


Commercecon to firma specjalizująca się w generalnym  
wykonawstwie obiektów przemysłowych o różnym 
przeznaczeniu: hale produkcyjne i magazynowe, 
nowoczesne centra logistyczne, specjalistyczne obiekty 
dla energetyki, przemysłu ciężkiego, chemicznego, 
spożywczego, motoryzacyjnego, a nawet wojska. 
Działa na rynku od ponad 20 lat i w tym czasie 
zrealizowała setki inwestycji w kraju oraz 
za granicą. Firma oferuje kompleksową 
obsługę inwestycji jako Generalny 
wykonawca, współpracę w formule 
„Zaprojektuj i wybuduj”  lub częściowe 
wsparcie inwestycji w zakresie dostawy 
i montażu konstrukcji stalowych. 

– Od początku działalności,
 Commercecon towarzyszy 
maksyma „Budujemy Twoją 
przyszłość”. Wierzymy, że 
realizując biznesowe wizje 
Inwestorów, chociaż
 w niewielkim stopniu 
przyczyniamy się do 
budowania przyszłości 
gospodarki - podkreśla 
Hubert Ho�man, 
Prezes Commercecon.

 

Commercecon przekuwa sukces w biznesie na inne 
pola działalności angażując się w rozwój sportu 
oraz inne lokalne inicjatywy. Firma jest właścicielem 
i sponsorem tytularnym żeńskiej drużyny siatkówki 
ŁKS Commercecon Łódź. Połączenie biznesu i miłości 
do sportu okazało się mistrzowskie – dosłownie, 
bo w sezonie 2018/2019, po 36 latach drużyna 
ponownie sięgnęła po tytuł Mistrza Polski.

 

Budujemy Twoją przyszłość

COMMERCECON
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

ul. Inwestycyjna 5, 95-050 Konstantynów Łódzki
tel.: + 48 42 632 10 20, fax: + 48 42 632 10 39

e-mail: biuro@commercecon.pl
www.commercecon.pl



 

Program afiliowany przy Krajowej Izbie GospodarczejOrganizator

Szanowni Państwo, 

tegoroczną edycję rozpoczynaliśmy hasłem „Ciekawi jutra”, choć samo w sobie proste i oczywiste, to jednocześnie niosące  
bardzo ważną myśl, która, często nieuświadamiana, towarzyszy wszystkim odnoszącym sukcesy przedsiębiorcom. Zarówno tym, którzy 
przewodzą korporacjom, jak i tym, którzy troszczą się o firmy rodzinne, również w skali mikro. U podstawy przyczyn powstania wielu 
firm, których przedstawicieli mamy ogromną przyjemność gościć na gali finałowej XXII edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”,  
często leżała życiowa konieczność lub chęć zawodowego sprawdzenia się, ale zaraz za nimi, co nie raz pojawiało się w prowadzonych 
przez audytorów rozmowach, była ciekawość. Ciekawość tego, co może się zdarzyć, co można osiągnąć, stworzyć, co można dać od 
siebie, co może wnieść moja firma i pracujący na jej rzecz specjaliści, bez których wiedzy i zapału, a często też niestrudzonej determinacji  
oraz nieujarzmionej chęci poznania, nie udałoby się bez ustanku przesuwać, wydawałoby się nienaruszalnych, granic możliwości,  
a co za tym idzie rozwoju. Choć ciekawość to cecha przypisana nie tylko naszemu gatunkowi, to tylko my potrafimy zaprząc ją  
do pracy w służbie innym i tylko nas potrafi napędzać do ciągłego szukania odpowiedzi na pytania, których obecnie jeszcze nawet 
nie potrafimy zadać oraz sięgania dalej, niż na tę chwilę jesteśmy sobie w stanie wyobrazić.

W październiku tego roku miał miejsce wyjątkowy wyczyn sportowy, który, jak jeszcze niedawno sądzono, z powodu ograniczeń ludzkiego ciała, nie miał 
szans powodzenia. Pierwsza osoba, która dokonała go w 490 r. p.n.e., zmarła natychmiast po jego zakończeniu, mowa oczywiście o biegu maratońskim, 
dla wielu będącym granicą możliwości, dla innych wyzwaniem czasowym. Do niedawna sądzono, że wyznaczenie limitu czasu na jego przebiegnięcie, 
wynoszącego poniżej 2 godzin, to nie wyzwanie, lecz szaleństwo, które nie ma prawa się udać… A jednak udało się! Kenijczyk Eliud Kipchoge, ukończył 
wiedeński maraton z czasem 1:59:40. Szok, niedowierzanie, duma i… jeden z pierwszych komentarzy pod artykułem o tym niewiarygodnym wyczynie: 

Kuba Radomski@KubaRadomski

Zrobił to. Eliud Kipchoge przebiegł maraton w 1:59:40. Niebywałe.  
I jeszcze facet tak finiszował, a na mecie nie widać po nim totalnego zmęczenia.  
Jedno z większych sportowych wydarzeń w XXI wieku.

Choć ciekawi mnie, kiedy ktoś złamie tę barierę w zwykłym miejskim maratonie.

         09:18 - 12 paź 2019
                           Źródło: http://www.sport.pl/lekkoatletyka/7,64989,25299542,niewyobrazalny-rekord-eliuda-kipchoge-przebiegl-maraton-ponizej.html

Ledwie niewyobrażalna granica została przekroczona, a już ludzka ciekawość sprawia, że przesuwamy ją dalej, ponieważ, jestem tego pewny, powyższe 
pytanie pojawiło się w głowach wielu wyczynowców, lecz najpierw zakiełkowało w głowie tego pierwszego, który musiał twierdząco odpowiedzieć  
na pytanie – Ciekawe, czy jest to możliwe? 

Sportowe analogie przy omawianiu kwestii biznesowych są jak najbardziej na miejscu, wynikom w obu wypadkach towarzyszą te same cechy (upór, 
determinacja, planowanie, przygotowanie, otoczenie przez specjalistów i niczym nie poskromiona ciekawość), a także  przyświecają te same wartości,  
sprowadzające się do dwóch, tak dobrze znanych słów – fair play, ponieważ żaden sukces nim tak naprawdę nie będzie, jeżeli u jego podstaw znajdzie 
się coś innego niż wartości warte naśladowania. 

Podczas tegorocznych audytów z ogromnym zainteresowaniem zanurzyliśmy się w świat innowacji wdrażanych przez przedsiębiorstwa biorące udział  
w programie. Byliśmy bardzo ciekawi, jakie odpowiedzi znajdziemy w nowych punktach ankiet oraz jak informacje z ankiet przełożą się na działalność 
firm i ich relacje z interesariuszami. Wielokrotnie z wypiekami na twarzy słuchaliśmy, jak mierzyliście się Państwo z problemami i jak uparcie szukaliście  
rozwiązań, często kilkanaście razy dochodząc do ściany, by przy kolejnym podejściu rozbić ją jak skorupkę jajka. Z przyjemnością obserwowaliśmy Państwa 
dumę z pracowników, kiedy opowiadaliście o ich zaangażowaniu w szukanie rozwiązań korzystnych dla firmy, klientów, kontrahentów, czy środowiska.  
Co ciekawe, w wielu omawianych podczas audytu przypadkach, innowacje wcale nie wymagały ogromnych nakładów finansowych, choć takie  
również mieliśmy okazję podziwiać, wymagały jednak determinacji i odmienianej dziś przez wszystkie przypadki ciekawości – zagadką było nie to, czy się da,  
ale jak i kiedy się da! Fantastycznie było choć przez chwilę być częścią procesu zmiany, która dzięki wdrażanym przez Państwa innowacjom, stała się  
kolejnym krokiem w rozwoju. W Biuletynie zamieściliśmy krótkie podsumowanie pilotażowego badania poziomu innowacji w „Przedsiębiorstwach  
Fair Play” i nie ukrywam, że mamy po nim ochotę na więcej! Liczymy, że w kolejnym roku więcej firm zdecyduje się opisać pomysły i następujące po nich 
zmiany, a może te, o których przeczytacie lub usłyszycie Państwo podczas wręczania 13 tegorocznym Laureatom nagrody specjalnej za innowacyjność,  
zainspiruje Was do zadania sobie pytania, a co jeśli…? 

W Biuletynie znajdziecie Państwo również Laureatów pozostałych nagród, w tym nagród głównych programu – Statuetek, Debiutów Fair Play  
dla Beniaminków tegorocznej edycji, którzy zachwycili audytorów i Kapitułę, nagród za szczególną działalność proekologiczną, Laureatów tytułu Ambasador  
Fair Play w Biznesie dla osobowości polskiego biznesu, którzy codzienną postawą zaświadczają, że sukces w biznesie jest możliwy, przy stosowaniu zasad  
etyki oraz Laureatów nagród specjalnych - Platynowych i Diamentowych Statuetek (odpowiednio za 10 i 15 lat pozytywnej weryfikacji i uzyskiwanie  
tytułu „Przedsiębiorstwo Fair Play”), a także Laureatów absolutnie wyjątkowych – Semper Fidelis, którzy są z nami bez przerwy 20 lat! Wszystkim Państwu  
dziękujemy za zaufanie i zaświadczenie, że etyczny biznes, to jedyny, jaki warto prowadzić! 

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy, by kolejny rok był inspirujący i motywujący do szukania odpowiedzi na pytanie – co by tu  
jeszcze zmienić?! 

dr Mieczysław Bąk
Przewodniczący Komisji Ogólnopolskiej „Przedsiębiorstwo Fair Play” 
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ABM Spółka Akcyjna
Kraków, woj. małopolskie
www.abm.eu

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

ATMOMAT Szatkowski, Ryniec  
Spółka Jawna
Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
www.atmomat.com.pl

EWA Krotoszyn S.A.
Krotoszyn, woj. wielkopolskie
www.ewa-sa.pl

„Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o.  
Grupa IHAR”
Smolice, woj. wielkopolskie
www.hrsmolice.pl

Joyson Safety Systems Poland Sp. z o.o. 
Krzeszów, woj. dolnośląskie
www.joysonsafety.com

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji S.A. w Krakowie
woj. małopolskie
www.wodociagi.krakow.pl

Przedsiębiorstwo Produkcji  
Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A.
Wrocław, woj. dolnośląskie  
www.hasco-lek.pl

SABUR Sp. z o.o.
Warszawa, woj. mazowieckie
www.sabur.com.pl

SM SPEDITION Marcin Żurek
Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie  
www.smspedition.com

Souvre Internationale Sp. z o.o. Sp. k. 
Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie 
www.souvre.pl

TORPOL Sp. z o.o.
Grajewo, woj. podlaskie
www.torpol.grajewo.com

WZ EUROCOPERT Sp. z o.o.
Szczecinek, woj. zachodniopomorskie
www.wzeurocopert.com.pl

Laureaci XXii edycji programu

„przedsiębiorstwo fair play”

Nagroda główNa – Statuetka „PrzedSiębiorStwo Fair Play” 2019 

NomiNacja do Statuetki „PrzedSiębiorStwo Fair Play” 2019 

Miejskie Przedsiębiorstwo  
Komunikacyjne S.A. w Krakowie 
woj. małopolskie
www.mpk.krakow.pl

VOTUM S.A.
Wrocław, woj. dolnośląskie 
ww.votum-sa.pl
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ekamedica Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Spółka komandytowa 
Kozy, woj. śląskie
www.ekamedica.pl

Sieradzka Spółdzielnia mieszkaniowa
Sieradz, woj. łódzkie 
www.ssmsieradz.pl

debiut Fair Play w Programie „PrzedSiębiorStwo Fair Play” 2019

Firmy zawSze wierNe zaSadom Fair Play 
w programie „Przedsiębiorstwo Fair Play” już od 20 lat!

alter SPółka akcyjNa
Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie  
www.altersa.pl

dora metal Sp. z o.o.
Czarnków, woj. wielkopolskie  
www.grupadorametal.pl

edPol Food & innovation Sp. z o.o.
Łomża, woj. podlaskie  
www.edpol.net.pl

ita spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością Sp.k.
Poznań, woj. wielkopolskie  
www.ita-polska.com.pl

„lena wilków” sp. z o.o.
Nowy Kościół, woj. dolnośląskie  
www.lena.com.pl

„NeStro” PPHu Sp. z o.o.
Stare Olesno, woj. opolskie
www.nestro.pl

olimP laboratorieS Sp. z o.o.
Nagawczyna, woj. podkarpackie  
www.olimp-labs.pl

Państwowe Przedsiębiorstwo odzieżowe  
w Sieradzu, woj. łódzkie 
www.pposieradz.home.pl

PlaStmet Sp. z o.o. Sp.k.
Lubasz, woj. wielkopolskie  
www.plastmet.pl

PolPHarma Sa
Starogard Gdański, woj. pomorskie  
www.polpharma.pl

SlicaN Sp. z o.o.
Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie  
www.slican.pl

trotoN Sp. z o.o.
Ząbrowo, woj. zachodniopomorskie  
www.troton.com.pl

zakład Produkcyjno-usługowy  
„romeX” Sp. z o.o.  
Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie  
www.trainer.net.pl

wyróżNieNie za iNNowacje „PrzedSiębiorStwo Fair Play” 2019

wyróżNieNie za SzczególNą działalNość ProekologiczNą 
„PrzedSiębiorStwo Fair Play” 2019

corab Sp z o.o. 
Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie  
www.corab.com.pl

dąbrowskie wodociągi Spółka z o.o.  
w Dąbrowie Górniczej, woj. śląskie  
www.dabrowskie-wodociagi.pl
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tytuł HoNorowy SemPer FideliS „PrzedSiębiorStwo Fair Play” 2019 

kaNluX Sa
Radzionków, woj. śląskie 
www.kanlux.pl

NoVol sp. z o.o.
Komorniki, woj. wielkopolskie 
www.novol.pl

Przedsiębiorstwo Produkcji  
Farmaceutyczno-kosmetycznej ProFarm Sp. z o.o. 
Lębork, woj. pomorskie 
www.profarm.com.pl

PrzedSiębiorStwo ProdukcyjNo-
HaNdlowe „tor-Pal” Sp. z o.o.
Kwidzyn, woj. pomorskie 
www.tor-pal.com.pl

PrzedSiębiorStwo wodociągów  
i kaNalizacji SP. z o.o.
Rybnik, woj. śląskie  
www.pwik-rybnik.pl

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

tarczyŃSki SPółka akcyjNa
Ujeździec Mały, woj. dolnośląskie 
www.tarczynski.pl

„wodociągi kieleckie” Sp. z o.o.
Kielce, woj. świętokrzyskie 
www.wod-kiel.com.pl

zakład cHemiczNo-FarmaceutyczNy 
„FarmaPol” Sp. z o.o.
Poznań, woj. wielkopolskie  
www.farmapol.pl

Firmy zawSze wierNe zaSadom Fair Play 
w programie „Przedsiębiorstwo Fair Play” już od 20 lat!

wyróżNieNie za SzczególNą działalNość ProekologiczNą 
„PrzedSiębiorStwo Fair Play” 2019

w Programie „PrzedSiębiorStwo Fair Play”  
już od 21 lat!

dora metal Sp. z o.o.
Czarnków, woj. wielkopolskie  
www.grupadorametal.pl

okręgowa SPółdzielNia mleczarSka
Jasienica Rosielna, woj. podkarpackie  
www.osm-jasienica-rosielna.pl

PolmaSS S.a.
Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie  
www.polmass.eu

tFP Sp. z o.o.
Dziećmierowo, woj. wielkopolskie 
www.tfp.com.pl

 Laureaci XXii edycji Programu Promocji kuLtury Przedsiębiorczości „Przedsiębiorstwo Fair PLay”

„przedsiebiorstwo fair play 2019”
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aPeNa-remoNt Sp. z o.o.
Bielsko-Biała, woj. śląskie  
www.apena-remont.com.pl

aQua S.a.
Bielsko-Biała, woj. śląskie  
www.aqua.com.pl

elwoz budownictwo Spółka z o.o.
Szklana, woj. pomorskie 
www.elwoz.pl

konsorcjum olejów Przepracowanych - 
organizacja odzysku opakowań i olejów 
Spółka akcyjna
Jedlicze, woj. podkarpackie  
www.konsorcjum.jedlicze.com.pl

„lena wilków” sp. z o.o. 
Nowy Kościół, woj. dolnośląskie  
www.lena.com.pl

metalko Sp. z o.o.
Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie  
www.metalko.com.pl

Przedsiębiorstwo budownictwa inżynieryjnego 
Sp. z o.o.
Suwałki, woj. podlaskie  
www.pbisuwalki.pl

zakład rozbioru i PakowaNia mięSa 
„mogral” grzegorz grabowSki
Powiercie, woj. wielkopolskie  
www.mogral.pl

diameNtowa Statuetka „PrzedSiębiorStwo Fair Play” 2019 
w programie „Przedsiębiorstwo Fair Play” od 15 lat!
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diameNtowa Statuetka „PrzedSiębiorStwo Fair Play” 2019 
w programie „Przedsiębiorstwo Fair Play” od 15 lat!

 Laureaci XXii edycji Programu Promocji kuLtury Przedsiębiorczości „Przedsiębiorstwo Fair PLay”

„przedsiebiorstwo fair play 2019”

PlatyNowa Statuetka „PrzedSiębiorStwo Fair Play” 2019
w programie „Przedsiębiorstwo Fair Play” od 10 lat!

amwiN Sp. z o.o. Sp. k., 
Września, woj. wielkopolskie
www.amwin.pl

Frankonia-Poland Sp. z o.o.
Dzierżoniów, woj. dolnośląskie
www.frankonia-solutions.com

kgHm metraco S.a.
Legnica, woj. dolnośląskie
www.metraco.pl

NiPPleX Sp. z o.o.
Łuków, woj. lubelskie
www.nipplex.pl

oXytoP Sp. z o.o., 
Antoninek, woj. wielkopolskie
www.oxytop.pl

PPHu FokuS radosław Fibner  
waldemar Staszak
Pieruszyce, woj. wielkopolskie
www.fokus-kotly.pl

PrzedSiębiorStwo budowlaNe  
budoteX Sp. z o.o.
Wrocław, woj. dolnośląskie
www.budotex.pl

Przedsiębiorstwo inżynieryjno-budowlane 
„budecoN” S.a.
Sosnowiec, woj. śląskie
www.budecon.pl

recaro aircraft Seating Polska Sp. z o.o. 
Świebodzin, woj. lubuskie
www.recaro-as.com

SieroSławSki grouP jan Sierosławski
Mielec, woj. podkarpackie
www.sieroslawskigroup.pl

SoftHard Spółka akcyjna
Płock, woj. mazowieckie
www.softhard.com.pl

„SPołem” Powszechna Spółdzielnia 
Spożywców „robotNik” w zamościu
woj. lubelskie
www.spolem-zamosc.pl

włodaN andrzej włodarczyk Spółka jawna 
Porszewice, woj. łódzkie
www.wlodan.pl

zakład energetyki cieplnej Sp. z o.o.
Pabianice, woj. łódzkie
www.zec.pabianice.pl

zakład PrzetwórStwa mięSNego „grot”  
j. grot Sp. j.
Starowa Góra, woj. łódzkie
www.zpmgrot.pl

zakład usług Podwodnych i technicznych  
denis andrzej
Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
www.zupit.pl

ziel-bruk makarewicz
Płoty, woj. lubuskie
www.zielbruk.pl
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eugeniusz Szatkowski
Współwłaściciel 
ATMOMAT Szatkowski, Ryniec Spółka Jawna
Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie

andrzej buchcik
Prezes Zarządu 
BRUK Sp. z o.o. 
Czyżowice, woj. śląskie 

władysław leśniczak
maria leśniczak 
Właściciele
CM Wolsztyn Sp. z o.o.
Wolsztyn, woj. wielkopolskie

katarzyna kozłowska-addante
Prezes Zarządu;
zygmunt kozłowski 
Wiceprezes  
ELWIND Sp. z o.o.
Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

marek malinowski
Prezes Zarządu
IŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
INSTALACYJNO-BUDOWLANE Sp. z o.o. 
Iława, woj. warmińsko-mazurskie

kazimierz Pollak i michał wieczorowski 
Współwłaściciele  
ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 
Poznań woj. wielkopolskie

jakub Nowak
Prezes Zarządu
JNT Group S.A. Sp.K.
Dobroń, woj. łódzkie 

beata urbaniak
Prezes Zarządu
Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe „KOMBUS” sp. z o.o. 
Czołowo, woj. wielkopolskie

edward jacek kwarciak
Prezes Zarządu 
Krakowskie Zakłady Automatyki S.A.
Kraków, woj. małopolskie 

Filip Nowakowski
Prezes Zarządu;  
Paweł olewiński
Wiceprezes Zarządu
NOVOL sp. z o.o.
Komorniki, woj. wielkopolskie 

Stanisław jedliński
Prezes Zarządu
OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o.
Nagawczyna, woj. podkarpackie 

ireneusz ziemiński
Prezes; 
andrzej Szmit
Współwłaściciel
P.U.P.H. „TECHTRANS” S.J. Andrzej Szmit 
i Ireneusz Ziemiński 
Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie

jacek głowacki 
Dyrektor Generalny 
Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. 
Nowa Sarzyna, woj. podkarpackie

józef Serafin
Prezes Zarządu; 
anna Serafin 
Dyrektor ds. finansowych   
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE 
„FARES” SP. Z O.O.
Kraków, woj. małopolskie

anna mundzia
Prezes Zarządu 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego  
w Zgierzu Sp. z o.o., woj. łódzkie

andrzej walkowiak  
Współwłaściciel   
„WALBET” A.D.K. Walkowiak Sp. j.  
Miejska Górka, woj. wielkopolskie

wojciech kęsy
Prezes Zarządu 
ZAKŁAD CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNY 
„FARMAPOL” Sp. z o.o.
Poznań, woj. wielkopolskie

marian Płóciniczak
Właściciel
ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH  
I OGRZEWCZYCH Marian Płóciniczak
Stęszew, woj. wielkopolskie

ewa tomaszewska 
Prezes Zarządu 
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
Konin, woj. wielkopolskie 

tytuł ambaSador Fair Play w bizNeSie „PrzedSiębiorStwo Fair Play” 2019
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woj. dolnośląskie

semper fidelis i certyfikat

• TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały, www.tarczynski.pl

diamentowa statuetka i certyfikat

•  „Lena Wilków” sp. z o.o., Nowy Kościół, www.lena.com.pl

platynowa statuetka i certyfikat

• Frankonia-Poland Sp. z o.o., Dzierżoniów,  
www.frankonia-solutions.com 

• KGHM METRACO S.A., Legnica, www.metraco.pl
• PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE BUDOTEX Sp. z o.o.,  

Wrocław, www.budotex.pl

platynowy laur (certyfikat specjalny)

• Joyson Safety Systems Poland Sp. z o.o., Krzeszów,  
www.joysonsafety.com

brązowy laur (certyfikat specjalny)

• ARRA GROUP Sp. z o.o. Sp.k., Głogów, www.arra.pl

certyfikat

• Mimari Michał Mirocha, Wrocław, www.mimari.com.pl
• P.P.H. „WADEX” S.A., Wrocław, www.wadex.pl
• Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A.,  

Wrocław, www.hasco-lek.pl
• Selly Sp. z o.o., Królikowice, www.selly.pl
• SI-Consulting Sp. z o.o., Wrocław, www.si-consulting.pl
• VOTUM S.A., Wrocław, www.votum-sa.pl

woj. kujawsko-pomorskie

diamentowa statuetka i certyfikat

• METALKO Sp. z o.o., Bydgoszcz, www.metalko.com.pl

platynowa statuetka i certyfikat

• Zakład Usług Podwodnych i Technicznych Denis Andrzej,  
Toruń, www.zupit.pl

platynowy laur (certyfikat specjalny)

• BIURO PLUS JANOWSCY SP. J., Toruń, www.hurtjano.com.pl 
• Biuromax – Balcer Sp. z o.o., Bydgoszcz, www.biuromax-balcer.pl 
• Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI”, Bydgoszcz,  

www.smbudowlani.pl

złoty laur (certyfikat specjalny)

• PPHU POLIMAT Roman Brejecki, Przedbojewice, www.polimat.com.pl

srebrny laur (certyfikat specjalny)

• ASTEX-PUCZYŃSCY TYNKI KLEJE FARBY, Otłoczyn, www.astex-tynki.pl 
• Dienes Polska Sp. z o.o., Inowrocław, www.dienes.com.pl 
• EUROTHERM NIEWIADOMSCY, Inowrocław,  

www.eurotherm-niewiadomski.pl 
• Sanatorium Uzdrowiskowe „Przy Tężni”im. dr Józefa Krzymińskiego  

w Inowrocławiu s.p.z.o.z., www.przytezni.pl

złota statuetka i certyfikat

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

złoty certyfikat

• FABRYKA OBRABIAREK DO DREWNA Sp. z o.o., Bydgoszcz,  
www.fod.com.pl 

• Souvre Internationale Sp. z o.o. Sp. k., Inowrocław, www.souvre.pl
• Tele-Serwis sp. z o.o., Grudziądz, www.tele-serwis.com.pl

certyfikat

• ATMOMAT Szatkowski, Ryniec Spółka Jawna, Włocławek,  
www.atmomat.com.pl

• BIn-Montaż Sp. z o.o., Białe Błota, www.binbiuro.pl
• BIPROMASZ Sp. z o.o. Sp.k., Bydgoszcz, www.bipromasz.pl
• BYDGOSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO  

SPÓŁKA Z O.O., Bydgoszcz, www.btbs.pl
• ELWIND Sp. z o.o., Bydgoszcz, www.elwind.pl
• ENVIO GROUP POLAND SP. Z O.O. SP.K, Bydgoszcz,  

www.enviogroup.com
• Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Bydgoszcz,  

www.fordonskasm.pl
• Klinika Uzdrowiskowa „Pod Tężniami” Im. Jana Pawła II  

Spółdzielnia Usług Medycznych, Ciechocinek, www.podtezniami.pl
• Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.,  

Włocławek, www.mpec.com.pl
• Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o., Bydgoszcz,  

www.mzk.bydgoszcz.pl
• POLMASS S.A., Bydgoszcz, www.polmass.eu
• PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ  

„SANIKO” SP. Z O.O., Włocławek, www.saniko.com.pl
• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAT-BUD Sp. z o.o. Sp. k.,  

Rozgarty, www.matbud-torun.pl
• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STALEX Ireneusz Kaczorowski,  

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

Inowrocław, www.corpinex.pl
• SLICAN Sp. z o.o., Bydgoszcz, www.slican.pl
• Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Toruń,  

www.ttbs.pl
• „VIP” S.D. Pikul Spółka Jawna, Lubicz Górny k/Torunia,  

www.vipdystrybucja.pl

certyFikaty i nagrody Przyznane w Programie 

„przedsiębiorstwo fair play” 2019
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woj. lubelskie

platynowa statuetka i certyfikat

• NIPPLEX Sp. z o.o., Łuków, www.nipplex.pl
• „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „ROBOTNIK”  

w Zamościu, www.spolem-zamosc.pl

platynowy laur (certyfikat specjalny)

• ERKADO Sp. z o.o., Gościeradów-Folwark, www.erkado.pl

certyfikat

• DAEWON EUROPE, Lublin, www.daewonspring.com
• Drukarnia EMBE PRESS S. Bezdek, M. Mamczarz Sp. z o.o., Lublin, 

www.mbpress.pl
• MEGATEM EC-LUBLIN Sp. z o.o., Lublin, www.megatem-ec.pl
• Zakład Stolarsko-Budowlany Serhej Zdzisław, Łomazy, www.serhej.pl

woj. lubuskie

platynowa statuetka i certyfikat

• RECARO Aircraft Seating Polska Sp. z o.o., Świebodzin,  
www.recaro-as.com

• ZIEL-BRUK MAKAREWICZ, Płoty, www.zielbruk.pl

certyfikat

• DBW POLSKA Sp. z o.o., Górzykowo, www.dbw.de
• Fabryka Maszyn i Urządzeń Gastronomicznych „KROMET” Sp. z o.o., 

Krosno Odrzańskie, www.kromet.com.pl
• ICT Poland Sp. z o.o., Kostrzyn nad Odrą, www.foxy.com.pl
• P. W. „FAST” Sp. z o.o., Zielona Góra, www.fast.zgora.pl
• Piekarnia Zbigniew Matląg, Zimna Brzeźnica, 
• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „RPR” Rudolf Piotr Różański,  

Zielona Góra, www.rpr.zgora.pl
• SANITEX Sp. z o.o., Gorzów Wielkopolski, www.sanitex.com.pl
• Viviamo Sp.z o.o., Gorzów Wielkopolski, www.lgk.pl

woj. łódzkie

platynowa statuetka i certyfikat

• WŁODAN Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna, Porszewice,  
www.wlodan.pl

• Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Pabianice,  
www.zec.pabianice.pl 

• ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO „GROT” J. Grot Sp. J.,  
Starowa Góra, www.zpmgrot.pl 

platynowy laur (certyfikat specjalny)

• DANAK Sp. z o.o. Sp. k., Łódź, www.danak.pl

brązowy laur (certyfikat specjalny)

• Commercecon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.,  
Konstantynów Łódzki, www.commercecon.pl

złota statuetka i certyfikat

• 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

złoty certyfikat

• Exaco sp. z o.o., Łódź, www.exaco.pl

certyfikat

• ECOMESS Sp. z o.o., Zgierz, www.ecomess.pl
• Firma „W.LEWANDOWSKI” P.H.U., Łódź, www.lewandowski.com.pl
• JNT Group S.A. Sp.K., Dobroń, www.janton.pl
• Konsorcjum Projektowo-Wykonawcze „EKOBUDOWA” Sp. z o.o.,  

Bełchatów, www.ekobudowa.com.pl
• MILKPOL S.A., Czarnocin, www.milkpol.com.pl
• Netmi Group Maciej Miś, Beata Miś s.c., Łódź, www.netmi.pl
• OCMER Sp. z o.o., Łódź, www.ocmer.com.pl
• Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Pabianice,  

www.psm-pabianice.pl
• Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe w Sieradzu,  

www.pposieradz.com.pl
• PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o., Pabianice, www.hartmann.pl
• Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Produkcyjne „INKOM” Sp. z o.o.,  

Bełchatów, www.inkom-belchatow.com.pl
• PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA GASTRONOMICZNEGO  

„PERFECT PLUS” Sp. z o.o., Łódź, www.perfect-plus.pl
• Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Sieradz, www.ssmsieradz.pl
• „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o., Kleszczów,  

www.solpark-kleszczow.pl
• SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW „ZGODA’’, Konstantynów Łódzki,  

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

www.tbs.zgierz.pl

woj. małopolskie

platynowy laur (certyfikat specjalny)

• Flavon Group Polska Sp. z o.o., Kraków, www.flavonmax.com

certyfikat

• ABM Spółka Akcyjna, Kraków, www.abm.eu
• Atu Logistic Spółka z o.o. Spółka Komandytowa, Kraków,  

www.atulogistic.com.pl
• BT Electronics sp. z o.o., Kraków, www.bte.pl
• CARSOLUTIONS SP. Z O.O. SP.K, Kraków, www.carsolutions.pl
• FIRMA JANEX Sp. z o.o., Kraków, www.janexkrakow.pl
• FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA SEMACO JERZY SKAŁOŃ,  

MAREK STROJNIAK SPÓŁKA JAWNA, Kraków, www.semaco.com.pl
• HAKO POLSKA Sp. z o.o., Kraków, www.hako.pl
• Krakowskie Zakłady Automatyki S.A., Kraków, www.kza.com.pl
• Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie,  

www.mpk.krakow.pl
• Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie, 

www.wodociagi.krakow.pl
• Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 

Oświęcim, www.otbs.eu
• PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE „FARES”  SP. Z O.O., 

Kraków, www.fares.pl

10



woj. mazowieckie

platynowa statuetka i certyfikat

• SoftHard Spółka Akcyjna, Płock, www.softhard.com.pl

srebrny laur (certyfikat specjalny)

• Marek Wójcik „Wemaa”, Płock, www.wemaa.pl

złota statuetka i certyfikat

• „LESZNOWOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE”  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, 
www.lpk-lesznowola.pl 

• Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów „Serwis Box” S.C., Piaseczno, 
www.serwisbox.pl

złoty certyfikat

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

certyfikat

• ATHENASOFT Sp. z o.o., Warszawa, www.ath.pl
• EURO-TRUCK SP. Z O.O., Mroków k/ Warszawy, www.euro-truck.pl
• IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o., Milejowice, www.ireks.pl
• LEGALITY, Warszawa, www.legality.com.pl
• Lignumsoft Adam Wileński, Kobyłka, www.lignumsoft.pl
• PODKOWA SP. Z O.O. TRANSPORT I SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA, 

Mroków k/ Warszawy, www.podkowatransport.eu
• SABUR Sp. z o.o., Warszawa, www.sabur.com.pl

woj. opolskie

srebrny laur (certyfikat specjalny)

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

certyfikat

• Kancelaria Bezpieczeństwo Informacji Bożena Krawczuk, Opole, 
www.kancelariaabi.pl

• Multiserwis Sp. z o.o., Krapkowice, www.multiserwis.com.pl
• Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o., Krapkowice, www.skn.pl

woj. podkarpackie

diamentowa statuetka i certyfikat

• Konsorcjum Olejów Przepracowanych - Organizacja Odzysku  
Opakowań i Olejów Spółka Akcyjna, Jedlicze,  
www.konsorcjum.jedlicze.com.pl

platynowa statuetka i certyfikat

• SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski, Mielec,  
www.sieroslawskigroup.pl

platynowy laur (certyfikat specjalny)

• EAE ELEKTRONIK Spółka z o.o., Sanok, www.eae-elektronik.pl 
• „KPB-DEVELOPMENT” Sp. z o.o., Krosno, www.kpb-development.pl 

• MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Sp. z o.o., Rzeszów, 
www.mzbm.rzeszow.pl

• RYMATEX Sp. z o.o., Rymanów, www.rymatex.com.pl 
• TELTAR KOBIELSKI i SECH Sp.J., Chmielów, www.teltar.pl

srebrny laur (certyfikat specjalny)

• P.P.U.H. „DO-MET” Dominik Wyciszkiewicz, Sanok, www.do-met.pl

brązowy laur (certyfikat specjalny)

• „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

złota statuetka i certyfikat

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

• Energia Euro Park Spółka z o.o., Mielec, www.eepark.pl 
• Firma Exportowo-Importowa SERWIS KOP Wacław Rędziniak Sp. J., 

Rzeszów, www.serwiskop.pl

złoty certyfikat

• SB COMPLEX Sp.  z o.o. Sp. k., Rzeszów, www.sbcomplex.com 
• Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp.  z o.o., Jasło,  

www.zpsgamrat.pl

certyfikat

• CADWAY AUTOMOTIVE Sp. z o.o., Jasionka,  
www.cadway-automotive.com

• DOBROWOLSCY Sp. z o.o., Wadowice Górne, www.dobrowolscy.pl
• ENERVIGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Mielec,  

www.agregaty-mielec.pl
• ENESTA Sp. z o.o., Stalowa Wola, www.enesta.pl
• FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „SZIK” H.SZYDEŁKO Sp.j., Tyczyn, 

www.szik.pl
• FOLRES Sp. z o.o., Rzeszów, www.folres.pl
• GEORES Sp. z o.o., Rzeszów, www.geores.pl
• MEBLE Resmar Zenon Marszał, Nienadówka, www.resmar.pl
• OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA, Jasienica Rosielna,  

www.osm-jasienica-rosielna.pl
• OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o., Nagawczyna, www.olimp-labs.pl
• Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.,  

Nowa Sarzyna, www.ens.pl
• Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MATEO” Stanisław Cabaj, 

Dębica, www.mateodebica.com.pl
• STOLARSTWO Tomasz Wróbel, Ulanów, www.sklep-wrobel.pl
• SUEZ Izolacje Budowlane Sp. z o.o., Rzeszów, www.suez.com.pl
• VOSTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Zarzecze, 

www.voster.pl
• Zakład Usług Elektroenergetycznych „EL-CHEM” Sp. z o.o.,  

Nowa Sarzyna, www.elchem.eu

woj. podlaskie

diamentowa statuetka i certyfikat

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

złoty certyfikat

• TORPOL Sp. z o.o., Grajewo, www.torpol.grajewo.com
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certyfikat

• EDPOL Food & Innovation Sp. z o.o., Łomża, www.edpol.net.pl
• Fargotex Sp. z o.o., Łomża, www.fargotex.pl

woj. pomorskie

semper fidelis i certyfikat

• Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutyczno-Kosmetycznej  
PROFARM Sp. z o.o., Lębork, www.profarm.com.pl

• PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „TOR-PAL”  
Sp. z o.o., Kwidzyn, www.tor-pal.com.pl

diamentowa statuetka i certyfikat

• ELWOZ Budownictwo Spółka z o.o., Szklana, www.elwoz.pl

certyfikat

• FLOWAIR GŁOGOWSKI I BRZEZIŃSKI SP. J., Gdynia, www.flowair.pl
• Goodvalley Agro S.A., Przechlewo, www.goodvalley.com
• INTECH Engineering Sp. z o.o., Gdańsk, www.intech.eu
• KBR Poland Sp. z o.o., Kwidzyn, www.kbrpoland.com
• POLPHARMA SA, Starogard Gdański, www.polpharma.pl
• UNISOFT Sp. z o.o., Gdynia, www.unisoft.com.pl

woj. śląskie

semper fidelis i certyfikat

• KANLUX SA, Radzionków, www.kanlux.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

diamentowa statuetka i certyfikat

• APENA-REMONT Sp. z o.o., Bielsko-Biała, www.apena-remont.com.pl
• AQUA S.A., Bielsko-Biała, www.aqua.com.pl

platynowa statuetka i certyfikat

• Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „BUDECON” S.A.,  
Sosnowiec, www.budecon.pl

platynowy laur (certyfikat specjalny)

• Przedsiębiorstwo Elektromontażowe „Kazimierz Zawada” Sp. z o.o., 
Pszczyna, 

• TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. w Chorzowie, www.tram-silesia.pl

złota statuetka i certyfikat

• RISER.domy Sp. z o.o., Jaworzno, www.riserdomy.pl 
• XENAKIS DEVELOPMENT Sp. z o.o. Sp. K., Świętochłowice,  

www.xenakis.pl

złoty certyfikat

• Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 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

certyfikat

• ADIENT SEATING POLAND SP. Z O.O. Oddział w Bieruniu,  
www.adient.com

• BRUK Sp. z o.o., Czyżowice, www.bruk.info.pl
• Dąbrowskie Wodociągi Spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej,  

www.dabrowskie-wodociagi.pl
• EkaMedica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

Spółka Komandytowa, Kozy, www.ekamedica.pl
• EKOMAX Sp. z o.o., Gliwice, www.ekomax.com.pl
• Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A., Jastrzębie-Zdrój, 

www.jzwik.com.pl
• Johnson Electric Poland sp. z o.o., Będzin, www.johnsonelectric.com
• KATOWICKIE TBS Sp. z o.o., Katowice, www.tbs.katowice.pl
• Keystone Consulting Sp. z o.o., Katowice, www.keystone.com.pl
• KOMART Sp. z o.o., Knurów, www.komart.pl
• POLSPRZĘT Janusz Morawiec, Goleszów, www.polsprzet.pl
• Proof-Tech Sp. z o.o., Gliwice, www.proof-tech.com
• Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” Spółka z ograniczoną  

odpowiedzialnością, Bielsko-Biała, www.therma.bielsko.pl
• Przedsiębiorstwo Prefabrykacji Górniczej „PREFROW” Spółka z o.o., 

Rybnik, www.prefrow.com.pl
• Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o., Żory, 

www.pwikzory.pl
• QNT SYSTEMY INFORMATYCZNE Sp. z o.o., Zabrze, www.qnt.pl
• RISER Sp. z o.o., Jaworzno, www.riser.pl
• SERTOP Sp. z o.o., Tychy, www.sertop.com.pl
• WizjaNet Sp. z o.o., Bielsko-Biała, www.wizja.net
• ZAKŁAD REMONTOWO-USŁUGOWY ANDRZEJ ŁUKOWICZ, Sosnowiec, 
• Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa  

Społecznego Sp. z o.o., Zabrze, www.zbm-tbs.zabrze.pl
• ZIAD Bielsko-Biała S.A., Bielsko-Biała, www.ziad.bielsko.pl
• ZPWiK Sp. z o.o., Zabrze, www.wodociagi.zabrze.pl

woj. świętokrzyskie

semper fidelis i certyfikat

• „WODOCIĄGI KIELECKIE” Sp. z o.o., Kielce, www.wod-kiel.com.pl

woj. warmińsko-mazurskie

platynowy laur (certyfikat specjalny)

• Corab Sp z o.o., Olsztyn, www.corab.com.pl

srebrny laur (certyfikat specjalny)

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

złota statuetka i certyfikat

• „VILL-MED” CENTRUM MEDYCZNE LEŚNICZAK & SYN, Giżycko,  
www.vill-med.pl
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certyfikat

• IŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-BUDOWLANE  
Sp. z o.o., Iława, www.ipib.pl

• P.U.P.H. „TECHTRANS” S.J. Andrzej Szmit i Ireneusz Ziemiński, Elbląg, 
www.techtrans.com.pl

woj. wielkopolskie

semper fidelis i certyfikat

• NOVOL sp. z o.o., Komorniki, www.novol.pl
• ZAKŁAD CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNY „FARMAPOL” Sp. z o.o.,  

Poznań, www.farmapol.pl

diamentowa statuetka i certyfikat

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

platynowa statuetka i certyfikat

• AMWIN Sp. z o.o. Sp. k., Września, www.amwin.pl 
• OXYTOP Sp. z o.o., Antoninek, www.oxytop.pl 
• PPHU FOKUS Radosław Fibner Waldemar Staszak, Pieruszyce,  

www.fokus-kotly.pl

platynowy laur (certyfikat specjalny)

• WIERTCONSULTING Sp. z o.o., Poznań, www.wiertconsulting.pl 
• WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W KALISZU,  

www.word.kalisz.pl 
• WOOD-MIZER INDUSTRIES Sp. z o.o., Koło, www.woodmizer.pl

złoty laur (certyfikat specjalny)

• PLASTMET Sp. z o.o. Sp. K., Lubasz, www.plastmet.pl

srebrny laur (certyfikat specjalny)

• Niepubliczne Przedszkole „Małych Odkrywców”, Rawicz,  
• STANISŁAWSKI - Jerzy Stanisławski, Zduny,

brązowy laur (certyfikat specjalny)

• „Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR”, Smolice,  
www.hrsmolice.pl

złoty certyfikat

• KiK Sp. z o.o. Sp. komandytowa, Ostrzeszów, www.kik-group.pl 
• SM SPEDITION Marcin Żurek, Ostrów Wielkopolski,  

www.smspedition.com

certyfikat

• ALTER SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnowo Podgórne, www.altersa.pl
• ANDRE ABRASIVE ARTICLES Sp. z o.o. Sp. k., Koło,  

www.andre.com.pl
• ASD Toyota Ukleja Spółka Jawna oddział Ujście, Suchy Las, Złotkowo 

oraz Lexus w Poznaniu, www.toyota-ukleja.pl
• CARGILL POLAND Sp. z o.o. Oddział w Kiszkowie, www.lnb.pl
• CM Wolsztyn Sp. z o.o., Wolsztyn, www.centrummedyczne.info
• DORA METAL Sp. z o.o., Czarnków, www.grupadorametal.pl
• EFAR SP. JAWNA, Poznań, www.efar.com.pl

• EWA Krotoszyn S.A., Krotoszyn, www.ewa-sa.pl
• FAN-PAK POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

Spółka komandytowa, Poznań, www.fanpak.pl
• FIRMA BUDOWLANA MAREK ANTCZAK, Kalisz, www.antczak.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
• Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o. z siedzibą  

w Straszkowie, www.khbc.pl
• MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI  

Sp. z o.o., Konin, www.mzgok.konin.pl
• Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - KONIN Sp. z o.o.,  

Konin, www.mpec.konin.pl
• POLASZEK GROUP Łukasz Polaszek, Leszno, www.polaszekleszno.pl
• POLICON Sp. z o.o., Złotniki, www.policon.pl
• PPH Agronas Sp. z o.o., Koło, www.agronas.pl
• Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A., Kalisz, www.puk.net.pl
• PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „SEGLA” Baryła Florczak  

spółka jawna, Osiek Mały, www.segla.com.pl
• REAL LESZNO Sp. z o.o. Sp.k., www.realleszno.pl
• TFP Sp. z o.o., Dziećmierowo, www.tfp.com.pl
• „TFP-GRAFIKA” SP. Z O.O., Śrem, www.tfpgrafika.com.pl
• „TIP-TOPOL” Sp. z o.o., Pobiedziska, www.tiptopol.com.pl
• „WALBET” A.D.K. Walkowiak Sp. j., Miejska Górka, www.walbet.pl
• ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH I OGRZEWCZYCH  

Marian Płóciniczak, Stęszew, www.ziso.net.pl
• Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., Konin, www.zuokonin.pl

woj. zachodniopomorskie

certyfikat

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

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy, że jesteście z nami!

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

 Laureaci XXii edycji Programu Promocji kuLtury Przedsiębiorczości „Przedsiębiorstwo Fair PLay”

„przedsiebiorstwo fair play 2019”
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iNNowacyjNość PrzedSiębiorStw Fair Play

tegoroczna edycja programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” przebiegała pod hasłem patrzenia w przyszłość i budowania przewagi  
konkurencyjnej dzięki innowacjom. Przedsiębiorstwa biorące udział w programie, to z reguły firmy stosujące nowatorskie rozwiązania  
w zakresie budowania relacji ze społecznością lokalną, pracownikami i kontrahentami. te obszary działania firm są dostrzegane 
przez audytorów od początku funkcjonowania programu. w tym roku zdecydowaliśmy się nagrodzić także wyjątkowe inwestycje  
w zakresie bardziej tradycyjnie pojmowanych innowacji, tj.: produktowych, procesowych czy też w zakresie rozwiązań marketingowych 
i organizacyjnych. innowacyjność w tych obszarach, pomimo znaczących wysiłków instytucji odpowiedzialnych za warunki  
prowadzenia działalności gospodarczej, nie jest najmocniejszą stroną krajowej gospodarki. Pozycja polskich przedsiębiorców  
w międzynarodowych rankingach od lat pozostaje praktycznie bez zmian. ciągle znajdujemy się w gronie tzw. naśladowców, a nie  
w gronie kreatorów nowych rozwiązań produktowych czy organizacyjnych. 

Przygotowując XXii edycję programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, staraliśmy się ustalić, w jakim stopniu budowanie dobrych  
relacji z interesariuszami firm, przekłada się na zainteresowanie wdrażaniem innowacji. na potrzeby naszego pilotażowego badania  
przyjęliśmy, że „innowacja to wynik wszystkich działań o charakterze naukowym, technicznym, organizacyjnym, finansowym  
i komercyjnym, które rzeczywiście doprowadziły lub miały w zamierzeniu doprowadzić do wdrożenia zmian w zakresie produktów, 
procesów, organizacji, marketingu”. 

  

innowacje – przywilej duŻycH i boGatycH? 

Zebrane podczas tegorocznych audytów dane pokazują, że innowacyjność cechuje wszystkie grupy wielkościowe „Przedsiębiorstw Fair Play”. Co ciekawe,  
najwięcej innowacji zgłaszają firmy średnie, choć niemal równie aktywne są firmy małe. Jedynie mikro przedsiębiorstwa w mniejszym stopniu działają na polu 
wdrażania innowacji. Poniższy wykres pokazuje rozkład wielkościowy firm innowacyjnych tegorocznej edycji. 

Wykres 1. Wielkość firm zgłaszających innowacje w XXII edycji programu.  
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innowacje – skąd pieniądze? 

Z ankiet firm oraz raportów audytorów wynika, że „Przedsiębiorstwa Fair Play” w latach 2016-2018 zainwestowały w działalność innowacyjną ponad  
253 miliony złotych i wprowadziły co najmniej 82 innowacje. Poniższy wykres pokazuje źródła finansowania innowacji firm biorących udział w programie. 

Wykres 2. Źródła finansowania innowacji w firmach biorących udział w programie. 

Jak wynika z uzyskanych informacji, w największym zakresie innowacje finansowane są ze źródeł własnych przedsiębiorstw. Środki własne firm pozwalają  
w przeważającej części finansować wszystkie typy innowacji. Tylko kilka procent opisanych przez uczestników programu innowacji było finansowanych  
kredytem bankowym. Większe natomiast znaczenie niż kredyty bankowe mają dla finansowania innowacji środki unijne. Fundusze UE pozwalają pokryć  
niemal 20% kosztów wprowadzania innowacji w usługach i po niemal 4% innowacji organizacyjnych i produktowych. Uzyskane dane wyraźnie pokazują,  
że myślenie innowacyjne towarzyszy „Przedsiębiorstwom Fair Play” na co dzień, ponieważ środki przeznaczane na budowanie innowacyjności w polskich  
firmach, są środkami, które przedsiębiorstwa wygospodarowują z zysków w ramach prowadzonej działalności. Można więc przyjąć, że wszelkie działania  
ze strony państwa, które pozwolą ograniczyć koszty prowadzenia działalności, w tym również zmniejszenie obciążeń podatkowych, umożliwi firmom  
zwiększenie nakładów na rozwój, w tym na wprowadzanie większej liczby innowacji. 

innowacje – ile kosztuje zmiana? 

„Przedsiębiorstwa Fair Play” bardzo efektywnie gospodarują nakładami na innowacje. Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań nie zawsze związane jest  
z wysokimi nakładami finansowymi. Rozkład wydatków na poszczególne rodzaje innowacji pokazują kolejne trzy wykresy.

 
Wykres 3. Innowacje produktowe

innowacyjnośĆ w Programie Promocji kuLtury Przedsiębiorczości „Przedsiębiorstwo Fair PLay”

„przedsiebiorstwo fair play 2019”
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Wykres 4. Innowacje w procesach

Wykres 5. Innowacje w marketingu i rozwiązaniach organizacyjnych

Jak pokazują powyższe wykresy, szereg innowacji udało się wprowadzić dzięki nakładom niższym niż 10 tysięcy złotych. Stosunkowo niewielkich  
środków, w wysokości kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy złotych wymagały na przykład innowacje marketingowe i organizacyjne. Natomiast znacznie wyższych  
nakładów wymagały innowacje produktowe, jednak również w tej grupie ponad 20% innowacji udało się wprowadzić przy nakładach nie przekraczających  
100 tysięcy złotych. 

innowacje – kto ma na to czas? 

„Przedsiębiorstwa Fair Play”, dzięki realizowanym w codziennej działalność wartościom etycznym, wpływającym na ich relacje z pracownikami, mają  
przywilej i możliwość korzystania z wiedzy i zaangażowania swoich pracowników, ponieważ, jak wyszło również w takcie badania, to właśnie pracownicy  
są najczęściej katalizatorem zmian i inicjatorami wprowadzanych innowacji. Warto też wspomnieć, że wielu przedsiębiorców dostrzega i docenia  
innowacyjny pierwiastek własnego zespołu i dodatkowo motywuje pracowników do szukania nowych rozwiązań, na przykład poprzez organizowanie konkursów  
na najlepszy pomysł racjonalizatorski, w którym przewidziane są nagrody dla pracowników, których pomysły zostaną wdrożone. Innym elementem  
pozytywnie wpływającym na kreatywne myślenie pracowników jest zmiana organizacji pracy w firmie na międzyzespołową, czy projektową, w ramach  
której przy jednym projekcie pracują pracownicy różnych działów, motywując się i pomagając w miejscach, gdzie projekt mógłby utknąć. Jeszcze innym  
stosowanym pomysłem na pobudzenie kreatywności, a co za tym idzie innowacyjności, jest sprzyjająca kultura organizacyjna w firmie, w której szanuje się pomysły  
i zdanie innych, docenia się nawet najmniejsze zmiany, choćby na własnym stanowisku pracy, w której na porządku dziennym organizowane są burze  
mózgu i w której ogromną wagę przykłada się do procesu rekrutacji, co już na wstępnym etapie pozwala wyłaniać kandydatów idealnie pasujących do zespołu,  
charakteryzujących się pasją oraz umiejętnością przełożenia pomysłu na proces. Źródła innowacyjnych pomysłów pokazuje kolejny wykres 6.
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Wykres 6. Źródła innowacyjnych pomysłów.
 

Inspiracji dostarczają przede wszystkim pracownicy kadry kierowniczej. Można jednak zauważyć, że „Przedsiębiorstwa Fair Play” są bardziej od ogółu firm  
w Polsce otwarte na propozycje innych grup pracowników. W przypadku firm innowacyjnych w Polsce kierownictwo firm odpowiada aż za 71%  
prowadzanych innowacji. Wśród uczestników tegorocznej edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” kadra kierownicza odpowiada za 20-37% innowacji.  
Wyraźnie widoczna jest rola zespołów pracowniczych, spoza ścisłego kierownictwa.

innowacje – nic tak nie inspiruje, jak dobry przykład!

Innowacyjność wymaga ze strony przedsiębiorcy otwartości, gotowości do ponoszenia ryzyka, a także gotowości do zerwania z „bezpieczną” kontynuacją  
dotychczasowego modelu prowadzenia firmy. Cechy te można dostrzec w firmach zgłaszających się do programu. Można przyjąć, że społeczna  
odpowiedzialność sprzyja nie tylko kreowaniu pozytywnego wizerunku firmy, budowaniu skutecznych zespołów pracowniczych czy oszczędnemu  
gospodarowaniu zasobami naturalnymi, ale sprzyja również wprowadzaniu innowacji. Najciekawsze z tych rozwiązań zostały nagrodzone podczas  
XXII edycji programu. Poniżej prezentujemy nagrodzone w tym roku innowacje, ponieważ nic tak nie inspiruje, jak dobry przykład! 

• „alter” spółka akcyjna z tarnowa podGórneGo, produkująca instrumenty i przyrządy pomiarowe została nagrodzona 
za wprowadzenie na rynek nowego przenośnego detektora gazów. Detektor jest przeznaczony do bezpośredniego pomiaru gazów wybuchowych,  
toksycznych oraz tlenu. Miernik przystosowany jest do współpracy z różnymi typami czujników. 

• polpHarma s.a. ze staroGardu GdańskieGo, otrzymały nagrodę za opracowanie pakietu leków 
okulistycznych o innowacyjnym składzie. Grupa Polpharma, jako pierwsza firma w Polsce i jedna z pierwszych w Europie, wprowadziła na rynek krople 
oczne w opakowaniach wielodawkowych niezawierające konserwantów, które przy długotrwałym stosowaniu mogą mieć niekorzystny wpływ  
na spojówkę. 

• zakład produkcyjno-usłuGowy „romeX” sp. z o.o. z bydGoszczy, produkujący urządzenia do siłowni zewnętrznych 
(na świeżym powietrzu) jako pierwszy w Polsce wprowadził na rynek siłownie integracyjne. Prototypy urządzeń powstawały przy ścisłej współpracy  
z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz z Katedrą i Kliniką Rehabilitacji  
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Dzięki innowacyjnemu projektowi siedziska, z urządzeń siłowni mogą korzystać pełnosprawni użytkownicy  
oraz osoby na wózku inwalidzkim. 

• „nestro” sp. z o.o. ze stareGo olesna, produkująca systemy odpylania, systemy lakiernicze i silosy, wprowadziła na rynek nowy typ 
silosów na trociny i pył drzewny, a także nowy typ wentylatora do przetłaczania czystego powietrza, z wirnikiem wykonanym ze stali o podwyższonej 
wytrzymałości na zginanie, zapewniającej wydłużoną żywotność wentylatora. 
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„przedsiebiorstwo fair play 2019”
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Przedsiębiorca nie jest tylko dobrym zarządcą miejsca pracy. 
Ma też wpływ na otoczenie biznesu. Gdy jego firma staje się 
centrum rozwoju lokalnej społeczności i inicjatorem wielu 
pozytywnych zmian, może moderować proces ich przebiegu 
– to dzięki zaangażowaniu przedsiębiorcy zmiany mogą 
następować szybciej, sprawniej i dokładniej. W całej Polsce 
istnieje wiele firm, które swoją marką, jakością i etyką pracy 
skutecznie promują swój region. W wielu przypadkach są 
to organizacje zlokalizowane w małych lub średnich miej-
scowościach, a ich działanie pozytywnie wpływa na ogólny 
rozwój lokalnej społeczności. Łączy je dążenie do bycia fair, 
chęć do stopniowego unowocześniania punktów handlo-
wo-usługowych i podążanie za potrzebami klientów, którzy 
dla swojej wygody i oszczędności czasu zgłaszają pomysły 
zmian. 

Od niemal dwóch lat polscy przedsiębiorcy mają okazję 
sprawnie odpowiadać na częstą prośbę konsumentów – 
możliwość płacenia kartą, bo taki sposób rozliczania się 
jest według Polaków bezpieczny, wygodny i szybki. Jeśli 
nie mają jeszcze terminala płatniczego to  mogą skorzy-
stać z  Programu Polska Bezgotówkowa prowadzonego 
przez Fundację Polska Bezgotówkowa i otrzymać terminal 
bezpłatnie. Do Programu mogą zgłaszać się  małe,  średnie 
oraz mikroprzedsiębiorstwa, które posiadają maksymalnie 
5 placówek detalicznych. Do tej pory w ramach Programu 
zainstalowano w Polsce ponad 215 tys. terminali płatni-
czych, a ich liczba stale rośnie. 

Instalacja terminala gwarantuje transparentność biznesu, 
bezpieczeństwo transakcji, oszczędność czasu przy rozlicza-
niu się i zadowolenie klientów – pozytywnie wpływa też na 
relacje ze społecznością lokalną. Potwierdzają to przedsię-
biorcy z różnych branż, którzy skorzystali z Programu Polska 
Bezgotówkowa, np. Adam Sejdak, właściciel gabinetu 
stomatologicznego w Błoniu: Klienci mówią, że możliwość 

wyboru środka płatności stanowi dodatkowy atut mojego gabi-
netu, ponieważ ci, którzy przywykli rozliczać się bezgotówkowo, 
nie muszą specjalnie organizować gotówki, by móc zapłacić za 
leczenie. 

Jeszcze nie w każdej 
branży płatności bezgo-
tówkowe są powszechne 
– wówczas terminal staje się przewagą konkurencyjną dla 
firm. W naszej pracowni tortów płatności odbywają się najczę-
ściej za pomocą terminala. Nie ukrywam, że jest to bardzo 
wygodna opcja, ponieważ pozwala skrócić czas obsługi naszych 
klientów i zapewnić im wygodę – twierdzi Karolina Kuzioła-
Sierosławska, właścicielka Cukierni Słodko w Białymstoku. 

Wsłuchując się w opinie 
przedsiębiorców, którzy 
akceptują już płatno-
ści bezgotówkowe 
w swoich punktach handlowo-usługowych, można zauwa-
żyć, że często był to dla nich krok milowy w rozwoju firmy. 
Terminal przyciąga bowiem klientów – Polacy wybierają 
miejsca, gdzie można płacić kartą. Terminal może być więc 
siłą napędową przedsiębiorstw i sposobem, by zacząć zmie-
niać swój biznes w organizację działającą według zasad fair 
play. 

Fundacja Polska Bezgotówkowa jest jednym ze spon-
sorów tegorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu 
Przedsiębiorstwo Fair Play. Ideą konkursu jest zachęcenie 
wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wpro-
wadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej 
organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych 
relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko 
naturalne. Spełnianie potrzeb konsumentów jest jednym ze 
sposobów na bycie fair. 

LOKALNIE, BEZGOTÓWKOWO  
I FAIR PLAY
Przedsiębiorca prowadzący własną firmę wie, jak trudna, ale też jak satysfakcjonująca może być 
praca – zarówno dla niego samego, jak i dla lokalnej społeczności, w której działa jego biznes. 
Właściciel firmy musi nieustannie dbać o własną markę oraz o poziom realizowanych przez nią 
usług – dla siebie i dla klientów. Ta chęć ciągłego rozwoju, otwarcie na potrzeby konsumentów, 
wprowadzanie zmian zwiększających jakość pracy oraz sprawne zarządzanie zespołem zgodnie 
z etyką zawodową to właśnie klucz do sukcesu i droga ku byciu organizacją Fair Play.

Karolina Kuzioła-Sierosławska
Właścicielka Cukierni Słodko  
w Białymstoku

Adam Sejdak
Właściciel gabinetu 
stomatologicznego w Błoniu

• troton sp. z o.o. z ząbrowa, firma produkująca wyroby chemiczne do lakiernictwa samochodowego, wdrożyła nową powłokę ochronną 
posiadającą doskonałą odporność: chemiczną i mechaniczną, a także redukującą  hałas  i wibracje. Powłoka cechuje się dużą odpornością  
na uderzenia oraz działanie środków agresywnych, jak i dużą odpornością na zginanie (test elastyczności powłoki). 

• ita sp. z o.o. sp. k. z poznania, będąca producentem urządzeń pomiarowych, opracowała nowy, multisensorowy system do pomiaru 
odchyłki okrągłości i walcowości tulei. System powstały w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu naukowców z Politechniki Poznańskiej  
umożliwia pomiary w trudnych warunkach produkcyjnych oraz w znacznie przyjaźniejszych warunkach laboratoryjnych. Urządzenie cechuje się  
innowacyjnością na skalę światową, ze względu na możliwość pomiaru odchyłek kształtu w warunkach produkcyjnych oraz zastosowanie w jednym 
urządzeniu kilku sensorów pracujących na różnych zasadach. 

• olimp laboratories sp. z o.o. z naGawczyny, producent żywności dietetycznej i suplementów diety, jako pierwszy  
w Polsce zastosował sztuczny układ pokarmowy, pozwalający na niezwykle precyzyjne określenie, jak różne produkty żywnościowe, suplementy  
diety i leki wzajemnie wpływają na swoje przyswajanie oraz na skład mikrobioty w jelitach. Efektywna symulacja warunków i przemian zachodzących  
w przewodzie pokarmowym umożliwia bezinwazyjną analizę procesów adaptacji mikrobioty jelita grubego do różnych, wieloskładnikowych,  
produktów żywnościowych.

• slican sp. z o.o. z bydGoszczy, firma zajmująca się projektowaniem i produkcją sprzętu telekomunikacyjnego  opracowała  i wdrożyła 
do produkcji serwer telekomunikacyjny SLICAN NCP, który obsługuje firmy i instytucje wraz z oddziałami zlokalizowanymi w dowolnym miejscu. Serwer 
pozwala klientom na samodzielne zarządzanie ruchem telefonicznym, a także samodzielne zbieranie danych dotyczących komunikacji elektronicznej. 

• plastmet sp. o.o. z lubasza, producent wyposażenia dla gastronomii, poprawił sprawność urządzeń chłodniczych poprzez zastosowanie
naturalnych substancji w procesie chłodzenia, ograniczając równocześnie emisje CO2 do atmosfery. Ponadto połączenie technologii skraplacza 
grawitacyjno-rurowego z wymuszonym obiegiem powietrza, umożliwiło produkcję urządzeń chłodniczych, które nie wymagają czyszczenia. Wykonane  
są z jednego elementu, dzięki czemu są niezawodne oraz bezpieczne.

• państwowe przedsiębiorstwo odzieŻowe w sieradzu, produkujące umundurowanie, opracowało nowy typ umundurowania 
z nowych tkanin i dodatków. Zmieniono projekty i konstrukcje szycia (podklejanie szwów) oraz zastosowano nowe technologie szycia. 

• „lena wilków” sp. z o.o. z noweGo kościoła, producent specjalistycznych wozów kopalnianych, opracował i wdrożył projekt 
Samojezdnego Wozu Transportowego o nośności 16 ton dla nowego systemu transportu szybowego wdrażanego w podziemnych zakładach  
górniczych miedzi. Spółka zaprojektowała i wykonała również samojezdny wóz do transportu materiałów wybuchowych, który umożliwia eksploatację kopalin 
zalegających w postaci żył, w kopalniach o niestandardowych wymiarach wyrobisk. Projekt opracowano wykorzystując własny potencjał projektowy  
i wieloletnie doświadczenie w budowie maszyn.

• dora metal sp. z o.o. z czarnkowa, produkująca urządzenia dla gastronomii wdrożyła produkcję nowej linii ciągów wydawczych 
„FRYDERYK”, przeznaczoną na rynek francuski. Linia „FRYDERYK” charakteryzuje się m.in. zastosowaniem innowacyjnych sterowników  
membranowych, czyli dotykowych paneli sterowania w miejsce wcześniej stosowanych sterowników manualnych. System dostosowany jest do pracy 
ciągłej, nawet przez 24 godziny na dobę. 

• przedsiębiorstwo edpol food& innovation sp. z o.o z łomŻy, uzyskało patent na innowacyjny typ mrożonej kostki
bulionowej bez dodatku substancji konserwujących. Dodatkowo starannie wyselekcjonowany skład powoduje, że nowy produkt jest wspaniałą  
alternatywą dla konwencjonalnej kostki bulionowej. Wynalazek wpisuje się w trend „health & wellness”, co stanowi dużą przewagę  
konkurencyjną w stosunku do dziś proponowanych przez rynek rozwiązań.

Infomacje uzyskane podczas tegorocznej edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” pokazują, że organizacje, które są społecznie odpowiedzialne  
są również firmami innowacyjnymi. W firmach dominuje przekonanie, że innowacje są istotnym źródłem budowania przewagi konkurencyjnej, zwłaszcza,  
gdy wprowadzane są głównie dzięki pomysłom własnych pracowników i finansowane ze środków własnych. Grupa „Przedsiębiorstw Fair Play” może  
odegrać rolę lokomotywy w budowaniu innowacyjności gospodarki. Wymaga to jednak działań ograniczających koszty firm, zarówno koszty administracyjne,  
jak i podatkowe. Działania takie z pewnością przyczynią się do podnoszenia pozycji polskiej gospodarki w rankingu innowacyjności.
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Przedsiębiorca nie jest tylko dobrym zarządcą miejsca pracy. 
Ma też wpływ na otoczenie biznesu. Gdy jego firma staje się 
centrum rozwoju lokalnej społeczności i inicjatorem wielu 
pozytywnych zmian, może moderować proces ich przebiegu 
– to dzięki zaangażowaniu przedsiębiorcy zmiany mogą 
następować szybciej, sprawniej i dokładniej. W całej Polsce 
istnieje wiele firm, które swoją marką, jakością i etyką pracy 
skutecznie promują swój region. W wielu przypadkach są 
to organizacje zlokalizowane w małych lub średnich miej-
scowościach, a ich działanie pozytywnie wpływa na ogólny 
rozwój lokalnej społeczności. Łączy je dążenie do bycia fair, 
chęć do stopniowego unowocześniania punktów handlo-
wo-usługowych i podążanie za potrzebami klientów, którzy 
dla swojej wygody i oszczędności czasu zgłaszają pomysły 
zmian. 

Od niemal dwóch lat polscy przedsiębiorcy mają okazję 
sprawnie odpowiadać na częstą prośbę konsumentów – 
możliwość płacenia kartą, bo taki sposób rozliczania się 
jest według Polaków bezpieczny, wygodny i szybki. Jeśli 
nie mają jeszcze terminala płatniczego to  mogą skorzy-
stać z  Programu Polska Bezgotówkowa prowadzonego 
przez Fundację Polska Bezgotówkowa i otrzymać terminal 
bezpłatnie. Do Programu mogą zgłaszać się  małe,  średnie 
oraz mikroprzedsiębiorstwa, które posiadają maksymalnie 
5 placówek detalicznych. Do tej pory w ramach Programu 
zainstalowano w Polsce ponad 215 tys. terminali płatni-
czych, a ich liczba stale rośnie. 

Instalacja terminala gwarantuje transparentność biznesu, 
bezpieczeństwo transakcji, oszczędność czasu przy rozlicza-
niu się i zadowolenie klientów – pozytywnie wpływa też na 
relacje ze społecznością lokalną. Potwierdzają to przedsię-
biorcy z różnych branż, którzy skorzystali z Programu Polska 
Bezgotówkowa, np. Adam Sejdak, właściciel gabinetu 
stomatologicznego w Błoniu: Klienci mówią, że możliwość 

wyboru środka płatności stanowi dodatkowy atut mojego gabi-
netu, ponieważ ci, którzy przywykli rozliczać się bezgotówkowo, 
nie muszą specjalnie organizować gotówki, by móc zapłacić za 
leczenie. 

Jeszcze nie w każdej 
branży płatności bezgo-
tówkowe są powszechne 
– wówczas terminal staje się przewagą konkurencyjną dla 
firm. W naszej pracowni tortów płatności odbywają się najczę-
ściej za pomocą terminala. Nie ukrywam, że jest to bardzo 
wygodna opcja, ponieważ pozwala skrócić czas obsługi naszych 
klientów i zapewnić im wygodę – twierdzi Karolina Kuzioła-
Sierosławska, właścicielka Cukierni Słodko w Białymstoku. 

Wsłuchując się w opinie 
przedsiębiorców, którzy 
akceptują już płatno-
ści bezgotówkowe 
w swoich punktach handlowo-usługowych, można zauwa-
żyć, że często był to dla nich krok milowy w rozwoju firmy. 
Terminal przyciąga bowiem klientów – Polacy wybierają 
miejsca, gdzie można płacić kartą. Terminal może być więc 
siłą napędową przedsiębiorstw i sposobem, by zacząć zmie-
niać swój biznes w organizację działającą według zasad fair 
play. 

Fundacja Polska Bezgotówkowa jest jednym ze spon-
sorów tegorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu 
Przedsiębiorstwo Fair Play. Ideą konkursu jest zachęcenie 
wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wpro-
wadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej 
organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych 
relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko 
naturalne. Spełnianie potrzeb konsumentów jest jednym ze 
sposobów na bycie fair. 

LOKALNIE, BEZGOTÓWKOWO  
I FAIR PLAY
Przedsiębiorca prowadzący własną firmę wie, jak trudna, ale też jak satysfakcjonująca może być 
praca – zarówno dla niego samego, jak i dla lokalnej społeczności, w której działa jego biznes. 
Właściciel firmy musi nieustannie dbać o własną markę oraz o poziom realizowanych przez nią 
usług – dla siebie i dla klientów. Ta chęć ciągłego rozwoju, otwarcie na potrzeby konsumentów, 
wprowadzanie zmian zwiększających jakość pracy oraz sprawne zarządzanie zespołem zgodnie 
z etyką zawodową to właśnie klucz do sukcesu i droga ku byciu organizacją Fair Play.

Karolina Kuzioła-Sierosławska
Właścicielka Cukierni Słodko  
w Białymstoku

Adam Sejdak
Właściciel gabinetu 
stomatologicznego w Błoniu



Program Promocji kultury PrzedSiębiorczości
„PrzedSiębiorStwo Fair Play”

budujemy pozytywny wizerunek polskiego przedsiębiorcy

Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” to nie tylko dwuetapowy program certyfikacyjny dla firm weryfikujący je pod kątem  
rzetelności, relacji z otoczeniem biznesowym czy kwestii zaangażowania w inicjatywy społeczności lokalnych. Podczas każdej  
edycji programu jego eksperci – osoby posiadające doświadczenie m.in. w zakresie wdrażania zasad społecznej odpowiedzialności  
biznesu, wspólnie z pomocą partnerów instytucjonalnych, patronów honorowych oraz partnerów medialnych podejmują  
także liczne działania na rzecz zarówno promocji uczestników i Laureatów programu, jak i samej idei niezmiennie przyświeca-
jącej „Przedsiębiorstwu Fair Play” od ponad 20 lat, którą jest promowanie zasad etyki w działalności gospodarczej. wyróżniając  
i nagradzając rzetelne i odpowiedzialne firmy, jednocześnie dokładamy wielu starań, aby prezentować je na arenie ogólnopolskiej, 
jako wzór dla innych przedsiębiorców.

„przedsiębiorstwo fair play” pod patronatem władz państwowych

tegoroczną edycję programu patronatem honorowym objęły ministerstwo inwestycji i rozwoju oraz ministerstwo Przedsiębiorczości  
i technologii. idee „Przedsiębiorstwa Fair Play” pokrywają się z zakresem działań obu ministerstw. 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 zatem 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

jako organizatorzy programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” dużą wagę przykładamy do działań promocyjnych, o czym świadczą 
liczne patronaty medialne nad każdą z edycji programu. co roku współpracujemy z kilkunastoma redakcjami na poziomie  
ogólnopolskim i regionalnym. Patronaty regionalne nad programem obejmują oddziały telewizji Polskiej oraz redakcje prasowe  
i portale branżowe.

Podczas XXii edycji wsparło nas:

• 8 ośrodków regionalnych telewizji Polskiej; 
 
   tVP3 bydgoszcz, tVP3 katowice, tVP3 kielce, tVP3 Poznań, tVP3 kraków, tVP3 Łódź, tVP3 olsztyn, tVP3 rzeszów;  

• 10 redakcji prasowych i portali branżowych.

dzięki całorocznej współpracy z mediami oraz przekazywaniu informacji do redakcji prasowych, radiowych i telewizyjnych z całej 
Polski, co roku ukazuje się około 200 materiałów prasowych na temat programu i jego Laureatów. Publikacje nt. programu  
i Laureatów cieszą się też zainteresowaniem tytułów regionalnych i rozgłośni radiowych. stale prowadzimy również aktywną  
kampanię informacyjną w mediach społecznościowych (Facebook, twitter, Linkedin), prezentując program i jego Laureatów.  
serdecznie zapraszamy do śledzenia aktualności na temat programu oraz Laureatów. 
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partnerzy instytucjonalni

w celu promocji naszych Laureatów do współpracy zapraszamy także instytucje i stowarzyszenia działające na rzecz biznesu.
głównym partnerem XXii edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” została Fundacja Polska bezgotówkowa, 

która realizując Program Polska bezgotówkowa wspiera rozbudowę sieci akceptantów elektronicznych instrumentów płatniczych, 
a także edukuje Polaków na temat mechanizmów obrotu bezgotówkowego i jego bezpieczeństwa. Polska bezgotówkowa  
to wspólna inicjatywa wiodących na polskim rynku wydawców kart, agentów rozliczeniowych, przy udziale związku banków  
Polskich oraz sektora publicznego. 

Podczas tegorocznej edycji aktywnie wspierali nas także: izba gospodarcza wodociągi Polskie, izba Przemysłowo Handlowa  
ziemi radomskiej, Polska izba artykułów Promocyjnych, „Pracodawcy Pomorza i kujaw” związek Pracodawców,  
Polsko-Hiszpańska izba gospodarcza, regionalna izba gospodarcza w katowicach, wielkopolska izba Przemysłowo-Handlowa, 
koszalińska izba Przemysłowo-Handlowa, Północna izba gospodarcza, kujawsko-Pomorska izba Przemysłowo-Handlowa

Promocja uczestników i Laureatów w Programie „Przedsiębiorstwo Fair PLay”

„przedsiebiorstwo fair play 2019”
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wsparcie ze strony marszałków oraz wojewodów

Promując działania „Przedsiębiorstw Fair Play” w regionach, na terenie których prowadzą działalność, nawiązujemy współpracę 
z urzędami marszałkowskimi oraz wojewódzkimi. swoim autorytetem wspierają nas marszałkowie oraz wojewodowie, którzy  
obejmują program patronatem honorowym. Podczas XXii edycji wsparcia udzieli nam: wojewoda kujawsko-Pomorski,  
marszałek województwa Lubelskiego, marszałek województwa Łódzkiego, marszałek województwa Lubuskiego, marszałek  
województwa śląskiego, marszałek województwa dolnośląskiego, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego,  
marszałek województwa wielkopolskiego, marszałek województwa zachodniopomorskiego, marszałek województwa  
świętokrzyskiego, marszałek województwa Podkarpackiego, marszałek województwa mazowieckiego, marszałek  
województwa małopolskiego.

promujemy laureatów podczas wydarzeń lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich
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co roku uczestniczymy w wielu wydarzeniach w całej Polsce, na których prezentujemy materiały promocyjne programu. zachęca-
my w ten sposób do zwrócenia uwagi na firmy godne polecenia, jednocześnie popularyzując społeczną odpowiedzialność biznesu. 

tradycją programu są także spotkania w wybranych regionach Polski. są one okazją do zaprezentowania Laureatów lokalnym  
władzom samorządowym i potencjalnym inwestorom. obecność mediów regionalnych zapewnia dotarcie z informacją  
o Laureatach do szerokiego grona ich klientów i kontrahentów oraz pozostałych interesariuszy. dotychczas (w 2019 roku) byliśmy 
obecni i promowaliśmy Laureatów podczas następujących wydarzeń:

• 22.11.2019, eXPo XXi, warszawa, wielka gala Finałowa programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”;
• 21-22.11.2019, Hotel sheraton, warszawa, X międzynarodowa konferencji sim;
• 20.10.2019, sierra golf club, Pętkowice, V edycja kig open 2019 o Puchar Prezesa kig;
• 27-29.09.2019, collegium da Vinci, Poznań, 17 celów Festiwal Filmów odpowiedzialnych; 
• 16-18.10.2019, międzynarodowe centrum kongresowe, katowice, 9. europejski kongres małych i średnich Przedsiębiorstw;
• 16.04.2019, global compact network Poland, warszawa, posiedzenie komitetu sterującego programu  

„standard etyki w Polsce”;
• 10.04.2019, ministerstwo Przedsiębiorczości i technologii, warszawa, iV zwyczajne Posiedzenie rady Przedsiębiorców  

przy rzeczniku małych i średnich Przedsiębiorców;
• 02.04.2019, biblioteka międzyuczelniana, stalowa wola, śniadanie biznesowe;
• 22.03.2019, kujawsko-Pomorski urząd wojewódzki w bydgoszczy, regionalne spotkanie Laureatów programu 
        „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2018;
• 04.03.2019, urząd marszałkowski województwa warmińsko-mazurskiego, olsztyn, regionalne spotkanie Laureatów 
        programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2018;
• 01.03.2019, centrum obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, regionalne spotkanie Laureatów programów „Przedsiębiorstwo 
        Fair Play” 2018 i „gmina Fair Play” 2018;
• 20.02.2019, krajowa izba gospodarcza, warszawa, gospodarcze otwarcie roku 2019;
• 06.02.2019, krajowa izba gospodarcza, warszawa, spotkanie komitetu ds. kreowania wizerunku Polskiego Przedsiębiorcy;
• 17.01.2019, centrum olimpijskie, warszawa, dyplomatyczne otwarcie roku 2019.

instytut badań nad demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, który jest organizatorem programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 
jest aktywnym członkiem rady Przedsiębiorców przy rzeczniku mśP, która 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 inwestycji i rozwoju. 

biuletyn

biuletyn programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” ukazuje się w każdej edycji dwukrotnie. Pierwsze wydanie jest rozpowszech-
niane podczas gali Finałowej wśród wszystkich gości. w ten sposób docieramy do przedsiębiorców, polityków, ludzi kultury,  
samorządowców i mediów. biuletyn jest dystrybuowany również w instytucjach otoczenia biznesu, stowarzyszeniach branżowych  
i przedsiębiorców, samorządach oraz wśród przedstawicieli mediów. drugie wydanie, zawierające poza podsumowaniem także  
relację z gali i wręczenia certyfikatów oraz nagród, udostępniamy firmom, inwestorom, samorządom i mediom.

możliwości promocyjne

wszyscy Laureaci oraz uczestnicy naszego programu mogą za naszym pośrednictwem informować pozostałe przedsiębiorstwa  
o swojej ofercie. umożliwiamy to:
•  w zakładce „aktualności” na www.fairplay.pl,
•  na profilu „Przedsiębiorstwo Fair Play” na Facebooku,
•  za pomocą mailingu wysyłanego do naszych przedsiębiorców, samorządów i instytucji.

więcej przykładów oraz informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej www.fairplay.pl oraz na naszym profilu  
na Facebooku i twitterze. zapraszamy!
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CO SąDZą LAUREACI O PROGRAMIE „PRZEDSIęBIORSTWO FAIR PLAy”?

Największą wartością programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest możliwość znalezienia się w gronie firm, dla których rzetelność  
w biznesie i zasady etyki są pierwszoplanową wartością. Jest to dla nas tym ważniejsze, że jesteśmy firmą rodzinną, której założyciel-senior, 
po 33 latach, przekazuje pałeczkę dzieciom-sukcesorom, nie tylko w obszarze dóbr materialnych, ale również etycznych i społecznych.
Obecności w tym swoistym „Klubie Przedsiębiorstw Fair Play” nie da się kupić – cieszymy się więc, że udało się nam wypełnić wszystkie 
określone w programie wymagania. Zasady etyki w firmie ANDRE były zawsze przestrzegane, nawet wtedy, kiedy jeszcze nie było  
znane, obecnie tak powszechne, pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu. Posiadane przez nas Certyfikaty i Statuetki, których mamy  
sporą kolekcję, są symbolem etyki i kultury organizacyjnej naszej firmy. Postępowanie według zasad „fair play” pozwala na łatwiejsze  
pozyskiwanie dobrych pracowników oraz zdobywanie zaufania wśród klientów i kontrahentów. 

Robert Andre 
Prezes Zarządu, ANDRE ABRASIVE ARTICLES Sp. z o.o. Sp. k., 
Koło, woj. wielkopolskie 

W programie „Przedsiębiorstwo Fair Play” najbardziej cenimy jego ideę. Jest ona zgodna z wartościami, którymi kieruje się nasza firma. 
Promujemy zachowania etyczne, proekologiczne, dbamy o kształtowanie pozytywnych relacji z lokalną społecznością. Etyka w biznesie 
w obecnych czasach jest kluczem do funkcjonowania na rynku, dlatego też przestrzegamy wszelkich reguł i rzetelnie traktujemy naszych 
kontrahentów oraz wszystkie osoby, z którymi współpracujemy. 

Radosław Szatkowski
Prezes Zarządu, PPH Tor-Pal Sp. z o.o.
Kwidzyn, woj. pomorskie

Od lat prowadzimy inicjatywy na rzecz promowania wartości etycznych nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także kształtowania 
pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne. Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest dla nas 
ważnym wyróżnieniem i po raz kolejny potwierdza, że działania Polpharmy są skuteczne. W naszej pracy kierujemy się m.in. zasadami 
Programu Etycznego, który w Grupie Polpharma rozwijamy od 2015 roku. Wokół tych wytycznych skupiamy pracowników w realizacji 
misji służenia pacjentom, którą najlepiej wyraża motto Grupy Polpharma „Ludzie pomagają ludziom”. Wierzymy, że kultura organizacyjna 
to coś, co wyróżnia nas na rynku. Chcemy budować relacje oparte na szacunku dla każdej osoby, tworzyć warunki do współpracy  
w zespołach, zapewniać bezpieczeństwo ludzi i procesów oraz wysoką jakość produktów. Wszystko to wpływa na budowanie wizerunku 
wiarygodnego i godnego zaufania partnera biznesowego. 

Magdalena Rzeszotalska
Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej i CSR Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
Starogard Gdański, woj. pomorskie

„Przedsiębiorstwo Fair Play” to wyjątkowa nagroda potwierdzająca profesjonalizm naszej firmy, jej innowacyjność i najwyższą jakość 
oferowanych urządzeń. Uzyskany tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” pomaga w budowaniu silnych relacji z klientami oraz wyróżnia  
naszą markę na tle rynkowych konkurentów. 

Roman Pikuła
Prezes Zarządu, Zakład Produkcyjno-Usługowy Romex Sp. z o.o.
Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

Uczestnictwo w programie „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest dla naszej firmy istotne z dwóch powodów. Po pierwsze, całkowicie  
utożsamiamy się z ideą programu, według której podstawą sukcesu w biznesie są dobre relacje i wzajemne zaufanie. Po drugie jako  
sponsor drużyny BTS REKORD znamy wartość etycznych zasad również i w sporcie. Cieszymy się, że coraz więcej osób i instytucji 
dostrzega znaczenie zasady, mówiącej, iż „warto być przyzwoitym”. 

Janusz Szymura
Prezes Zarządu, REKORD SI Sp. z o.o.
Bielsko-Biała, woj. śląskie
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