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Złote Certyfikaty Rzetelności przyznane 
28.05.2010 09:53 piątek 

W  c z w a r t e k ,  2 7  m a j a  7 2  f i r m y  z  w o j e w ództwa 

mazowieckiego otrzymały Złote Certyfikaty Rzetelności. 

Projektowi  real izowanemu w ramach programu 

Rzetelna Firma, patronuje Krajowy Rejestr D ługów 

Biuro Informacji Gospodarczej.  

 

Głównym ce lem p rzyznawan ia  Z łotych Certyfikatów 

Rzetelności jest promocja etycznych zachowań w biznesie, a także firm, które solidnie wywiązują 

się  z zobowiązań  finansowych wobec swoich kontrahentów i terminowo regulują należności 

względem instytucji i urzędów. Z łoty Certyfikat Rzetelności to dla przedsiębiorstwa nie tylko 

dowód na jego solidność,  ale także wymierne korzyści dla biznesu. Jak wynika z badania 

przeprowadzonego w 2009 roku przez TNS OBOP, aż 76 % respondentów dostrzega pozytywny 

wpływ certyfikatu potwierdzającego rzetelność  firmy na wybory konsumenckie. Oznacza to, że 

ponad trzy czwarte badanych zdecydowanie chętniej sięgnie po produkty czy us ługi firmy, która 

posiada certyfikat, będący dowodem jej rzetelności. 

  

 

Złote Certyfikaty Rzetelności przyznawane są w ramach programu Rzetelna Firma, który od 

2008 roku odznacza Certyfikatem Rzetelności przedsiębiorstwa, które rzetelnie wywiązują się ze 

swoich zobowiązań płatniczych wobec kontrahentów, a także nie są notowane, jako d łużnik w 

Krajowym Rejestrze Długów.

Złote Certyfikaty od zwykłych różnią się tym, że aby je otrzymać, nie tylko nie można zalegać z 

płatnościami, ale także zobowiązać się do przestrzegania Kodeksu Etycznego Rzetelnej Firmy, 

który określa, jak należy się   odnosić   m.in. do kontrahentów, pracowników, ale także i 

środowiska naturalnego. Otrzymują   je f i rmy, kt óre po przej ściu gruntownego procesu 

weryfikacji, nad którym czuwa specjalnie powo łana Komisja Weryfikacyjna, okazują   się 

najlepsze w danym regionie. W pierwszej edycji projektu, w województwie mazowieckim 

nagrodzone zosta ły 72 firmy. 

 

Laureaci odebrali Złote Certyfikaty Rzetelności z rąk Adama Łąckiego, prezesa Zarządu 

Krajowego Rejestru D ługów i Waldemara Soko łowskiego, prezesa Zarządu Rzetelnej Firmy. 

 

Wśród nagrodzonych znaleźli się:  

1.ADAM WIĘCH STEUTE POLSKA 

2.AGMA Firma Handlowa Waldemar Sobiecki 

3.AUDYT I WYCENA DOROTA BRANDEBURG  

4.BANK SPÓŁDZIELCZY w Zwoleniu 

5.Bet-Min Andrzej Górski 

6.BHP Consulting Agnieszka Brykała 

7.Biaglass Huta Szkła Białystok Sp. z o.o. 

8.BITUM - DACH   Miastkowski Piotr, Zajkowski Bartosz Tomasz Spółka  Jawna 

9.BRÜGMANN POLSKA Spółka Akcyjna 

10.CAMELEON SEBASTIAN CHOCIEMSKI 

11.Ciepiela Technology Promotion Andrzej Ciepiela 

12.CITY24 POLSKA Sp. z o.o. 

13.COMPLEX IT Sp. z o.o. 

14.DANTHERM FILTRATION Sp. z o.o. 

15.DOMBAL Grzegorz Kowalczyk 

16.ELEKTRIX Sp. z o.o. 

17.Ellegance Sp. z o.o. 

18.ELWICO SERWIS Henryk Wieciński 

19.F.H.U. AnMar Marcin Piskała 

20.GREENLAND TECHNOLOGIA EM Sp. z o.o. 

21.Herwapex Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna 

22.HIGIENA SERWIS SP.JAWNA Katarzyna PIETRZYK-BILEWICZ, Dariusz BILEWICZ 

23.HolidayCheck Polska Sp. z o.o. 

24.IMPRESARIAT AGNIESZKA BOGUCKA 

25.INDECO SPÓŁKA AKCYJNA 

26.INEX Igor Pietrzak 

27.Internet - Group Securityland Piotr Dąbrowski 

28.INTERNETICA ŁUKASZ IWANEK 

29.INTER-PARTS Import-Eksport Waldemar Bac ławski 

30.JADEXIM SP. z o.o. 

31.KACZAN ANDRZEJ KACZYŃSKI 

32.KINGA Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa 

33.KLimWorld, Henryk Kowalczyk 

34.KŁOS NOWOCZESNE TECHNOLOGIE BANKOWE Sp. z o.o. 

35.KOSMETYKI Z MORZA MARTWEGO "YARDEN" JADWIGA ISKHAKOV 

36.P.H.U. Petro-Investment 

37.Licencjonowana Agencja Ochrony Osób i Mienia WALKRYS SECURITY Krzysztof 

Walendziewski 

38.LOXXESS - TRANSTEAM Sp. z o.o. 

39.LTA Doradztwo Prawne Dopiera ła, Oliwa i Wspólnicy Spółka Komandytowa 

40.MAP SOLUTIONS Sp. z o.o. 

41.MEDIC-MAR Hurtownia Sprzętu Medycznego Mariola Teteruk 

42.MEKBUDEX Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Sp. z o.o. 

43.MGT Transport Krajowy i Międzynarodowy Grycz Mariusz 

44.MOREX Ogólnopolski Hurt Książki Danuta Mostowska i Jerzy  Mostowski Sp.J. 

45.MPK Sp. z o.o. 

46.NATALIA GOLD JÓZEF CZERNIEJEWSKI 

47.NZOZ OPIEKA PIELĘGNIARSKA I ZAOPATRZENIE ORTOPEDYCZNE, ŚRODKI 

POMOCNICZE, MATERIAŁY  MEDYCZNE ELŻBIETA STASIAK 

48.OPIEKUN Piotr Sasin 

49.Paweł Pomorski 

50.POLCHAR Sp. z o.o. 

51.Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe  ARIS Bolesław Kazimierz Stępień 

52.PROFX Artur Turkowski 

53.PROMO INFO PAWEŁ SZAR 

54.Przedsiębiorstwo Handlowo Gastronomiczne GABAR Antoni Barczewski 

55.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "BIUROTECHNIKA" SPÓŁKA AKCYJNA 

56.Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe  ROLA-AGRO Grażyna Meller-Murawiak 

57.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe A&D Aneta Izydorczyk 

58.PYLKOW - PYL SPÓŁKA JAWNA 

59.RAMB Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością 

60.Remkowski Nieruchomości - Teresa Remkowska 

61.REMONDIS DROBIN KOMUNALNA   Sp. z o.o. 

62.EXPERT GROUP ROBERT WITCZAK  

63.Rozrywka Sp.z o.o. 

64.SELECTOURS & TELEMAC Sp. z o. o. 

65.Sky-Mon Radiotelekomunikacja Jacek Kazimierowski 

66.SOARCO Piotr Sobotka 

67.SPOT LIGHT Sp. z o.o. 

68.Sun & Fun Holidays  Sp. z o.o. 

69.Swisspolhand Sp.  z o.o. 

70.TANTUS Sp. z o.o. 

71.TOMASZ KWAŚNIEWSKI BUD-SERVICE 

72.YATEH Artur Kopiczko 

 

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie internetowej www.rzetelnafirma.pl.  

 

Kolejne Z łote Certyfikaty Rzetelności wręczone zostaną 8 czerwca w Poznaniu.  
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Złote Certyfikaty Rzetelności przyznane 
28.05.2010 09:53 piątek 

W  c z w a r t e k ,  2 7  m a j a  7 2  f i r m y  z  w o j e w ództwa 

mazowieckiego otrzymały Złote Certyfikaty Rzetelności. 

Projektowi  real izowanemu w ramach programu 

Rzetelna Firma, patronuje Krajowy Rejestr D ługów 

Biuro Informacji Gospodarczej.  

 

Głównym ce lem p rzyznawan ia  Z łotych Certyfikatów 

Rzetelności jest promocja etycznych zachowań w biznesie, a także firm, które solidnie wywiązują 

się  z zobowiązań  finansowych wobec swoich kontrahentów i terminowo regulują należności 

względem instytucji i urzędów. Z łoty Certyfikat Rzetelności to dla przedsiębiorstwa nie tylko 

dowód na jego solidność,  ale także wymierne korzyści dla biznesu. Jak wynika z badania 

przeprowadzonego w 2009 roku przez TNS OBOP, aż 76 % respondentów dostrzega pozytywny 

wpływ certyfikatu potwierdzającego rzetelność  firmy na wybory konsumenckie. Oznacza to, że 

ponad trzy czwarte badanych zdecydowanie chętniej sięgnie po produkty czy us ługi firmy, która 

posiada certyfikat, będący dowodem jej rzetelności. 

  

 

Złote Certyfikaty Rzetelności przyznawane są w ramach programu Rzetelna Firma, który od 

2008 roku odznacza Certyfikatem Rzetelności przedsiębiorstwa, które rzetelnie wywiązują się ze 

swoich zobowiązań płatniczych wobec kontrahentów, a także nie są notowane, jako d łużnik w 

Krajowym Rejestrze Długów.

Złote Certyfikaty od zwykłych różnią się tym, że aby je otrzymać, nie tylko nie można zalegać z 

płatnościami, ale także zobowiązać się do przestrzegania Kodeksu Etycznego Rzetelnej Firmy, 

który określa, jak należy się   odnosić   m.in. do kontrahentów, pracowników, ale także i 

środowiska naturalnego. Otrzymują   je f i rmy, kt óre po przej ściu gruntownego procesu 

weryfikacji, nad którym czuwa specjalnie powo łana Komisja Weryfikacyjna, okazują   się 

najlepsze w danym regionie. W pierwszej edycji projektu, w województwie mazowieckim 

nagrodzone zosta ły 72 firmy. 

 

Laureaci odebrali Złote Certyfikaty Rzetelności z rąk Adama Łąckiego, prezesa Zarządu 

Krajowego Rejestru D ługów i Waldemara Soko łowskiego, prezesa Zarządu Rzetelnej Firmy. 

 

Wśród nagrodzonych znaleźli się:  

1.ADAM WIĘCH STEUTE POLSKA 

2.AGMA Firma Handlowa Waldemar Sobiecki 

3.AUDYT I WYCENA DOROTA BRANDEBURG  

4.BANK SPÓŁDZIELCZY w Zwoleniu 

5.Bet-Min Andrzej Górski 

6.BHP Consulting Agnieszka Brykała 

7.Biaglass Huta Szkła Białystok Sp. z o.o. 

8.BITUM - DACH   Miastkowski Piotr, Zajkowski Bartosz Tomasz Spółka  Jawna 

9.BRÜGMANN POLSKA Spółka Akcyjna 

10.CAMELEON SEBASTIAN CHOCIEMSKI 

11.Ciepiela Technology Promotion Andrzej Ciepiela 

12.CITY24 POLSKA Sp. z o.o. 

13.COMPLEX IT Sp. z o.o. 

14.DANTHERM FILTRATION Sp. z o.o. 

15.DOMBAL Grzegorz Kowalczyk 

16.ELEKTRIX Sp. z o.o. 

17.Ellegance Sp. z o.o. 

18.ELWICO SERWIS Henryk Wieciński 

19.F.H.U. AnMar Marcin Piskała 

20.GREENLAND TECHNOLOGIA EM Sp. z o.o. 

21.Herwapex Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna 

22.HIGIENA SERWIS SP.JAWNA Katarzyna PIETRZYK-BILEWICZ, Dariusz BILEWICZ 

23.HolidayCheck Polska Sp. z o.o. 

24.IMPRESARIAT AGNIESZKA BOGUCKA 

25.INDECO SPÓŁKA AKCYJNA 

26.INEX Igor Pietrzak 

27.Internet - Group Securityland Piotr Dąbrowski 

28.INTERNETICA ŁUKASZ IWANEK 

29.INTER-PARTS Import-Eksport Waldemar Bac ławski 

30.JADEXIM SP. z o.o. 

31.KACZAN ANDRZEJ KACZYŃSKI 

32.KINGA Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa 

33.KLimWorld, Henryk Kowalczyk 

34.KŁOS NOWOCZESNE TECHNOLOGIE BANKOWE Sp. z o.o. 

35.KOSMETYKI Z MORZA MARTWEGO "YARDEN" JADWIGA ISKHAKOV 

36.P.H.U. Petro-Investment 

37.Licencjonowana Agencja Ochrony Osób i Mienia WALKRYS SECURITY Krzysztof 

Walendziewski 

38.LOXXESS - TRANSTEAM Sp. z o.o. 

39.LTA Doradztwo Prawne Dopiera ła, Oliwa i Wspólnicy Spółka Komandytowa 

40.MAP SOLUTIONS Sp. z o.o. 

41.MEDIC-MAR Hurtownia Sprzętu Medycznego Mariola Teteruk 

42.MEKBUDEX Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Sp. z o.o. 

43.MGT Transport Krajowy i Międzynarodowy Grycz Mariusz 

44.MOREX Ogólnopolski Hurt Książki Danuta Mostowska i Jerzy  Mostowski Sp.J. 

45.MPK Sp. z o.o. 

46.NATALIA GOLD JÓZEF CZERNIEJEWSKI 

47.NZOZ OPIEKA PIELĘGNIARSKA I ZAOPATRZENIE ORTOPEDYCZNE, ŚRODKI 

POMOCNICZE, MATERIAŁY  MEDYCZNE ELŻBIETA STASIAK 

48.OPIEKUN Piotr Sasin 

49.Paweł Pomorski 

50.POLCHAR Sp. z o.o. 

51.Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe  ARIS Bolesław Kazimierz Stępień 

52.PROFX Artur Turkowski 

53.PROMO INFO PAWEŁ SZAR 

54.Przedsiębiorstwo Handlowo Gastronomiczne GABAR Antoni Barczewski 

55.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "BIUROTECHNIKA" SPÓŁKA AKCYJNA 

56.Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe  ROLA-AGRO Grażyna Meller-Murawiak 

57.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe A&D Aneta Izydorczyk 

58.PYLKOW - PYL SPÓŁKA JAWNA 

59.RAMB Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością 

60.Remkowski Nieruchomości - Teresa Remkowska 

61.REMONDIS DROBIN KOMUNALNA   Sp. z o.o. 

62.EXPERT GROUP ROBERT WITCZAK  

63.Rozrywka Sp.z o.o. 

64.SELECTOURS & TELEMAC Sp. z o. o. 

65.Sky-Mon Radiotelekomunikacja Jacek Kazimierowski 

66.SOARCO Piotr Sobotka 

67.SPOT LIGHT Sp. z o.o. 

68.Sun & Fun Holidays  Sp. z o.o. 

69.Swisspolhand Sp.  z o.o. 

70.TANTUS Sp. z o.o. 

71.TOMASZ KWAŚNIEWSKI BUD-SERVICE 

72.YATEH Artur Kopiczko 

 

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie internetowej www.rzetelnafirma.pl.  

 

Kolejne Z łote Certyfikaty Rzetelności wręczone zostaną 8 czerwca w Poznaniu.  
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Złote Certyfikaty Rzetelności przyznane 
28.05.2010 09:53 piątek 

W  c z w a r t e k ,  2 7  m a j a  7 2  f i r m y  z  w o j e w ództwa 

mazowieckiego otrzymały Złote Certyfikaty Rzetelności. 

Projektowi  real izowanemu w ramach programu 

Rzetelna Firma, patronuje Krajowy Rejestr D ługów 

Biuro Informacji Gospodarczej.  

 

Głównym ce lem p rzyznawan ia  Z łotych Certyfikatów 

Rzetelności jest promocja etycznych zachowań w biznesie, a także firm, które solidnie wywiązują 

się  z zobowiązań  finansowych wobec swoich kontrahentów i terminowo regulują należności 

względem instytucji i urzędów. Z łoty Certyfikat Rzetelności to dla przedsiębiorstwa nie tylko 

dowód na jego solidność,  ale także wymierne korzyści dla biznesu. Jak wynika z badania 

przeprowadzonego w 2009 roku przez TNS OBOP, aż 76 % respondentów dostrzega pozytywny 

wpływ certyfikatu potwierdzającego rzetelność  firmy na wybory konsumenckie. Oznacza to, że 

ponad trzy czwarte badanych zdecydowanie chętniej sięgnie po produkty czy us ługi firmy, która 

posiada certyfikat, będący dowodem jej rzetelności. 

  

 

Złote Certyfikaty Rzetelności przyznawane są w ramach programu Rzetelna Firma, który od 

2008 roku odznacza Certyfikatem Rzetelności przedsiębiorstwa, które rzetelnie wywiązują się ze 

swoich zobowiązań płatniczych wobec kontrahentów, a także nie są notowane, jako d łużnik w 

Krajowym Rejestrze Długów.

Złote Certyfikaty od zwykłych różnią się tym, że aby je otrzymać, nie tylko nie można zalegać z 

płatnościami, ale także zobowiązać się do przestrzegania Kodeksu Etycznego Rzetelnej Firmy, 

który określa, jak należy się   odnosić   m.in. do kontrahentów, pracowników, ale także i 

środowiska naturalnego. Otrzymują   je f i rmy, kt óre po przej ściu gruntownego procesu 

weryfikacji, nad którym czuwa specjalnie powo łana Komisja Weryfikacyjna, okazują   się 

najlepsze w danym regionie. W pierwszej edycji projektu, w województwie mazowieckim 

nagrodzone zosta ły 72 firmy. 

 

Laureaci odebrali Złote Certyfikaty Rzetelności z rąk Adama Łąckiego, prezesa Zarządu 

Krajowego Rejestru D ługów i Waldemara Soko łowskiego, prezesa Zarządu Rzetelnej Firmy. 

 

Wśród nagrodzonych znaleźli się:  

1.ADAM WIĘCH STEUTE POLSKA 

2.AGMA Firma Handlowa Waldemar Sobiecki 

3.AUDYT I WYCENA DOROTA BRANDEBURG  

4.BANK SPÓŁDZIELCZY w Zwoleniu 

5.Bet-Min Andrzej Górski 

6.BHP Consulting Agnieszka Brykała 

7.Biaglass Huta Szkła Białystok Sp. z o.o. 

8.BITUM - DACH   Miastkowski Piotr, Zajkowski Bartosz Tomasz Spółka  Jawna 

9.BRÜGMANN POLSKA Spółka Akcyjna 

10.CAMELEON SEBASTIAN CHOCIEMSKI 

11.Ciepiela Technology Promotion Andrzej Ciepiela 

12.CITY24 POLSKA Sp. z o.o. 

13.COMPLEX IT Sp. z o.o. 

14.DANTHERM FILTRATION Sp. z o.o. 

15.DOMBAL Grzegorz Kowalczyk 

16.ELEKTRIX Sp. z o.o. 

17.Ellegance Sp. z o.o. 

18.ELWICO SERWIS Henryk Wieciński 

19.F.H.U. AnMar Marcin Piskała 

20.GREENLAND TECHNOLOGIA EM Sp. z o.o. 

21.Herwapex Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna 

22.HIGIENA SERWIS SP.JAWNA Katarzyna PIETRZYK-BILEWICZ, Dariusz BILEWICZ 

23.HolidayCheck Polska Sp. z o.o. 

24.IMPRESARIAT AGNIESZKA BOGUCKA 

25.INDECO SPÓŁKA AKCYJNA 

26.INEX Igor Pietrzak 

27.Internet - Group Securityland Piotr Dąbrowski 

28.INTERNETICA ŁUKASZ IWANEK 

29.INTER-PARTS Import-Eksport Waldemar Bac ławski 

30.JADEXIM SP. z o.o. 

31.KACZAN ANDRZEJ KACZYŃSKI 

32.KINGA Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa 

33.KLimWorld, Henryk Kowalczyk 

34.KŁOS NOWOCZESNE TECHNOLOGIE BANKOWE Sp. z o.o. 

35.KOSMETYKI Z MORZA MARTWEGO "YARDEN" JADWIGA ISKHAKOV 

36.P.H.U. Petro-Investment 

37.Licencjonowana Agencja Ochrony Osób i Mienia WALKRYS SECURITY Krzysztof 

Walendziewski 

38.LOXXESS - TRANSTEAM Sp. z o.o. 

39.LTA Doradztwo Prawne Dopiera ła, Oliwa i Wspólnicy Spółka Komandytowa 

40.MAP SOLUTIONS Sp. z o.o. 

41.MEDIC-MAR Hurtownia Sprzętu Medycznego Mariola Teteruk 

42.MEKBUDEX Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Sp. z o.o. 

43.MGT Transport Krajowy i Międzynarodowy Grycz Mariusz 

44.MOREX Ogólnopolski Hurt Książki Danuta Mostowska i Jerzy  Mostowski Sp.J. 

45.MPK Sp. z o.o. 

46.NATALIA GOLD JÓZEF CZERNIEJEWSKI 

47.NZOZ OPIEKA PIELĘGNIARSKA I ZAOPATRZENIE ORTOPEDYCZNE, ŚRODKI 

POMOCNICZE, MATERIAŁY  MEDYCZNE ELŻBIETA STASIAK 

48.OPIEKUN Piotr Sasin 

49.Paweł Pomorski 

50.POLCHAR Sp. z o.o. 

51.Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe  ARIS Bolesław Kazimierz Stępień 

52.PROFX Artur Turkowski 

53.PROMO INFO PAWEŁ SZAR 

54.Przedsiębiorstwo Handlowo Gastronomiczne GABAR Antoni Barczewski 

55.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "BIUROTECHNIKA" SPÓŁKA AKCYJNA 

56.Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe  ROLA-AGRO Grażyna Meller-Murawiak 

57.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe A&D Aneta Izydorczyk 

58.PYLKOW - PYL SPÓŁKA JAWNA 

59.RAMB Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością 

60.Remkowski Nieruchomości - Teresa Remkowska 

61.REMONDIS DROBIN KOMUNALNA   Sp. z o.o. 

62.EXPERT GROUP ROBERT WITCZAK  

63.Rozrywka Sp.z o.o. 

64.SELECTOURS & TELEMAC Sp. z o. o. 

65.Sky-Mon Radiotelekomunikacja Jacek Kazimierowski 

66.SOARCO Piotr Sobotka 

67.SPOT LIGHT Sp. z o.o. 

68.Sun & Fun Holidays  Sp. z o.o. 

69.Swisspolhand Sp.  z o.o. 

70.TANTUS Sp. z o.o. 

71.TOMASZ KWAŚNIEWSKI BUD-SERVICE 

72.YATEH Artur Kopiczko 

 

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie internetowej www.rzetelnafirma.pl.  

 

Kolejne Z łote Certyfikaty Rzetelności wręczone zostaną 8 czerwca w Poznaniu.  
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