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Wielkie święto etyki w biznesie  

 25-lecie programu Przedsiębiorstwo Fair Play 
 

Informacja prasowa: 25 listopada 2022 r. 

 
Zakończyła się jubileuszowa XXV edycja programu Przedsiębiorstwo Fair Play. 25 listopada podczas 
uroczystej gali w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie Laureatom – firmom z całej Polski wręczono 
certyfikaty oraz nagrody specjalne. Wydarzenie Patronatem Honorowym objął Prezydent Andrzej 
Duda.  
 
Jubileusz skłania do podsumowań i wrócenia wspomnieniami do początków programu, który bardzo 
szybko zyskał popularność oraz uznanie wśród przedsiębiorców za obiektywizm i rzetelność 
weryfikacji. Ciekawostką jest, że w pierwszej jego edycji wzięło udział 89 firm, a tylko 39 otrzymało 
tytuł i certyfikat Przedsiębiorstwo Fair Play.  
 

Tworząc podwaliny pod program, wiedzieliśmy, że etyka w biznesie nie jest szumnym hasłem, które 
minie z nastaniem kolejnego modnego trendu, lecz absolutną koniecznością i podstawą dla rozwoju 
polskiej gospodarki, demokracji i przedsiębiorczości - podkreślił w trakcie uroczystości  
dr Mieczysław Bąk Przewodniczący Komisji Ogólnopolskiej programu.  

 
Na przestrzeni 25 lat certyfikat przyznano łącznie ponad 2 500 firmom, w tym zarówno dużym 
przedsiębiorstwom, takim jak Polpharma, ERKADO czy Grupa Tarczyński, jaki i mniejszym działającym 
na lokalnych rynkach. Obecnie każdego roku tytuł Przedsiębiorstwo Fair Play trafia do około 200 firm 
będących przykładem dla innych jak należy dbać o swoje najbliższe otoczenie, które udowadniają, że 
w biznesie liczą się ludzie i wartości. 

 
Gala 25-lecia 
 
Uroczyste wręczenie certyfikatów i nagród odbyło się 25 listopada br. W specjalnie zaaranżowanych 
wnętrzach Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie zgromadziło się łącznie ponad 400 gości, dla których 
etyka w biznesie jest szczególnie ważna – przedstawicieli władz państwowych, samorządowych oraz 
przede wszystkim przedsiębiorców. Po części oficjalnej Galę uświetnił występ gwiazdy wieczoru – 
Katarzyny Cerekwickiej - znanej, lubianej i wszechstronnej wokalistki. Ideą wydarzenia od samego 
początku jest nie tylko uhonorowanie wyjątkowych firm, ale również umożliwienie nawiązania 
kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami wyznającymi te same wartości.  

 
Najlepsze przedsiębiorstwa tegorocznej edycji programu 
Do XXV edycji programu Przedsiębiorstwo Fair Play zgłosiło się ponad 200 firm.  
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Nagrodę główną – Statuetkę Przedsiębiorstwo Fair Play 2022 przyznano 10 najlepszym firmom: 
 

• Cementownia Warta S.A., Trębaczew, łódzkie;  

• ICT Poland Sp. z o.o., Kostrzyn nad Odrą, lubuskie;  

• NOVOL sp. z o.o., Komorniki, wielkopolskie;  

• POLMASS S.A., Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie;  

• SI-Consulting Sp. z o.o., Wrocław, dolnośląskie;  

• TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały, dolnośląskie;  

• TFP Sp. z o.o., Dziećmierowo, wielkopolskie;  

• TORPOL Sp. z o.o., Szczuczyn, podlaskie;  

• TROTON Sp. z o.o., Ząbrowo, zachodniopomorskie;  

• VOSTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., Zarzecze, podkarpackie.  
 
Tegoroczna edycja obfitowała w zgłoszenia nowych, niezwykłych firm do programu, dlatego też 
Kapituła przyznała aż 5 nagród specjalnych - Debiut Fair Play. Pierwszą odebrała firma Belma 
Accessories Systems Sp. z o.o. z Białych Błot, która została wyróżniona ze względu na podejmowanie 

wyjątkowo aktywnych działań na rzecz społeczności lokalnej. Druga nagroda trafiła do BorgWarner Rzeszów 
Sp. z o.o., który uważany jest za jednego z najlepszych pracodawców w regionie. Trzeci debiut zdecydowano 
przyznać firmie Hydroexpress Grzegorz Kornet z Dąbrowicy nagrodzonej ze względu na włączanie 
pracowników w tworzenie wartości firmy zgodnie z KAIZEN (japońską filozofią biznesową oznaczającą 
stopniowe doskonalenie wszelkich aspektów działalności firmy). Czwartą nagrodę otrzymał Miejski 
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu, który wyróżnił się wśród pierwszorocznych 
uczestników dbałością o środowisko naturalne. Debiut Fair Play uzyskał również Terlan Sp. z o.o.  
z Poznania między innymi za prowadzenie polityki „otwartych drzwi”, co przyczynia się do szybkiego 
obiegu informacji, wymiany wiedzy i możliwości szybkiej reakcji w trudnych sytuacjach. 
 
Wyróżnienie za szczególną działalność proekologiczną odebrała Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„BUDOWLANI” z Bydgoszczy, która w 2021 r. pomyślnie zakończyła prace związane z budową instalacji 
fotowoltaicznych na wszystkich wysokich budynkach wyposażonych w windy. Zastosowanie 
odnawialnych źródeł energii w znaczący sposób przyczynia się do oszczędności w opłatach 
mieszkańców, a także do poprawy stanu środowiska. 
 
Z kolei wyróżnieniem za szczególną działalność innowacyjną nagrodzono dwa przedsiębiorstwa: 
Metalko Sp. z o.o. z Bydgoszczy za wdrożenie innowacyjnej usługi wytwarzania jednowarstwowych 
powłok chemoodpornych oraz WZ EUROCOPERT Sp. z o.o. ze Szczecinka, które zastąpiło tradycyjne 
koperty bąbelkowe z zabezpieczeniem powietrznym (folią plastikową) nowatorskimi kopertami 6-
warstwowymi ECOMAX wykonanymi w 100% z papieru. 
 
Kapituła przyznała również tytuł Ambasador Fair Play w Biznesie 2022. W ten sposób uhonorowano  
6 przedstawicieli polskiego biznesu: prezesów, dyrektorów i właścicieli firm – wieloletnich laureatów 
programu. 
 

Więcej informacji o Laureatach i programie Przedsiębiorstwo Fair Play na stronie 

www.fairplay.pl 
 

Kolejna edycja programu Przedsiębiorstwo Fair Play rozpocznie się w styczniu 2023 r. 
 
 
Organizatorem programu jest Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” – 
jeden z pierwszych w Polsce niezależnych instytutów badawczych i czołowych think tank. 
Program Przedsiębiorstwo Fair Play jest afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej. 
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