




Program afiliowany przy Krajowej Izbie GospodarczejOrganizator

Szanowni Państwo, 

biuletyn, który oddajemy w Państwa ręce, podsumowuje dwudziesty piąty rok istnienia 
programu Przedsiębiorstwo Fair Play. Programu, który tworzą ludzie wyjątkowi, wierzący  
w idee etycznego prowadzenia biznesu i wcielający ją codziennie w życie. To piękne zdanie, 
mimo że brzmi jak slogan reklamowy, jest prawdą, którą mieliśmy okazję przez minione 
ćwierćwiecze obserwować w firmach biorących udział w kolejnych edycjach programu wśród 
jego laureatów. Jednak, co warto zaznaczyć i o czym należy pamiętać, nigdy nie spotkaliśmy 
firmy idealnej, w której niczego nie można byłoby już zmienić. Każda firma jest bowiem na 
innym etapie, inaczej i w innych czasach zaczynała, w innych warunkach kształtowały się 
jej relacje z interesariuszami, miała okazję korzystać z innej wiedzy dotyczącej prowadzenia 

biznesu, zwłaszcza w sferze etyki i społecznej odpowiedzialności. Program Przedsiębiorstwo Fair Play, gdy powstawał i jeszcze długo 
później, był jedynym na rynku, który zwracał uwagę na te aspekty działalności przedsiębiorstwa, wskazując jak istotne są właściwe 
relacje ze wszystkimi interesariuszami i jak można te relacje od podstaw świadomie budować. 

Początki bywały trudne. Wyobraźcie sobie, albo przypomnijcie, jak to jest, gdy staje się wbrew zastanej sytuacji, wbrew utartym 
schematom i postawom, jak trudno jest tworzyć relacje na przykład z pracownikami czy kontrahentami, gdy w każdym geście 
podejrzewają podstęp, a nie chcą widzieć początku zmiany, zwłaszcza, że te zmiany często wchodziły opornie. Bywało też, że się nie 
udawały lub ponosiły spektakularne klęski. Czy wówczas firmy się poddawały? Nie. Szukały innych rozwiązań. 

Uczyliśmy się tworzyć relacje, ale też procedury, które nie byłyby tylko zapełnionymi drukiem kartkami, ale żywym i zmieniającym 
się układem nerwowym przedsiębiorstwa, łączącym poszczególne działania, komórki i cele firmy. Czasami ze zdziwieniem 
obserwowaliśmy, jak to, co na kartce papieru wyglądało imponująco i logicznie, zupełnie nie sprawdza się w działaniu i frustruje 
wszystkich dookoła, zamiast ułatwiać im pracę. A może wówczas firmy się poddawały? Nie. Znowu szukały innych rozwiązań.

Przyswajaliśmy sobie zagadnienia dotyczące zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach oraz mentoringu, który pozwalałby 
korzystać z wiedzy, doświadczenia i zaangażowania starszych wiekiem pracowników, jednocześnie skracając czas przygotowania 
do pracy nowych kadr zasilających istniejące zespoły i tworząc trwałe relacje między pracownikami, a także zwiększając potencjał 
merytoryczny firmy. Czy we wszystkich firmach programy mentoringowe miały szansę zaistnieć? Nie. Czy we wszystkich się udały? 
Też nie. Czy firmy po tym jednym razie się poddały? Nie. One szukały lepszych rozwiązań.

Czy zauważyliście Państwo, co łączy wszystkie omówione wcześniej zagadnienia? Odpowiedź jest prosta, ale bardzo ważna. Łączy 
je proces zdobywania doświadczenia, a co za tym idzie nauki i nabywania nowych umiejętności i kompetencji. Przedsiębiorstwa 
legitymujące się certyfikatem Przedsiębiorstwo Fair Play to organizacje uczące się, popełniające błędy, wyciągające wnioski  
i wdrażające działania naprawcze. I to jest najważniejsza cecha firm, które mają szansę rozwijać się i stawać się coraz lepszymi 
partnerami, kontrahentami, pracodawcami – chęć rozwoju, która napędza zmianę i daje szansę na bycie coraz lepszym. Warto 
jednak pamiętać, że nie zawsze trzeba rozpoczynać od zera, że warto skorzystać z doświadczenia i wiedzy innych, potraktować ich 
jak nauczycieli, którzy stanęli na naszej drodze. Od każdego bowiem można się czegoś nauczyć. Takie lekcje, bywają co prawda 
trudne, czasami zabawne lub poważne, lecz są istotne, by lepiej i bardziej świadomie żyć i kreować funkcjonowanie firm, w których 
spędzamy bardzo dużą część naszego życia. Nie zawsze lekcją jest wykład, prelekcja, spotkanie twarzą w twarz z przedsiębiorcą, 
często wystarczy obserwować firmy w działaniu, przy codziennych aktywnościach, ponieważ w nich najlepiej widać zasady, które 
stanowią podstawę ich działalności. 

Na szczęście nauczycieli mamy wielu, ważne jest by ich nie przegapić i umieć skorzystać z ich lekcji. Takimi nauczycielami  
są Przedsiębiorstwa Fair Play, takimi nauczycielami możecie być również Wy. 

Mieczysław Bąk
Przewodniczący Komisji Ogólnopolskiej
Przedsiębiorstwo Fair Play 
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Program PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY
Wspaniałe przedsiębiorstwa i ambitni ludzie!

Przedsiębiorstwo Fair Play powstało z potrzeby promocji wspaniałych przedsiębiorstw i ambitnych ludzi, którzy je 
tworzą. Od wielu lat uczymy i przypominamy, że firma to ludzie. A ludzie to charaktery, ich potrzeby, wartości, które 
im przyświecają, wyzwania, które sobie stawiają i wszystko to, co z tego wynika w praktyce. 
 
Co roku podczas różnych spotkań i wydarzeń przekonujemy się, że najważniejszym kapitałem, w jaki warto wyposażyć 
każdą firmę, jest mocny system wartości moralnych i zbiór prawidłowych zasad postępowania. Wszyscy widzimy  
i odczuwamy na własnej skórze to, jak wiele frustracji, błędów i cierpień powoduje głęboki kryzys moralny we  
współczesnym świecie. Nie godzimy się na taką sytuację i nie chcemy dalej borykać się z tego typu problemami. Tylko 
tak można coś zmienić. Pragniemy, by wszyscy, którzy podejmują to wielkie wyzwanie, jakim jest odpowiedzialne  
prowadzenie działalności gospodarczej, czuli się szczególnie docenieni.
 
Z dużą starannością śledzimy zachowania przedsiębiorców i stale podkreślamy, że szacunek jest fundamentem 
wszystkich innych wartości moralnych. Jeśli mamy szacunek do siebie i do innych ludzi, to respektujemy wartości 
moralne – nie kłamiemy, nie kradniemy, nie krzywdzimy innych, nie zaniedbujemy swych obowiązków 
ani talentów, staramy się postępować mądrze i sprawiedliwie, dbamy o środowisko i otoczenie, aby służyły nam 
i innym. I przeciwnie - łamanie wartości moralnych, takich jak: uczciwość, odpowiedzialność, sprawiedliwość,  
samodyscyplina, itd., świadczy o braku szacunku do siebie i innych. Przestrzeganie wartości moralnych, a zwłaszcza  
wzajemne okazywanie sobie szacunku, jest gwarancją dobrego samopoczucia i lepszej jakości życia, zarówno naszego,  
jak i wszystkich wokół nas. 
 
Cieszy nas fakt, że w programie Przedsiębiorstwo Fair Play udało się zgromadzić tak wielu przedsiębiorców, którzy  
wierzą w zasady fair play i obce są im wszelkie zachowania nieetyczne, którzy rozumieją, czym jest godność,  
wizerunek, zaufanie i kultura organizacyjna, którzy potrafią tak zarządzać zespołami pracowników, by osiągać  
wyznaczane cele w sposób godny naśladowania.

Drodzy przedsiębiorcy i pracownicy bądźcie pewni, że tylko dzięki Waszej ciężkiej pracy i wielkiemu zaangażowaniu 
wspólnie będziecie tworzyć coś wielkiego i wspaniałego! Dzięki Waszym ambicjom i determinacji jesteście niezwykli! 
To dzięki Wam powstają nowe miejsca pracy, innowacyjne rozwiązania, następuje rozwój gospodarczy i społeczny. 

To wspaniałe, że niezależnie od otaczającej nas rzeczywistości, wszechobecnego wyścigu szczurów i pogoni za 
pieniądzem, wolicie i potraficie wybrać to, co zawsze będzie warte wyboru – bycie fair.

Szacunek dla samego siebie i współpraca oparta na zasadach fair play

Publikując informacje o laureatach każdej kolejnej edycji programu Przedsiębiorstwo Fair Play chcemy nie tylko  
rozpowszechniać informacje o Tych, którzy zasłużyli na przyznane im nagrody, ale także zachęcić Wszystkich Państwa 
- być może nadal wątpiących w sens dołączenia do naszej społeczności, byście po prostu spróbowali. Jeśli jesteście  
przekonani, że wśród Was są ludzie o głęboko zakorzenionych wartościach, tworzycie dobrą firmę i zależy Wam  
na  czymś więcej, niż tylko sukces finansowy - serdecznie zapraszamy do udziału! Jesteśmy do Państwa dyspozycji.
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Podsumowanie 2022 roku

Są wydarzenia, które przemijają bez echa, nie pozostając w pamięci nawet uczestników. Są też takie, które pozosta-
ją w nas na zawsze, budząc pewne wzruszenie, przeświadczenie, że byliśmy dokładnie tam, gdzie powinniśmy być  
i z tymi, z którymi powinniśmy być. Są wydarzenia wyjątkowe przez swoją niepowtarzalność, ale są też takie, których 
wyjątkowość przejawia się właśnie w cykliczności. Do tych ostatnich należy Gala programu Przedsiębiorstwo Fair Play, 
która w 2022 roku, podobnie jak program, obchodziła swoje dwudziestopięciolecie. Ktoś, kto nigdy nie brał w niej 
udziału, mógłby zapytać, co w niej takiego wyjątkowego? Dlaczego akurat ten wieczór zapada w pamięć i na jego wspo-
mnienie mimowolnie ciepło się uśmiechamy, czując łapiące za gardło wzruszenie? Przecież to tylko (aż!) kolejna gala, 
podczas której wręczane są nagrody przedsiębiorcom i tego faktu nie zmieni piękna Sala Marmurowa w Pałacu Kultury 
i Nauki w Warszawie, doskonale dobrane przez profesjonalistów oświetlenie i nagłośnienie, świetnie wyglądająca 
scena, pieczołowicie i z myślą o zaproszonych gościach dobrany catering, czy też prowadzący galę – profesjonalista 
w każdym calu – Andrzej Pieńko oraz fenomenalnie śpiewająca gwiazda wieczoru – Katarzyna Cerekwicka, która podczas 
finałowej gali XXV edycji programu Przedsiębiorstwo Fair Play czarowała głosem, muskając najwrażliwsze struny 
zaproszonych gości. A jednak, wymienione elementy zmieniają wszystko, choć najbardziej na zachodzącą zmianę ze 
zwykłego eventu w wydarzenie zapadające w pamięć wpływają ludzie, którzy biorą w nim udział. 

Goście gali to nie są zwykli przedsiębiorcy, lecz tacy, którzy nie boją się iść pod prąd, dla których wartości zawierające się 
w słowach etyka i fair play stanowią podstawę codziennej działalności ich firm, którzy są otwarci na potrzeby swoich 
interesariuszy i wrażliwi społecznie. Znamy ich od lat, niektórych nawet powyżej dwudziestu, lecz nie przestają nas za-
skakiwać swoją serdecznością i otwartością na nowe trendy i wyzwania, a tych jest w ostatnich latach bardzo dużo. Nie 
jest im łatwo, lecz oni nie odpuszczają, nie wycofują się z raz podjętej drogi. Spotykamy ich co roku, uśmiechniętych 
i ciekawych każdego kolejnego roku. Gotowych nieść pomoc i wsparcie, gotowych walczyć o swoje firmy i pracowników, 
o przyszłość i wartości, które dla nich stanowią nierozerwalną całość z biznesem. 

Wielka Gala                edycji programu 
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W 2022 roku, decyzją Kapituły Programu, certyfikatem Przedsiębiorstwo Fair Play zostało nagrodzonych 191 firm  
z całej Polski! Spośród nich Kapituła nagrodę główną programu – Statuetkę – przyznała dziesięciu przedsiębiorstwom, 
które na tle uczestników XXV edycji wyróżniły się w sposób szczególny podejmowanymi przez siebie działaniami 
na rzecz swoich interesariuszy (szczegóły str. 10). Ponadto Kapituła postanowiła uhonorować firmy debiutujące  
w programie, doceniając ich dotychczasowe dokonania. Tytuł Debiut Fair Play trafił do pięciu z nich (szczegóły str. 11). 
Wzorem lat ubiegłych, również w 2022 roku zostały przyznane Wyróżnienia za szczególną działalność innowacyjną, 
które otrzymały dwie firmy: METALKO Sp. z o.o. z Bydgoszczy oraz WZ EUROCOPERT Sp. z o.o. ze Szczecinka, a także 
Wyróżnienie za szczególną działalność proekologiczną, które trafiło do Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANI”  
z Bydgoszczy. Kapituła doceniła też firmy, które są w programie dwadzieścia lat, nagrody Semper Fidelis przyznano 
firmom ATHENASOFT Sp. z o.o. z Warszawy oraz Multiserwis Sp. z o.o. z Krapkowic. Trzeba zaznaczyć, że wśród  
tegorocznych Laureatów są firmy, które nagrodę Semper Fidelis odebrały w poprzednich latach, a w 2022 roku tytuł  
i certyfikat Przedsiębiorstwo Fair Play otrzymały już po raz dwudziesty czwarty, dwudziesty trzeci, dwudziesty drugi czy 
dwudziesty pierwszy (szczegóły str. 12). Warto także zwrócić uwagę na firmy nagrodzone Diamentową i Platynową  
Statuetką, odpowiednio za piętnaście i dziesięć lat nieprzerwanego uczestnictwa w programie (szczegóły str. 14).  
W XXV edycji powiększyło się również grono Ambasadorów Fair Play w Biznesie, do których dołączyli Robert Westland, 
Prezes Zarządu firmy Ocmer Sp. z o.o. z Łodzi, Paweł Centkowski, Dyrektor Zarządzający Kliniką Uzdrowiskową „Pod  
Tężniami” im. Jana Pawła II Spółdzielnią Usług Medycznych z Ciechocinka, Artur Biliński, Prezes Zarządu firmy  
WIERTCONSULTING Sp. z o.o. z Poznania, Roman Brejecki, Właściciel PPHU POLIMAT Roman Brejecki z Przedbojewic, 
Ryszard Pytel, Prezes Zarządu firmy DataConsult Spółka Akcyjna z Krakowa oraz Rafał Leciej, Dyrektor Generalny firmy 
„TFP-GRAFIKA” Sp. z o.o. ze Śremu.
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Przeglądając zamieszczone w biuletynie informacje oraz zdjęcia Laureatów XXV edycji programu, popatrzcie na nich 
tak, jak my ich widzimy, nie idealnych, lecz nastawionych na zmianę, rozwój i edukację – menedżerów, którzy wiele już  
osiągnęli i są gotowi na więcej. To wspaniałe firmy i ludzie gotowi swoim sukcesem dzielić się z innymi. Ich sukces, o czym  
warto wspomnieć, to nie tylko rosnące obroty i przychody, lecz przede wszystkim zespoły pracowników  
zadowolonych z pracy i perspektyw na przyszłość, to działania, w które się angażują, jak na przykład promocja  
zdrowego i zbalansowanego stylu życia, promocja sportu, promocja regionu na terenie którego działają, rozwój  
i edukacja dzieci i młodzieży, dbałość o osoby starsze i samotne, edukacja ekologiczna, wdrażanie nowoczesnych   
technologii i wiele, wiele innych dziedzin. Patrząc na zdjęcia, zobaczcie ludzi wrażliwych, z wizją i celami, na osiągnięcie 
których są gotowi ciężko pracować. 

Gala programu Przedsiębiorstwo Fair Play jest wyjątkowa dzięki nim, ludziom którzy się znają i lubią, których łączy 
ten sam kod pojęciowy, ten sam system wartości i ta sama nadzieja na przyszłość, a znając ich jesteśmy pewni,  
że niczego nie pozostawią przypadkowi, tylko jak codziennie, wezmą przyszłość w swoje ręce, by miała szansę być 
taką, jaką chcą ją widzieć. 
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Poznaj Laureatów
XXV edycji Programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości

Nagroda główna - Statuetka 
PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2022  

Cementownia Warta S.A., Trębaczew, woj. łódzkie
tel.: 43 840-34-16, e-mail: info@wartasa.com.pl, www.wartasa.com.pl

ICT Poland Sp. z o.o., Kostrzyn nad Odrą, woj. lubuskie 
tel.: 95 733-68-00, e-mail: recepcja@ictpl.eu, www.foxy.com.pl

NOVOL sp. z o.o., Komorniki, woj. wielkopolskie
tel.: 61 810-98-00, e-mail: sekretariat@novol.pl, www.novol.pl

POLMASS S.A., Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie 
tel.: 52 375-04-10, e-mail: polmass@polmass.eu, www.polmass.eu

SI-Consulting Sp. z o.o., Wrocław, woj. dolnośląskie 
tel.: 71 780-91-11, e-mail: biuro@si-consulting.pl, www.si-consulting.pl 

TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały, woj. dolnośląskie  
tel.: 71 312-12-83, e-mail: sekretariat@tarczynski.pl, www.tarczynski.pl

TFP Sp. z o.o., Dziećmierowo, woj. wielkopolskie 
tel.: 61 897-24-16, e-mail: tfp@tfp.com.pl, www.tfp.com.pl

TORPOL Sp. z o.o., Szczuczyn, woj. podlaskie 
tel.: 86 261-11-22, e-mail: torpol.grajewo@gmail.com, www.ekotorpol.com

TROTON Sp. z o.o., Ząbrowo, woj. zachodniopomorskie 
tel:. 94 351-23-94, e-mail: sekretariat@troton.com.pl, www.troton.com.pl

VOSTER Spółka z o.o. sp. k., Zarzecze, woj. podkarpackie 
tel.: 15 870-14-44, e-mail: biuro@drewno-hurt.com, www.voster.pl
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Belma Accessories Systems Sp. z o.o., Białe-Błota, woj. kujawsko-pomorskie 
tel.: 52 363-63-00, e-mail: bas@bas.pol.pl, www.bas.pol.pl

BorgWarner Rzeszów Sp. z o.o., Rzeszów, woj. podkarpackie 
tel.: 17 717-25-50, e-mail: mstasko@borgwarner.com, www.borgwarner.com

Hydroexpress Grzegorz Kornet, Dąbrowica, woj. lubelskie 
tel.: 81 740-82-09, e-mail: biuro@hydroexpress.pl, www.hydroexpress.pl

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o. w Bolesławcu, woj. dolnośląskie 
tel.: 75 734-62-71, e-mail: mzgk@mzgk.com.pl, www.mzgk.com.pl 

Terlan Sp. z o.o., Poznań, woj. wielkopolskie 
tel.: 61 872-75-55, e-mail: biuro@terlan.pl, www.terlan.pl

METALKO Sp. z o.o., Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie 
tel.: 52 516-31-00, e-mail: metalko.info@metalko.com.pl, www.metalko.com.pl

WZ EUROCOPERT Sp. z o.o., Szczecinek, woj. zachodniopomorskie 
tel.: 94 372-48-11, e-mail: sekretariat@wzeurocopert.pl, www.wzeurocopert.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI”, Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie 
tel.: 52 366-44-00, e-mail: sekretariat@smbudowlani.pl, www.smbudowlani.pl

Nagroda Debiut Fair Play w XXV edycji programu 

PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 

Wyróżnienie za szczególną działalność innowacyjną 
PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2022

Wyróżnienie za szczególną działalność proekologiczną  
PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2022
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ATHENASOFT Sp. z o.o., Warszawa, woj. mazowieckie 
tel.: 22 594-05-60, e-mail: info@ath.pl, www.ath.pl

Multiserwis Sp. z o.o., Krapkowice, woj. opolskie 
tel.: 77 400-91-00, e-mail: sekretariat.multiserwis@bilfinger.com.pl  
www.multiserwis.com.pl

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Jasienica Rosielna, woj. podkarpackie  
tel.: 13 430-60-01, e-mail: osm@osm-jasienica-rosielna.pl, www.osm-jasienica-rosielna.pl

POLMASS S.A., Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie 

tel.: 52 375-04-10, e-mail: polmass@polmass.eu, www.polmass.eu

TFP Sp. z o.o., Dziećmierowo, woj. wielkopolskie 
tel.: 61 897-24-16, e-mail: tfp@tfp.com.pl, www.tfp.com.pl

W programie PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY już od 23 lat

KANLUX SA, Radzionków, woj. śląskie 
tel.: 32 388-74-00, e-mail: kanlux@kanlux.pl, www.kanlux.pl

NOVOL sp. z o.o., Komorniki, woj. wielkopolskie 
tel.: 61 810-98-00, e-mail: sekretariat@novol.pl, www.novol.pl

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

tel.: 61 852-63-53, e-mail: info@farmapol.pl, www.farmapol.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O., Rybnik, woj. śląskie 
tel.: 32 432-80-99, e-mail: pwik@pwik-rybnik.p, www.pwik-rybnik.pl

REKORD SI Sp. z o.o., Bielsko-Biała, woj. śląskie 
tel.: 33 497-83-00, e-mail: rekord@rekord.com.pl, www.rekord.com.pl

TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały, woj. dolnośląskie 
tel.: 71 312-12-83, e-mail: sekretariat@tarczynski.pl, www.tarczynski.pl

Nagroda Debiut Fair Play w XXV edycji programu
PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 

Wyróżnienie za szczególną działalność innowacyjną
PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2022

Wyróżnienie za szczególną działalność proekologiczną
PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2022

Tytuł honorowy SEMPER FIDELIS  
PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2022
W programie PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY od 20 lat

Wieloletni laureaci 

W programie PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY już od 24 lat

Laureaci XXV edycji programu PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY

12



„EFAR” SP. J., Poznań, woj. wielkopolskie
tel.: 61 870-00-11, e-mail: biuro@efar.com.pl, www.efar.com.pl

EURO-TRUCK SP. Z O.O., Mroków k/Warszawy, woj. mazowieckie 
tel.: 22 737-77-00, e-mail: kontakt@euro-truck.pl, www.euro-truck.pl

GABI-PLAST PPH Gabriela Kośmider, Krotoszyn, woj. wielkopolskie
tel.: 62 725-59-60, e-mail: biuro@gabiplast.pl, www.gabiplast.pl

SABUR Sp. z o.o., Warszawa, woj. mazowieckie
tel.: 22 549-43-53, e-mail: sabur@sabur.com.pl, www.sabur.com.pl

WZ EUROCOPERT Sp. z o.o., Szczecinek, woj. zachodniopomorskie
tel.: 94 372-48-11, e-mail: sekretariat@wzeurocopert.pl, www.wzeurocopert.pl

ATMOMAT Szatkowski, Ryniec Spółka Jawna, Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie 
tel.: 54 231-20-74, e-mail: atmomat@atmomat.com.pl, www.atmomat.com.pl

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o., Żory, woj. śląskie 
tel.: 32 434-46-31, e-mail: sekretariat@pwik.zory.pl, www.pwikzory.com.pl

SANITEX Sp. z o.o., Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie 
tel.: 95 727-70-43, e-mail: sanitex@sanitex.gorzow.pl, www.sanitex.com.pl

SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW „ZGODA”, Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie 
tel.: 42 211-16-42, e-mail: zgoda@zgoda.pl, www.zgoda.pl

Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna, Kraków, woj. małopolskie 
tel.: 12 424-23-00, e-mail: biuro@mpwik.krakow.pl, www.wodociagi.krakow.pl

W programie PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY już od 22 lat

W programie PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY już od 21 lat
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W programie PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY już od 22 lat

W programie PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY już od 21 lat

BIn-Montaż Sp. z o.o., Białe Błota woj. kujawsko-pomorskie 
tel.: 52 323-96-40, e-mail: sekretariat.montaz@binbiuro.pl, www.binbiuro.pl

EKOMAX Sp. z o.o., Gliwice, woj. śląskie 
tel.: 32 335-09-33, e-mail: ekomax@ekomax.com.pl, www.ekomax.com.pl

Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie 
tel.: 52 343-02-72, e-mail: zarzad@fordonskasm.pl, www.fordonskasm.pl

Goodvalley Polska, Przechlewo, woj. pomorskie 
tel.: 59 833-43-61, e-mail: elzbieta.guentzel@goodvalley.com, www.goodvalley.com

SI-Consulting Sp. z o.o., Wrocław, woj. dolnośląskie 
tel.: 71 780-91-11, e-mail: biuro@si-consulting.pl, www.si-consulting.pl

„VIP” S.D. Pikul Sp. j., Lubicz Górny k/Torunia, woj. kujawsko-pomorskie  
tel.: 56 663-42-13, e-mail: sekretariat@vipdystrybucja.pl, www.vipdystrybucja.pl

Viviamo Sp.z o.o., Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie 
tel.: 95 737-90-30, e-mail: centrala@viviamo.pl, www.viviamo.pl

VOSTER Spółka z o.o. sp. k., Zarzecze, woj. podkarpackie 
tel.: 15 870-14-44, e-mail: biuro@drewno-hurt.com, www.voster.pl

WizjaNet Sp. z o.o., Bielsko-Biała, woj. śląskie 
tel.:, e-mail: sekretariat@wizja.net, www.wizja.net

Diamentowa Statuetka 
PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2022 
W programie PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY od 15 lat

Laureaci XXV edycji programu PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY
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ASTEX-PUCZYŃSCY TYNKI KLEJE FARBY, Otłoczyn, woj. kujawsko-pomorskie 
tel.: 54 283-21-24, e-mail: biuro@astex-tynki.pl, www.astex-tynki.pl

„DO-MET” Sp. z o.o., Sanok, woj. podkarpackie 
tel.: 13 464-51-94, e-mail: biuro@do-met.pl,www.do-met.pl

Emtor Sp. z o.o., Toruń, woj. kujawsko-pomorskie 
tel.: 56 654-89-35, e-mail: biuro@yale.emtor.pl, www.yale.emtor.pl

EUROTHERM NIEWIADOMSCY, Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie 
tel.: 52 355-14-00, e-mail: biuro2@eurotherm-niewiadomski.pl, www.eurotherm-niewiadomski.pl

„NESTRO”  Sp. z o.o., Stare Olesno, woj. opolskie 
tel.: 34 350-53-10, e-mail: info@nestro.pl, www.nestro.pl

STANISŁAWSKI - Jerzy Stanisławski w spadku, Zduny, woj. wielkopolskie
tel.: 62 721-57-95, e-mail: s.stanislawski@stanislawski.biz.pl

Traidenis - Pol Spółka z o.o., Olecko, woj. warmińsko-mazurskie 
tel.: 87 520-20-36, e-mail: info@traidenis-pol.com, www.traidenis-pol.com

STANISŁAWSKI

Robert Westland 

Prezes Zarządu Ocmer Sp. z o.o. 
Łódź, woj. łódzkie

Paweł Centkowski 
Dyrektor Zarządzający 
Klinika Uzdrowiskowa „Pod Tężniami” 
im. Jana Pawła II Spółdzielnia Usług Medycznych 
Ciechocinek, woj. kujawsko-pomorskie

Artur Biliński 
Prezes Zarządu 
WIERTCONSULTING Sp. z o.o. 
Poznań, woj. wielkopolskie

Roman Brejecki 
Właściciel
PPHU POLIMAT Roman Brejecki 
Przedbojewice, woj. kujawsko-pomorskie

Ryszard Pytel 

Prezes Zarządu 
DataConsult Spółka Akcyjna 
Kraków, woj. małopolskie

Rafał Leciej 
Dyrektor Generalny 
„TFP-GRAFIKA” Sp. z o.o. 
Śrem, woj. wielkopolskie

Tytuł i medal Ambasador Fair Play w Biznesie  
PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2022

Platynowa Statuetka 
PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2022 
W programie PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY od 10 lat

woj. dolnośląskie

DIAMENTOWA STATUETKA I CERTYFIKAT

3 SI-Consulting Sp. z o.o., Wrocław, www.si-consulting.pl

ZŁOTA STATUETKA I CERTYFIKAT

3 Mimari Michał Mirocha, Wrocław, www.mimari.com.pl

CERTYFIKAT

3 C&M Sp. z o.o., Kąty Wrocławskie, www.cm.info.pl
3 Frankonia-Poland Sp. z o.o., Dzierżoniów, 

www.frankonia-solutions.com
3 „Lena Wilków” sp. z o.o., Nowy Kościół, www.lena.com.pl
3 MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z  o.o. 

w Bolesławcu, www.mzgk.com.pl
3 P.B. BUDOTEX Sp. z o.o., Wrocław, www.budotex.pl
3 TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały, www.tarczynski.pl

woj. kujawsko-pomorskie

DIAMENTOWA STATUETKA I CERTYFIKAT

3 BIn-Montaż Sp. z o.o., Białe Błota, www.binbiuro.pl
3 Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Bydgoszcz, 

www.fordonskasm.pl
3 „VIP” S.D. Pikul Sp. j., Lubicz Górny k/Torunia, www.vipdystrybucja.pl

PLATYNOWA STATUETKA I CERTYFIKAT

3 ASTEX-PUCZYŃSCY TYNKI KLEJE FARBY, Otłoczyn, www.astex-tynki.pl
3 Emtor Sp. z o.o., Toruń, www.yale.emtor.pl
3 EUROTHERM NIEWIADOMSCY, Inowrocław, 

www.eurotherm-niewiadomski.pl

PLATYNOWY LAUR (CERTYFIKAT SPECJALNY)

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

ZŁOTY LAUR (CERTYFIKAT SPECJALNY)

3 DIENES POLSKA SP.  Z O.O., Inowrocław, www.dienes.com.pl
3 Zakład Produkcyjno-Usługowy ROMEX Sp. z o.o., Bydgoszcz, 

www.trainer.net.pl
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Tytuł i medal Ambasador Fair Play w Biznesie  

PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2022

Platynowa Statuetka 
PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2022
W programie PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY od 10 lat

woj. dolnośląskie

DIAMENTOWA STATUETKA I CERTYFIKAT

 3 SI-Consulting Sp. z o.o., Wrocław, www.si-consulting.pl 

ZŁOTA STATUETKA I CERTYFIKAT 

 3 Mimari Michał Mirocha, Wrocław, www.mimari.com.pl

CERTYFIKAT

 3 C&M Sp. z o.o., Kąty Wrocławskie, www.cm.info.pl
 3 Frankonia-Poland Sp. z o.o., Dzierżoniów,  

www.frankonia-solutions.com
 3 „Lena Wilków” sp. z o.o., Nowy Kościół, www.lena.com.pl
 3 MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z  o.o.  

w Bolesławcu, www.mzgk.com.pl
 3 P.B. BUDOTEX Sp. z o.o., Wrocław, www.budotex.pl
 3 TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały, www.tarczynski.pl

woj. kujawsko-pomorskie

DIAMENTOWA STATUETKA I CERTYFIKAT 

 3 BIn-Montaż Sp. z o.o., Białe Błota, www.binbiuro.pl
 3 Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Bydgoszcz,  

www.fordonskasm.pl
 3 „VIP” S.D. Pikul Sp. j., Lubicz Górny k/Torunia, www.vipdystrybucja.pl 

PLATYNOWA STATUETKA I CERTYFIKAT 

 3 ASTEX-PUCZYŃSCY TYNKI KLEJE FARBY, Otłoczyn, www.astex-tynki.pl
 3 Emtor Sp. z o.o., Toruń, www.yale.emtor.pl
 3 EUROTHERM NIEWIADOMSCY, Inowrocław,  

www.eurotherm-niewiadomski.pl 

PLATYNOWY LAUR (CERTYFIKAT SPECJALNY) 

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

ZŁOTY LAUR (CERTYFIKAT SPECJALNY) 

 3 DIENES POLSKA SP.  Z O.O., Inowrocław, www.dienes.com.pl
 3 Zakład Produkcyjno-Usługowy ROMEX Sp. z o.o., Bydgoszcz,  

www.trainer.net.pl 

SREBRNY LAUR (CERTYFIKAT SPECJALNY) 

 3 Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Inowrocławiu,  
www.ksmino.pl 

BRĄZOWY LAUR (CERTYFIKAT SPECJALNY) 

 3 FABRYKA OBRABIAREK DO DREWNA Sp. z o.o., Trzeciewiec,  
www.fod.com.pl

 
ZŁOTA STATUETKA I CERTYFIKAT 

 3 Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy,  
www.psm.bydgoszcz.pl 

CERTYFIKAT 

 3 Arago Sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy, www.arago.green
 3 ATMOMAT Szatkowski, Ryniec Spółka Jawna, Włocławek,  

www.atmomat.com.pl
 3 Belma Accessories Systems Sp. z o.o., Białe-Błota, www.bas.pol.pl
 3 BIPROMASZ Sp. z o.o. Sp.k., Bydgoszcz, www.bipromasz.pl
 3 ELEKTRIN M.M. Affeldt Spółka Jawna, Inowrocław, www.elektrin.pl
 3 ELWIND Sp. z o.o., Bydgoszcz, www.elwind.pl
 3 IZOMIX sp. z o.o., Toruń, www.izomix.pl
 3 Klinika Uzdrowiskowa „Pod Tężniami” im. Jana Pawła II Spółdzielnia 

Usług Medycznych, Ciechocinek, www.podtezniami.pl
 3 Market BHP Sp. z o.o., Inowrocław, www.marketbhp.pl
 3 METALKO Sp. z o.o., Bydgoszcz, www.metalko.com.pl
 3 Otinus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Bydgoszcz, 

www.otinus.pl
 3 POLMASS S.A., Bydgoszcz, www.polmass.eu
 3 PPHU POLIMAT Roman Brejecki, Przedbojewice, www.polimat.com.pl
 3 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „BIUROMAX-BALCER”  

Sp. z o.o., Bydgoszcz, www.biuromax-balcer.pl
 3 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STALEX Ireneusz Kaczorowski,  

Bydgoszcz, www.stalex.net.pl
 3 Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Budownictwa CORPINEX Sp. z o.o., 

Inowrocław, www.corpinex.pl
 3 SLICAN Sp. z o.o., Bydgoszcz, www.slican.pl
 3 Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI”, Bydgoszcz,  

www.smbudowlani.pl
 3 Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o., Świecie, www.zuk-swiecie.pl

Certyfikaty i nagrody edycyjne przyznane w programie  
PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2022

Laureaci XXV edycji programu PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY
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woj. lubelskie
 

CERTYFIKAT

 3 Hydroexpress Grzegorz Kornet, Dąbrowica, www.hydroexpress.pl
 3 „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Robotnik”  

w Zamościu, www.spolem-zamosc.pl

woj. lubuskie

DIAMENTOWA STATUETKA I CERTYFIKAT 

 3 Viviamo Sp.z o.o., Gorzów Wielkopolski, www.viviamo.pl 

CERTYFIKAT 

 3 ICT Poland Sp. z o.o., Kostrzyn nad Odrą, www.foxy.com.pl
 3 RECARO Aircraft Seating Polska Sp. z o.o., Świebodzin,  

www.recaro-as.com
 3 SANITEX Sp. z o.o., Gorzów Wielkopolski, www.sanitex.com.pl
 3 ZIEL-BRUK MAKAREWICZ sp. z o.o., Płoty, www.zielbruk.pl

woj. łódzkie

ZŁOTY LAUR (CERTYFIKAT SPECJALNY)

 3 Cementownia Warta S.A., Trębaczew, www.wartasa.com.pl
 3 PPU „CZA-TA” Niciak Spółka Jawna, Piotrków Trybunalski,  

www.cza-ta.com.pl 

SREBRNY LAUR (CERTYFIKAT SPECJALNY) 

 3 ECOMESS SP. Z O.O., Zgierz, www.ecomess.pl

CERTYFIKAT 

 3 Ocmer Sp. z o.o., Łódź, www.ocmer.com.pl
 3 PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o., Pabianice, www.hartmann.pl
 3 PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA GASTRONOMICZNEGO  

„PERFECT PLUS” Sp. z o.o., Łódź, www.perfect-plus.pl
 3 SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW „ZGODA”, Konstantynów Łódzki,  

www.zgoda.pl
 3 Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zgierzu Sp. z o.o.,  

www.tbs.zgierz.pl
 3 WŁODAN Spółka z o.o. Sp.k., Porszewice, www.wlodan.pl
 3 Zakład Przetwórstwa Mięsnego „GROT”, Starowa Góra,  

www.zpmgrot.pl

woj. małopolskie 

CERTYFIKAT

 3 ATU LOGISTIC Spółka z o.o. Spółka Komandytowa, Kraków,  
www.atulogistic.com.pl

 3 DataConsult Spółka Akcyjna, Kraków, www.dataconsult.pl
 3 FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA SEMACO JERZY SKAŁOŃ,  

MAREK STROJNIAK SPÓŁKA JAWNA, Kraków, www.semaco.com.pl
 3 Flavon Group Polska Sp. z o.o., Kraków, www.flavonmax.com
 3 HAKO POLSKA Sp. z o.o., Kraków, www.hako.pl
 3 Kancelaria Radców Prawnych V4 Legal P. Szmolke Sp.k., Kraków,  

www.v4legal.pl
 3 Krakowskie Zakłady Automatyki S.A., Kraków, www.kza.com.pl
 3 Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 

Oświęcim, www.otbs.eu
 3 Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna, Kraków,  

www.wodociagi.krakow.pl

woj. mazowieckie

SEMPER FIDELIS I CERTYFIKAT 

 3 ATHENASOFT Sp. z o.o., Warszawa, www.ath.pl

BRĄZOWY LAUR (CERTYFIKAT SPECJALNY) 

 3 AURA Technologies Sp. z o.o., Warszawa, www.auratech.pl 

CERTYFIKAT

 3 Art. do Produkcji Rolnej. Hurt - Detal. Transport. Mariusz Zieliński, 
Krasnosielc, www.zielinskiagro.pl

 3 BIURO TECHNICZNO HANDLOWE FAST STEFAN FABIJAŃSKI,  
Walendów, www.bthfast.pl

 3 CURTIS Development Sp. z o.o., Warszawa, www.curtisdpt.pl
 3 EURO-TRUCK SP. Z O.O., Mroków k/ Warszawy, www.euro-truck.pl
 3 IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o., Milejowice, www.ireks.pl
 3 Lignumsoft Adam Wileński, Kobyłka, www.lignumsoft.pl
 3 PODKOWA SP. Z O.O. TRANSPORT I SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA, 

Mroków k/ Warszawy, www.podkowatransport.eu
 3 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie, 

www.pwikwyszkow.pl
 3 SABUR Sp. z o.o., Warszawa, www.sabur.com.pl
 3 SoftHard Spółka Akcyjna, Płock, www.softhard.com.pl
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woj. opolskie

SEMPER FIDELIS I CERTYFIKAT 

 3 Multiserwis Sp. z o.o., Krapkowice, www.multiserwis.com.pl 

PLATYNOWA STATUETKA I CERTYFIKAT 

 3 „NESTRO”  Sp. z o.o., Stare Olesno, www.nestro.pl 

SREBRNY LAUR (CERTYFIKAT SPECJALNY)

 3 Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o., Kluczbork,  
www.hydrokom.pl

ZŁOTY CERTYFIKAT

 3 KANCELARIA BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI, Opole,  
www.kancelariaabi.pl

CERTYFIKAT

 3 FUTURE POŁUDNIE Sp. z o.o., Kędzierzyn Koźle
 3 Moszna Zamek Sp. z o.o., Moszna, www.mosznazamek.pl

woj. podkarpackie

DIAMENTOWA STATUETKA I CERTYFIKAT 

 3 VOSTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Zarzecze, 
www.voster.pl

PLATYNOWA STATUETKA I CERTYFIKAT

 3 „DO-MET” Sp. z o.o., Sanok, www.do-met.pl 

PLATYNOWY LAUR (CERTYFIKAT SPECJALNY) 

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

Wola Mielecka, www.zmwb.pl

SREBRNY LAUR (CERTYFIKAT SPECJALNY)

 3 Energia Euro Park Spółka z o.o., Mielec, www.eepark.pl
 3 FOLRES sp. z o.o., Rzeszów, www.folres.pl

ZŁOTA STATUETKA I CERTYFIKAT

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

 3 SUEZ Izolacje Budowlane Sp. z o.o., Rzeszów, www.suez.com.pl 

ZŁOTY CERTYFIKAT 

 3 BUD-PIS Sp. z o.o. Sp.K, Mielec, www.budpis.pl
 3 VAN BERDE ZUBIEL POGODA Sp.k., Tuszów Narodowy,  

www.vanberde.com.pl

CERTYFIKAT

 3 BorgWarner Rzeszów Sp. z o.o., Rzeszów, www.borgwarner.com
 3 DOBROWOLSCY Sp. z o.o., Wadowice Górne, www.dobrowolscy.pl
 3 EAE ELEKTRONIK Spółka z o.o., Sanok, www.eae-elektronik.pl
 3 ENERVIGO Sp. z o.o., Mielec, www.enervigo.com
 3 JOBFORME, Rzeszów, www.jobforme.com.pl
 3 „KPB-DEVELOPMENT” Sp. z o.o., Krosno, www.kpb-development.pl
 3 M.Pelczar Chocolatier Anna Pelczar, Korczyna, www.mpelczar.pl
 3 MEBLE Resmar Zenon Marszał, Nienadówka, www.resmar.pl
 3 Miejski Zarząd Budynków Mieszkaniowych Sp. z o.o., Rzeszów,  

www.mzbm.rzeszow.pl
 3 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Jasienica Rosielna,  

www.osm-jasienica-rosielna.pl
 3 Olimp Labolatories Sp. z o.o., Nagawczyna, www.olimp-labs.pl
 3 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MATEO” Stanisław Cabaj, 

Dębica, www.mateodebica.com.pl
 3 PV System Sp. z o.o., Rzeszów, www.pv-system.pl
 3 RYMATEX Sp. z o.o., Rymanów, www.rymatex.com.pl
 3 SANWIL Polska Sp. z o.o., Przemyśl, www.sanwil.com
 3 SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski, Mielec,  

www.sieroslawskigroup.pl
 3 SOLEGO Sp. z o.o., Głogów Małopolski, www.solego.pl
 3 TELTAR Kobielski i Sech Sp.j., Tarnobrzeg, www.teltar.pl

woj. podlaskie

BRĄZOWY LAUR (CERTYFIKAT SPECJALNY)

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

Laureaci XXV edycji programu PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY
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woj. pomorskie 

DIAMENTOWA STATUETKA I CERTYFIKAT

 3 Goodvalley Polska, Przechlewo, www.goodvalley.com

CERTYFIKAT

 3 FLOWAIR Sp. z o.o., www.flowair.pl
 3 HOPE AP Sp. z o.o., Starogard Gdański 
 3 KBR Poland Sp. z o.o., Kwidzyn, www.kbrpoland.com
 3 UNISOFT Sp. z o.o., Gdynia, www.unisoft.com.pl

woj. śląskie

DIAMENTOWA STATUETKA I CERTYFIKAT

 3 EKOMAX Sp. z o.o., Gliwice, www.ekomax.com.pl
 3 WizjaNet Sp. z o.o., Bielsko-Biała, www.wizja.net

SREBRNY LAUR (CERTYFIKAT SPECJALNY)

 3 Johnson Electric Poland sp. z o.o., Będzin, www.johnsonelectric.com
 3 Katowickie TBS Sp. z o.o., Katowice, www.tbs.katowice.pl 

BRĄZOWY LAUR (CERTYFIKAT SPECJALNY)

 3 Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością, Bielsko-Biała, www.tbs.bielsko.pl

 3 Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,  
Pszczyna, www.ptbspszczyna.pl

 3 Żywieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Żywiec, 
www.tbs.zywiec.pl 

ZŁOTY CERTYFIKAT 

 3 LUXECASTING POLAND BODTECH Sp. z o.o., Wodzisław Śląski,  
www.bodtech.pl

 3 „NETIX - Proof of quality” - badania i weryfikacja jakości produktów 
budowlanych Polska, www.netixpolska.pl

 3 Pionenergia Sp. z o.o., Mikołów, www.pionenergia.pl 

CERTYFIKAT 

 3 APENA-REMONT Sp. z o.o., Bielsko-Biała, www.apena-remont.com.pl
 3 AQUA S.A., Bielsko-Biała, www.aqua.com.pl
 3 Awes Medical NZOZ Sp. z o.o., Ustroń, www.filar-terapia.pl
 3 BRUK Sp. z o.o., Czyżowice, www.bruk.info.pl
 3 FLEX WORK Sp. z o.o., Bielsko-Biała, www.flexwork.com.pl

 3 INSPECTION mgr Natalia Franków, Bielsko-Biała,  
www.inspection.com.pl

 3 Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A., Jastrzębie-Zdrój, 
www.jzwik.com.pl

 3 Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Daszek”  
Sp. z o.o., Jastrzębie-Zdrój, www.tbsdaszek.pl

 3 KANLUX SA, Radzionków, www.kanlux.pl
 3 M-Kwadrat Group I Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością,  

Bielsko-Biała, www.m-kwadrat.eu
 3 OPTIMA KJ Biuro Usług Księgowych Spółka z ograniczoną  

odpowiedzialnością, Pszczyna, www.kjoptima.pl
 3 Polski Instytut FASD Sp. z o.o., Ustroń, www.pi-fasd.org
 3 Przedsiębiorstwo Elektromontażowe „Kazimierz Zawada” Sp. z o.o., 

Pszczyna
 3 Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane BUDECON S.A.,  

Sosnowiec, www.budecon.pl
 3 Przedsiębiorstwo Prefabrykacji Górniczej „PREFROW” Spółka z o.o., 

Rybnik, www.prefrow.com.pl
 3 PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O., Rybnik, 

www.pwik-rybnik.pl
 3 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o., Żory,  

www.pwikzory.com.pl
 3 QNT SYSTEMY INFORMATYCZNE Sp. z o.o., Zabrze, www.qnt.pl
 3 REKORD SI Sp. z o.o., Bielsko-Biała, www.rekord.com.pl
 3 RISER Sp. z o.o., Jaworzno, www.riser.pl
 3 TiM S.A., Bielsko-Biała, www.tim-wina.com.pl
 3 Tramwaje Śląskie S.A.w Chorzowie, www.tram-silesia.pl
 3 TriEnergy Sp. z o.o., Katowice, www.trienergy.com.pl
 3 Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 

Zabrze, www.wodociagi.zabrze.pl
 3 Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa  

Społecznego Sp. z o.o., Gliwice, www.tbs2.pl
 3 ZIAD Bielsko-Biała S.A., Bielsko-Biała, www.ziad.bielsko.pl

woj. warmińsko-mazurskie
 

PLATYNOWA STATUETKA I CERTYFIKAT

 3 Traidenis - Pol Spółka z o.o., Olecko, www.traidenis-pol.com

ZŁOTY CERTYFIKAT

 3 Finishparkiet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SP. K.,  
Nowe Miasto Lubawskie, www.finishparkiet.com.pl

CERTYFIKAT

 3 CORAB S.A., Olsztyn, www.corab.com.pl
IŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-BUDOWLANE  
Sp. z o.o., Iława, www.ipib.pl 
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woj. wielkopolskie

PLATYNOWA STATUETKA I CERTYFIKAT

 3 STANISŁAWSKI - Jerzy Stanisławski w spadku, Zduny

ZŁOTA STATUETKA I CERTYFIKAT 

 3 ALTER SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnowo Podgórne, www.altersa.pl
 3 Komunikacyjne Zakłady Automatyki „Trans-Tel” sp. z o.o.,   

Pobiedziska, www.transtel.pl

CERTYFIKAT

 3 ANDRE ABRASIVE ARTICLES Sp. z o.o. Sp.k., Koło,  
www.andre.com.pl

 3 CARGILL POLAND Sp. z o.o. Oddział w Kiszkowie, www.lnb.pl
 3 CarGO! Sp. z o.o., Poznań, www.cargo-group.pl
 3 „EFAR” SP. J., Poznań, www.efar.com.pl
 3 FAN-PAK POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

Spółka komandytowa, Poznań, www.fanpak.pl
 3 GABI-PLAST PPH Gabriela Kośmider, Krotoszyn, www.gabiplast.pl
 3 Gardens-Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Poznań, 

www.gardens-software.com
 3 IT. Integro Sp. z o.o., Poznań, www.it.integro.pl
 3 ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., Poznań,  

www.ita-polska.com.pl
 3 Konsultant IT Sp. z o.o., Poznań, www.konsultant-it.pl
 3 Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe „KOMBUS” Sp. z o.o.,  

Czołowo, www.kombus.com.pl
 3 Mar-Mot sp. z o.o., Września, www.mar-mot.pl
 3 MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI  

Sp. z o.o., Konin, www.mzgok.konin.pl
 3 NOVOL sp. z o.o., Komorniki, www.novol.pl
 3 OXYTOP Sp. z o.o., Stęszew, www.oxytop.pl
 3 POLASZEK GROUP Łukasz Polaszek, Leszno, www.polaszekleszno.pl
 3 POLICON Sp. z o.o., Złotniki, www.policon.pl
 3 PPHU FOKUS Radosław Fibner Waldemar Staszak, Pieruszyce,  

www.fokus-kotly.pl
 3 Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Farmapol Sp. z o.o., Poznań,  

www.farmapol.pl
 3 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A., Kalisz, www.puk.net.pl
 3 REAL LESZNO Sp. z o.o. Sp.K., Leszno, www.realleszno.pl
 3 Terlan Sp. z o.o., Poznań, www.terlan.pl
 3 TFP Sp. z o.o., Dziećmierowo, www.tfp.com.pl
 3 „TFP-GRAFIKA” Sp. z o.o., Śrem, www.tfpgrafika.com.pl
 3 WIERTCONSULTING Sp. z o.o., Poznań, www.wiertconsulting.pl
 3 ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH I OGRZEWCZYCH  

Marian Płóciniczak, Stęszew, www.ziso.net.pl

 3 ZAKŁAD ROZBIORU I PAKOWANIA MIĘSA „MOGRAL”  
GRZEGORZ GRABOWSKI, Powiercie, www.mogral.pl

 3 Zakłady Elektrochemiczne ALCO-MOT Sp. z o.o., Czarnków,  
www.alco-mot.pl

 3 ZUK ROKBUS Sp. z o.o., Rostworowo, www.rokbus.com.pl

woj. zachodniopomorskie

CERTYFIKAT

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

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Chcesz dołączyć do programu? Zapraszamy do kontaktu!

Biuro programu Przedsiębiorstwo Fair Play
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, tel.: 22 630 98 01-02, 
e-mail: info@fairplay.pl, www.fairplay.pl

Laureaci XXV edycji programu PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY
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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. 

Prowadzimy działalność ekspercką

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. 

Dbamy o prestiż i rangę programu

Jubileuszowa Gala Finałowa programu Przedsiębiorstwo Fair Play została objęta Patronatem Honorowym Prezydenta  
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Udzielony patronat podkreśla rangę wydarzenia i jest wyrazem uznania  
Prezydenta dla działań zarówno Laureatów, jak i organizatorów, którzy realizując  
program, poprzez promocję firm działających zgodnie z prawem i zasadami etyki,  
wspierają propagowanie kultury przedsiębiorczości oraz przyczyniają się do rozwoju polskiej  
gospodarki. Niezwykle cieszy nas poparcie płynące ze strony władz państwowych.

Współpracujemy z wieloma 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. Ostatni rok to 
około 30% wzrost obserwatorów na profilu programu na portalu Facebook. Nasze posty dotarły do ponad 430 tysięcy odbiorców.
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Współpracujemy z władzami samorządowymi

Chcąc efektywnie promować wyróżnione certyfikatem firmy w regionach, na terenie których działają, nawiązujemy współpracę 
z urzędami marszałkowskimi oraz wojewódzkimi. Poprzednie edycje programu były obejmowane patronatem większości  
Marszałków. Co roku przedstawiciele urzędów marszałkowskich biorą udział w obradach Kapituły podejmującej  
ostateczne decyzje o przyznanych nagrodach i certyfikatach. Jednocześnie podczas drugiego etapu programu informujemy  
władze samorządowe o tym, że przedsiębiorstwa z ich regionu biorą udział w certyfikacji. 

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 programu, a tym samym zaufanie społeczne do przedsiębiorców wyróżnionych naszym certyfikatem. W ramach  
bieżącej edycji promowaliśmy Przedsiębiorstwa Fair Play podczas: Europejskiego Kongresu MŚP, Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych  
„17 Celów”, Turnieju Golfa KIG OPEN 2022, Word for Ukraine Summit, Tygodnia Odpowiedzialnego Biznesu, Targów CSR,  
Dyplomatycznego Otwarcia Roku 2022.

Promujemy Laureatów w publikacjach 

Od wielu lat promujemy Laureatów, ich sukcesy i dobre praktyki w publikacjach książkowych, m.in.: „Społeczna odpowiedzialność 
biznesu w stuleciu niepodległości Polski. Wkład etycznych przedsiębiorstw w umacnianie polskiej suwerenności gospodarczej”, 
„Standard Zatrudnienie Fair Play. Odpowiedzialne zarządzanie zasobami ludzkimi”, „Dobre praktyki w zarządzaniu wiekiem  
i zasobami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem pracowników 50+”, Raport: „Najlepsze praktyki z opracowania strategii  
zarządzania zasobami ludzkimi z uwzględnieniem zarządzania wiekiem i mentoringu w oparciu o standard Zatrudnienie Fair 
Play”. Wielokrotnie organizowaliśmy także akcje promocyjne przedstawiające na naszej stronie internetowej czy w mediach  
społecznościowych uczestników i Laureatów programu. Upowszechnialiśmy komunikaty m.in. w ramach akcji „Świeć dobrym 
przykładem” – przykłady dobrych praktyk, będące źródłem wiedzy o polskich praktykach z zakresu CSR, akcji #Przedsiębiorstwa-
FairPlayReagują – solidarnościowe reakcje ze służbą zdrowia i najbardziej potrzebującymi podczas pandemii, a także ostatnio 
pokazujące wsparcie Przedsiębiorstw Fair Play dla ofiar wojny w Ukrainie.

Jesteśmy stale aktywni

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. 

Polecamy!

Wszyscy Laureaci oraz Uczestnicy naszego programu mogą za naszym pośrednictwem rozpowszechniać swoją ofertę oraz  
informować o 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.

Promocja w programie PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY
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Rekomendacje laureatów do udziału w programie  
Przedsiębiorstwo Fair Play

Zdecydowaliśmy się wziąć udział w Programie,  
ponieważ wyróżnia się on solidną weryfikacją  
zgłoszonych jednostek. Nie wystarczy tylko  
przekonująco opisać w ankiecie swoją „wspaniałość”. 
Później spotykamy się twarzą w twarz z audytorem, 
który sprawdza wiarygodność firmy. Dopiero po tym 
etapie Kapituła uznaje czy firma prowadzi swoją 
działalność w uczciwy sposób zarówno w kuluarach 
firmy, jak i na zewnątrz. Uzyskiwany tytuł  
i Certyfikat Przedsiębiorstwo Fair Play jest  
potwierdzeniem, że nasz sposób zarządzania  
przedsiębiorstwem oraz potencjałem ludzkim jest  
etyczny, zgodny nie tylko z nami, lecz jest odpowiedzią 
na potrzeby naszych pracowników, klientów i innych  
interesariuszy. To symbol uczciwej firmy. 

Cenimy Program za to, że tworzy rodzinną atmosferę 
nie tylko podczas wzniosłej chwili otrzymania nagrody 
na Gali. Obecność zespołu Przedsiębiorstwo Fair 
Play odczuwalna jest przez cały czas. Organizatorzy  
programu cieszą się z sukcesów uczestników,  
promują ich oraz stwarzają znakomite okazje do  
wymiany kontaktów biznesowych. To jest wartością 
dodaną uczestnictwa w Programie.
  
  Monika i Dariusz Lipscy 
  TORPOL Sp. z o.o. 
  Szczuczyn

Możliwość udziału w programie oraz legitymowania 
się znakiem Przedsiębiorstwo Fair Play jest skutecznym 
narzędziem budowania prestiżu firmy zarówno na  
rynku krajowym, jak i międzynarodowym, co 
znacznie ułatwia nawiązywanie nowych kontaktów 
biznesowych. Niezwykle cenną i ważną korzyścią 
wynikającą z uczestnictwa w programie jest dla  
naszej firmy możliwość uzyskania obiektywnej oceny 
przedsiębiorstwa. To również element wpływający 
na dobre postrzeganie firmy przez inne podmioty  
działające na rynku czy zwiększający zaufanie ze strony 
klientów.  Dzięki niemu możemy być pewni, że nasze 
zasady biznesowe opierają się na najwyższych  
standardach. Tytuł Przedsiębiorstwo Fair Play to dla 
nas przede wszystkim ogromny zaszczyt i wyróżnienie 
oraz potwierdzenie, że nasza firma stale się rozwija. 
To prestiżowe odznaczenie uwiarygadnia naszą firmę 
i jest dużym atutem na konkurencyjnym rynku. 
Jest dowodem na to, że w biznesie można działać  
uczciwie i osiągać sukcesy.

  Janusz Olszewski 
  Prezes Zarządu, METALKO 
  Sp. z o.o., Bydgoszcz

Otrzymanie tytułu Przedsiębiorstwo Fair Play jest  
dla firmy nie tylko wyróżnieniem, ale również  
potwierdzeniem, że firma działa zgodnie z zasadami 
etyki w biznesie. To wyróżnienie utwierdzające  
w przekonaniu, iż można działać uczciwie i osiągać 
sukcesy. Standardy stosowane w firmie PHU MATEO 
Stanisław Cabaj są przejrzyste i nastawione na  
współpracę z partnerami biznesowymi. Firma  
przykłada dużą wagę do warunków pracy i co roku 
podejmuje różne inicjatywy na rzecz lokalnej oraz 
ogólnopolskiej społeczności.
Znalezienie się w elitarnym gronie laureatów   
jest swoistą rekomendacją firmy. Certyfikat  
Przedsiębiorstwo Fair Play jest gwarancją dla naszych 
klientów, że w codziennej działalności przestrzegamy 
zasad etyki. To prestiżowe wyróżnienie jest dla nas  
potwierdzeniem, że firma stale się rozwija, 
nie zapominając o prawidłowych zasadach w biznesie.
W programie Przedsiębiorstwo Fair Play cenimy 
przede wszystkim możliwość uzyskania obiektywnej 
oceny przedsiębiorstwa. 

  Stanisław Cabaj 
  Właściciel 
  PHU „MATEO” Stanisław Cabaj 
  Dębica 

Udział w każdej kolejnej edycji programu  
Przedsiębiorstwo Fair Play to już w naszej firmie  
tradycja. Jest to dla nas sprawdzian i wyznacznik  
dobrej kondycji przedsiębiorstwa. Jesteśmy dumni, 
że od kilkunastu lat ze świetnym wynikiem zdajemy  
ważny dla nas egzamin, a nasi Klienci mogą być  
spokojni, że HAKO POLSKA działa według najwyższych 
standardów, przestrzega wartości i promuje etyczne 
zachowania w codziennej współpracy.

  Eduard C. Kutyma
  Prezes Zarządu  
  HAKO POLSKA Sp. z o.o., Kraków

Tytuł Przedsiębiorstwo Fair Play to potwierdzenie,  
że nasza firma odnosi sukcesy w działalności  
biznesowej i usługowej, respektując jednocześnie 
wartości etyczne. Tytuł wskazuje naszym klientom, 
że jesteśmy godnymi zaufania, a zatem korzystanie  
z świadczonych przez nas usług jest bezpieczne  
i pewne. Udział w programie Przedsiębiorstwo 
Fair Play wzmacnia wizerunek naszej firmy. Stała  
obecność w gronie Laureatów programu stanowi  
o uczciwości i wysokiej kulturze naszej działalności.

  Zbigniew Hendzel 
  Kierownik Działu Marketingu 
  ZIAD Bielsko-Biała SA.
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