Rzetelność się opłaca
W Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbył się finał X edycji konkursu
"Przedsiębiorstwo Fair Play". Konkurs organizuje Instytut Badań nad Demokracją i
Przedsiębiorstwem Prywatnym oraz Krajowa Izba Gospodarcza.

W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 776 firm, przy czym do drugiego etapu
zakwalifikowało się 760 firm. Ostatecznie tytuły i certyfikaty otrzymało 720 firm z całej
Polski.
Fair play oznacza "grę prowadzoną zgodnie z przepisami, ale również w sposób piękny,
szlachetny i uczciwy". Nagrodzone firmy łączy jedno - w swej działalności kierują się
uczciwością,
rzetelnością
i
lojalnością.
Ideą konkursu jest promocja etyki we wzajemnych relacjach przedsiębiorstw z klientami,
kontrahentami, pracownikami, wspólnikami oraz społecznością i władzą lokalną, a także
wspieranie rozwoju i promocja przedsiębiorstw solidnych i uczciwych, działających zgodnie z
prawem i zasadami etyki. Celem jest wyłonienie firm biorących aktywny udział w życiu
gospodarczym, dla których ważne jest myślenie w kategoriach dobra publicznego.
- Chcemy zachęcić wszystkie firmy w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia
stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania
pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne - mówi
Miłosz Omastka, audytor i członek ogólnopolskiej komisji konkursowej, prezes Regionalnego
Centrum
Biznesu
w
Katowicach.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej jako
dynamicznie rozwijająca się firma, rzetelny i wiarygodny partner, zostało już kilkakrotnie
wyróżnione tytułem "Przedsiębiorstw Fair Play" - zdobywając w 2001 r. Złoty Certyfikat i w
2003 r. Złotą Statuetkę. W tegorocznej, X edycji konkursu PWiK Sp. z o.o. w Dąbrowie
Górniczej otrzymało nagrodę specjalną, jaką jest Statuetka "Przedsiębiorstwo Fair Play".
- Statuetka jest dla nas szczególnym wyróżnieniem. To potwierdzenie skuteczności w
realizacji naszej misji i wizji - mówi Andrzej Malinowski, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej. - Po raz kolejny firma
udowodniła swój profesjonalizm, stale podnosząc wartość rynkową firmy i partnerstwo w
stosunkach z mieszkańcami. W swoich działaniach uwzględniamy społeczną
odpowiedzialność biznesu. Budujemy relacje z otoczeniem w oparciu o przyjęte wartości
firmy i wypracowaną przez wiele lat kulturę organizacyjną - podkreśla Andrzej Malinowski.
- Każdego roku zwiększa się liczba firm, które zaliczamy do elity "Przedsiębiorstw Fair
Play". Wyrażam duże uznanie, że w tej elitarnej grupie szczególnie wyróżniającym się
przedsiębiorstwem jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie
Górniczej
podkreśla
Miłosz
Omastka.
Statuetki "Przedsiębiorstwo Fair Playł" otrzymują najlepsze firmy z pośród laureatów danej
edycji. Nagradzane nimi firmy swoją działalnością udowadniają, że prowadzenie
przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami fair play przynosi wymierne korzyści, również
finansowe
jak
podkreślają
sami
przedsiębiorcy.
- Certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest czytelny nie tylko dla polskich partnerów, lecz

również dla kontrahentów zagranicznych - mówi Miłosz Omastka. - Jest jasnym przesłaniem,
deklaracją stosowania najwyższych standardów etycznych i rzetelności w działalności
gospodarczej.
Dotychczasowi laureaci konkursu to wyjątkowe firmy z terenu całej Polski, rozwijające się
oraz
dbające
o
prestiż
i
korzystny
wizerunek
firmy.
- "Przedsiębiorstwa Fair Play" dotrzymują podjętych zobowiązań, a współpraca z nimi
obciążona jest mniejszym niż przeciętne ryzykiem, ponieważ są firmami zweryfikowanymi
przez organizatorów programu - dodaje Miłosz Omastka. - Miejsce w elitarnej grupie
"Przedsiębiorstw Fair Play" daje możliwość nawiązania nowych korzystnych kontaktów
handlowych, a także zwiększa zaufanie zarówno kontrahentów, jak i klientów.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej udowodniło, że
również w biznesie istnieją zasady etyczne, uczciwość i dobre praktyki. - Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji jest bardzo ważnym partnerem miasta w świadczeniu usług dla
dąbrowian. Dlatego bardzo się cieszę, że już po raz kolejny firma uhonorowana została
tytułem "Przedsiębiorstwo Fair Play", a dodatkowo w tegorocznej edycji konkursu
Dąbrowskie Wodociągi znalazły się w gronie 13 najlepszych firm w kraju wyróżnionych
statuetką. Wszystkim pracownikom serdecznie gratuluję tego wyróżnienia - mówi prezydent
Dąbrowy Górniczej Zbigniew Podraza.

