sposób. Gratulu-
jemy te# 15-lecia wspania"ego wydarzenia, jakim s$ Wektory. A# 25 lat obecno%ci 
3M w Polsce to historia sukcesu. Jeste%my dumni z tego, #e mieli%my wk"ad 
w polsk$ transformacj!. Przez ostatni rok inwestowali%my w sposób intensywny 
i zrównowa#ony, a polski oddzia" jest najwi!kszym wytwórc$ 3M w Europie. 
Jeste%my tu dostawc$ numer jeden i dajemy prac! 3 tysi$com osób. W"a%nie 
otworzyli%my %wiatowe centrum obs"ugi i nie przestajemy si! rozwija&. Nie przesta-
niemy te# anga#owa& si! w rozwój tego pi!knego kraju i przez kolejne lata zamie-
rzamy nadal tu inwestowa&. Jeszcze raz bardzo dzi!kuj! Pracodawcom RP. 
Nagrod! z dum$ przyjmuj! w imieniu ca"ego polskiego zespo"u. 
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Laureat Wektorów 2016 
3M Poland Sp. z o.o.

3M Poland Sp. z o.o.

Za sukces w dziedzinie najnowszych technologii oraz 
wzorow! w"ó#prac$ z lokalnym biznesem i "o#e- 
%no&ci! – za w"ó#prac$ u%ciw! i konsekwentn!.

Ten koncern ma ponad !o lat – a w Polsce je! 
ju" od dwudzie!u pi#ciu. P$ez to %wier%wie&e 
'rma zainwe!owa(a w naszym kraju impo- 
nuj)c) kwot# 500 milionów dolarów. 
Stwo$y(a nie tylko miejsca pracy, ale te" 
w(o"y(a ogromny wk(ad w badania, 
rozwój technologii oraz wprowadza-
nie innowacji w naszym kraju. 
Polski oddzia( to wa"ny element 
tego *wiatowego koncernu – 
w p$ysz(o*ci w(a*nie znad 
Wis(y ma pochodzi% ponad 70 
procent produkcji na Europ# 
+rodkowo-Wschodni).

23

Sebastian Arana – Dyrektor Zarz!dzaj!cy 3M Poland Sp. z o.o.



Jestem szcz!"liwy i zaszczycony tym wyró#nieniem. Przyjmuj! je jednak jako przed-
stawiciel wielu osób, które przyczyni$y si! do zaproszenia i ugoszczenia Polski na 
CeBIT 2013. W tamtym okresie byli"my mocno skoncentrowani na ICT, czyli bran#y 
teleinformatycznej. Obserwujemy od tego czasu szybko rozwijaj%c% si! wspó$prac! 
gospodarcz% pomi!dzy Polsk% a Niemcami. Nasz roczny bilans handlowy to ju# 
ponad 100 mld euro, a wzajemne inwestycje – 25 mld euro. Pytanie: co dalej? 
Co dalej w rzeczywisto"ci spo$eczno-politycznej, która przedsi!biorcom stawia coraz 
trudniejsze wyzwania? Moja odpowied& na to pytanie brzmi: b%d&my bli#ej ni# 
kiedykolwiek dot%d. Poka#my naszym spo$ecze'stwom i naszym politykom, #e to 
gospodarka nap!dza rozwój. Maj%c to na uwadze, ciesz! si!, #e b!d! móg$ go"ci( 
Polsk! na tegorocznych Targach Hanowerskich. Jeszcze raz dzi!kuj! za nagrod!.

24
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Laureat Wektorów 2016 
prof. Dieter Kempf

×ÙÌ¢Đ��¯�ä�Ù�B�Å×¢

Za docenienie potencja!u polskiej go"odarki oraz 
umo#liwienie nawi$zania w"ó!pracy mi%dzy polskimi 
a niemieckimi p&edsi%biorcami pop&ez targi CeBIT 2013.

25

Dzi!ki niemu Polska "a#a si! krajem pa$-
nerskim targów CeBIT 2013, co pozwoli#o 
na rozpromowanie polskiego p%emys#u. 
To jemu zawdzi!&amy rozwini!cie 
w'ó#pracy mi!dzy polskimi a niemie- 
ckimi p%edsi!biorcami – tak(e w ramach 
&wa$ej rewolucji p%emys#owej. 
Polska w jego o&ach to wiary-
godny i odpowiedzialny pa$-
ner – i mi!dzy innymi dlatego 
zo"ali)my krajem pa$ner-
skim targów Hannover Messe 
2017.

prof. Dieter Kempf - Prezydent Bundesverband der Deutschen Industrie e.V
Waldemar Pawlak – premier RP w latach 1992, 1993 – 1995, laureat Super Wektora 2007

Prezydent Bundesverband der Deutschen Industrie e.V



To wielki zaszczyt dla Deutsche Messe AG i Targów Hanowerskich, !e zdecydowa- 
li"cie si# uhonorowa$ nas t% fantastyczn% nagrod%. Moim zdaniem w czasach 
post#puj%cej digitalizacji, kiedy ka!dy z nas codziennie korzysta z platform cyfro- 
wych, istnienie fizycznych platform jest wa!niejsze ni! kiedykolwiek dot%d. Plat-
form takich jak np. CeBIT, gdzie Polska by&a partnerem w 2013 roku. Czy Hannover 
Messe, gdzie Polska b#dzie partnerem w tym roku i spodziewamy si# tam ponad 
200 polskich wystawców. My"l#, !e wa!ne jest istnienie takich platform, gdzie 
przedsi#biorcy mog% pokaza$ swoje produkty szerokiemu gronu odbiorów oraz 
mi#dzynarodowym partnerom, a tak!e spotka$ si# z najwa!niejszymi politykami. 
Mog# obieca$, !e tegoroczne partnerstwo Polski w Targach Hanowerskich b#dzie 
sukcesem. A dla tej nagrody znajdziemy godne miejsce, aby ka!dy móg& zobaczy$, 
!e Pracodawcy RP uhonorowali nas Wektorem. 

26



Laureat Wektorów 2016 
Deutsche Messe AG

��èäÝ�¬��J�ÝÝ��-

Za promowanie naszej go!odarki pop"ez nadanie 
Polsce #atusu kraju pa$nerskiego na Targach P"e- 
mys%owych Hanower 2017.

Technologie jutra, p!e"omowe wynalazki – 
na tej imprezie bije puls #wiatowej go$o- 
darki. To prawdopodobnie najwi%ksze na 
#wiecie targi p!emys"owe – co roku 
gromadz& niemal dwie#cie tysi%cy go#ci 
z kilkudziesi%ciu krajów ca"ego 
#wiata. Mo'na tu $otka( najwa- 
'niejsze #wiatowe osobi)o#ci – ale 
p!ede wszy)kim zoba*y( ,  
w którym kierunku pod&'a tech-
nologi*ny rozwój. 

27

Oliver Frese – Cz!onek Zarz"du Deutsche Messe AG
Jerzy Kwieci#ski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju



Bardzo dzi!kuj! za to szczególne wyró"nienie. Tego typu wydarzenie jest wy#mienit$ 
okazj$ do z%o"enia szczerych podzi!kowa&. W pierwszej kolejno#ci dzi!kuj! w%a#cicielom 
EuroAfrica – Pa&stwu Hannie i Andrzejowi Hassom. Dzi!kuj! tak"e pracownikom 
przedsi!biorstwa za trud codziennej pracy i za zaanga"owanie, które pozwala nam 
realizowa' cele, które sobie stawiamy. Miniony okres by% dla nas szczególnie trudny, 
poniewa" mierzyli#my si! z nie%atwym rynkiem frachtowym, ale tak"e z sytuacjami 
nadzwyczajnymi. Na pewno wielu z Pa&stwa pami!ta porwanie polskich mary-
narzy przez nigeryjskich piratów – na szcz!#cie ta historia zako&czy%a si! naszym suk-
cesem. Mimo tego typu trudnych okoliczno#ci realizujemy nasze inwestycje i two-
rzymy nowe miejsca pracy. Bardzo serdecznie dzi!kuj! za nagrod!.

28



Laureat Wektorów 2016 
EuroAfrica Shipping Lines

"èÙÌ¢Ù¯���
a¬¯××¯Æ§�D¯Æ�Ý
Za konsekwentne budowanie !rmy o "wiatowej renomie 
– najwi#kszego prywatnego polskiego armatora.

29

Setki, tysi!ce, miliony ton towarów – t"eba 
je p"etran#o$owa% szybko i bezpie&nie 
do odleg'ych miejsc, &()o bardzo egzo-
ty&nych. Tym w'a*nie zajmuje si( lider 
w*ród polskich prywatnych armatorów. 
Je) w tym najlepszy. Czy b(d! to 
kontenery, wagony kolejowe &y 
#ecjali)y&ne, ponadgabarytowe 
'adunki – jego +ota li&!ca kilka- 
na*cie )atków je) zawsze 
gotowa wykona% ka,de zle-
cenie. I tak bez p"erwy, 
ju, od 25 lat. 

Tadeusz Dorda – Prezes Zarz!du Podlaskiej Wytwórni Wódek Polmos S.A., laureat Wektora 2002
Jacek Wi"niewski – Dyrektor Naczelny EuroAfrica Shipping Lines



Ta nagroda ma dla mnie szczególn! warto"#, bo jest przyznawana przez kapitu$%, która 
skupia luminarzy &ycia gospodarczego, spo$ecznego i kulturalnego, którzy cz%sto s! 
bohaterami naszych czo$ówek i nie zawsze s! z tego zadowoleni. Ja w bran&y rozryw-
kowej jestem od zawsze. Szczególnie dumny jestem z naszej telewizji discopolowej, 
bo kilka lat temu ten nasz misyjny kana$ wypromowa$ t% muzyk%. Tej nagrody nie 
by$oby bez naszych wspania$ych pracowników, których zatrudniamy kilka tysi%cy. 
Ale przede wszystkim nie by$oby jej bez naszych czytelników, s$uchaczy, telewidzów 
i internautów. To tak naprawd% oni codziennie g$osuj!, kupuj!c gazet%, s$uchaj!c radia, 
ogl!daj!c telewizj% – i to im szczególnie za to dzi%kuj%. Na koniec chcia$bym podzi%kowa# 
mojej rodzinie, bo oni wytrzymuj! wszystkie ujemne aspekty wi!&!ce si% z wydawaniem 
tabloidu. Cz%sto do"wiadczaj! ostracyzmu towarzyskiego, trac!c nawet najbli&szych 
przyjació$. Dzi%kuj% wam, &e wytrzymujecie z t! gazet!, &e wytrzymujecie ze mn!.
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Laureat Wektorów 2016 
Zbigniew Benbenek
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Za konsekwentn! budow" polskiej grupy medialnej.

Ta polska grupa medialna sk!ada si" z jednej 
z najwi"kszych i najbardziej po#ytnych 
w Polsce gazet, wachla$a %ecjali&y-
#nych magazynów oraz kana!ów 
radiowych i telewizyjnych. Do&ar#a 
odbiorcom wszy&ko, co wi'(e si" 
z rozrywk' i informacj'. Twórca 
tej grupy konsekwentnie rozwija 
j' od niemal 30 lat. P$ez ten #as 
udowodni!, (e trudny rynek me- 
diów nie ma p$ed nim tajemnic. 
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brak zdj!cia

Zbigniew Benbenek – Prezes Rady Nadzorczej ZPR Media SA

Prezes Rady Nadzorczej Grupy ZPR Media S.A.
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Reklama ZPPM



Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Brukselska 7
03-973 Warszawa
tel. +48 22 518 87 00
www.pracodawcyrp.pl
www.facebook.com/pracodawcyrp
 
Organizacja wydarzenia
Departament Projektów Pracodawców RP
 
Produkcja
Agencja Whitesand Events
 
Catering
Belvedere Catering by Design
 
Oprawa muzyczna
Papa D
The Sixties
 
Zdj!cia
Katarzyna Rainka
Micha! Moryl
 
Opracowanie katalogu
Beata Ma!yska




