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Program afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej

Szanowni Państwo,
w tym roku mijają dwadzieścia cztery lata promocji etyki w działalności gospodarczej w ramach programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Trudno uwierzyć,
że za nami prawie ćwierćwiecze. Od pierwszej edycji w regulaminie zamieszczamy krótkie wyjaśnienie, czym dla nas jest etyka w działalności gospodarczej
i jak ją rozumiemy. Nasi wieloletni laureaci, obudzeni w środku nocy, pewnie potrafiliby to wyjaśnić, ale dla tych, którym się ono jeszcze nie utrwaliło,
chętnie je przypomnę: „(…) etyka rozumiana jest jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami oraz społecznością lokalną, władzą lokalną i państwową, działań zgodnych z obowiązującym prawem i powszechnie
przyjętymi normami społecznymi”. Tyle teoria.
Przez mijające lata staraliśmy się pokazywać polskim przedsiębiorcom, że w zmieniających się warunkach gospodarczych i ewoluujących
wartościach społecznych prowadzenie biznesu stworzonego na właściwych fundamentach opłaca się firmie, a co za tym idzie przedsiębiorcom, w wymiarze
finansowym. Dlatego zachęcaliśmy do tworzenia kodeksów etycznych zawierających proste odniesienia do codzienności firmy, jej relacji ze wszystkimi
interesariuszami i do wypracowanej, lecz zmieniającej się kultury organizacyjnej, ponieważ wierzymy, że tego rodzaju dokument jest jak partytura – każdy
instrument gra swoją partię, lecz wszystkie razem tworzą harmonię. Do dokumentacji programowej wprowadzaliśmy zagadnienia mające na celu inspirowanie i motywowanie przedsiębiorców, na przykład te dotyczące budowania strategii motywacyjnych czy też strategii zarządzania wiekiem. Zwracaliśmy
uwagę na zagadnienie mentoringu, pozwalającego skorzystać z ogromnej wiedzy doświadczonych pracowników i ich pasji w celu lepszej integracji
wielopokoleniowych zespołów oraz szybszego przysposabiania nowych pracowników do pracy, a także łatwiejszego i skuteczniejszego podejmowania
wyzwań i poszerzania kompetencji, wiedzy i umiejętności przez pracowników chcących w ramach firmy rozwijać siebie i swoje zainteresowania zawodowe,
co bezsprzecznie przekłada się na rozwój firmy i zaangażowanie pracowników. Zachęcaliśmy też do tworzenia programów CSR, wskazując szeroko rozumiane profity, będące efektem zaangażowania społecznego firmy i jej pracowników, na przykład w ramach wolontariatów pracowniczych. Podkreślaliśmy
wagę świadomych i konsekwentnych działań na rzecz ograniczenia wpływu działalności firmy na środowisko naturalne i na konieczność podejmowania
inicjatyw z zakresu ochrony środowiska. W ostatnich latach zwróciliśmy również uwagę na czynnik bardzo istotny dla współczesnego rozwoju polskich firm,
jakim jest innowacyjność. Dlatego też wśród nagród, jakie firmy mogą otrzymać w programie „Przedsiębiorstwo Fair Play”, pojawiły się dwie stosunkowo
nowe: za działalność proekologiczną oraz za innowacje.
To oczywiście nie wszystkie zagadnienia, które pojawiały się i pojawiają w ramach procesu weryfikacji przedsiębiorstw oraz rozmów, jakie prowadzą
nasi audytorzy w trakcie wizyty w Państwa firmach. To tylko mały fragment, by przypomnieć, że ta krótka definicja dotycząca etyki, jaka została zacytowana
na początku, na co dzień znajduje swoją realizację w konkretnych działaniach i w każdej podjętej decyzji, mającej swoje konsekwencje, które my wolimy
nazywać korzyściami. Do tych, o których mówimy najczęściej oczywiście należą:
- dobre, stabilne i oparte na zaufaniu relacje z kontrahentami, jak bardzo jest to istotne wiele firm przekonało się w trakcie pandemii;
- dobra opinia o firmie wśród klientów, dodajmy, że coraz bardziej świadomych klientów, którzy swoje pieniądze chcą zostawiać nie tylko tam, gdzie jest
dobra cena i właściwa jakość obsługi, ale także tam, gdzie dba się o jakość zatrudnienia i o bezpieczeństwo pracowników, gdzie podejście do zagadnień
ekologicznych to nie tylko hasła na stronie internetowej, lecz fakt, i wreszcie tam, gdzie osobiste wartości klienta pokrywają się z tymi, jakim hołduje firma;
- dobra atmosfera pracy – właściwa kultura organizacyjna firmy sprzyja jej rozwojowi i innowacyjności, dbaniu o dobro firmy między innymi poprzez zwiększanie zaangażowania pracowników, a także poprzez zgłaszane przez nich pomysły racjonalizatorskie ograniczające koszty działalności oraz podnoszące
efektywność działania;
- zaangażowani i zmotywowani pracownicy, rozwijający swoje kompetencje i umiejętności, co przekłada się na jakość pracy i jej efekty;
- łatwiejsze zaproszenie do współpracy nowych, rzetelnych i utożsamiających się z firmą i jej zasadami pracowników, jest to o wiele prostsze, gdy firma
ma dobrą opinię i działa w oparciu o zasady, które są tożsame z zasadami wyznawanymi przez jej przyszłych pracowników;
- dzięki jasno określonym i przestrzeganym zasadom etycznym następuje minimalizacja niewłaściwych i nieuczciwych zachowań i praktyk biznesowych
wpływających na opinie o firmie, a tym samym na współpracę z klientami, kontrahentami i środowiskiem lokalnym, a także ograniczenie konsekwencji
wynikający z efektów działań organów kontrolnych i nadzorczych;
- dobre relacje z lokalnym samorządem i społecznością, które przekładają się na harmonijną współpracę, większy kredyt zaufania w kryzysowych
sytuacjach zdarzających się w każdej firmie oraz na brak gwałtownych reakcji, jak choćby protesty czy ostracyzm.
Wszystkie wymienione korzyści mają swój wymiar finansowy, na co łatwo można znaleźć potwierdzenie w wynikach badań publikowanych w różnych ujęciach w Internecie, a co również potwierdzają statystki, jakie prowadzimy w ramach naszego programu, dotyczące choćby wysokości średniej pensji
pracowniczej, która od lat kształtuje się wśród laureatów programu powyżej średniej krajowej. Jest jednak taki aspekt, który trudno przeliczyć na pieniądze,
gdyż efekt jego oddziaływania jest zbliżony do zjawiska interferencji fal rozchodzących się i nakładających na siebie i powodujących ich wzmocnienie.
Źródłem interferencji w przypadku programu są ludzie, którzy swoją postawą, podejmowanymi decyzjami i odnoszonymi sukcesami od lat promują
w swoim otoczeniu zasady przyświecające programowi, a im jest ich więcej, tym wzmocnienie przekazu o wartości etycznego biznesu jest szersze, głośniejsze i ma większą moc wpływania na codzienność biznesową i zmianę zasad jej funkcjonowania. Ambasadorami Fair Play są wszyscy, dla których etyka
i zasady fair play to nie górnolotne hasła dobrze wyglądające na stronach internetowych i w segregatorach z nazwami kolejnych wdrożonych systemów, programów itp., lecz decyzje dotyczące każdego zakresu działalności firmy oraz tej prywatnej, osobistej części życia. Czy jest to łatwa droga? Nie.
Czy można ją przejść bez dylematów, potknięć, pomyłek i błędów? Nie. Czy warto? Z całą pewnością tak. Pomijając bowiem aspekt finansowy oraz eliminujący problemy natury formalnej związanej z organami kontroli i nadzoru, zostaje jeszcze pytanie o dziedzictwo. O to, co po sobie zostawimy nie tylko
w sferze społecznej, biznesowej, lecz również tej ludzkiej. Jeżeli bowiem przyjmiemy, że każdy z nas jest w przeważającej części sumą pięciu najbliższych
osób, którymi się otaczamy, to powstaje pytanie, co wnosimy w życie innych? W pracy spędzamy znaczącą część życia, więc wzorce i relacje, jakie tam
nawiązujemy i jakie obserwujemy nie pozostają bez wpływu na nasze życie prywatne, decyzje, wartości, postawy itp. Przenosimy je dalej. Latami i pokoleniami. Więc jeżeli kiedykolwiek, Drodzy Laureaci, zwątpicie w wartość podejmowanych przez Was decyzji, w wybraną przez Was drogę etycznego biznesu
z ludzką twarzą, to pomyślcie, że to, co robicie dzisiaj nie tylko przynosi krótkoterminowe efekty w postaci rozwoju Waszych firm i ich zysków, lecz stanowi
podwaliny pod przyszłość polskiej gospodarki i polskiego biznesu oraz pod to, kto i jak będzie go w przyszłości kreował.
W wielu firmach od lat biorących udział w programie już nastąpiło przekazanie pałeczki kolejnemu pokoleniu, wielu z następców mieliśmy możliwość
i przyjemność poznać. Oni są najlepszym przykładem tego, że warto. Każdy z nas ma realny wpływ na przyszłość, choć w codziennym zabieganiu niezbyt
często to sobie uświadamiamy. Patrząc na listy Laureatów programu, mając w pamięci spotkania w trakcie audytów, informacje zawarte w raportach
i uzasadnieniach do nagród, jakie otrzymuje Kapituła, podejmując co roku decyzje, my wiemy, że było watro i że jest warto, a Wy?

		
		

Mieczysław Bąk
Przewodniczący Komisji Ogólnopolskiej „Przedsiębiorstwo Fair Play”
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LAUREACI

XXIV edycji Programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości

NAGRODA GŁÓWNA

STATUETKA „PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY” 2021
GABI-PLAST PPH Gabriela Kośmider
Krotoszyn, woj. wielkopolskie
www.gabiplast.pl

ICT Poland Sp. z o.o.
Kostrzyn nad Odrą, woj. lubuskie
www.foxy.com.pl

OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o.
Nagawczyna, woj. podkarpackie
www.olimp-labs.pl

REKORD SI Sp. z o.o.
Bielsko-Biała, woj. śląskie
www.rekord.com.pl

Sanatorium Uzdrowiskowe „Przy Tężni”
im. dr. Józefa Krzymińskiego
w Inowrocławiu s.p.z.o.z.
woj. kujawsko-pomorskie
www.przytezni.pl

STOLARSTWO Tomasz Wróbel
Wólka Tanewska, woj. podkarpackie
www.sklep-wrobel.pl

Zakład Przetwórstwa Mięsnego
„GROT” J. Grot Sp. J.
Starowa Góra, woj. łódzkie
www.zpmgrot.pl
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DEBIUT FAIR PLAY W PROGRAMIE „PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY” 2021
OPTIMA KJ Biuro Usług Księgowych
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Pszczyna, woj. śląskie
www.kjoptima.pl

WYRÓŻNIENIE

ZA SZCZEGÓLNĄ DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ
„PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY” 2021
FLOWAIR Głogowski i Brzeziński Sp.J.

Gdynia, woj. pomorskie
www.flowair.pl

TFP Sp. z o.o.

Dziećmierowo, woj. wielkopolskie
www.tfp.com.pl

MILKPOL S.A.

TIP-TOPOL SP. Z O.O.

Czarnocin, woj. łódzkie
www.milkpol.com.pl

Pobiedziska, woj. wielkopolskie
www.tiptopol.com.pl

NOVOL sp. z o.o.

Komorniki, woj. wielkopolskie
www.novol.pl

TORPOL Sp. z o.o.

Szczuczyn, woj. podlaskie
www.ekotorpol.com

WYRÓŻNIENIE

ZA SZCZEGÓLNĄ DZIAŁALNOŚĆ PROEKOLOGICZNĄ
„PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY” 2021
MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI
ODPADAMI KOMUNALNYMI Sp. z o.o.

RYMATEX Sp. z o.o.

RECARO Aircraft Seating Polska Sp. z o.o.

TELTAR Kobielski i Sech Sp.j.

Konin, woj. wielkopolskie
www.mzgok.konin.pl

Świebodzin, woj. lubuskie
www.recaro-as.com

4

Rymanów, woj. podkarpackie
www.rymatex.com.pl

Tarnobrzeg, woj. podkarpackie
www.teltar.pl

Laureaci XXIV edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”

TYTUŁ HONOROWY

SEMPER FIDELIS „PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY” 2021
W programie „Przedsiębiorstwo Fair Play” już od 20 lat!

ATMOMAT Szatkowski, Ryniec
Spółka Jawna

Włocławek
woj. kujawsko-pomorskie
www.atmomat.com.pl

Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej - Konin Sp. z o.o.

woj. wielkopolskie
www.mpec.konin.pl

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Żory Sp. z o.o.

woj. śląskie
www.pwikzory.com.pl

SANITEX Sp. z o.o.

Gorzów Wielkopolski
woj. lubuskie
www.sanitex.com.pl

SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW „ZGODA”

Konstantynów Łódzki,
woj. łódzkie
www.zgoda.pl

Wodociągi Miasta Krakowa

Spółka Akcyjna
Kraków, woj. małopolskie
www.wodociagi.krakow.pl
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WIELOLETNI LAUREACI
W PROGRAMIE „PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY” JUŻ OD 23 LAT!
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

Jasienica Rosielna
woj. podkarpackie
www.osm-jasienica-rosielna.pl

TFP Sp. z o.o.

Dziećmierowo,
woj. wielkopolskie
www.tfp.com.pl

POLMASS S.A.

Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie
www.polmass.eu

W PROGRAMIE „PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY” JUŻ OD 22 LAT!
KANLUX SA

Radzionków, woj. śląskie
www.kanlux.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI SP. Z O.O., Rybnik

woj. śląskie
www.pwik-rybnik.pl

NOVOL sp. z o.o.

REKORD SI Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
Farmapol Sp. z o.o., Poznań

TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA

Komorniki, woj. wielkopolskie
www.novol.pl

woj. wielkopolskie
www.farmapol.pl

Bielsko-Biała, woj. śląskie
www.rekord.com.pl

Ujeździec Mały
woj. dolnośląskie
www.tarczynski.pl

W PROGRAMIE „PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY” JUŻ OD 21 LAT!
„EFAR” SP. J.

SABUR Sp. z o.o.

EURO-TRUCK SP. Z O.O.

WZ EUROCOPERT Sp. z o.o.

Poznań, woj. wielkopolskie
www.efar.com.pl

Mroków k/Warszawy
woj. mazowieckie, www.euro-truck.pl

GABI-PLAST PPH Gabriela Kośmider

Krotoszyn, woj. wielkopolskie
www.gabiplast.pl
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Warszawa, woj. mazowieckie
www.sabur.com.pl

Szczecinek, woj. zachodniopomorskie
www.wzeurocopert.com.pl

Laureaci XXIV edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”

DIAMENTOWA STATUETKA „PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY” 2021
W programie „Przedsiębiorstwo Fair Play” od 15 lat!

Atu Logistic Spółka z o.o.
Spółka Komandytowa

Przedsiębiorstwo Prefabrykacji Górniczej
„PREFROW” Spółka z o.o.

CARGILL POLAND Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A.

Kraków, woj. małopolskie
www.atulogistic.com.pl

Oddział w Kiszkowie
woj. wielkopolskie
www.lnb.pl

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA SEMACO
JERZY SKAŁOŃ, MAREK STROJNIAK
SPÓŁKA JAWNA

Kraków, woj. małopolskie
www.semaco.com.pl

Rybnik, woj. śląskie
www.prefrow.com.pl

Kalisz, woj. wielkopolskie
www.puk.net.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA
GASTRONOMICZNEGO „PERFECT PLUS” Sp. z o.o.

Łódź, woj. łódzkie
www.perfect-plus.pl

QNT SYSTEMY INFORMATYCZNE Sp. z o.o.
IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.

Milejowice, woj. mazowieckie
www.ireks.pl

Zabrze, woj. śląskie
www.qnt.pl
RISER Sp. z o.o.

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI Sp. z o.o.

Konin, woj. wielkopolskie
www.mzgok.konin.pl

Jaworzno, woj. śląskie
www.riser.pl
„TFP-GRAFIKA” Sp. z o.o.

Śrem, woj. wielkopolskie
www.tfpgrafika.com.pl

MILKPOL S.A.

Czarnocin, woj. łódzkie
www.milkpol.com.pl
PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.

Pabianice, woj. łódzkie
www.hartmann.pl

PODKOWA SP. Z O.O.
TRANSPORT I SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA

UNISOFT Sp. z o.o.

Gdynia, woj. pomorskie
www.unisoft.com.pl
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Zabrze, woj. śląskie
www.wodociagi.zabrze.pl

Mroków k/Warszawy,
woj. mazowieckie
www.podkowatransport.eu

PLATYNOWA STATUETKA „PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY” 2021
W programie „Przedsiębiorstwo Fair Play” od 10 lat!

DataConsult Spółka Akcyjna

Kraków, woj. małopolskie
www.dataconsult.pl

WIERTCONSULTING Sp. z o.o.

Poznań, woj. wielkopolskie
www.wiertconsulting.pl

PPHU POLIMAT Roman Brejecki
Przedbojewice
woj. kujawsko-pomorskie
www.polimat.com.pl
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TYTUŁ

AMBASADOR FAIR PLAY W BIZNESIE „PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY” 2021
Marek Winter

Arkadiusz Balcer

Henryk Biały

Wojciech Knap

Prezes Zarządu
Amwin Spółka z o.o. Sp.k.
Września, woj. wielkopolskie

Prezes Zarządu
CORAB sp. z o.o.
Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie

Prezes Zarządu
RYMATEX Sp. z o.o.
Rymanów, woj. podkarpackie

Ewelina Pustała

Jacek Kołodziej

László Gaál

Leszek Kobielski

Magdalena Łącka

Marcin Sech

Prezes Zarządu
„KPB-DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
Krosno, woj. podkarpackie

Współwłaściciel
TELTAR Kobielski i Sech Sp.j.
Tarnobrzeg, woj. podkarpackie

Roman Szczepanek

Bogusław Stasiak

Prezes Zarządu
EAE ELEKTRONIK Spółka z o.o.
Sanok, woj. podkarpackie

Prezes Zarządu
Flavon Group Polska Sp. z o.o.
Kraków, woj. małopolskie

Prezes Zarządu
Miejski Zarząd Budynków Mieszkaniowych Sp. z o.o.
Rzeszów, woj. podkarpackie

Kazimierz Zawada

Prezes Zarządu
Przedsiębiorstwo Elektromontażowe
„Kazimierz Zawada” Sp. z o.o.
Pszczyna, woj. śląskie

Marek Kuśka

Prezes
Przedsiębiorstwo Prefabrykacji Górniczej
„PREFROW” Spółka z o.o.
Rybnik, woj. śląskie
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Prezes Zarządu
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
„BIUROMAX-BALCER” Sp. z o.o.
Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

Prezes Zarządu
Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI”
Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

Współwłaściciel
TELTAR Kobielski i Sech Sp.j.
Tarnobrzeg, woj. podkarpackie

Specjalista ds. BHP
Tramwaje Śląskie S.A. w Chorzowie
woj. śląskie

Laureaci XXIV edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”

CERTYFIKATY I NAGRODY PRZYZNANE W PROGRAMIE

„PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY” 2021

woj. dolnośląskie
CERTYFIKAT
• Frankonia-Poland Sp. z o.o., Dzierżoniów,
www.frankonia-solutions.com
• „Lena Wilków” sp. z o.o., Nowy Kościół, www.lena.com.pl
• Mimari Michał Mirocha, Wrocław, www.mimari.com.pl
• Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOTEX Sp. z o.o., Wrocław,
www.budotex.pl
• SI-Consulting Sp. z o.o., Wrocław, www.si-consulting.pl
• TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały, www.tarczynski.pl

woj. kujawsko-pomorskie
SEMPER FIDELIS I CERTYFIKAT
• ATMOMAT Szatkowski, Ryniec Spółka Jawna, Włocławek
www.atmomat.com.pl
PLATYNOWA STATUETKA I CERTYFIKAT
• PPHU POLIMAT Roman Brejecki, Przedbojewice, www.polimat.com.pl
PLATYNOWY LAUR (CERTYFIKAT SPECJALNY)
• ASTEX-PUCZYŃSCY TYNKI KLEJE FARBY, Otłoczyn, www.astex-tynki.pl
• Emtor Sp. z o.o., Toruń, www.yale.emtor.pl
• EUROTHERM NIEWIADOMSCY, Inowrocław,
www.eurotherm-niewiadomski.pl
ZŁOTY LAUR (CERTYFIKAT SPECJALNY)

ZŁOTY CERTYFIKAT
• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STALEX Ireneusz Kaczorowski,
Bydgoszcz, www.stalex.net.pl
CERTYFIKAT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BIn-Montaż Sp. z o.o., Białe Błota, www.binbiuro.pl
BIPROMASZ Sp. z o.o. Sp.k., Bydgoszcz, www.bipromasz.pl
ELEKTRIN M. M. Affeldt Spółka Jawna, Inowrocław, www.elektrin.pl
ELWIND Sp. z o.o., Bydgoszcz, www.elwind.pl
ENVIO GROUP SP. Z O.O. SP.K, Bydgoszcz, www.enviogroup.com
Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Bydgoszcz, www.fordonskasm.pl
Market BHP Sp. z o.o., Inowrocław, www.marketbhp.pl
METALKO Sp. z o.o., Bydgoszcz, www.metalko.com.pl
POLMASS S.A., Bydgoszcz, www.polmass.eu
Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy,
www.psm.bydgoszcz.pl
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „BIUROMAX-BALCER” Sp. z o.o.,
Bydgoszcz, www.biuromax-balcer.pl
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Budownictwa CORPINEX Sp. z o.o.,
Inowrocław, www.corpinex.pl
SLICAN Sp. z o.o., Bydgoszcz, www.slican.pl
Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI”, Bydgoszcz,
www.smbudowlani.pl
„VIP” S.D. Pikul Sp. j., Lubicz Górny k/Torunia, www.vipdystrybucja.pl
Zakład Stolarski „RUMIŃSKI” Marek Rumiński, Wąbrzeźno
www.ruminski.com.pl

woj. lubelskie
CERTYFIKAT
• „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Robotnik”
w Zamościu, www.spolem-zamosc.pl
• Zakład Stolarsko-Budowlany Zdzisław Serhej, Łomazy, www.serhej.pl

• Sanatorium Uzdrowiskowe „Przy Tężni” im. dr. Józefa Krzymińskiego
w Inowrocławiu s.p.z.o.z., Inowrocław, www.przytezni.pl

woj. lubuskie
SREBRNY LAUR (CERTYFIKAT SPECJALNY)

SEMPER FIDELIS I CERTYFIKAT

• Zakład Produkcyjno-Usługowy ROMEX Sp. z o.o., Bydgoszcz,
www.trainer.net.pl

• SANITEX Sp. z o.o., Gorzów Wielkopolski, www.sanitex.com.pl

BRĄZOWY LAUR (CERTYFIKAT SPECJALNY)
• Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Inowrocławiu, www.ksmino.pl
ZŁOTA STATUETKA I CERTYFIKAT
• FABRYKA OBRABIAREK DO DREWNA Sp. z o.o., Trzeciewiec,
www.fod.com.pl
• Souvre Internationale, Inowrocław, www.souvre.pl

CERTYFIKAT
• ICT Poland Sp. z o.o., Kostrzyn nad Odrą, www.foxy.com.pl
• Piekarnia Zbigniew Matląg, Zimna Brzeźnica
• RECARO Aircraft Seating Polska Sp. z o.o., Świebodzin,
www.recaro-as.com
• Viviamo Sp. z o.o., Gorzów Wielkopolski, www.viviamo.pl
• ZIEL-BRUK MAKAREWICZ, Płoty , www.zielbruk.pl
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woj. łódzkie
SEMPER FIDELIS I CERTYFIKAT
• SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW „ZGODA”, Konstantynów Łódzki,
www.zgoda.pl
DIAMENTOWA STATUETKA I CERTYFIKAT
• MILKPOL S.A., Czarnocin, www.milkpol.com.pl
• PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o., Pabianice, www.hartmann.pl
• PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA GASTRONOMICZNEGO
„PERFECT PLUS” Sp. z o.o., Łódź, www.perfect-plus.pl

ZŁOTY CERTYFIKAT
• carSolutions®, Kraków, www.carsolutions.pl
CERTYFIKAT
• Flavon Group Polska Sp. z o.o., Kraków, www.flavonmax.com
• HAKO POLSKA Sp. z o.o., Kraków, www.hako.pl
• Kancelaria Radców Prawnych V4 Legal P. Szmolke Sp.k., Kraków,
www.v4legal.pl
• Krakowskie Zakłady Automatyki S.A., Kraków, www.kza.com.pl

woj. mazowieckie
DIAMENTOWA STATUETKA I CERTYFIKAT

SREBRNY LAUR (CERTYFIKAT SPECJALNY)
• Cementownia Warta S.A., Trębaczew, www.wartasa.com.pl
• PPU „CZA-TA” Niciak Spółka Jawna, Piotrków Trybunalski,
www.cza-ta.com.pl
• „TERMALL” Sp. z o.o. ROZRUCH MOC EKOLOGIA, Bełchatów,
www.termall.pl

• IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o., Milejowice, www.ireks.pl
• PODKOWA SP. Z O.O. TRANSPORT I SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA,
Mroków k/Warszawy, www.podkowatransport.eu
PLATYNOWY LAUR (CERTYFIKAT SPECJALNY)
• Marek Wójcik „Wemaa”, Płock, www.wemaa.pl

BRĄZOWY LAUR (CERTYFIKAT SPECJALNY)
• ECOMESS SP. Z O.O., Zgierz, www.ecomess.pl
• Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Pabianice,
www.psm-pabianice.pl
CERTYFIKAT
• JNT GROUP S.A. Sp.K., Dobroń, www.janton.pl
• Ocmer Sp. z o.o., Łódź, www.ocmer.com.pl
• Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zgierzu Sp. z o.o.,
www.tbs.zgierz.pl
• WŁODAN Spółka z o.o. Sp.K., Porszewice, www.wlodan.pl
• Zakład Przetwórstwa Mięsnego „GROT” J. Grot Sp. J., Starowa Góra,
www.zpmgrot.pl

SREBRNY LAUR (CERTYFIKAT SPECJALNY)
• Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów „Serwis Box” s.c., Piaseczno
www.serwisbox.pl
ZŁOTA STATUETKA I CERTYFIKAT
• AURA Technologies Sp. z o.o., Warszawa, www.auratech.pl
ZŁOTY CERTYFIKAT
• Lignumsoft Adam Wileński, Kobyłka, www.lignumsoft.pl
CERTYFIKAT

woj. małopolskie
SEMPER FIDELIS I CERTYFIKAT
• Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna, Kraków,
www.wodociagi.krakow.pl
DIAMENTOWA STATUETKA I CERTYFIKAT

• ATHENASOFT Sp. z o.o., Warszawa, www.ath.pl
• BIURO TECHNICZNO HANDLOWE FAST STEFAN FABIJAŃSKI, Walendów,
www.bthfast.pl
• EURO-TRUCK SP. Z O.O., Mroków k/Warszawy, www.euro-truck.pl
• SABUR Sp. z o.o., Warszawa, www.sabur.com.pl
• SoftHard Spółka Akcyjna, Płock, www.softhard.com.pl
• Zgoda.net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa,
www.zgoda.net

• Atu Logistic Spółka z o.o. Spółka Komandytowa, Kraków,
www.atulogistic.com.pl
• FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA SEMACO JERZY SKAŁOŃ,
MAREK STROJNIAK SPÓŁKA JAWNA, Kraków, www.semaco.com.pl

woj. opolskie

PLATYNOWA STATUETKA I CERTYFIKAT

•

• DataConsult Spółka Akcyjna, Kraków, www.dataconsult.pl

PLATYNOWY LAUR (CERTYFIKAT SPECJALNY)
„NESTRO” PPHU Sp. z o.o., Stare Olesno, www.nestro.pl

BRĄZOWY LAUR (CERTYFIKAT SPECJALNY)
• Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o., Kluczbork
www.hydrokom.pl
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CERTYFIKAT

woj. podlaskie

• FUTURE POŁUDNIE Sp. z o.o., Kędzierzyn Koźle
• Multiserwis Sp. z o.o., Krapkowice, www.multiserwis.com.pl
• PB BAUMAR Sp. z o.o. Sp.K., Polska Nowa Wieś, www.baumar.com.pl

ZŁOTA STATUETKA I CERTYFIKAT

woj. podkarpackie

CERTYFIKAT

PLATYNOWY LAUR (CERTYFIKAT SPECJALNY)

• TORPOL Sp. z o.o., Szczuczyn, www.ekotorpol.com

• Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Sp. z o.o., Suwałki,
www.pbisuwalki.pl

• „DO-MET” Sp. z o.o., Sanok, www.do-met.pl
ZŁOTY LAUR (CERTYFIKAT SPECJALNY)

woj. pomorskie

• „BAMA LOGISTICS” Sp. z o.o., Kozłów, www.bamalogistics.pl
• ZAKŁAD METALOWY „WB” P.H.U. W.Bożek, M.Bożek Sp.j.,
Wola Mielecka, www.zmwb.pl

DIAMENTOWA STATUETKA I CERTYFIKAT

SREBRNY LAUR (CERTYFIKAT SPECJALNY)

CERTYFIKAT

• Centrum Obsługi Powypadkowej Codex sp. z o.o. sp. komandytowa,
Rzeszów, www.codex.org.pl

• FLOWAIR Głogowski i Brzeziński Sp.J., Gdynia, www.flowair.pl
• Goodvalley Polska, Przechlewo, www.goodvalley.com
• KBR Poland Sp. z o.o., Kwidzyn, www.kbrpoland.com

• UNISOFT Sp. z o.o., Gdynia, www.unisoft.com.pl

BRĄZOWY LAUR (CERTYFIKAT SPECJALNY)
• Energia Euro Park Spółka z o.o., Mielec, www.eepark.pl
• FOLRES sp. z o.o., Rzeszów, www.folres.pl

woj. śląskie
SEMPER FIDELIS I CERTYFIKAT

ZŁOTY CERTYFIKAT
•
•
•
•
•

DOBROWOLSCY Sp. z o.o., Wadowice Górne, www.dobrowolscy.pl
ENERVIGO Spółka z o.o., Mielec, www.enervigo.com
GEORES Sp. z o.o., Rzeszów, www.geores.pl
MEBLE Resmar Zenon Marszał, Nienadówka, www.resmar.pl
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MATEO” Stanisław Cabaj,
Dębica, www.mateodebica.com.pl

CERTYFIKAT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„KPB-DEVELOPMENT” Sp. z o.o., Krosno, www.kpb-development.pl
BUD-PIS Sp. z o.o. Sp.K, Mielec, www.budpis.pl
EAE ELEKTRONIK Spółka z o.o., Sanok, www.eae-elektronik.pl
ENESTA Sp. z o.o., Stalowa Wola, www.enesta.pl
FHU „SZIK” H.SZYDEŁKO SPÓŁKA JAWNA, Tyczyn, www.szik.pl
Miejski Zarząd Budynków Mieszkaniowych Sp. z o.o., Rzeszów,
www.mzbm.rzeszow.pl
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Jasienica Rosielna,
www.osm-jasienica-rosielna.pl
OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o., Nagawczyna, www.olimp-labs.pl
PV System Sp. z o.o., Rzeszów, www.pv-system.pl
RYMATEX Sp. z o.o., Rymanów, www.rymatex.com.pl
SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski, Mielec,
www.sieroslawskigroup.pl
STOLARSTWO Tomasz Wróbel, Wólka Tanewska, www.sklep-wrobel.pl
SUEZ Izolacje Budowlane Sp. z o.o., Rzeszów, www.suez.com.pl
TELTAR Kobielski i Sech Sp.j., Tarnobrzeg, www.teltar.pl
VAN BERDE ZUBIEL POGODA Sp. k., Tuszów Narodowy,
www.vanberde.com.pl
VOSTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Zarzecze
www.voster.pl

• Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o.,
www.pwikzory.com.pl
DIAMENTOWA STATUETKA I CERTYFIKAT
• Przedsiębiorstwo Prefabrykacji Górniczej „PREFROW” Spółka z o.o.,
Rybnik, www.prefrow.com.pl
• QNT SYSTEMY INFORMATYCZNE Sp. z o.o., Zabrze, www.qnt.pl
• RISER Sp. z o.o., Jaworzno, www.riser.pl
• Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
Zabrze, www.wodociagi.zabrze.pl
BRĄZOWY LAUR (CERTYFIKAT SPECJALNY)
• Johnson Electric Poland sp. z o.o., Będzin, www.johnsonelectric.com
• Katowickie TBS Sp. z o.o., Katowice, www.tbs.katowice.pl
ZŁOTA STATUETKA I CERTYFIKAT
• Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o.
Bielsko-Biała, www.tbs.bielsko.pl
• Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
Pszczyna, www.ptbspszczyna.pl
• SPEED Sp. z o.o., Mikołów, www.speed-group.eu
• Żywieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Żywiec,
www.tbs.zywiec.pl
ZŁOTY CERTYFIKAT
• Keystone Consulting Sp. z o.o., Katowice, www.keystone.com.pl
• POLSPRZĘT Janusz Morawiec, Goleszów, www.polsprzet.pl
• ZIAD Bielsko-Biała S.A., Bielsko-Biała, www.ziad.bielsko.pl
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CERTYFIKAT

PLATYNOWY LAUR (CERTYFIKAT SPECJALNY)

•
•
•
•
•
•
•
•

• STANISŁAWSKI - Jerzy Stanisławski w spadku, Zduny

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACTIV-NET Sp. z o.o., Tychy, www.activ-net.pl
APENA-REMONT Sp. z o.o., Bielsko-Biała, www.apena-remont.com.pl
AQUA S.A., Bielsko-Biała, www.aqua.com.pl
Bodtech Sp. z o.o., Wodzisław Śląski, www.bodtech.pl
BRUK Sp. z o.o., Czyżowice, www.bruk.info.pl
EKOMAX Sp. z o.o., Gliwice, www.ekomax.com.pl
INSPECTION mgr Natalia Franków, Bielsko-Biała
Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A., Jastrzębie-Zdrój,
www.jzwik.com.pl
KANLUX SA, Radzionków, www.kanlux.pl
„NETIX” Polska Grzegorz Pysz, Bielsko-Biała, www.netixpolska.pl
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LEWIN Sp. z o.o., Ustroń,
www.lewin-terapia.pl
OPTIMA KJ Biuro Usług Księgowych Spółka z o.o., Pszczyna
www.kjoptima.pl
Pionenergia Sp. z o.o., Mikołów, www.pionenergia.pl
Przedsiębiorstwo Elektromontażowe „Kazimierz Zawada” Sp. z o.o.,
Pszczyna
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane BUDECON S.A., Sosnowiec,
www.budecon.pl
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O., Rybnik,
www.pwik-rybnik.pl
REKORD SI Sp. z o.o., Bielsko-Biała, www.rekord.com.pl
SERTOP Sp. z o.o., Tychy, www.sertop.com.pl
TiM S.A., Bielsko-Biała, www.tim-wina.com.pl
Tramwaje Śląskie S.A. w Chorzowie, www.tram-silesia.pl
WizjaNet Sp. z o.o., Bielsko-Biała, www.wizja.net

woj. warmińsko-mazurskie
PLATYNOWY LAUR (CERTYFIKAT SPECJALNY)
• Traidenis - Pol Spółka z o.o., Olecko, www.traidenis-pol.com
CERTYFIKAT
• CORAB sp z o.o., Olsztyn, www.corab.com.pl
• EMECO Kacper Klepczarek, Mrągowo, www.emeco.pl
• Finishparkiet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SP.K.,
Nowe Miasto Lubawskie, www.finishparkiet.com.pl
• IŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-BUDOWLANE
Sp. z o.o., Iława, www.ipib.pl

woj. wielkopolskie
SEMPER FIDELIS I CERTYFIKAT
• Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Konin Sp. z o.o.,
www.mpec.konin.pl

• KiK Sp. z o.o. Sp. komandytowa, Ostrzeszów, www.kik-group.pl
• Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „EWA” S.A., Krotoszyn,
www.ewa-sa.pl
• TIP-TOPOL SP. Z O.O., Pobiedziska, www.tiptopol.com.pl
ZŁOTY CERTYFIKAT
• POLASZEK GROUP Łukasz Polaszek, Leszno, www.polaszekleszno.pl
• PPH AGRONAS Sp. z o.o. w Kole, www.agronas.pl
CERTYFIKAT
• „EFAR” SP. J., Poznań, www.efar.com.pl
• ALTER SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnowo Podgórne, www.altersa.pl
• Amwin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa,
Września, www.amwin.pl
• ANDRE ABRASIVE ARTICLES Sp. z o.o. Sp.k., Koło, www.andre.com.pl
• FAN-PAK POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa, Poznań, www.fanpak.pl
• FRANSPOL Sp. z o.o., Konin, www.franspol.com.pl
• GABI-PLAST PPH Gabriela Kośmider, Krotoszyn, www.gabiplast.pl
• ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., Poznań,
www.ita-polska.com.pl
• Komunikacyjne Zakłady Automatyki „Trans-Tel” sp. z o.o., Pobiedziska,
www.transtel.pl
• Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe „KOMBUS” sp. z o.o., Czołowo,
www.kombus.com.pl
• NOVOL sp. z o.o., Komorniki, www.novol.pl
• OXYTOP Sp. z o.o., Stęszew, www.oxytop.pl
• POLICON Sp. z o.o., Złotniki, www.policon.pl
• PPHU FOKUS Radosław Fibner Waldemar Staszak, Pieruszyce,
www.fokus-kotly.pl
• Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Farmapol Sp. z o.o., Poznań,
www.farmapol.pl
• PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „SEGLA” Baryła Florczak
Spółka Jawna, Osiek Mały, www.segla.com.pl
• PRZEMO Sp. z o.o., Książ Wielkopolski, www.przemo.com.pl
• REAL LESZNO Sp. z o.o. Sp.K., Leszno, www.realleszno.pl
• TFP Sp. z o.o., Dziećmierowo, www.tfp.com.pl
• ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH I OGRZEWCZYCH
Marian Płóciniczak, Stęszew, www.ziso.net.pl
• ZAKŁAD ROZBIORU I PAKOWANIA MIĘSA „MOGRAL”
GRZEGORZ GRABOWSKI, Powiercie, www.mogral.pl
• ZUK ROKBUS Sp. z o.o., Rostworowo, www.rokbus.com.pl

woj. zachodniopomorskie

DIAMENTOWA STATUETKA I CERTYFIKAT

CERTYFIKAT

• „TFP-GRAFIKA” Sp. z o.o., Śrem, www.tfpgrafika.com.pl
• CARGILL POLAND Sp. z o.o. Oddział w Kiszkowie, www.lnb.pl
• MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Sp. z o.o.,
Konin, www.mzgok.konin.pl
• Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A., Kalisz, www.puk.net.pl

• TROTON Sp. z o.o., Ząbrowo, www.troton.com.pl
• WZ EUROCOPERT Sp. z o.o., Szczecinek, www.wzeurocopert.com.pl

PLATYNOWA STATUETKA I CERTYFIKAT

Biuro programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, tel.: 22 630 98 01-03, 22 630 96 21
e-mail: info@fairplay.pl, www.fairplay.pl

• WIERTCONSULTING Sp. z o.o., Poznań, www.wiertconsulting.pl
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ZŁOTA STATUETKA I CERTYFIKAT

Serdecznie gratulujemy!
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PROMOCJA W PROGRAMIE „PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY”
Budujemy pozytywny wizerunek polskiego przedsiębiorcy
Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” opiera się nie tylko na certyfikacji firm w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.
Podczas każdej edycji programu jego eksperci – osoby posiadające doświadczenie m.in. w zakresie wdrażania zasad społecznej
odpowiedzialności biznesu, podejmują liczne działania na rzecz promocji zarówno Uczestników i Laureatów programu, jak
i samej jego idei, jaką jest promowanie zasad etyki w działalności gospodarczej. Wyróżniając i nagradzając rzetelne i odpowiedzialne
firmy, jednocześnie dokładamy starań, aby prezentować je na arenie ogólnopolskiej jako wzór dla innych przedsiębiorców.

Działalność ekspercka
Zaangażowani w realizację programu eksperci dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem nie tylko podczas audytów czy w artykułach
prasowych, ale także za pośrednictwem bloga dostępnego na stronie www.fairplay.pl. Publikowane są tam artykuły poradnikowe
dla przedsiębiorców oraz o tematyce związanej z zarządzaniem, społeczną odpowiedzialnością biznesu, zrównoważonym
rozwojem, a także omawiające bieżące problemy gospodarcze. Na blogu znaleźć można również przykłady dobrych praktyk firm
nagrodzonych naszym certyfikatem.

„Przedsiębiorstwo Fair Play” pod patronatem władz państwowych
Tegoroczną edycję programu objęły patronatem honorowym: Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwo Funduszy
i Polityki Regionalnej. Jest to potwierdzeniem, że promowane przez nas idee pokrywają się z zakresem działań tych organów.
Realizując program, poprzez promocję firm działających zgodnie z prawem i zasadami etyki, wspieramy propagowanie kultury
przedsiębiorczości oraz przyczyniamy się do rozwoju polskiej gospodarki. Niezwykle cieszy nas poparcie płynące ze strony władz
państwowych, które jest tożsame z wyrazem uznania dla Laureatów programu – przedsiębiorstw współtworzących standardy
kultury biznesu w Polsce.

Współpraca z mediami
Realizując program „Przedsiębiorstwo Fair Play” dużą wagę przykładamy do działań promocyjnych, o czym świadczą patronaty
medialne nad każdą z edycji programu. Dzięki całorocznej współpracy z mediami na poziomie ogólnopolskim i regionalnym oraz
przekazywaniu informacji do redakcji prasowych, radiowych i telewizyjnych, co roku ukazują się liczne materiały prasowe na temat
programu i jego Laureatów. Stale prowadzimy również aktywną kampanię informacyjną w mediach społecznościowych
- na portalach: Facebook, Twitter i LinkedIn. Serdecznie zapraszamy do śledzenia zamieszczanych tam aktualności.
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Promocja w programie „Przedsiębiorstwo Fair Play”

Partnerzy instytucjonalni
W celu promocji naszych Laureatów do współpracy zapraszamy także instytucje i stowarzyszenia działające na rzecz biznesu.
Podczas tegorocznej edycji aktywnie wspierali nas: Polska Izba Artykułów Promocyjnych, Związek Pracodawców - Pracodawcy
Pomorza i Kujaw, Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Wielkopolska Izba
Przemysłowo-Handlowa, Północna Izba Gospodarcza, Kujawsko-Pomorska Izba Przemysłowo-Handlowa.

Wsparcie ze strony Marszałków oraz Wojewodów
Chcąc efektywnie promować wyróżnione certyfikatem firmy w regionach, na terenie których działają, nawiązujemy współpracę
z urzędami marszałkowskimi oraz wojewódzkimi. Podczas tegorocznej edycji swoim autorytetem wsparli nas: Wojewoda
Kujawsko-Pomorski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Marszałek Województwa Lubuskiego, Marszałek Województwa
Śląskiego, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Marszałek Województwa
Wielkopolskiego, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Marszałek Województwa Podlaskiego, Marszałek Województwa
Pomorskiego, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Marszałek Województwa
Mazowieckiego, Marszałek Województwa Małopolskiego.

Promujemy Laureatów podczas wydarzeń lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich
Co roku uczestniczymy w wielu wydarzeniach w całej Polsce, zarówno tych stacjonarnych, jak i online. Pozwala nam to zwiększać
rozpoznawalności marki, a tym samym zaufanie społeczne do przedsiębiorców wyróżnionych naszym certyfikatem. W ramach bieżącej
edycji promowaliśmy „Przedsiębiorstwa Fair Play” podczas: Europejskiego Kongresu Gospodarczego, Europejskiego Kongresu MŚP,
Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”, Turnieju Golfa KIG OPEN 2021, Forum Ekonomicznego Polska-Austria GREEN FUTURE,
Kongresu Kobiet Biznesu, Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości, Europejskiego Forum Gospodarczego - Łódzkie, Kongresu Różnorodności
oraz Kongresu Profesjonalistów Public Relations.

Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, który jest organizatorem programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”
jest aktywnym członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP. Rada ma za zadanie wspierać Rzecznika w obronie praw
polskich przedsiębiorców, rozpoznawać i rozwiązywać ich problemy, a także opiniować i opracowywać projekty ustaw dotyczących
sektora MŚP. Angażujemy się również w działania realizowane przez Zespół do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej
Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, działający przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Warto skorzystać
Wszyscy Laureaci oraz Uczestnicy naszego programu mogą za naszym pośrednictwem rozpowszechniać swoją ofertę
oraz informować o dobrych dobrych praktykach. Umożliwiamy to:
• w zakładce „Aktualności” na www.fairplay.pl,
• na profilu „Przedsiębiorstwo Fair Play” na Facebooku,
• na profilu „Przedsiębiorstwo Fair Play” na LinkedIn,
• na łamach Newslettera wysyłanego do uczestników, laureatów i partnerów programu oraz do instytucji okołobiznesowych.
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DOŁĄCZ DO PROGRAMU „PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY”!

SPRAWDŹ, CO MÓWIĄ O NIM JEGO LAUREACI
Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest bardzo
ważnym sygnałem dla klientów i partnerów
Lignumsoft, że warto nam zaufać i warto z nami
współpracować, że nasza firma działa w sposób
przejrzysty oraz praktykuje najwyższe standardy
etyki biznesu. Uczciwość i rzetelność to cechy,
których oczekują od nas nasi klienci oraz partnerzy.
Certyfikat jest realnym dowodem na to,
że Lignumsoft spełnia te oczekiwania.
Adam Wileński – Prezes i Właściciel firmy
Lignumsoft z Kobyłki

Od roku 2011 nieprzerwanie uczestniczymy
w programie „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Niezmiernie
cieszymy się, że nasza praca oparta na szacunku
do mieszkańców spółdzielni, pracowników, partnerów
biznesowych i organów władzy została po raz kolejny
doceniona przez grono ekspertów. Na co dzień
korzystamy z tytułu „Przedsiębiorstwa Fair Play”
kształtując i promując szeroko pojętą etykę
w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych firmy.
Jacek Kołodziej – Prezes Zarządu Spółdzielni
Mieszkaniowej „Budowlani” z Bydgoszczy

Na udział w programie zdecydowaliśmy się przeszło
dwadzieścia lat temu i niezmiennie do dnia dzisiejszego
program „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest dla nas
najbardziej prestiżowym i wiarygodnym konkursem
promującym polskie przedsiębiorstwa, a bycie jednym
z jego laureatów przynosi nam dumę i ogólnopolskie
uznanie.
Uzyskanie certyfikatu to nagroda za codzienną pracę
i rozwój firmy zgodny z założeniami i kryteriami
konkursu oraz mobilizacja do podejmowania nowych
działań i przedsięwzięć dla dobra firmy i jej
pracowników. Coroczne spotkania z
innymi
Laureatami podczas wspaniałej Gali uświetniającej
wręczenia certyfikatów zaowocowały wieloma
długoletnimi znajomościami i przyjaźniami.
Gabriela Kośmider – Prezes Zarządu Gabi-Plast
z Krotoszyna
Więcej rekomendacji i szczegóły udziału
w programie znajdziesz na stronie www.fairplay.pl
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„Przedsiębiorstwo Fair Play”, to wysoka etyka
biznesu, to społeczna odpowiedzialność, to ekologia,
to bardzo dobre wyniki finansowe firmy.
Bierzemy udział w programie dlatego, że jest
to program z długoletnią tradycją, pokazujący
najwyższe standardy prowadzonego biznesu.
Sam udział nas mobilizuje oraz pomaga uwiarygodnić
nasze działania w relacjach z klientami, kontrahentami,
pracownikami i organami publicznymi. Kształtowanie
świadomości społecznej, czym są gospodarka
i biznes, skąd się biorą pieniądze - to jest naszą
powinnością. Uważam, że taki cel przyświeca
też programowi „Przedsiębiorstwo Fair Play”, którego
uczestnikami jesteśmy od lat.
Edward Makarewicz – Właściciel ZIEL-BRUK
MAKAREWICZ z m. Płoty

Prowadzenie w Polsce działalności gospodarczej
na poziomie średniego przedsiębiorstwa, jakim jest
EAE Elektronik Sp. z o.o., nie należy do czynności
łatwych.
Program „Przedsiębiorstwo Fair Play”, z którym kilka
lat temu skrzyżowała się droga naszej firmy, zainicjował utworzenie w spółce wewnętrznych standardów
postępowania etycznego.
Biznes jest jak gra, a Kodeks Etyki jest zbiorem
zasad, które my Przedsiębiorcy Fair Play praktykujemy
w drodze do nieustającego rozwoju i sukcesów.
Kapituła, przyznając nam Tytuł i Certyfikat Jakości
Biznesu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, zamyka klamrą
coroczne wyniki naszej działalności i upewnia nas,
że kierunek, w którym zmierzamy, jest odpowiedni.
Ewelina Pustała – Prezes Zarządu EAE Elektronik
Spółka z o.o. z Sanoka

W Programie „Przedsiębiorstwo Fair Play” uczestniczymy
już po raz 11, ponieważ ten tytuł i certyfikat
doskonale odzwierciedlają wartości, jakimi kierujemy
się w codziennej pracy.
Jako marka Amwin i firma z tradycjami, wysoko
cenimy partnerskie podejście i kulturę biznesową.
Gramy fair i głęboko wierzymy, że to jeden
z najważniejszych kluczy do sukcesu, którym cieszymy
się już 24 rok!
Marek Winter – Prezes Zarządu Amwin
Sp. z o.o. Sp.k. z Wrześni

