Czy w biznesie warto by fair?
Z Ann
Szcze niak, cz onkiem ogólnopolskiej komisji Programu
„Przedsi biorstwo Fair Play” rozmawia Robert Walasek (wywiad z
31.10.2002 dla internetowego serwisu tekstylnego Fashionet.pl)
W tym roku odbywa si ju pi ta jubileuszowa edycja programu
„Przedsi biorstwo Fair Play”. Do tej pory takie certyfikaty otrzyma%o
715 firm, 108 z nich Z%oty Certyfikat „Przedsi biorstwo Fair Play” a
29 nagrod specjaln – statuetk . Jak oceniacie Pa2stwo pi
lat
swojej dzia%alno3ci?
Rzeczywi cie, pi ta edycja naszego programu trwa, jeste my w a nie na
uko.czeniu drugiego etapu i procedury weryfikacyjnej. W ko.cu
listopada tego roku odb dzie si uroczysta gala jubileuszowej, pi tej
edycji oraz oficjalne og oszenie wyników. W trakcie pi ciu lat naszej
dzia alno ci do programu „Przedsi biorstwo Fair Play” zg osi o si ponad
1600 firm. 1rednio 20% firm staraj cych si o certyfikat odpada, w
rezultacie nie uzyskuj c tego tytu u. Wiele firm spo ród laureatów bierze
udzia w programie ju3 po raz kolejny (drugi lub trzeci). Trzy firmy s z
nami od pocz tku istnienia programu, czyli po raz pi ty. Je3eli zostan
pozytywnie zweryfikowane równie3 w tym roku, otrzymaj nagrod
specjaln w postaci statuetki. Bardzo cieszymy si , 3e z roku na rok
ro nie liczba przedsi biorstw, które chc
podda7 si
ocenie.
Paradoksalnie na tak trudnym rynku, gdzie nie brakuje powodów do
narzeka. (na przyk ad w zwi zku z rosn cymi kosztami dzia alno ci) z
roku na rok mamy coraz wi cej kandydatów, gotowych do wzi cia
udzia u w naszym programie. 1rednio jest to oko o 20% wi cej firm
rocznie w porównaniu do roku poprzedniego. Podobnie jest z liczb
laureatów poszczególnych edycji.
Jakie s rodzaje statuetek? Czym ró ni si od siebie certyfikaty,
które pa2stwo przyznajecie?
Rozró3niamy dwa rodzaje statuetek. W ka3dej edycji regulamin ci le
okre la ich liczb . S one przyznawane firmom wybranym spo ród grona
laureatów za szczególne dokonania. Mog to by7 ró3ne spektakularne
wydarzenia i dzia ania, na przyk ad: wybudowanie domów dla
powodzian, zakup karetki pogotowia dla szpitala miejskiego, stworzenie
kilkudziesi ciu czy kilkuset miejsc pracy dla osób niepe nosprawnych z
upo ledzeniem umys owym. S to zupe nie wyj tkowe przedsi wzi cia i
w a nie za nie nagradzamy firmy statuetkami. Tutaj nie ma znaczenia
czy firma bierze udzia w programie po raz pierwszy, czy kolejny.

Drugim rodzajem s statuetki przyznawane firmom, które bior udzia w
programie po raz pi ty i co roku by y pozytywnie weryfikowane. W tej
edycji b d to trzy firmy, ale ju3 w przysz ym roku mo3e by7 ich du3o
wi cej.
Jak liczna jest grupa przedsi biorców bior cych udzia% programie
certyfikacyjnym „Przedsi biorstwo Fair Play”?
W tym roku do programu zg osi o si ponad 640 przedsi biorstw z ca ej
Polski. S to zarówno ma e jak i du3e przedsi biorstwa, firmy rodzinne,
spó ki gie dowe, s owem bardzo ró3ne firmy reprezentuj ce wiele bran3 i
pochodz ce z terenu ca ego kraju. Do drugiego etapu zakwalifikowa o
si 570 z nich.
Nagroda jest niezwykle presti owa i wi e si tak e z promocj i
reklam nagrodzonych firm. W jaki sposób promujecie Pa2stwo
„Przedsi biorstwa Fair Play”?
Przede wszystkim przedsi biorstwa te umieszczane s na stronie
internetowej programu www.fairplay.pl. Lista firm umieszczana jest tak3e
w biuletynach, które emitujemy w trakcie trwania edycji (s to cztery
biuletyny w ci gu roku). Docieraj one do wszystkich izb gospodarczych
w kraju, przedstawicieli rz du i parlamentu, a tak3e wielu organizacji, z
którymi wspó pracuj KIG oraz Instytut Bada. nad Demokracj .
Biuletyny trafiaj równie3 do przedsi biorców bior cych udzia w
programie, a tak3e do tych, którzy jeszcze nie zdecydowali si na udzia
w programie. Certyfikat „Przedsi biorstwo Fair Play” jest potwierdzeniem
rzetelno ci firmy uzyskanym od instytucji niezale3nej. Mo3na si tym
znakiem legitymowa7, co wzmacnia wizerunek firmy, nobilituje j i
dodaje presti3u.
Co jeszcze daje firmom tytu% „Przedsi biorstwo Fair Play”?
Daje mo3liwo 7 uczestnictwa w ró3nych spotkaniach i wydarzeniach
regionalnych i ogólnopolskich. Nagroda pozwala firmie zaistnie7 w Z otej
Ksi dze Przedsi biorstw Fair Play, wydawanej na p ycie kompaktowej.
Dzi ki temu przedsi biorstwa mog nawi zywa7 nowe, korzystniejsze
kontakty handlowe. Datwiej prowadzi7 negocjacje handlowe, kiedy
partner ma wiadomo 7, i3 legitymujemy si znakiem „Przedsi biorstwo
Fair Play”. Do takiej firmy mo3na mie7 wi ksze zaufanie i tak te3 traktuj
j
klienci. Niejednokrotnie zdarza si
uzyska7 lepsze warunki
wspó pracy, zarówno ze strony banków, jak i organizatorów przetargów
publicznych. Dochodzi y nas równie3 s uchy, 3e firmy z grona
„Przedsi biorstw Fair Play”, mog nawet liczy7 na lepsze stosunki z
urz dami skarbowymi. Udzia w programie wi 3e si równie3 z tym, 3e
zarz d firmy poddaje weryfikacji wewn trzne stosunki w niej panuj ce.

Sk ania to do zastanowienia si nad sytuacj
poprawienia pewnych niedoci gni 7.

i daje mo3liwo 7

Jakie s
podstawowe ró nice pomi dzy poszczególnymi
certyfikatami?
Certyfikat „Przedsi biorstwo Fair Play” jest przyznawany za udzia tym
firmom, które pozytywnie przesz y przez proces weryfikacji w
poszczególnych etapach, ka3dorazowo. Z oty Certyfikat otrzymuj
przedsi biorstwa, które uczestnicz w programie po raz trzeci i za
ka3dym razem s ocenione pozytywnie.
Podczas trwania programu przedsi biorstwa poddawane s bardzo
szczegó%owej
weryfikacji.
Czy
polskie
przedsi biorstwa
rzeczywi3cie spe%niaj kryteria okre3lane przez „Kodeks etyki w
dzia%alno3ci gospodarczej”? Czy mo emy porównywa si do firm
europejskich?
Te
przedsi biorstwa,
które
zostaj
laureatami
programu
„Przedsi biorstwo Fair Play” z pewno ci spe niaj zasady promowane
w „Kodeksie etyki w dzia alno ci gospodarczej”. Je3eli chodzi o
porównanie ich z firmami europejskimi to nie mo3na generalizowa7. W
Polsce jest na pewno wiele firm, i sama znam takie, które s bardzo
dobre, a nawet lepsze ni3 przedsi biorstwa w Unii. W tym roku, w trakcie
wizytacji, s ysza am od prezesów kilku firm bardzo wiele gorzkich uwag
pod adresem ich kontrahentów z Europy Zachodniej. Cz sto s oni
nieterminowi, wymagaj d ugich okresów p atno ci. Uwa3am, 3e polskie
firmy nie powinny mie7 3adnych kompleksów, mówi oczywi cie o tych,
które rzetelnie i uczciwie prowadz swoj dzia alno 7.
Dziekuj za rozmow .

