„Przedsi biorstwa Fair Play”:
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•
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stwarzaj swoim pracownikom warunki sprzyjaj ce zarówno efektywnej pracy, jak i rozwojowi
zawodowemu;
s wra liwe na potrzeby rodowiska lokalnego;
aktywnie uczestnicz w przedsi wzi ciach charytatywnych;
terminowo wywi zuj si ze zobowi za wobec skarbu pa stwa;
uczciwie i rzetelnie reklamuj si , jednocze nie nie dyskredytuj c konkurencji;
post puj rzetelnie wobec klientów;
potrafi usatysfakcjonowa! jako ci oferowanych produktów i us"ug najbardziej wymagaj cych
odbiorców;
u"o y"y sobie wspó"prac z kontrahentami i nie mia"y zaleg"o ci w regulowaniu wobec nich nale no ci;
ich dzia"alno ! jest przyjazna dla rodowiska naturalnego.

„Przedsi biorstwo Fair Play” to program promocji kultury przedsi biorczo ci, etyki oraz
rzetelno ci w biznesie. Ide programu jest promocja etyki w dzia"alno ci gospodarczej
rozumianej jako zespó" norm rzetelnego post powania we wzajemnych relacjach
przedsi biorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami oraz
spo"eczno ci , w"adz lokaln i pa stwow , norm zgodnych z obowi zuj cym prawem i
powszechnie przyj tymi normami spo"ecznymi. Ponadto celem programu jest wspieranie
rozwoju firm poprzez promowanie przedsi biorstw dzia"aj cych zgodnie z prawem i
zasadami etyki, promowanie finalistów programu na rynkach krajowych i zagranicznych;
poprawianie wizerunku przedsi biorstw polskich, poprzez promowanie w rodkach
masowego przekazu firm, które rzetelnie, zgodnie z zasadami etyki, prowadz
dzia"alno ! gospodarcz ; zach canie wszystkich firm w Polsce do zachowa etycznych
i wprowadzania stosownych zmian w wewn trznej organizacji pracy oraz podj cia
szkole w tym zakresie.
Idea programu narodzi"a si w 1997 r., kiedy Fundacja „Instytut Bada nad Demokracj i
Przedsi biorstwem Prywatnym” Krajowej Izby Gospodarczej wygra"a konkurs Polskiej
Fundacji Promocji i Rozwoju MSP (obecnie PARP) na realizacj
projektu
popularyzuj cego rzetelno ! w biznesie w ród ma"ych i rednich przedsi biorstw (w
ramach PHARE). W ramach tego programu powsta"o opracowanie pt. „Zasady etycznej
odpowiedzialno ci biznesu” oraz studia przypadków ilustruj ce trudne z etycznego
punktu widzenia przypadki, z jakimi spotykaj si w swojej codziennej pracy
przedsi biorcy. Konkurs promuj cy ma"e i rednie przedsi biorstwa „Przedsi biorstwo
Fair Play” by" jednym z elementów tego projektu. Poza promocj jego istotnym
elementem by"o upowszechnianie zasad etycznych w prowadzeniu dzia"alno ci
gospodarczej. Formu"a programu nawi zywa"a do konkursu dla cz"onków izb
gospodarczych „Business Fair Play Award” og"oszonego w 1992 r. przez Krajow Izb
Gospodarcz . Jego ca"kowicie nowe zasady regulaminowe, wprowadzone przez Instytut
KIG, przyj "y formu" otwart dla wszystkich sektorów przedsi biorstw. W pierwszej
edycji (1998 r.) certyfikaty otrzyma"o 39 firm, które zatrudnia"y do 250 pracowników.
Okaza"o si jednak, e konkurs cieszy si du ym zainteresowaniem równie w ród
wi kszych podmiotów. W zwi zku z tym kolejna edycja adresowana by"a ju tak e do
nich, a konkurs przekszta"cony zosta" w program certyfikacyjny. Do wspó"pracy przy
realizacji programu zaproszono instytucje wspierania i promocji biznesu, organizacje

pracodawców oraz kluby i stowarzyszenia przedsi biorców w ca"ym kraju - stanowi ce
zespó" regionalnych administratorów programu.
„Przedsi biorstwo Fair Play” jest jedynym programem, w którym oceniane s wszystkie
aspekty dzia"alno ci firmy, a nie tylko jej wyniki ekonomiczne czy jako ! wyrobów.
Poprzez uniwersaln wymow logo „PFP” i rzetelno ! weryfikacji – program sta" si
po danym narz dziem budowania presti u firmy na rynku ogólnopolskim. Program jest
popierany przez Prezydenta RP, Premiera RP oraz Ministra Gospodarki. W wielu
województwach patronat honorowy obj li przedstawiciele w"adz regionalnych.
Przedsi biorstwa, uzyskuj c certyfikat rzetelno ci wzmacniaj swój wizerunek i presti .
Miejsce w elitarnej grupie „Przedsi biorstw Fair Play” daje im mo liwo ! nawi zania
nowych korzystnych kontaktów handlowych, a tak e zwi ksza zaufanie zarówno
kontrahentów jak i klientów. „Przedsi biorstwa Fair Play” s szeroko promowane przez
organizatorów w mediach a tak e rekomendowane w"adzom regionalnym, lokalnym i
samorz dom gospodarczym.

