www.wyborcza.biz
2011-11-28

PERŁY POLSKIEJ GOSPODARKI PRZYZNANE. NAGRODY DLA WIELKICH FIRM
AKS, PAP,WWW.WYBORCZA.BIZ (2011-11-28 00:00:00)
wyborcza.biz/biznes/1,100896,10725080,Perly_Polskiej_Gospodarki_przyznane__Nagrody_dla_wielkich.html

KGHM Polska Miedź, Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat, Koksownia Przyjaźń - to laureaci tegorocznej,
IX edycji rankingu Perły Polskiej Gospodarki. Specjalną Perłę Honorową otrzymał przewodniczący
Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek.
Perły Polskiej Gospodarki przyznane. Nagrody dla wielkich firm
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KGHM Polska Miedź, Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat, Koksownia Przyjaźń - to laureaci tegorocznej, IX
edycji rankingu Perły Polskiej Gospodarki. Specjalną Perłę Honorową otrzymał przewodniczący
Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek.
W poniedziałek podczas uroczystej gali w Teatrze Wielkim w Warszawie laureaci odebrali nagrody z rąk
prezes i redaktora naczelnego "Polish Magazine" Krystyny Woźniak-Trzosek oraz prezesa Polskiej
Akademii Nauk prof. Michała Kleibera.
W rankingu Perły Wielkie, czyli w grupie firm, których przychody w 2010 r. przekroczyły 1 mld zł,
pierwsze miejsce zajął KGHM Polska Miedź. Za nim znalazł się m.in. Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat ,
Koksownia Przyjaźń, Elektrownia Rybnik i Mondi Świecie.
Z kolei w rankingu Perły Duże - firm, których przychody w ubiegłym roku wyniosły między 100 mln zł a 1
mld zł, na pierwszym miejscu uplasowało się PPUiH Agrobex. Kolejne miejsca zajęły: Avio Polska, 3M
Poland, Grupa Alumetal, Amplico Powszechne Towarzystwo Emerytalne.
Laureatami rankingu w kategoriach branż zostali: Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat (w sektorze
infrastrukturalnym), Amplico Powszechne Towarzystwo Emerytalne (w branży bankowość i finanse) oraz
KGHM Polska Miedź (w sektorze przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych).
Ranking przygotowywany jest przez miesięcznik "Polish Market" we współpracy z Instytutem Nauk
Ekonomicznych PAN, który opracował metodologię oceny przedsiębiorstw. Ocenianych jest około 2 tys.
firm. Udział w rankingu nie wiąże się z żadnymi komercyjnymi zobowiązaniami z ich strony.
Od sześciu lat podczas gali Pereł Polskiej Gospodarki wręczane są też Perły Honorowe. Kapituła
przyznaje wyróżnienia w kategoriach: gospodarka, nauka, kultura, sztuka użytkowa, krzewienie wartości
patriotycznych oraz krzewienie wartości społecznych.
W tym roku w kategorii gospodarka Perłę Honorową otrzymał prezes Narodowego Banku Polskiego
Marek Belka, m.in. za pełnienie licznych kierowniczych funkcji w organizacjach międzynarodowych, w
tym w Międzynarodowym Funduszu Walutowym.
W kategorii nauka nagrodę otrzymali: kardiolog Witold Rużyłło oraz prof. chemii, wymieniany wśród
kandydatów do nagrody Nobla - Krzysztof Matyjaszewski. W kategorii kultura nagrodzeni zostali: Chór
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Filharmonii Narodowej w Warszawie, aktorka i reżyser Krystyna Janda, reżyser Jerzy Skolimowski.
Z kolei w kategorii sztuka użytkowa nagrodę otrzymał prof. Michał Stefanowski, propagator polskiego
środowiska projektantów. W kategorii krzewienia wartości społecznych nagroda trafiła do Fundacji
Polsat oraz prezes firmy Radex Janusza Sobieraja - za wspieranie licznych akcji m.in. społecznych. W
kategorii krzewienie wartości patriotycznych otrzymał Jerzy Woźniak, lekarz i działacz organizacji
kombatanckich. W tym roku po raz pierwszy przyznano też specjalną Perłę Honorową. Otrzymał ją
przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek za wiedzę i promocję Polski na świecie.
Patronat honorowy nad galą sprawują prezes Polskiej Akademii Nauk profesor Michał Kleiber i minister
gospodarki Waldemar Pawlak .
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