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Pracodawcy Pomorza 
to największa 

i najstarsza organizacja 
pracodawców 

działającą na obszarze 
województwa 
pomorskiego

„Pracodawcy Pomorza” działają od 1991 roku będąc 

jedną z pierwszych organizacji pracodawców 

w Polsce działających w oparciu o ustawę z 23 maja 

1991 roku o organizacjach pracodawców. W latach 

1991–2010 działaliśmy pod nazwą Gdański Związek 

Pracodawców.

 Jesteśmy członkiem założycielem Pracodawców 

Rzeczypospolitej Polskiej i jako organizacja reprezen-

tatywna jesteśmy ustawowym partnerem w dialogu 

społecznym. Obecnie jesteśmy jedną z największych 

organizacji regionalnych w kraju.

 Nasi przedstawiciele reprezentują pomorskich 

przedsiębiorców na różnych szczeblach władzy pań-

stwowej i samorządowej. Mamy również wpływ na 

bezpośrednie kształtowanie prawa w ramach prac 

Komisji Sejmowych. Jesteśmy autorami wielu opinii, 

opracowań i strategii w najważniejszych zagadnie-

niach związanych z rozwojem gospodarczym kraju 

i Pomorza.

 To my dla naszych członków organizujemy spo-

tkania z politykami krajowymi i europejskimi, przed-

stawicielami biznesu, kultury i nauki. Wszystkie insty-

tucje kontrolujące i nadzorujące przedsiębiorstwa są 

dla nas konstruktywnymi partnerami. Jesteśmy po 

to by bronić interesów naszych przedsiębiorców. Nie 

ma dla nas spraw błahych i małych.

 Nasz głos jest głosem pomorskiego środowiska 

gospodarczego.
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i naukowe
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pożytku
publicznego



Reprezentując wszystkie kluczowe branże oraz zna-

czące firmy Pomorza jesteśmy reprezentatywni do 

zajmowania stanowiska w zasadniczych kwestiach 

gospodarczych i społecznych związanych z naszym 

regionem. Skutecznie oddziałujemy na dostosowa-

nie kierunków kształcenia na wszystkich szczeblach 

edukacji pod zapotrzebowanie rynku pracy oraz 

analizujemy potrzeby i oczekiwania w tym zakresie. 

Podejmujemy szereg interwencji w imieniu naszych 

członków oraz intensywnie współpracujemy z opi-

niotwórczymi mediami lokalnymi promując pomor-

ski biznes. Każdy powiat Pomorza i każda branża 

ma zapewnioną możliwość aktywnego działania 

i prezentowania swoich problemów i racji.

 O kontakty z nami zabiegają firmy oraz organi-

zacje z krajów europejskich – gdzie zrzeszanie się 

w organizacjach pracodawców jest normą. Wspieramy 

również kontakty handlowe naszych członków nie tyl-

ko w Europie, lecz również w Azji, Ameryce, Afryce.

 Promujemy i nagradzamy najlepszych spo-

śród nas nagrodami gospodarczymi oraz promują-

cymi odpowiedzialnych społecznie pracodawców. 

Staramy się także integrować środowisko bizneso-

we Pomorza organizując wydarzenia takie jak Gala 

Evening, Letnia Gala Biznesu, Majówka oraz inne 

imprezy okolicznościowe.
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Cały czas dostosowujemy się do oczekiwań naszych 

członków. Mamy rozbudowane kanały przekazu infor-

macji elektronicznej, systematycznie informujemy 

o wszystkich ciekawych i ważnych wydarzeniach 

związanych z naszą organizacją, zapraszamy na bez-

płatne spotkania, szkolenia i seminaria. Organizujemy 

konferencje i wydarzenia o charakterze ponadregio-

nalnym. Posiadamy własne zaplecze konferencyjne, 

które udostępniamy naszym członkom. Zachęcamy 

przedstawicieli naszych firm do nawiązywania kon-

taktów biznesowych poprzez naszą organizację. 

Stymulujemy również nasze firmy do korzystania 

wzajemnie ze swoich usług poprzez program raba-

towy dla naszych członków. Angażujemy się w więk-

szość inicjatyw zgłaszanych przez nasze firmy jak 

również jesteśmy otwarci na wspieranie instytucji 

kulturalnych oraz inicjatyw społecznych.

„Przyszłość ma wiele 
imion. Dla słabych ma 
imię – niemożliwe, dla 

nieśmiałych – nieznane, 
dla myślących 

i walczących – ideał”
Victor Hugo



Dołącz do nas
www.pracodawcypomorza.pl/dolacz-do-nas/

www.pracodawcypomorza.pl
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