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Co polski biznes mo e wnie

do Europy?

W kwietniu br. Instytut Bada nad Demokracj i Przedsi biorstwem Prywatnym przeprowadzi w ród laureatów
programu „Przedsi$biorstwo Fair Play” sonda#, maj cy na celu ustalenie jak w obliczu bliskiej integracji z Uni
Europejsk przedsi biorcy przygotowuj si do wkroczenia na wspólny rynek, jakie widz przed sob szanse i jakie
zagro#enia. Do przeprowadzenia takiego sonda#u sk oni y nas pesymistyczne wyniki bada ogólnopolskich. Wynika z
nich, #e w prawie 60% firm przygotowania do wdra#ania regulacji unijnych jeszcze si nie rozpocz y, w 20% planuje
si takie przygotowania, a tylko 8,8% badanych firm deklaruje prowadzenie dzia a dostosowawczych i ich
zako czenie do 1 maja 2004 r. Zamierzali my ustali1, czy przyk(ad „Przedsi$biorstw Fair Play”, nale# cych do
grupy firm przywi zuj cych du# wag do przygotowa mo e by przydatny dla innych przedsi$biorstw.
Interesowa o nas tak#e, jakie warto ci mog wnie 1 „Przedsi biorstwa Fair Play” do zjednoczonej Europy. Celem
sonda#u by o równie# przedstawienie oczekiwa+ firm wobec w(adz publicznych w nadchodz cych miesi cach.
Unia Europejska przywi zuje du#a wag do kultury przedsi biorczo ci. Na poszerzonym rynku zjednoczonej Europy
sukces b d mog y odnie 1 firmy, które respektuj takie warto ci, jak: rzetelno 1, spo eczna odpowiedzialno 1
biznesu, troska o pracowników, wysoka jako 1 i innowacyjno 1 produktów i us ug. Program „Przedsi$biorstwo Fair
Play” powsta( w 1997 r., w ramach og oszonego konkursu PHARE, z my l o promowaniu wspomnianych warto ci i
pokazaniu, #e d ugofalowo, pomagaj one osi gn 1 sukces w biznesie.
„Przedsi$biorstwa Fair Play” wnosz0 do Europy warto ci decyduj0ce o pozycji firmy oraz pomy lnej
wspó(pracy z kontrahentami. Cz sto s to warto ci podstawowe, takie jak dotrzymywanie terminów dostaw
produktów i us ug oraz terminowe regulowanie ustalonych p atno ci. Firmy maj ce certyfikat „Przedsi biorstwo Fair
Play” inwestuj0 w pracowników - organizuj szkolenia wewn trzne i zewn trzne dla nich, umo#liwiaj sta e
podnoszenie kwalifikacji, finansuj c studia wy#sze i nauk j zyków obcych. Przedsi biorcy ci przywi0zuj0 wag0 do
standardów ochrony rodowiska, anga uj0 si$ w ycie i problemy spo(eczno ci lokalnych próbuj c je
rozwi zywa1 poprzez m.in.: ustanawianie stypendiów dla wyj tkowo zdolnej m odzie#y, dofinansowywanie szkó ,
przedszkoli, domów dziecka, klubów sportowych, teatrów, muzeów itp., finansowanie imprez kulturalnych i sportowych.
Cz sto wspó finansuj inwestycje samorz dowe (buduj drogi, wodoci gi, kanalizacj ). Wspomniana grupa
przedsi$biorstw stwarza model dzia(ania dla innych firm zainteresowanych sukcesem na rynku UE.
Jednocze nie jest dowodem, e w Polsce dzia(a wiele firm dostosowanych do najwy szych standardów
unijnych.
„Przedsi biorstwa Fair Play” przygotowania do integracji z UE rozpocz y ju# we wczesnych latach
dziewi$ dziesi0tych. W ramach tych przygotowa :
• korzysta y z funduszy PHARE (dotacje na uzyskanie certyfikatu ISO, przygotowanie do wej cia na rynek
kapita owy, szkolenia pracowników w zakresie prawodawstwa unijnego, rynków unijnych oraz kursy j zykowe);
• nawi za y nowe kontakty handlowe z partnerami z UE, a tak#e z firmami z krajów staraj cych si o wej cie do UE
takimi jak Czechy, Estonia, S(owacja, W$gry, Litwa;
• opracowa y strategie rozszerzenia udzia u w rynkach UE;
• przystosowa y zak ady do przepisów unijnych w zakresie ochrony rodowiska poprzez np. przyj cie nowych
sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów i ograniczania ich ilo ci, stosowanie tzw. zamkni tych cykli
produkcyjnych zapobiegaj cych powstawaniu odpadów i minimalizuj cych powstawanie tzw. „odpadów
detergentowych”;
• przeprowadzi y pe(n0 modernizacj$, unowocze ni y urz dzenia produkcyjne, wprowadzi y informatyczne systemy
zarz dzania firm ;
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•

dostosowa y si w pe ni do potrzeb klienta poprzez podnoszenie jako ci produktów i us ug oraz zwi kszenie
szybko ci obs ugi klienta,
a ponadto stale:
• prowadz monitoring zmian dotycz cych konkretnej bran#y w prawodawstwie unijnym;
• przeprowadzaj analizy oraz badania prawne i rynkowe zarówno pa stw cz onkowskich, jak i pa stw
kandyduj cych,
• pozostaj w kontakcie z instytucjami informuj0cymi polskich przedsi biorców o przepisach prawa UE.
„Przedsi$biorstwa Fair Play” dostrzegaj0 w integracji ogromne szanse zwi zane z:
• zniesieniem barier celnych i procedur zwi zanych z eksportem i importem towarów;
• stabilizacj0 prawno-podatkowa;
• (atwiejszym dost$pem do nowych, jednolitych rynków zbytu;
• zwi kszeniem nacisku klientów na wymagania jako ciowe oraz stopniow unifikacja zasad certyfikacji;
• szerszym dost$pem do nowych technologii.
„Przedsi$biorstwa Fair Play” s równie# wiadome zagro e+, jakie niesie ze sob integracja takich, jak:
• wzrost konkurencji i konieczno 1 starcia si z silniejszymi firmami;
• odp yw specjalistów i wykwalifikowanej kadry;
• stosowanie przez konkurencj cen dumpingowych;
• wzrost podatku VAT na materia y budowlane , co spowoduje wzrost cen w budownictwie .
Skupiaj c si na zagro#eniach wszystkie firmy podkre laj jednocze nie fakt, #e w ci gu ostatniej dekady robi y
wszystko, by jak najlepiej przygotowa1 si do przezwyci #ania w przysz o ci wszelkich barier i ogranicze , a sukces w
zintegrowanej Europie by mo#liwy.
„Przedsi$biorstwa Fair Play” rekomenduj podj cie nast puj cych dzia a przez w(adze publiczne:
• u(atwienie dost$pu do informacji na temat zmian w prawie polskim pod k tem dostosowywania do
ustawodawstwa unijnego w sferze dzia alno ci gospodarczej oraz dotycz cych korzystania z funduszy unijnych;
• z(agodzenie polityki podatkowej oraz uproszczenie systemu podatkowego (np. obni#enie stawki podatku CIT)
• liberalizacja kodeksu pracy oraz polityki os on socjalnych;
• likwidowanie barier administracyjno-prawnych np. dla eksportu;
• szeroka promocja Polski i polskich przedsi$biorstw, podnoszenie tym samym ich konkurencyjno ci na
rynkach mi dzynarodowych;
• skuteczniejsze wspieranie polskich firm w ich staraniach o pozyskiwanie unijnych rodków finansowych na rozwój.
Wypowiedzi laureatów nt. przygotowa+ do integracji:
Stalprofil S.A., D0browa Górnicza, handel, 79 zatrudnionych osób
„Przeznaczyli my znaczne rodki na modernizacje. Realizacja tego zadania zwi kszy a przepustowo sk adu oraz jako i
szybko obs ugi klienta. Integracja jest szansa na dynamiczny i stabilny rozwój. (...) wykorzystamy t szans rozwojowa,
skutecznie konkuruj$c z firmami zagranicznymi. Obecnie nasza pozycja na zachodnich rynkach jest silnie ugruntowana - w
2002 roku 60% naszego eksportu skierowane zosta o do Europy Zachodniej. Rozwijamy równie/ kontakty handlowe z
firmami z krajów stoj$cych przed perspektywa wej cia do Unii Europejskiej, lokuj$c swa sprzeda/ na rynkach Czech,
Estonii, S owenii, W gier i Litwy.” - Pan Jerzy Bernhard, Prezes Zarz du
Spedpol sp. z o.o., Warszawa, us(ugi, obs(uga logistyczna, 912 zatrudnionych osób
„Spodziewamy si dalszego zwi kszenia nacisku klientów na wymagania jako ciowe i zaostrzenie konkurencji w bran/y.
Systematycznie prowadzimy badania rynkowe, które pozwalaj$ nam oceni miejsce przedsi biorstwa na rynku, a tak/e
rozwój potrzeb klientów. W konsekwencji ca y czas jeste my ukierunkowani na tworzenie wy/szej warto ci klienta. W coraz
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szerszym stopniu zacz li my równie/ wykorzystywa wska6niki jako ciowe oraz bardzo intensywnie rozwijamy nasze
systemy informatyczne. Nasze szanse wynikaj$ przede wszystkim wysokiego poziomu przedsi biorczo ci i kreatywno ci w
podej ciu do problemów. Przyst$pienie do UE stanowi równie/ mo/liwo znalezienia dodatkowych miejsc dzia ania na
rynku.” - Pan Janusz Górski, Prezes Zarz du
Izohan Sp. z o.o., Gdynia, produkcja chemii budowlanej, 52 zatrudnionych osób
„Podejmujemy szereg dzia a8 maj$cych na celu przygotowanie do funkcjonowania w ramach Wspólnego Rynku.
Systematycznie badamy rynki zarówno pa8stw cz onkowskich, jak i pa8stw kandyduj$cych pod katem zbytu naszych
produktów oraz nabywania surowców i pó produktów. Stale równie/ ledzimy prawo unijne, szczególnie pod katem
znakowania CE. Pozostajemy w sta ym kontakcie z instytucjami informuj$cymi polskich przedsi biorców o przepisach prawa
w Unii.” - Pan Wojciech Ziembi ski, Prezes Zarz du
Optimus IC S.A., Nowy S0cz, us(ugi elektroniczne, 76 zatrudnionych osób
„Integracja Polski z UE to ogromna szansa. Szansa ta b dzie udzia em wszystkich polskich przedsi biorstw, które dokonaj$
rzetelnych przygotowa8 przed szerokim otwarciem granic na rynki UE. W a nie dzi ki otwarciu granic nasza firma b dzie
mia mo/liwo przekszta ci si z firmy o zasi gu krajowym - lokalnym, w firm globalna. Rozwa/anie szans stoj$cych
przed firma wi$/e si ze wiadomo ci$ zagro/e8, które czekaj$ na nas po przyst$pieniu Polski do UE. Koncentracja firmy
na szansach jest jednak mocna motywacja do wiadomego i skutecznego mijania tych/e zagro/e8. - Pan Bogus aw Jatka,
Prezes Zarz du
„Przedsi$biorstwa Fair Play” s w pe ni wiadome tego, #e aby zaistnie1 na rynkach europejskich musz obok dzia a
usprawniaj cych ich technologie prowadzi1 tak#e szeroko rozumian promocj i certyfikacj swych produktów. Ich zdaniem
”takie tytu y jak „Przedsi biorstwo Fair Play” nios$ za sob$ cenn$ informacj dla kontrahentów zagranicznych. Tego rodzaju
inicjatywy gospodarczo-spo eczne grupuj$ najlepsze firmy, które powinny by szeroko promowane, gdy/ to one potrafi$
wnie najwi cej warto ci do UE”. – Pan Bogus aw Jatka, Prezes Zarz du OPTIMUS IC S.A.
__________________________________________________________________________________________
Program „Przedsi$biorstwo Fair Play” jest inicjatyw , stworzon dla firm, które chc nada1 du#y rozg os swemu
przedsi biorstwu, a tak#e podnie 1 jego rang . Obecnie trwa ju VI edycja programu promocji kultury
przedsi$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 1.

Jednym z g(ównych za(o e+ programu jest coroczna weryfikacja firm. 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(ot0 Statuetk$”. Natomiast, je li firma przez
sze 1 lat lub wi cej zdob dzie certyfikat, uzyska Br0zowe Laury „Przedsi biorstwo Fair Play”.
Przez 5 lat zainteresowanie programem stale ro nie. W pierwszej edycji finalistów by o 39, w ostatniej 542. Aby
stara1 si o tytu i certyfikat „Przedsi biorstwo Fair Play” firma powinna z o#y1 w okre lonym terminie (w tegorocznej
edycji do 31.05.2003) deklaracj zg oszeniow , a nast pnie pakiet dokumentów, które b d badane i oceniane przez
komisje programu. Podstaw0 oceny jest ankieta (dost pna w biurze programu: ul. Tr backa 4, 00-074 Warszawa, u
administratorów regionalnych lub na stronie internetowej – www.fairplay.pl/formularze.html), w której przedsi biorstwa
odpowiadaj c na szereg pyta , szczegó owo prezentuj swoj dzia alno 1 w zakresie relacji z: klientami, dostawcami i
innymi kontrahentami, pracownikami, konkurencj , urz dami pa stwowymi, spo eczno ci lokaln , a nast$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”.
„Przedsi$biorstwa Fair Play” s0 ju dzi gotowe by podj0 wyzwanie i wkroczy na rynek Unii Europejskiej.
Dzi$ki swej aktywno ci i ogromnemu zaanga owaniu, maj0 pewno , e uda im si$ odnie pe(ny sukces.

______________________________________
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Dodatkowe informacje: Paulina Bednarz, tel. (22) 6309705, 6309801-04, fax. (22) 8262596, e-mail: pbednarz@fairplay.pl,
http://www.fairplay.pl
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