Etyczny biznes
Rozmowa z Ann
Szcze niak, cz onkiem Ogólnopolskiej Komisji Programu
„Przedsi biorstwo Fair Play”, prezesem „Przedsi biorstwo Fair Play” Sp. z o.o.
realizuj cej program (z 15.11.2002 r. dla dwutygodnika budowlanego „Profile”)
- Jaki jest rodowód promowania zasad etyki i kultury przedsi biorczo ci w
polskim biznesie?
- W pierwszych latach transformacji rodzimej gospodarki najbardziej interesowa
wszystkich rozwój przedsi biorczo ci mierzony wska1nikami ekonomicznymi i
produkcyjnymi. Polskich biznesmenów poch on y z jednej strony procesy
prywatyzacyjne przedsi biorstw pa2stwowych, ich modernizacja, wprowadzanie
nowoczesnych linii technologicznych, optymalizacja produkcji, z drugiej za strony
zak adanie w osza amiaj cym tempie w asnych, prywatnych firm. Gospodarka
rynkowa nieuchronnie wi 4e si z rywalizacj o klienta (co w tamtej rzeczywisto ci
by o pewnym novum dla przedsi biorców), a ka4da walka stwarza
niebezpiecze2stwo faulu. Polscy przedsi biorcy, którzy stali si nimi stosunkowo
niedawno, na ogó intuicyjnie przyjmuj pewne zasady zachowa2, bowiem nie maj
jasno okre lonych wzorów dzia ania etycznego, a wyra4enie „dobre obyczaje” nie jest
jednoznaczne. Dla wielu firm poziom ich etycznego post powania jest wi c odbiciem
poziomu kulturalnego i moralnego w a cicieli lub zarz dów spó ek.
Z naszych obserwacji wynika, 4e ró4ne gremia wiele uwagi po wi caj nieuczciwo ci
przedsi biorców, media wr cz nag a niaj skandale gospodarcze i generalizuj
pewne niechlubne zachowania w dzia alno ci gospodarczej kreuj c niekorzystny
obraz biznesmenów. W tej sytuacji poprawa wizerunku polskich przedsi biorców
nabiera szczególnego znaczenia, tym bardziej, 4e mamy wiele pozytywnych
przyk adów, które pozwalaj zbudowa7 zupe nie inny image polskich biznesmenów,
zw aszcza w przededniu przyst pienia Polski do Unii Europejskiej.
Jako organizatorzy programu „Przedsi biorstwo Fair Play” podj li my si
promowania etyki w dzia alno ci gospodarczej oraz wspierania przedsi biorstw
poprzez promowanie firm dzia aj cych zgodnie z prawem i zasadami etyki, dla
których - oprócz efektów ekonomicznych - wa4ne jest my lenie i dzia anie w
kategoriach dobra publicznego. Przedsi wzi cie to, o ogólnopolskim zasi gu, ma
równie4 na celu zach canie wszystkich firm w Polsce do zachowa2 etycznych. W
programie tym uczestnicz na równych prawach firmy ró4nej wielko ci i ró4nym
profilu dzia ania. Przedsi biorstwa zg aszaj ce si do programu maj siln
motywacj , nie wahaj si podda7 zewn trznej weryfikacji w tak delikatnej materii,
jak jest etyka. Wprawdzie zasady i kryteria oceny zosta y okre lone regulaminem w
obszarach maj cych cechy wymierno ci, to jednak decyzja uczestnictwa w
programie „Przedsi biorstwo Fair Play”
wiadczy o przypisywaniu przez
przedsi biorc wysokiej rangi sferze moralno ci we w asnej firmie.
- Czy naprawd w obecnych czasach w Polsce mo na stosowa! zasady fair
play i jednocze nie zarabia! pieni#dze?
- Tak, mo4na. Warto ci etyczne s uniwersalne i ponadczasowe. Nie inaczej jest w
biznesie, o ile oczywi cie my li si o d ugofalowym dzia aniu, o rozwoju firmy. Prawa
d4ungli, które da y o sobie zna7 w pierwszych latach transformacji wielo ci afer
gospodarczych, na szcz cie nie upowszechni y si . Rynek coraz skuteczniej

eliminuje firmy o w tpliwej reputacji. Kontrahenci nie chc ju4 robi7 interesów z
przedsi biorstwami o w tpliwej s awie. Wa4na staje si zarówno wysoka jako 7
oferowanych produktów i us ug, terminowo 7 realizacji zlece2, wiarygodno 7
finansowa, jak i uczciwo 7 wobec fiskusa, a tak4e podej cie do pracowników,
dzia alno 7 charytatywna etc. Etyka post powania w biznesie jest jedna, taka sama
dla ma ych, rednich i du4ych firm. O tym, 4e sukces rynkowy mo4na osi gn 7
zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji wiadczy rosn ca z ka4dym rokiem
popularno 7 naszego programu.
- Program „Przedsi biorstwo Fair Play” jest do ! wymagaj#cy i - co tu ukrywa!
- uci# liwy dla poddaj#cych si jego rygorystycznym procedurom. Co wed)ug
Pani decyduje o rosn#cej popularno ci tego przedsi wzi cia?
- Program ten pozostaje jedynym wiarygodnym realizowanym na skal krajow
przedsi wzi ciem, ukierunkowanym na propagowanie zasad etyki i kultury
przedsi biorczo ci w biznesie. Jest to równie4 jedyny program, w którym oceniane
s wszystkie aspekty dzia alno ci przedsi biorstwa, a nie tylko wyniki ekonomiczne
czy jako 7 wyrobów, a wszystkie przedsi biorstwa, które przesz y do II etapu s
poddawane szczegó owej weryfikacji w swoich siedzibach. Poprzez uniwersaln
wymow logo „PFP” i rzetelno 7 weryfikacji – program sta si po4 danym
narz dziem budowania presti4u firmy na rynku ogólnopolskim. Ponadto wpisuje si
w jedno z czterech najwa4niejszych zada2 Zintegrowanego Programu Unii
Europejskiej dla Ma ych i @rednich Firm. Inicjatywa Krajowej Izby Gospodarczej oraz
Instytutu Bada2 nad Demokracj i Przedsi biorstwem Prywatnym, propaguj ca
etyczne zasady prowadzenia dzia alno ci gospodarczej, spotka a si z du4ym
zainteresowaniem zarz dów firm, mimo pewnego wysi ku, jaki trzeba w o4y7 w
przygotowanie dokumentacji oraz wspó prac z przedstawicielami programu podczas
weryfikacji w drugim etapie. Nasza nagroda podnosi presti4 firmy i pomaga
laureatom w dalszej dzia alno ci, bowiem certyfikat „Przedsi biorstwo Fair Play”
czytelny jest nie tylko dla partnerów polskich, ale tak4e dla firm zagranicznych. Tylko
dzia alno 7 etyczna pozwoli polskim przedsi biorstwom znale17 sobie miejsce w UE.
Wysoki presti4 nagrody sprawia, 4e wymagania stawiane uczestnikom programu
musz by7 bardzo rygorystyczne. Kandydaci do tytu u „PFP” musz mie7 opini
partnera wywi zuj cego si
ze zobowi za2 wobec kontrahentów, klientów,
pracowników i skarbu pa2stwa. Bardzo wa4na jest jako 7 relacji mi dzyludzkich w
przedsi biorstwie, a tak4e fakt zapewniania pracownikom odpowiednich wiadcze2
socjalnych. Nie bez znaczenia jest te4 stosunek firmy do kwestii ochrony rodowiska
naturalnego oraz jej zaanga4owanie w 4ycie lokalnych spo eczno ci oraz pomoc
osobom potrzebuj cym. Nagrodzeni - poza satysfakcj moraln - s intensywnie
promowani przez nas. Ich przyk ad najlepiej obrazuje wp yw post powania fair na
sukces ekonomiczny (niektóre podmioty osi gaj 100% wzrostu sprzeda4y w
porównaniu z poprzednim rokiem). Wspó praca z laureatami programu obci 4ona
jest minimalnym ryzykiem, poniewa4 zostali oni dok adnie zweryfikowani przez
rygorystycznych wizytatorów, a poza tym s firmami, którym zale4y na utrzymaniu
korzystnego dla siebie wizerunku. Rosn ca popularno 7 naszego programu - do
udzia u w bie4 cej edycji zg osi o si 646 przedsi biorstw - najwyra1niej za wiadcza,
4e rozwój rodzimego biznesu idzie we w a ciwym kierunku, co powinno nas
wszystkich bardzo cieszy7.
- Czy nie s#dzi Pani, e s)abo ci# programu jest brak prze)o enia jego wyników
na konkretne efekty. Chodzi mi o to, e laureaci programu nie korzystaj# - jak
dot#d - z adnych przywilejów, np. nie mog# liczy! na dodatkowe punkty w

rywalizacji przetargowej, na preferencyjne kredyty etc. Co, poza presti em, daje
udzia) w programie PFP?
- Nie mog zgodzi7 si ze stwierdzeniem, 4e s abo ci programu jest brak
prze o4enia jego wyników na konkretne efekty. Dzi ki udzia owi w tym
przedsi wzi ciu przedsi biorstwa mog nawi zywa7 nowe, korzystniejsze kontakty
handlowe. Eatwiej im prowadzi7 negocjacje handlowe, kiedy partner ma
wiadomo 7, 4e legitymujemy si
znakiem „Przedsi biorstwo Fair Play”.
Niejednokrotnie laureaci uzyskuj lepsze warunki wspó pracy, zarówno ze strony
banków, jak i organizatorów przetargów publicznych. Dochodzi y do nas równie4
informacje, 4e laureaci programu, mog nawet liczy7 na lepsze stosunki z urz dami
skarbowymi. Udzia w programie wi 4e si równie4 z tym, 4e zarz d firmy poddaje
weryfikacji wewn trzne stosunki w niej panuj ce. Sk ania to do zastanowienia si
nad sytuacj i daje mo4liwo 7 poprawienia pewnych niedoci gni 7. Jeszcze innym
pozytywnym efektem naszych dzia a2 jest fakt, 4e coraz wi cej firm chce
legitymowa7 si znakiem „PFP”, poniewa4 przynosi on konkretne korzy ci.
- Na zako,czenie prosz o krótkie podsumowanie tegorocznej, pi#tej ju , edycji
programu.
- Tym razem zg osi o si do programu o 17% firm wi cej ni4 w roku poprzednim. 570
uczestników zakwalifikowa o si do drugiego etapu, polegaj cego na wizytacjach i
rozmowach bezpo rednich w siedzibach firm. Najwi cej zg osze2 pochodzi z
województw: wielkopolskiego, l skiego i podkarpackiego, natomiast najmniej z
podlaskiego, warmi2sko-mazurskiego i wi tokrzyskiego. Mog doda7, 4e wielu
dotychczasowych laureatów (jest ich ju4 blisko 800), potwierdza sw wiarygodno 7
kilkakrotnie. Firmy, które w trzech kolejnych edycjach uzyska y certyfikat „PFP”,
honorowane s z otym certyfikatem. W tym roku po raz pierwszy zostan wr czone
z ote statuetki, otrzymaj je firmy, które uzyska y certyfikat „PFP” w ka4dej z
dotychczas przeprowadzonych edycji. Ostateczne wyniki tegorocznej edycji oficjalnie
zostan og oszone podczas dorocznej uroczystej gali 27 listopada br. w Sali
Kongresowej w Warszawie.

