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Wielkopolskie firmy stawiają na uczciwość w 

biznesie!  
 

Dobiegła końca kolejna edycja programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” – programu, który od 1998 roku 

wzmacnia wizerunek polskich przedsiębiorstw oraz pomaga zdobyć zaufanie klientów, partnerów 

biznesowych i społeczności lokalnej. W tegorocznej edycji o ten prestiżowy certyfikat ubiegało się niemal 

300 firm z całej Polski. Kapituła Programu potwierdziła rzetelność i wiarygodność 280 z nich, przyznając  

im jednocześnie tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2018. Aż 52 firmy z województwa 

wielkopolskiego zdobyły ten prestiżowy tytuł. Certyfikaty oraz Nagrody wręczone zostały podczas Wielkiej 

Gali Finałowej 16 listopada w hali Expo XXI w obecności nie tylko uczestników, partnerów i organizatorów 

Programu, ale też przedstawicieli władz państwowych, samorządowych oraz mediów.  

Nagrody dla najlepszych 

Województwo wielkopolskie jest jednym z województw, z największą liczbą laureatów programu – firm, 

które swój biznes prowadzą uczciwie i dbają o najbliższe otoczenie. Wielkopolskie przedsiębiorstwa w 

tegorocznej edycji programu sięgnęły po najwyższe wyróżnienia. Statuetkę „Przedsiębiorstwo Fair Play”, 

która trafia jedynie do 15 firm, które szczególnie wyróżniły się na tle wszystkich Laureatów XXI edycji 

programu z województwa wielkopolskiego otrzymały aż 2 firmy: ASD Toyota Ukleja Spółka Jawna oddział 

Ujście, Suchy Las, Złotkowo oraz Lexus w Poznaniu i WOOD-MIZER INDUSTRIES Sp. z o.o. z Koła. 

Firma Andre Abrasive Articles Sp. z o.o. Sp. k. z Koła była o krok od zdobycia najwyższego wyróżnienia. 

Została nominowana do Nagrody Głównej Programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" 2018, co oznacza, że ma 

duże szanse zdobycia Statuetki w kolejnej edycji programu.  

Z kolei wyjątkową działalność na rzecz środowiska naturalnego nagradzano Wyróżnieniem Ekologicznym. 

Tę zieloną statuetkę otrzymały 4 przedsiębiorstwa, w tym jedno z województwa wielkopolskiego – Miejski 

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z Konina. 

Wśród wyróżnień na Uczestników czekały również nagrody „Debiut Fair Play”, przyznawane 

przedsiębiorstwom, które uczestniczą w programie po raz pierwszy i wyróżniają się szczególnymi 

działaniami na tle innych debiutujących w danej edycji Laureatów. Nagrodę uzyskała firma z województwa 

wielkopolskiego: ALTER SPÓŁKA AKCYJNA z Tarnowa Podgórnego.  

Na scenie głównej nagrody odebrały również firmy uczestniczące w programie nieprzerwanie od 15 lat. 

Wśród nich były aż 3 wielkopolskie firmy: FAN-PAK POLSKA Sp. z o.o. Sp. k. z Poznania, FRANSPOL Sp. z 

o.o. z Konina oraz REAL Włodzimierz Pospiech z Leszna. Z kolei przedsiębiorstwa CM Wolsztyn Sp. z o.o., 

DREW-ZET Sp. z o.o., Firma Budowlana Dota Sp. z o.o. Sp.k., ITA Sp. z o.o. Sp. k., Kórnickie 

Przedsiębiorstwo Autobusowe „KOMBUS” sp. z o.o., „WALBET” A.D.K. Walkowiak Sp. j. oraz Zakład 

Instalacji Sanitarnych I Ogrzewczych Marian Płóciniczak zostały uhonorowane Platynową Statuetką, która 

przyznawana jest za nieprzerwane uzyskanie tytułu i certyfikatu „Przedsiębiorstwo Fair Play” przez 10 lat. 

 



Semper Fidelis – Zawsze Wierny 

W ubiegłym roku program „Przedsiębiorstwo Fair Play” obchodził swoje 20-lecie. Oznacza to, iż po raz 

pierwszy wyróżniono firmy, którym Kapituła przyznała certyfikat w dwudziestu kolejnych edycjach. Została 

na tę okazję stworzona statuetka „Semper Fidelis” z diamentem w barwach programu. Podczas tegorocznej 

Gali Finałowej Programu statuetką i tytułem „Semper Fidelis” zostały uhonorowane 2 wielkopolskie firmy 

DORA METAL Sp. z o.o. z Czarnkowa oraz TFP Sp. z o.o. z Dziećmierowa.  

Pozostali Laureaci z województwa wielkopolskiego: 

• ALLIGATOR POLSKA Sp. z o.o., Nekla;  

• AMWIN Sp. z o.o. Sp. k., Września; 

• OXYTOP Sp. z o.o., Antoninek;  

• PHU „ADAM-OIL” ADAM WRÓBEL, Śrem; 

• PPHU FOKUS Radosław Fibner Waldemar Staszak, Pieruszyce;  

• WIERTCONSULTING Sp. z o.o., Poznań;  

• WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W KALISZU; 

• PLASTMET Sp. z o.o. Sp. K., Lubasz;  

• Niepubliczne Przedszkole „Małych Odkrywców”, Rawicz;  

• STANISŁAWSKI - Jerzy Stanisławski, Zduny; 

• EWA Krotoszyn S.A., Krotoszyn;  

• Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „Ardek” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Leszno;  

• CARGILL POLAND Sp. z o.o. Oddział w Kiszkowie;  

• EFAR SP. JAWNA, Poznań;  

• FIRMA BUDOWLANA „MAREK ANTCZAK”, Kalisz;  

• GABI-PLAST PPH Gabriela Kośmider, Krotoszyn;  

• KiK Sp. z o.o. Sp. komandytowa, Ostrzeszów;  

• Komunikacyjne Zakłady Automatyki Trans-Tel Sp. z o.o., Pobiedziska;  

• Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o. z siedzibą w Straszkowie;  

• MAXPERT Maciej Zaradzki, Konin; 

• Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - KONIN Sp. z o.o., Konin;  

• NOVOL sp. z o.o., Komorniki;  

• PELLASX sp. z o.o. sp.k., Piła;  

• PKOB Wegner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Rudki;  

• POLICON Sp. z o.o., Złotniki; 

• PPH Agronas Sp. z o.o., Koło;  

• Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A., Kalisz;  

• PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „SEGLA” Baryła Florczak spółka jawna, Osiek Mały;  

• SM SPEDITION Marcin Żurek, Ostrów Wielkopolski;  

• TENTE Sp. z o.o., Czerwonak k. Poznania;  

• „TFP-GRAFIKA” SP. Z O.O., Śrem; 

• ZAKŁAD CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNY „FARMAPOL” Sp. z o.o., Poznań;  

• ZAKŁAD ROZBIORU I PAKOWANIA MIĘSA „MOGRAL” GRZEGORZ GRABOWSKI, Powiercie;  

• Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., Konin;  

• Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., Poznań. 

 

Więcej informacji o Laureatach i programie przeczytać można na stronie  www.przedsiebiorstwo.fairplay.pl. 

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, która rozpocznie 

się już w styczniu 2019 roku. 

http://www.przedsiebiorstwo.fairplay.pl/


Społeczna odpowiedzialność biznesu w stuleciu niepodległości Polski 

 

Podczas Gali zgromadzonym gościom zaprezentowana została także publikacja powstała w ramach projektu 

związanego z obchodami stulecia niepodległości Polski pn. „Społeczna odpowiedzialność biznesu w 

stuleciu niepodległości Polski. Wkład etycznych przedsiębiorstw w umacnianie polskiej suwerenności 

gospodarczej”. Publikacja poświęcona została przedsiębiorcom, których zaangażowanie społeczne 

przyczyniło się do odbudowy państwowości Polski na przestrzeni ostatnich 100 lat. Opisano w niej 

przykłady kierowania się w prowadzonej działalności takimi wartościami, jak wolność, solidarność - 

wartościami wpisanymi w polską tradycję państwową i narodową. Znaczną część publikacji poświęcono 

Laureatom Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Publikację można bezpłatnie pobrać ze strony 

internetowej: http://iped.pl/pliki/publikacje/Publikacja-SOB-Niepodlegla.pdf  

Przedsiębiorcy mogą wykorzystać tę publikację jako inspirację do podejmowania działań z zakresu SOB. 

Natomiast społeczeństwo, dzięki publikacji, będzie miało okazję poszerzyć wiedzę na temat realizowanych 

przez przedsiębiorstwa działań oraz faktycznej roli przedsiębiorców w tworzeniu wolnej gospodarki, a co za 

tym idzie - niepodległości i niezależności gospodarczej naszego kraju.  

Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach 

Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. 

http://iped.pl/pliki/publikacje/Publikacja-SOB-Niepodlegla.pdf

