
Jubileusz Programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości „Przedsiębiorstwo Fair Play”

Wyróżniamy
i nagradzamy 
zasłużonych!



Organizator programu: Program afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej



Zapraszamy do współpracy!

Twórzmy wspólnie lepsze środowisko 
do rozwoju polskiej przedsiębiorczości 

i razem upowszechniajmy przykłady 
godne do naśladowania



„Szukając pomysłu na osiągnięcie sukcesu, warto pamiętać,
że dopiero, jeśli będziemy kształtować pozytywne relacje, wybierać
dobre wartości i kierować się sprawdzonymi zasadami w biznesie, to
zdobędziemy trwałe narzędzia do tworzenia silnej, owocnej
współpracy opartej o przyjaźń, zaufanie i zysk dla obu stron”

Realizując program Przedsiębiorstwo Fair Play
stworzyliśmy grono ekspertów udowadniających, że uczciwi

mają znacznie więcej do zyskania!

www.fairplay.pl

http://www.fairplay.pl/


Program Przedsiębiorstwo Fair Play
od  25 lat nieustająco:

- wspomaga kształtowanie wysokiej jakości biznesu w Polsce,
- promuje etykę i społeczną odpowiedzialność biznesu,
- pomaga przedsiębiorcom odnaleźć obszary wymagające zmian,
- tłumaczy wzajemne potrzeby silnej i trwałej współpracy,
- określa sposoby na doskonalenie wewnętrznej organizacji pracy,
- wspiera działania w zakresie dbałości o środowisko naturalne,
- edukuje i docenia firmy, którym zależy na dobrych wartościach, zasadach 

i uczciwości.



Program Przedsiębiorstwo Fair Play 

to wysoko oceniane ogólnopolskie przedsięwzięcie, 
wskazujące klientom firmy godne zaufania, 
których produkty i usługi warto kupować. 



Przedsiębiorstwa Fair Play to nie tylko firmy, 
ale także wspaniali ludzie, którzy je tworzą!

www.fairplay.pl

http://www.fairplay.pl/


+ 25 lat na scenie polskiego biznesu

+ 11 800 zgłoszeń do programu + 2 500 laureatów

+ 10 650 wystawionych certyfikatów

Przejrzyste zasady, wieloletnia tradycja
i wiarygodna ocena wszystkich uczestników sprawia,

że program cieszy się szerokim zainteresowaniem przedsiębiorców, 
a jego logo stanowi czytelny symbol jakości biznesu



• wyróżnienie i uwiarygodnienie; 
• szeroką promocję swojej firmy;
• wartościowy certyfikat rzetelności, którego nie można kupić;
• obiektywną ocenę przedsiębiorstwa;
• większe zaufanie ze strony klientów i kontrahentów;
• lepsze warunki współpracy (m.in. z bankami, organizatorami przetargów 

publicznych i in.).

Wspieramy i nagradzamy za działania 
zgodne z zasadami etyki!

Uczestnicy i laureaci programu zyskują:



• pomagamy uzyskać kontakty handlowe i przyspieszyć negocjacje;
• wzmacniamy jej wizerunek w różnych mediach i internecie;
• zwiększamy zasięgi i widoczność marki;
• tworzymy rekomendacje dla jej działalności;
• budujemy trwałe relacje;
• wzmacniamy integrację pracowników;
• dajemy możliwość udziału w programach specjalnych skierowanych 

wyłącznie do laureatów programu.

Dzięki udziałowi firmy w programie Przedsiębiorstwo Fair Play:



Lista laureatów i uczestników jest dostępna na stronie www.fairplay.pl

PPU „CZA-TA” Niciak Spółka Jawna z Piotrkowa Trybunalskiego
prowadzi 17 oddziałów w których zatrudnia ponad 1500 osób 
na umowach o pracę.

Przedsiębiorstwa Fair Play kierują się zasadami!

W STOLARSTWIE Tomasz Wróbel z Wólki Tanewskiej
stosuje się ekologiczne wykończenie drewna
i produkuje bezpieczne meble.

METALKO Sp. z o.o. z Bydgoszczy produkując 
wyroby nieustannie wprowadza innowacje 
ułatwiające realizację obowiązków przez 
swoich pracowników.

W RECARO Aircraft Seating Polska Sp. z o.o. 
ze Świebodzina zwraca się uwagę i dba 
o bezpieczeństwo, satysfakcję z pracy, zdrowie 
i rozwój swojej kadry.

Firma NOVOL sp. z o.o. z Komornik stawia nie tylko na jakość 
produktów, ale także stale podejmuje działania ukierunkowane 
na ograniczenie oddziaływania na środowisko.  

DOBROWOLSCY Sp. z o.o. w Wadowicach Górnych preferują 
polskie mięso pozyskiwane z tradycyjnego chowu.

REAL LESZNO Sp. z o.o. Sp.K. wznosząc obiekty dotrzymuje 
terminów oraz stawia na stabilną i wykwalifikowaną
kadrę inżynierską.

http://www.fairplay.pl/




>> Pobierz i udostępnij 
(link zawiera grafiki i informację prasową do wykorzystania)

informacje promujące program 
Przedsiębiorstwo Fair Play

http://fairplay.pl/wp-content/uploads/2022/01/Przedsiebiorstwo-Fair-Play-warto-miec-zasady-pliki-do-wykorzystania.zip


Biuro programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”
tel. 22 630 98 01-02; info@fairplay.pl

www.fairplay.pl

Bądźmy razem w kontakcie
polub nasz profil 
>> Facebook

https://www.facebook.com/ProgramPrzedsiebiorstwoFairPlay

