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ZAŁĄCZNIK 1 
 

15 przedsiębiorstw nagrodzonych statuetkami „Przedsiębiorstwo Fair Play” w VI 
edycji programu: 
 
Statuetki przyznawane są firmom, które na tle laureatów bieżącej edycji wyróżniły się szczególnymi działaniami. 
 
SURET Sp. z o.o., Dębica, podkarpackie  
Pan Stefan Bieszczad – Prezes Zarządu, 014 681-36-60 
logistyka, transport wewnątrzzakładowy, szkolenia kierowców wózków widłowych, zatrudnienie: 254 osoby  
 
Statuetka m.in. za: rozwój oparty na postępowaniu w myśl zasady: „ludzie są największą wartością firmy – a 
praca największym dobrem człowieka”, aktywne przeciwdziałanie bezrobociu oraz ogromną wrażliwość,
zaangażowanie społeczne i dobroczynne. 
 
Przedsiębiorstwo 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: wdrożenie modelowych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska, zgodnych ze standardami 
Unii Europejskiej oraz utrzymywanie wysokiej pozycji na rynku krajowym i rynkach zagranicznych. 

SPÓŁDZIELNIA PRACY PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO "POSTĘP", Krynica Zdrój, małopolskie  
Pani Maria Janas – Prezes Zarządu, 018 471-22-54 
produkcja wody mineralnej Muszynianka, zatrudnienie: 93 osoby  
 
Statuetka m.in. za: przełamywanie stereotypów o świecie biznesu poprzez działanie z szacunkiem dla środowiska i 
bogactwa narodowego, z szacunkiem dla pracowników; za nieprzeciętne zaangażowanie w życie społeczności 
lokalnej i wrażliwość społeczną (m.in. wybudowanie pijalni wód wraz z aranżacją otoczenia w Muszynie), a także
za promowanie firmy połączone ze świadczeniem dobra (ponadstandardowe wspieranie rozwoju sportu).

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "UTEX" Sp. z o.o., Rybnik, śląskie 
Pan Andrzej Szołtysek - Prezes Zarządu, 0502-237-186 
produkcja budowlana, utylizacja odpadów, instalacje przemysłowe, zatrudnienie: 229 osób  
 
Statuetka m.in. za: stworzenie bardzo dobrych miejsc pracy w Rybniku oraz integrację środowiska lokalnego na 
rzecz ekologii. 
 
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutyczno-Kosmetycznej "PROFARM" Sp. z o.o., Lębork, pomorskie,  
Pan Marek Stawski – Prezes, 059 862-72-40 
produkcja leków dermatologicznych, reumatologicznych i ziołowych, zatrudnienie: 23 osoby 
 
Statuetka m.in. za: modelową współpracę z samorządem lokalnym i przedsiębiorcami w zakresie organizacji 
szeregu znaczących przedsięwzięć na rzecz społeczności Lęborka, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb 
dzieci niepełnosprawnych, chorych, ubogich i z rodzin patologicznych. 

IZOHAN Sp. z o.o., Gdynia, pomorskie 
Pan Wojciech Ziembiński - Prezes Zarządu, 058 781-45-85 
produkcja chemii budowlanej, zatrudnienie: 54 osoby 
 
Statuetka m.in. za: aktywną działalność innowacyjną i systematyczne poszerzanie asortymentu oferowanych 
produktów oraz wzorcowy system obsługi klientów. 
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SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, Nowa Sól, lubuskie,  
Pani Bożena Osińska – Dyrektor, 068 387-71-03 
świadczenie usług medycznych; zatrudnienie: 683 osoby 
 
Statuetka m.in. za: umiejętność połączenia wysokiego standardu usług medycznych z pozytywnymi wynikami 
ekonomicznymi, a także za podejmowanie autorskich akcji na rzecz społeczności lokalnej i osób potrzebujących.  
 
WERNER KENKEL Sp. z o.o., Krzycko Małe, wielkopolskie,  
Pani Halina Florek – Prezes Zarządu, 065 533-15-00 
produkcja tektury falistej i opakowań; zatrudnienie: 333 osoby 
 
Statuetka m.in. za: kontynuowanie wybitnej działalności charytatywnej w środowisku lokalnym (remont budynku 
dla Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach) oraz wspieranie osób potrzebujących, również
swoich pracowników (firma przekazała pracownikom 16 mieszkań służbowych, a obecnie buduje dom dla 
pracowników z 17 mieszkaniami). 
WERNER KENKEL jest pierwszą i jedyną jak dotąd w historii programu firmą, która ponownie została
uhonorowana statuetką za szczególne działania! 
 
VOITH TURBO Sp. z o.o., Majków Duży/Wola Krzysztoporska, łódzkie,  
Pan Tadeusz Leszczyński - Prezes Zarządu, 044 646-88-48 
doradztwo techniczne, sprzedaż oraz serwis napędów pociągów i autobusów; zatrudnienie: 20 osób 
 
Statuetka m.in. za: zapewnienie wzorowych warunków pracy i wynagrodzenia w rejonie wysokiego bezrobocia 
oraz dbałość o rozwój kwalifikacji pracowników, a także za propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej wśród 
młodzieży i przedsiębiorców. 
 
ASTROMAL Sp. z o.o., Wilkowice/Święciechowa, wielkopolskie 
Pan Andrzej Stróżyk - Prezes Zarządu, 065 529-91-91 
produkcja siedzeń oraz elementów wyposażenia zewnętrznego i wewnętrznego dla pojazdów komunikacji 
publicznej; zatrudnienie: 95 osób 
 
Statuetka m.in. za: stworzenie wyjątkowo dobrych warunków pracy i wynagrodzenia w środowisku wiejskim oraz 
aktywną współpracę z młodzieżą szkolną w zakresie edukacji zawodowej i rozwoju sportu. 
 
Dom Wydawniczy "REBIS" Sp. z o.o., Poznań, wielkopolskie 
Pan Tomasz Szponder – Prezes Zarządu, 061 867-47-08 
wydawanie książek; zatrudnienie: 30 osób 
 
Statuetka m.in. za: wyjątkową dbałość o dobór wydawanych pozycji książkowych oraz aktywne wspieranie 
rozwoju czytelnictwa poprzez organizację różnych akcji (m.in. „Lubię czytać” – akcja skierowana do dzieci i 
młodzieży. 
 
POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A., Warszawa, mazowieckie 
Pan Maciej Flemming - Prezes Zarządu, 022 635-72-77 
produkcja papierów wartościowych, zatrudnienie: 1513 osób  
 
Statuetka m.in. za: podnoszenie świadomości ekologicznej wśród pracowników, a także zapewnienie im 
wyjątkowo szerokiego pakietu socjalnego, z którego korzystają rodziny pracowników oraz emeryci i renciści.  
 
Zakłady Sprzętu Sportowego "POLSPORT", Bielsko-Biała, śląskie 
Pan Mieczysław Kryjak – Zarządca Komisaryczny, 033 816-12-89 
produkcja sprzętu sportowego, turystycznego, produkcja pomocnicza, zatrudnienie: 99 osób  
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Statuetka m.in. za: pomyślne przezwyciężenie przez firmę bardzo trudnej sytuacji i umiejętność „przekucia” 
porażki w sukces, co przyniosło zdobycie silnej pozycji na rynku krajowym i ponowne zaistnienie na kilkudziesięciu 
rynkach zagranicznych. 
 
POLMASS S.A., Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie 
Pan Zbigniew Kotlęga - Prezes Zarządu, 052 375-04-10 
produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich i domowych, zatrudnienie: 33 osoby  
 
Statuetka m.in. za: wdrażanie innowacyjnych produktów własnego pomysłu, a także promowanie stosowania 
naturalnych stymulatorów zdrowia i wzrostu zwierząt jako zamienników antybiotyków paszowych, co skutkuje 
zmniejszeniem zagrożenia zdrowotnego konsumentów. 
 
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK, Wrocław, dolnośląskie 
Pan Stanisław Han - Prezes Zarządu, 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 uwzględnieniu potrzeb społeczności lokalnej, a także pracowników 
współtworzących sukces firmy. 
 

2 przedsiębiorstwa nagrodzone Brązowymi Laurami „Przedsiębiorstwo Fair Play” w 
VI edycji programu: 
Brązowe Laury – przyznawane są firmom, które przez 6 kolejnych lat uzyskały tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play”  
 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe SEZUP CLIMA Sp. z o.o., Piła, wielkopolskie,  
Pan Ryszard Bednarek - Prezes Zarządu, 067 213-28-86 
nowoczesne systemy wentylacyjne, klimatyzacyjne, grzewcze, automatyki i sterowania, instalacji elektrycznych; 
zatrudnienie: 70 
 
PZM WIMET Zbigniew Wiśniewski Sp. J., Józefów, mazowieckie,  
Pan Zbigniew Wiśniewski - Prezes Zarządu, 022 789-31-15 
produkcja części i podzespołów do pojazdów mechanicznych, obróbka metali; zatrudnienie: 13 
 

35 przedsiębiorstw nagrodzonych Złotymi Statuetkami „Przedsiębiorstwo Fair Play” 
w VI edycji programu: 
Złote Statuetki przyznawane są firmom, które przez 5 kolejnych lat uzyskały tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” 
 
BRAMAR M. Perczak, M. Raczyński, J. Sobolewski Sp. J., Radom, mazowieckie,  
Pan Mirosław Perczak - Współwłaściciel, 048 333-24-02 
handel urządzeniami automatyzacji bram, montaż; zatrudnienie: 16 

 
CHEMTAR Sp. z o.o., Jaworzno, śląskie,  
Pan Roman Zieliński – Prezes, 032 268-93-28 
produkcja i dystrybucja stolarki PCV i aluminium, roboty budowlano-montażowe; zatrudnienie: 37 
 
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu Oddział: „Cukrownia Kruszwica” (CUKROWNICA „KRUSZWICA” 
S.A.), Kruszwica, kujawsko-pomorskie,  
Pan Stanisław Pawlak - Prezes, 052 358-42-00 
produkcja i sprzedaż cukru, melasy, wysłodków; zatrudnienie: 217 
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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 Zarządu, 067 255-34-41 
produkcja mebli technologicznych i urządzeń gastronomicznych ze stali nierdzewnej; zatrudnienie: 113 
 
ENERGETYKA KALISKA S.A., Kalisz, wielkopolskie,  
Pan Piotr Szynalski - Prezes Zarządu, 062 765-81-22 
wytwarzanie, przetwarzanie, przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej i cieplnej; zatrudnienie: 1461 

 
FIRMA BUDOWLANO-HANDLOWA „SKALSKI”, Kraków, małopolskie 
Pan Piotr Skalski – Właściciel, 012 423-30-40 
generalny wykonawca obiektów użyteczności publicznej i budownictwa przemysłowego; zatrudnienie: 84 
 
Hurtownia Produktów Naftowych "NAFTOL" Sp. z o.o., Gdynia, pomorskie,  
Pan Wiesław Szlejter - Prezes Zarządu, 058 623-50-70 
sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych i produktów pochodnych; zatrudnienie: 27 

 
JacoM Sp. z o.o., Wrocław, dolnośląskie,  
Pan Jacek Malinowski -Prezes Zarządu, 071 330-51-01 
projektowanie, handel i usługi w zakresie technologii uzdatniania wody basenowej, technologii fontann, saun; 
zatrudnienie: 8 

 
KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH "KRUKOWIAK" Janusz Borkowski, Redecz Krukowy 
 k/Brześcia 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, śląskie,  
Pani Dorota Bocian – Dyrektor, 032 289-98-72 
produkcja długopisów i artykułów reklamowych; zatrudnienie: 38 
 
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Jasienica Rosielna, podkarpackie,  
Pan Kazimierz Śnieżek - Prezes Zarządu, 013 430-94-14 
branża spożywcza - skup i przetwórstwo mleka; zatrudnienie: 198 
 
Ostrzeszowskie Zakłady Chemii Gospodarczej "POLLENA", Ostrzeszów, wielkopolskie,  
Pan Mirosław Zaremba – Dyrektor, 062 732-32-55 
produkcja i sprzedaż artykułów chemii gospodarczej i kosmetyków; zatrudnienie: 239 
 
Ośrodek Badania Jakości Wyrobów "ZETOM" Sp. z o.o., Warszawa, mazowieckie,  
Pan Jan Skrzypczak - Prezes Zarządu, 022 847-17-51 
szkolenia i konsultacje w zakresie opracowywania oraz wdrażania elementów zarządzania przedsiębiorstwem; 
zatrudnienie: 86 

 
POLON-ALFA Sp. z o.o. Zakład Urządzeń Dozymetrycznych, Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie,  
Pan Jerzy Karczewski - Prezes Zarządu, 052 363-94-00 
produkcja systemów sygnalizacji przeciwpożarowej oraz aparatury do pomiaru promieniowania jonizującego; 
zatrudnienie: 253 

 
P.P.H.U. "ROBIREX" ROMAN BIERNACKI, Gliwice, śląskie,  
Pan Roman Biernacki – Właściciel, 032 270-05-10 
usługi ogólnobudowlane, sprzedaż hurtowa akcesoriów meblowych; zatrudnienie: 30 
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P.P.U.H. "POLPLAST" Wiesław Zych, Czechowice-Dziedzice, śląskie,  
Pan Wiesław Zych – Prezes, 032 215-07-02 
sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów przemysłowych, usługi najmu, transportowe; zatrudnienie: 9 

 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ekologicznego "BUD-EKO" S.A., Wolsztyn, wielkopolskie,  
Pan Krzysztof Kacprowicz - Dyrektor Generalny, 068 384-38-94 
roboty na rzecz ochrony środowiska, usługi w zakresie melioracji, budownictwo wodne, lądowe i komunalne, 
budowa lotnisk, oczyszczalni ścieków; zatrudnienie: 70 

 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o., Gliwice, śląskie,  
Pan Rudolf Widziszowski -Prezes Zarządu, 032 335-01-05 
wytwarzanie i dystrybucja ciepła; zatrudnienie: 261 
 
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "MALNAFT" Sp. z o.o., Malbork, pomorskie,  
Pan Józef Buczak – Prezes, 055 272-22-60 
obrót i pośrednictwo w obrocie produktami naftowymi ropopochodnymi i chemicznymi, zatrudnienie: 21 
 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe DANEX Danuta Giecołd-Gębska, Sopot, pomorskie,  
Pani Danuta Giecołd-Gębska – Dyrektor, 058 551-40-48 
usługi poligraficzne, ubezpieczeniowe, wyrób pieczątek, wizytówek, oprawa dokumentów; zatrudnienie:12 

 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe "BAZALTEX" Sp. z o.o., Tarnowskie Góry, śląskie,  
Pan Stanisław Długoszewski - Prezes Zarządu, 032 284-18-92 
produkcja kostki brukowej i galanterii betonowej, roboty brukarskie; zatrudnienie: 120 
 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe "KOMES" Sp. z o.o., Bielsko-Biała, śląskie,  
Pan Edward Piela – Dyrektor, 033 810-30-30 
ochrona osób i mienia, inkaso i konwoje; zatrudnienie: 1035 

 
Przedsiębiorstwo Projektowania i Wykonawstwa Sieci Instalacji Sanitarnych i Przemysłowych  
"PROINS-PB", Kraków, małopolskie,  
Pan Piotr Baran – Właściciel, 012 656-27-00 
projektowanie i wykonawstwo sieci, instalacji sanitarnych i przemysłowych, roboty ogólnobudowlane;  
zatrudnienie: 28 
 
Przedsiębiorstwo Projektowe Inżynierii Ruchu TRAFFPOL, Wrocław, dolnośląskie,  
Pan Jerzy Narożny – Dyrektor, 071 346-76-66 
usługi projektowe i konsultacyjne w zakresie inżynierii ruchu; zatrudnienie: 6 

 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne "ASTWA" Sp. z o.o., Białystok, podlaskie,  
Pan Stanisław Łuniewski - Prezes, 085 653-95-93 
usługi komunalne: odprowadzanie ścieków, usługi sanitarne, wywóz śmieci; zatrudnienie: 94 

 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Dąbrowa Górnicza, śląskie,  
Pan Andrzej Malinowski - Prezes Zarządu, 032 262-36-74 
usługi komunalne: wodociągi i kanalizacja; zatrudnienie: 232 

 
SAUR NEPTUN GDAŃSK S.A., Gdańsk, pomorskie,  
Pan Zbigniew Maksymiuk - Prezes Zarządu, 058 301-30-91 
wodociągi i kanalizacja, dostawa wody i odbiór ścieków; zatrudnienie: 700 
 
SOLBET Sp. z o.o., Solec Kujawski, kujawsko-pomorskie,  
Pan Marek Małecki - Prezes Zarządu, 052 387-41-00 
produkcja materiałów budowlanych; zatrudnienie: 293 
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TFP Sp. z o.o., Poznań, wielkopolskie,  
Pani Lucjana Kuźnicka-Tylenda - Prezes Zarządu, 061 897-23-02  
przetwórstwo papieru, produkcja tektury falistej i opakowań z tektury; zatrudnienie: 320 
 
UNIFREEZE Sp. z o.o., Miesiączkowo k/Górzna, kujawsko-pomorskie,  
Pan Janusz Majtczak – Prezes Zarządu, 056 498-99-01 
przetwórstwo rolno-spożywcze, handel produktami rolnymi; zatrudnienie: 204 
 
Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy "ANWIS" Export-Import Antoni Wiśniewski, Włocławek,  
kujawsko - pomorskie,  
Pan Antoni Wiśniewski – Właściciel, 054 412-88-00 
produkcja elementów z tworzywa i metalu do produkcji żaluzji poziomych, pionowych, rolet zewnętrznych i rolet 
tkaninowych, moskitier; zatrudnienie: 157 
 
ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA-ŁÓDŹ S.A., Łódź, łódzkie,  
Pan Krzysztof Borkowski - Prezes Zarządu, 042 654-00-70 
przemysł farmaceutyczny; zatrudnienie: 230 

 
Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A., Ropczyce, podkarpackie,  
Pan Józef Siwiec - Prezes Zarządu, 017 221-86-51 
produkcja zasadowych materiałów ogniotrwałych; zatrudnienie: 597 
 
ZAKŁADY PRODUKCYJNO-HANDLOWE "WOJAS", Nowy Targ, małopolskie,  
Pan Wiesław Wojas - Dyrektor Generalny, 018 264-92-10 
produkcja i sprzedaż obuwia; zatrudnienie: 564 
 


