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Wyróżnienie dla dewelopera

BUDLEX rzetelną firmą
W dniu 20 maja 2010 roku Budlex otrzymał prestiżowy złoty certyfikat
„Rzetelna Firma” wyróżniający spółkę za etyczne zachowania w biznesie.
Program „Rzetelna Firma” prowadzony jest pod patronatem Krajowego
Rejestru Długów, który rekomenduje współpracę wyłącznie z rzetelnymi
firmami, promując uczciwie prowadzoną działalność gospodarczą.
Złoty Certyfikat „Rzetelna Firma” przyznany przez Krajowy Rejestr Długów, odebrał
Igor Pawłowski – prezes Grupy Budlex, w czasie specjalnej uroczystości jaka odbyła się
wczoraj w Sopocie. „To kolejny powód do dumy i radości, będący jednocześnie
potwierdzeniem solidności Budleksu. Po raz kolejny udowadniamy, że jesteśmy godni
zaufania klientów i kontrahentów” – powiedział po uroczystości Igor Pawłowski.
Uczestnictwo w programie „Rzetelna Firma” wymaga zgody i umożliwienia stałej
weryfikacji rzetelności płatniczej przedsiębiorstwa przez Krajowy Rejestr Długów,
zobowiązuje także do przestrzegania Kodeksu Rzetelnej Firmy. W Preambule Kodeksu
określa się jednoznacznie, że celem programu jest szerzenie wśród polskich
przedsiębiorców zasad etycznych związanych z praworządnością, rzetelnością,
transparentnością i odpowiedzialnością w prowadzeniu biznesu. Intencją programu jest
podnoszenie standardów moralnych prowadzenia biznesu w Polsce, co stanowić ma
podstawy budowy silnych firm, będących filarami polskiej gospodarki. Nadrzędnym celem
programu Rzetelna Firma jest popularyzowanie zasad etyki oraz szerzenie szeroko
rozumianej edukacji w tym zakresie wśród małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.
Rzeczowo ideę „Rzetelnej Firmy” określa 5 przykazań:
1. Miej cel poza zyskiem
2. Dbaj o swoich pracowników
3. Zaangażuj się społecznie
4. Myśl o środowisku zanim je zniszczysz
5. Szanuj siłę konsumentów
Więcej o programie:
Złote Certyfikaty Rzetelności przyznawane są w ramach programu Rzetelna Firma, który w
2008 roku został stworzony z myślą o promowaniu etycznych zachowań w biznesie. Jego
głównym założeniem jest propagowanie rzetelności płatniczej, a przede wszystkim firm, które
terminowo regulują wszelkie należności względem kontrahentów oraz urzędów i instytucji.
W załączeniu fotografia:
- certyfikat rzetelna firma
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