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CZNIK 1

15 przedsi biorstw nagrodzonych statuetkami „Przedsi biorstwo Fair Play” w VI
edycji programu:
Statuetki przyznawane s firmom, które na tle laureatów bie cej edycji wyró ni y si szczególnymi dzia aniami.
SURET Sp. z o.o., D bica, podkarpackie
Pan Stefan Bieszczad – Prezes Zarz4du, 014 681-36-60
logistyka, transport wewn4trzzak;adowy, szkolenia kierowców wózków wid;owych, zatrudnienie: 254 osoby
Statuetka m.in. za: rozwój oparty na post powaniu w my l zasady: „ludzie s najwi ksz warto ci firmy – a
praca najwi kszym dobrem cz owieka”, aktywne przeciwdzia anie bezrobociu oraz ogromn wra liwo $,
zaanga owanie spo eczne i dobroczynne.
Przedsi biorstwo Wyrobów Cukierniczych "ODRA" S.A., Brzeg, opolskie
Pani Cecylia Zdebik – Prezes, 077 444-63-91
produkcja i handel wyrobami cukierniczymi, zatrudnienie: 715 osób
Statuetka m.in. za: wdro enie modelowych rozwi za& w zakresie ochrony rodowiska, zgodnych ze standardami
Unii Europejskiej oraz utrzymywanie wysokiej pozycji na rynku krajowym i rynkach zagranicznych.
SPÓ DZIELNIA PRACY PRZEMYS U SPOGYWCZEGO "POSTIP", Krynica Zdrój, ma;opolskie
Pani Maria Janas – Prezes Zarz4du, 018 471-22-54
produkcja wody mineralnej Muszynianka, zatrudnienie: 93 osoby
Statuetka m.in. za: prze amywanie stereotypów o wiecie biznesu poprzez dzia anie z szacunkiem dla rodowiska i
bogactwa narodowego, z szacunkiem dla pracowników; za nieprzeci tne zaanga owanie w ycie spo eczno ci
lokalnej i wra liwo $ spo eczn (m.in. wybudowanie pijalni wód wraz z aran acj otoczenia w Muszynie), a tak e
za promowanie firmy po czone ze wiadczeniem dobra (ponadstandardowe wspieranie rozwoju sportu).
Przedsi biorstwo Produkcyjno-Handlowe "UTEX" Sp. z o.o., Rybnik, Ml4skie
Pan Andrzej Szo;tysek - Prezes Zarz4du, 0502-237-186
produkcja budowlana, utylizacja odpadów, instalacje przemys;owe, zatrudnienie: 229 osób
Statuetka m.in. za: stworzenie bardzo dobrych miejsc pracy w Rybniku oraz integracj
rzecz ekologii.

rodowiska lokalnego na

Przedsi biorstwo Produkcji Farmaceutyczno-Kosmetycznej "PROFARM" Sp. z o.o., L bork, pomorskie,
Pan Marek Stawski – Prezes, 059 862-72-40
produkcja leków dermatologicznych, reumatologicznych i zio;owych, zatrudnienie: 23 osoby
Statuetka m.in. za: modelow wspó prac z samorz dem lokalnym i przedsi biorcami w zakresie organizacji
szeregu znacz cych przedsi wzi $ na rzecz spo eczno ci L borka, ze szczególnym uwzgl dnieniem potrzeb
dzieci niepe nosprawnych, chorych, ubogich i z rodzin patologicznych.
IZOHAN Sp. z o.o., Gdynia, pomorskie
Pan Wojciech ZiembiNski - Prezes Zarz4du, 058 781-45-85
produkcja chemii budowlanej, zatrudnienie: 54 osoby
Statuetka m.in. za: aktywn dzia alno $ innowacyjn i systematyczne poszerzanie asortymentu oferowanych
produktów oraz wzorcowy system obs ugi klientów.
Wszystkie informacje dotycz ce programu oraz uczestników i laureatów znajdziecie Pa stwo na stronach
internetowych www.fairplay.pl oraz w biurze programu: Paulina Bednarz, ul. Tr#backa 4, 00-074 Warszawa
tel: (022) 630 98 01-04; fax: (022) 826 25 96; e-mail: pbednarz@fairplay.pl
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SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK AD OPIEKI ZDROWOTNEJ, Nowa Sól, lubuskie,
Pani BoOena OsiNska – Dyrektor, 068 387-71-03
Mwiadczenie us;ug medycznych; zatrudnienie: 683 osoby
Statuetka m.in. za: umiej tno $ po czenia wysokiego standardu us ug medycznych z pozytywnymi wynikami
ekonomicznymi, a tak e za podejmowanie autorskich akcji na rzecz spo eczno ci lokalnej i osób potrzebuj cych.
WERNER KENKEL Sp. z o.o., Krzycko Ma;e, wielkopolskie,
Pani Halina Florek – Prezes Zarz4du, 065 533-15-00
produkcja tektury falistej i opakowaN; zatrudnienie: 333 osoby
Statuetka m.in. za: kontynuowanie wybitnej dzia alno ci charytatywnej w rodowisku lokalnym (remont budynku
dla /rodowiskowego Domu Samopomocy we W oszakowicach) oraz wspieranie osób potrzebuj cych, równie
swoich pracowników (firma przekaza a pracownikom 16 mieszka& s u bowych, a obecnie buduje dom dla
pracowników z 17 mieszkaniami).
WERNER KENKEL jest pierwsz4 i jedyn4 jak dot4d w historii programu firm4, która ponownie zosta;a
uhonorowana statuetk4 za szczególne dzia;ania!
VOITH TURBO Sp. z o.o., Majków DuOy/Wola Krzysztoporska, ;ódzkie,
Pan Tadeusz LeszczyNski - Prezes Zarz4du, 044 646-88-48
doradztwo techniczne, sprzedaO oraz serwis nap dów poci4gów i autobusów; zatrudnienie: 20 osób
Statuetka m.in. za: zapewnienie wzorowych warunków pracy i wynagrodzenia w rejonie wysokiego bezrobocia
oraz dba o $ o rozwój kwalifikacji pracowników, a tak e za propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej w ród
m odzie y i przedsi biorców.
ASTROMAL Sp. z o.o., Wilkowice/Swi ciechowa, wielkopolskie
Pan Andrzej StróOyk - Prezes Zarz4du, 065 529-91-91
produkcja siedzeN oraz elementów wyposaOenia zewn trznego i wewn trznego dla pojazdów komunikacji
publicznej; zatrudnienie: 95 osób
Statuetka m.in. za: stworzenie wyj tkowo dobrych warunków pracy i wynagrodzenia w rodowisku wiejskim oraz
aktywn wspó prac z m odzie szkoln w zakresie edukacji zawodowej i rozwoju sportu.
Dom Wydawniczy "REBIS" Sp. z o.o., PoznaN, wielkopolskie
Pan Tomasz Szponder – Prezes Zarz4du, 061 867-47-08
wydawanie ksi4Oek; zatrudnienie: 30 osób
Statuetka m.in. za: wyj tkow dba o $ o dobór wydawanych pozycji ksi kowych oraz aktywne wspieranie
rozwoju czytelnictwa poprzez organizacj ró nych akcji (m.in. „Lubi czyta$” – akcja skierowana do dzieci i
m odzie y.
POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH S.A., Warszawa, mazowieckie
Pan Maciej Flemming - Prezes Zarz4du, 022 635-72-77
produkcja papierów wartoMciowych, zatrudnienie: 1513 osób
Statuetka m.in. za: podnoszenie wiadomo ci ekologicznej w ród pracowników, a tak e zapewnienie im
wyj tkowo szerokiego pakietu socjalnego, z którego korzystaj rodziny pracowników oraz emeryci i renci ci.
Zak;ady Sprz tu Sportowego "POLSPORT", Bielsko-Bia;a, Ml4skie
Pan Mieczys;aw Kryjak – Zarz4dca Komisaryczny, 033 816-12-89
produkcja sprz tu sportowego, turystycznego, produkcja pomocnicza, zatrudnienie: 99 osób
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Statuetka m.in. za: pomy lne przezwyci enie przez firm bardzo trudnej sytuacji i umiej tno $ „przekucia”
pora ki w sukces, co przynios o zdobycie silnej pozycji na rynku krajowym i ponowne zaistnienie na kilkudziesi ciu
rynkach zagranicznych.
POLMASS S.A., Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
Pan Zbigniew Kotl ga - Prezes Zarz4du, 052 375-04-10
produkcja pasz dla zwierz4t gospodarskich i domowych, zatrudnienie: 33 osoby
Statuetka m.in. za: wdra anie innowacyjnych produktów w asnego pomys u, a tak e promowanie stosowania
naturalnych stymulatorów zdrowia i wzrostu zwierz t jako zamienników antybiotyków paszowych, co skutkuje
zmniejszeniem zagro enia zdrowotnego konsumentów.
Przedsi biorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK, Wroc;aw, dolnoMl4skie
Pan Stanis;aw Han - Prezes Zarz4du, 071 327-19-45
produkcja farmaceutyczna, zatrudnienie: 315 osób
Statuetka m.in. za: skuteczne konkurowanie na rynku z produktami wielkich zachodnich koncernów
farmaceutycznych przy jednoczesnym uwzgl dnieniu potrzeb spo eczno ci lokalnej, a tak e pracowników
wspó tworz cych sukces firmy.

2 przedsi biorstwa nagrodzone Br4zowymi Laurami „Przedsi biorstwo Fair Play” w
VI edycji programu:
Br4zowe Laury – przyznawane s firmom, które przez 6 kolejnych lat uzyska y tytu „Przedsi biorstwo Fair Play”
Przedsi biorstwo Produkcyjno-Us;ugowe SEZUP CLIMA Sp. z o.o., Pi a, wielkopolskie,
Pan Ryszard Bednarek - Prezes Zarz du, 067 213-28-86
nowoczesne systemy wentylacyjne, klimatyzacyjne, grzewcze, automatyki i sterowania, instalacji elektrycznych;
zatrudnienie: 70
PZM WIMET Zbigniew WiMniewski Sp. J., Józefów, mazowieckie,
Pan Zbigniew Wi niewski - Prezes Zarz du, 022 789-31-15
produkcja cz ci i podzespo ów do pojazdów mechanicznych, obróbka metali; zatrudnienie: 13

35 przedsi biorstw nagrodzonych Z;otymi Statuetkami „Przedsi biorstwo Fair Play”
w VI edycji programu:
Z;ote Statuetki przyznawane s firmom, które przez 5 kolejnych lat uzyska y tytu „Przedsi biorstwo Fair Play”
BRAMAR M. Perczak, M. RaczyNski, J. Sobolewski Sp. J., Radom, mazowieckie,
Pan Miros aw Perczak - Wspó w a ciciel, 048 333-24-02
handel urz dzeniami automatyzacji bram, monta ; zatrudnienie: 16
CHEMTAR Sp. z o.o., Jaworzno, l skie,
Pan Roman Zieli&ski – Prezes, 032 268-93-28
produkcja i dystrybucja stolarki PCV i aluminium, roboty budowlano-monta owe; zatrudnienie: 37
Krajowa Spó;ka Cukrowa S.A. w Toruniu Oddzia;: „Cukrownia Kruszwica” (CUKROWNICA „KRUSZWICA”
S.A.), Kruszwica, kujawsko-pomorskie,
Pan Stanis aw Pawlak - Prezes, 052 358-42-00
produkcja i sprzeda cukru, melasy, wys odków; zatrudnienie: 217
Wszystkie informacje dotycz ce programu oraz uczestników i laureatów znajdziecie Pa stwo na stronach
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DEPLAST-KOMIX Sp. J. Zenon Nadolny, Maria Nadolna, Leszno, wielkopolskie,
Pan Zenon Nadolny – Prezes, 065 529-99-66
stolarka budowlana i akcesoria meblowe; zatrudnienie: 60
DORA METAL Sp. z o.o., Czarnków, wielkopolskie,
Pan Jan Polcyn - Prezes Zarz du, 067 255-34-41
produkcja mebli technologicznych i urz dze& gastronomicznych ze stali nierdzewnej; zatrudnienie: 113
ENERGETYKA KALISKA S.A., Kalisz, wielkopolskie,
Pan Piotr Szynalski - Prezes Zarz du, 062 765-81-22
wytwarzanie, przetwarzanie, przesy anie i sprzeda energii elektrycznej i cieplnej; zatrudnienie: 1461
FIRMA BUDOWLANO-HANDLOWA „SKALSKI”, Kraków, ma opolskie
Pan Piotr Skalski – W a ciciel, 012 423-30-40
generalny wykonawca obiektów u yteczno ci publicznej i budownictwa przemys owego; zatrudnienie: 84
Hurtownia Produktów Naftowych "NAFTOL" Sp. z o.o., Gdynia, pomorskie,
Pan Wies aw Szlejter - Prezes Zarz du, 058 623-50-70
sprzeda hurtowa paliw sta ych, ciek ych, gazowych i produktów pochodnych; zatrudnienie: 27
JacoM Sp. z o.o., Wroc aw, dolno l skie,
Pan Jacek Malinowski -Prezes Zarz du, 071 330-51-01
projektowanie, handel i us ugi w zakresie technologii uzdatniania wody basenowej, technologii fontann, saun;
zatrudnienie: 8
KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH "KRUKOWIAK" Janusz Borkowski, Redecz Krukowy
k/Brze cia Kujawskiego, kujawsko-pomorskie,
Pan Janusz Borkowski - Dyrektor, 054 252-10-27
produkcja maszyn rolniczych i opryskiwaczy; zatrudnienie: 213
LECCE PEN POLSKA Sp. z o.o., Bytom, l skie,
Pani Dorota Bocian – Dyrektor, 032 289-98-72
produkcja d ugopisów i artyku ów reklamowych; zatrudnienie: 38
Okr gowa Spó;dzielnia Mleczarska, Jasienica Rosielna, podkarpackie,
Pan Kazimierz /nie ek - Prezes Zarz du, 013 430-94-14
bran a spo ywcza - skup i przetwórstwo mleka; zatrudnienie: 198
Ostrzeszowskie Zak;ady Chemii Gospodarczej "POLLENA", Ostrzeszów, wielkopolskie,
Pan Miros aw Zaremba – Dyrektor, 062 732-32-55
produkcja i sprzeda artyku ów chemii gospodarczej i kosmetyków; zatrudnienie: 239
OMrodek Badania JakoMci Wyrobów "ZETOM" Sp. z o.o., Warszawa, mazowieckie,
Pan Jan Skrzypczak - Prezes Zarz du, 022 847-17-51
szkolenia i konsultacje w zakresie opracowywania oraz wdra ania elementów zarz dzania przedsi biorstwem;
zatrudnienie: 86
POLON-ALFA Sp. z o.o. Zak;ad Urz4dzeN Dozymetrycznych, Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie,
Pan Jerzy Karczewski - Prezes Zarz du, 052 363-94-00
produkcja systemów sygnalizacji przeciwpo arowej oraz aparatury do pomiaru promieniowania jonizuj cego;
zatrudnienie: 253
P.P.H.U. "ROBIREX" ROMAN BIERNACKI, Gliwice, l skie,
Pan Roman Biernacki – W a ciciel, 032 270-05-10
us ugi ogólnobudowlane, sprzeda hurtowa akcesoriów meblowych; zatrudnienie: 30
Wszystkie informacje dotycz ce programu oraz uczestników i laureatów znajdziecie Pa stwo na stronach
internetowych www.fairplay.pl oraz w biurze programu: Paulina Bednarz, ul. Tr#backa 4, 00-074 Warszawa
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P.P.U.H. "POLPLAST" Wies;aw Zych, Czechowice-Dziedzice, l skie,
Pan Wies aw Zych – Prezes, 032 215-07-02
sprzeda hurtowa i detaliczna artyku ów przemys owych, us ugi najmu, transportowe; zatrudnienie: 9
Przedsi biorstwo Budownictwa Ekologicznego "BUD-EKO" S.A., Wolsztyn, wielkopolskie,
Pan Krzysztof Kacprowicz - Dyrektor Generalny, 068 384-38-94
roboty na rzecz ochrony rodowiska, us ugi w zakresie melioracji, budownictwo wodne, l dowe i komunalne,
budowa lotnisk, oczyszczalni cieków; zatrudnienie: 70
Przedsi biorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o., Gliwice, l skie,
Pan Rudolf Widziszowski -Prezes Zarz du, 032 335-01-05
wytwarzanie i dystrybucja ciep a; zatrudnienie: 261
Przedsi biorstwo Handlowo Us;ugowe "MALNAFT" Sp. z o.o., Malbork, pomorskie,
Pan Józef Buczak – Prezes, 055 272-22-60
obrót i po rednictwo w obrocie produktami naftowymi ropopochodnymi i chemicznymi, zatrudnienie: 21
Przedsi biorstwo Produkcyjno-Handlowe DANEX Danuta Gieco;d-G bska, Sopot, pomorskie,
Pani Danuta Gieco d-G bska – Dyrektor, 058 551-40-48
us ugi poligraficzne, ubezpieczeniowe, wyrób piecz tek, wizytówek, oprawa dokumentów; zatrudnienie:12
Przedsi biorstwo Produkcyjno- Us;ugowo- Handlowe "BAZALTEX" Sp. z o.o., Tarnowskie Góry, l skie,
Pan Stanis aw D ugoszewski - Prezes Zarz du, 032 284-18-92
produkcja kostki brukowej i galanterii betonowej, roboty brukarskie; zatrudnienie: 120
Przedsi biorstwo Produkcyjno- Us;ugowo- Handlowe "KOMES" Sp. z o.o., Bielsko-Bia a, l skie,
Pan Edward Piela – Dyrektor, 033 810-30-30
ochrona osób i mienia, inkaso i konwoje; zatrudnienie: 1035
Przedsi biorstwo Projektowania i Wykonawstwa Sieci Instalacji Sanitarnych i Przemys;owych
"PROINS-PB", Kraków, ma opolskie,
Pan Piotr Baran – W a ciciel, 012 656-27-00
projektowanie i wykonawstwo sieci, instalacji sanitarnych i przemys owych, roboty ogólnobudowlane;
zatrudnienie: 28
Przedsi biorstwo Projektowe InOynierii Ruchu TRAFFPOL, Wroc aw, dolno l skie,
Pan Jerzy Naro ny – Dyrektor, 071 346-76-66
us ugi projektowe i konsultacyjne w zakresie in ynierii ruchu; zatrudnienie: 6
Przedsi biorstwo Us;ugowo-Asenizacyjne "ASTWA" Sp. z o.o., Bia ystok, podlaskie,
Pan Stanis aw Kuniewski - Prezes, 085 653-95-93
us ugi komunalne: odprowadzanie cieków, us ugi sanitarne, wywóz mieci; zatrudnienie: 94
Przedsi biorstwo Wodoci4gów i Kanalizacji Sp. z o.o., D browa Górnicza, l skie,
Pan Andrzej Malinowski - Prezes Zarz du, 032 262-36-74
us ugi komunalne: wodoci gi i kanalizacja; zatrudnienie: 232
SAUR NEPTUN GDAVSK S.A., Gda&sk, pomorskie,
Pan Zbigniew Maksymiuk - Prezes Zarz du, 058 301-30-91
wodoci gi i kanalizacja, dostawa wody i odbiór cieków; zatrudnienie: 700
SOLBET Sp. z o.o., Solec Kujawski, kujawsko-pomorskie,
Pan Marek Ma ecki - Prezes Zarz du, 052 387-41-00
produkcja materia ów budowlanych; zatrudnienie: 293
Wszystkie informacje dotycz ce programu oraz uczestników i laureatów znajdziecie Pa stwo na stronach
internetowych www.fairplay.pl oraz w biurze programu: Paulina Bednarz, ul. Tr#backa 4, 00-074 Warszawa
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TFP Sp. z o.o., Pozna&, wielkopolskie,
Pani Lucjana KuMnicka-Tylenda - Prezes Zarz du, 061 897-23-02
przetwórstwo papieru, produkcja tektury falistej i opakowa& z tektury; zatrudnienie: 320
UNIFREEZE Sp. z o.o., Miesi czkowo k/Górzna, kujawsko-pomorskie,
Pan Janusz Majtczak – Prezes Zarz du, 056 498-99-01
przetwórstwo rolno-spo ywcze, handel produktami rolnymi; zatrudnienie: 204
Zak;ad Produkcyjno-Us;ugowo-Handlowy "ANWIS" Export-Import Antoni WiMniewski, W oc awek,
kujawsko - pomorskie,
Pan Antoni Wi niewski – W a ciciel, 054 412-88-00
produkcja elementów z tworzywa i metalu do produkcji aluzji poziomych, pionowych, rolet zewn trznych i rolet
tkaninowych, moskitier; zatrudnienie: 157
ZAK ADY FARMACEUTYCZNE POLFA- ÓDX S.A., KódM, ódzkie,
Pan Krzysztof Borkowski - Prezes Zarz du, 042 654-00-70
przemys farmaceutyczny; zatrudnienie: 230
Zak;ady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A., Ropczyce, podkarpackie,
Pan Józef Siwiec - Prezes Zarz du, 017 221-86-51
produkcja zasadowych materia ów ogniotrwa ych; zatrudnienie: 597
ZAK ADY PRODUKCYJNO-HANDLOWE "WOJAS", Nowy Targ, ma opolskie,
Pan Wies aw Wojas - Dyrektor Generalny, 018 264-92-10
produkcja i sprzeda obuwia; zatrudnienie: 564
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