POLSKIE WZORCE ETYCZNE
Krajowa Izba Gospodarcza jest najwi ksz instytucj samorz du gospodarczego w
Polsce. Zrzesza ponad 160 organizacji gospodarczych, do których nale:y oko o 500 tys.
krajowych przedsi biorstw. G ównym zadaniem KIG jest oddzia ywanie na polityk gospodarcz
i infrastruktur prawn , tak aby uzyska< mo:liwie najlepsze warunki dla funkcjonowania
przedsi biorstw jak równie: dostarczanie us ug przydatnych firmom. KIG organizuje i wspiera
wszelkie dzia ania na rzecz rozwoju i podnoszenia konkurencyjno=ci polskiej gospodarki i pod
tym k tem ocenia dzia ania podejmowane przez w adze pa!stwowe i samorz dowe.
Upowszechnienie kultury przedsi biorczo=ci, dba o=< o zachowania etyczne w
prowadzeniu dzia alno=ci gospodarczej by y i s sta ym przedmiotem zainteresowania KIG oraz
jej Fundacji „Instytutu Bada! nad Demokracj i Przedsi biorstwem Prywatnym”. W 1997 r.
Instytut wygra konkurs Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma ych I Brednich Przedsi biorstw
(obecnie PARP) na program promocji kultury przedsi biorczo=ci w Polsce. W ramach tego
programu stworzony zosta program promuj cy ma e i =rednie przedsi biorstwa „Program
Promocji Kultury Przedsi biorczo=ci Przedsi biorstwo Fair Play”. Jego istotnym elementem by o i
jest upowszechnianie zasad etycznych w prowadzeniu dzia alno=ci gospodarczej. Przy realizacji
programu wspó pracuj instytucje wspierania i promocji biznesu, organizacje pracodawców oraz
kluby i stowarzyszenia przedsi biorców w ca ym kraju.
Program „Przedsi biorstwo Fair Play” jest inicjatyw stworzon dla rzetelnych firm,
gotowych podda< si weryfikacji aby potwierdzi<, :e ich dzia alno=< opiera si przede wszystkim
na zasadach fair play. Celem programu jest szeroko poj ta promocja etyki w dzia alno=ci
gospodarczej, a tak:e promowanie polskich przedsi biorstw na rynku krajowym i rynkach
zagranicznych. Tytu i certyfikat „Przedsi biorstwo Fair Play” jest potwierdzeniem wiarygodno=ci
firmy, rekomendacj Krajowej Izby Gospodarczej. U atwia on kontakty handlowe, negocjacje z
partnerami, kontakty z bankami i urz dami skarbowymi. Jest efektem dzia a! firmy, polegaj cych
na kszta towaniu i promowaniu w=ród pracowników, klientów i kontrahentów postawy pro
etycznej. Program „Przedsi biorstwo Fair Play”, jako jedyny poddaje weryfikacji ca okszta t
dzia a! firmy, zarówno relacje wewn trz firmy jak i na zewn trz - to decyduje o wyj tkowo=ci
tytu u „Przedsi biorstwo Fair Play”. „Przedsi biorstwo Fair Play” to firma uczciwa w kontaktach
zarówno z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, jak i w adz lokaln i
pa!stwow . Firma, która wywi zuje si ze wszystkich swoich zobowi za!, która jest fair wobec
spo eczno=ci lokalnej, czyli =rodowiska, w którym funkcjonuje. Tytu sprawia, :e firmy, które przez
wiele lat stosuj i promuj etyk w swej dzia alno=ci gospodarczej, uzyskuj nie tylko certyfikat
rzetelno=ci i mo:liwo=< legitymowania si logo programu, ale tak:e wzmacniaj wizerunek swojej
firmy i zwi kszaj zaufanie klientów i kontrahentów.
W trakcie realizacji programu „Przedsi biorstwo Fair Play” jego laureaci cz sto zwracali
uwag organizatorów na potrzeb promocji etyki i zachowa! zgodnych z zasadami „fair play” w
samorz dach. W odpowiedzi na te postulaty w 2001 roku powsta konkurs „Gmina Fair Play” –
Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji.
Podstawowym celem konkursu „Gmina Fair Play” jest popularyzowanie postaw godnych
na=ladowania, sprzyjaj cych podejmowaniu przedsi wzi < inwestycyjnych oraz przejrzysto=ci
procedur. Gmina Fair Play zapewnia szybko=< i sprawno=< obs ugi inwestorów. Pracownicy
urz dów gminy s bardzo dobrze przygotowani merytorycznie, a zarz d gminy podejmuje
s uszne i przemy=lane decyzje. Gmina Fair Play umiej tnie promuje zarówno sam gmin , jak i
inwestycje podejmowane na jej terenie. Organizatorom konkursu zale:y g ównie na tym, aby
gminy w pe ni zaanga:owane w tworzenie jak najlepszych warunków dla prowadzenia
dzia alno=ci gospodarczej i inwestowania zosta y wyró:nione i uzyska y wsparcie w swych
wysi kach na rzecz przyci gania nowych inwestorów. Jednym z g ównych celów programu jest
zwi kszenie zainteresowania inwestorów i mediów dan gmin , promowanie przejrzystych relacji
z przedsi biorcami i spo eczno=ci lokaln oraz wspó pracy pomi dzy biznesem a gminami
przyjaznymi dla inwestorów.
Obecnie trwa III edycja konkursu „Gmina Fair Play”. Ko!czy si w a=nie etap zbierania
deklaracji uczestnictwa w tegorocznej edycji. W styczniu br. zacz a si VII edycja programu
„Przedsi biorstwo Fair Play”. Etap zbierania deklaracji potrwa do ko!ca maja br.
Szczegó owe informacje dotycz ce Programów „Przedsi biorstwo Fair Play” oraz „Gmina Fair Play”
uzyskacie Pa!stwo na stronach internetowych www.fairplay.pl lub w biurze Programów: Paulina
Bednarz, ul. Tr backa 4, 00-074 Warszawa, tel. (22) 630 98 01-04, e-mail: pbednarz@fairplay.pl

