Program promocji kultury przedsi biorczo ci
„Przedsi biorstwo Fair Play”
Etyka, moralno i post powanie fair w biznesie s! nie mniej wa"ne ni" wska#niki ekonomiczne czy
jako produktu.
Obecnie trwa ju VI edycja programu promocji kultury przedsi biorczo ci „Przedsi biorstwo Fair Play”. Program
skierowany jest do wszystkich przedsi biorstw, posiadaj$cych sw$ siedzib w Polsce oraz, które co najmniej od
roku prowadz$ sw$ dzia&alno '.
Tytu& i certyfikat „Przedsi biorstwo Fair Play” jest potwierdzeniem wiarygodno ci firmy, rekomendacj$ KIG.
Certyfikat rzetelno ci to szczególnego rodzaju wyró nienie. U&atwia on kontakty handlowe oraz negocjacje z
partnerami. Laureaci ubieg&ych edycji zapewniaj$, e pomaga on równie w pozyskaniu zamówie/ publicznych.
Posiadanie certyfikatu u&atwia kontakty z bankami i urz dami skarbowymi. „Przedsi biorstwa Fair Play” nawi$zuj$
udan$ wspó&prac tak e pomi dzy sob$, poniewa du o &atwiej rozmawia si z firm$ o sprawdzonej
wiarygodno ci, ni z tak$, o której nic nie wiemy. Tytu& „Przedsi biorstwo Fair Play” jest wyró nieniem spo ród
innych firm, elementem przyci$gaj$cym uwag potencjalnych kontrahentów. Obecnie, kiedy jako ' produktów czy
us&ug jest do siebie zbli ona, udokumentowanie post powania zgodnego z zasadami daje kierownictwu niezwyk&y
instrument do budowania pozytywnego wizerunku i do wypromowania firmy w ród innych podobnych
przedsi biorstw.
Wa nym aspektem programu jest presti , a tak e promocja firm bior$cych w nim udzia&. Odbywa si ona w
mediach zarówno ogólnopolskich, jak i regionalnych. Ponadto ka d$ edycj programu ko/czy ogólnopolska gala,
w której uczestnicz$ finali ci, ludzie ze wiata polityki, biznesu, mediów i kultury.
Jednym z g&ównych za&o e/ programu jest kontynuacja weryfikacji w ród nagrodzonych laureatów. Organizatorzy
zach caj$ ich, aby co roku poddawali si weryfikacji. S$ firmy, które od pocz$tku istnienia programu co roku
otrzyma&y certyfikat. Przedsi biorstwa, które trzeci raz z rz du ocenione s$ pozytywnie, otrzymuj$ „Z&oty
Certyfikat”, te, które nagradzane s$ po raz pi$ty otrzymuj$ „Z&ot! Statuetk ”. Natomiast, je li firma przez sze '
lat lub wi cej zdob dzie certyfikat, uzyska Br!zowe Laury „Przedsi biorstwo Fair Play”.
Przez 5 lat zainteresowanie programem stale ros&o. W pierwszej edycji finalistów by&o 39, w ostatniej 542. Aby
stara' si o tytu& i certyfikat „Przedsi biorstwo Fair Play” firma powinna z&o y' w okre lonym terminie (w
tegorocznej edycji do 31.05.2003) deklaracj zg&oszeniow$, a nast pnie pakiet dokumentów, które b d$ badane i
oceniane przez komisje programu. Podstaw$ oceny jest ankieta (dost pna w biurze programu: ul. Tr backa 4, 00074 Warszawa, u administratorów regionalnych lub na stronie internetowej – www.fairplay.pl/formularze.html), w
której przedsi biorstwa odpowiadaj$c na szereg pyta/, szczegó&owo prezentuj$ swoj$ dzia&alno ' w zakresie
relacji z: klientami, dostawcami i innymi kontrahentami, pracownikami, konkurencj$, urz dami pa/stwowymi,
spo&eczno ci$ lokaln$, a nast pnie audyt w przedsi biorstwie.
Na rynku dzia&a du"o bardzo dobrych przedsi biorstw. Potrzeba im wyró"nika, czego , co przyci!gnie
uwag potencjalnych kontrahentów - tym wyró"nikiem jest w&a nie certyfikat „Przedsi biorstwo Fair
Play”.
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Szczegó&owe informacje: Paulina Bednarz, biuro programu „Przedsi biorstwo Fair Play”, ul. Tr backa 4, 00-074
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