„Fair Play w biznesie – optymistyczne zjawisko w pesymistycznym
okresie recesji gospodarczej”

KONFERENCJA PRASOWA
17 kwietnia ( roda), godz. 13.00, sala 205
Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Tr/backa 4
Dotyczy:
V edycji programu „Przedsi/biorstwo Fair Play”
W momencie gdy doniesienia prasowe mówi o recesji gospodarczej, nasilaj cej si
nieuczciwo ci biznesmenów, z ym traktowaniu pracownika przez pracodawc w zwi zku z
post puj cym drastycznie bezrobociem, w tak niedogodnym, zdawa oby si , dla polskiego
biznesu momencie, tym bardziej jest nam mi o poinformowa Pa!stwa o tym, "e istniej w
polskiej gospodarce równie" pozytywne zjawiska. Prosperuj firmy - „Przedsi biorstwa Fair
Play” – dla których istotne jest nie tylko utrzymanie si na rynku, ale równie" dzia anie w sposób
etyczny i uczciwy, w dobrych relacjach z kontrahentami, klientami, urz dami pracy i
pracownikami.
„Przedsi biorstwa Fair Play”, cho bezrobocie w Polsce przekroczy o ju" 18%, a w
niektórych województwach si ga 30%, zatrudniaj prawie 100 tysi cy osób (wg wyników
ostatniej edycji programu), stwarzaj c im dobre warunki pracy, mo"liwo rozwoju i p ac c
powy"ej redniej krajowej.
„Przedsi biorstwa Fair Play” prosperuj w zgodzie ze rodowiskiem naturalnym i du"
cz
swoich dochodów przeznaczaj na cele spo eczne (w tym na dzia alno
charytatywn ), kulturalno – o wiatowe i sportowe – cznie oko o 80 milionów z .
Tytu „Przedsi biorstwo Fair Play” wzbudza zaufanie i jest czytelny równie" w krajach Unii
Europejskiej, nic dziwnego wi c, "e ubiega si o niego coraz wi cej firm, mimo i" by go
uzyska przedsi biorstwo musi spe ni szereg warunków, podda si wnikliwej ocenie i
obserwacji, wizytacji i weryfikacji organizatorów przy wspó pracy urz dów marsza kowskich,
wojewódzkich, przedstawicieli organizacji przedsi biorców, banków i organizacji
ekologicznych, inspektorów pracy, urz dów skarbowych oraz ZUS – u.
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7 grudnia 2001 r. zako!czyli my IV edycj programu „Przedsi biorstwo Fair Play”. Certyfikaty otrzyma y
wtedy 463 firmy, a nagrody g ówne w postaci statuetek – 15. Tytu „Przedsi biorstwo Fair Play” jest dla
firm wa"ny - od momentu rozpocz cia programu certyfikacji w roku 1998 zainteresowanie nim wzros o
dziesi ciokrotnie.
Laureatami statuetek „Przedsi biorstwo Fair Play” s m.in.:
ASPEL S.A., Zabierzów k/Krakowa (aktywnie w cza si w "ycie spo eczno ci lokalnej, zw aszcza z okolic
Zabierzowa)
Firma Handlowo-Produkcyjna GIEWONT Sp. z o.o., Rzeszów (finansuje m.in. warsztaty terapii
zaj ciowej dla dzieci niepe nosprawnych)
JERZY RUTKOWSKI Ltd., Gniewkowo k/Bydgoszczy (zapewnia szeroki pakiet socjalny i opiek
zdrowotn pracownikom: szczepienia, badania specjalistyczne, zabiegi rehabilitacyjne)
KRONOPOL Sp. z o.o., Aary, lubuskie (dba o rodowisko naturalne - realizuje m.in. program „ograniczanie
zanieczyszcze! emitowanych do atmosfery”)
NOVOL Sp. z o.o., Komorniki k/Poznania (pomaga osobom umys owo niepe nosprawnym poprzez
zatrudnianie ich w ramach oddzia u firmy Novol-manu-service)
Przedsi/biorstwo Produkcyjne OKNOPLUS Sp. z o.o., Libertów k/Krakowa (sprawuje mecenat
kulturalny, dotuje m.in. Teatr Stu w Krakowie)
ZakBady Farmaceutyczne POLFA-CÓDE S.A., CódF (m.in. 2-krotne wyró"nienie tytu em „Pracodawca –
Organizator Pracy Bezpiecznej”)
Przedsi/biorstwo WodociGgów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu (zapewnia szczególnie wysoki standard
obs ugi mieszka!ców Kalisza: komfortowe, wzorcowo wyposa"one i funkcjonuj ce stanowiska obs ugi klienta)
ZakBady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A., podkarpackie (znakomite warunki pracy i p acy stworzone
pracownikom - najbardziej po" dany pracodawca w ca ym powiecie)
SAUR NEPTUN GDAISK S.A. (wieloletni program pomocy charytatywnej dla Fundacji „Rodzina Nadziei”,
zajmuj cej si opiek nad dzie mi w domach dziecka, rodzinach dysfunkcyjnych i patologicznych)
SERTOP Sp. z o.o., Tychy (nieustanne d "enie do polepszania jako ci produktów, dostosowanie si do
wymogów Unii Europejskiej)
Przedsi/biorstwo Produkcyjno-UsBugowe „SEZUP Clima” Sp. z o.o., PiBa (wspó pracuje ze
spo eczno ci lokaln na wielu szczeblach)
ZakBad Przetwórstwa Mi/snego TARCZYISKI Sp. z o.o., Trzebnica k/WrocBawia (bogaty pakiet socjalny
dla pracowników obejmuj cy m.in. program emerytalny w III filarze)
UNION-VIS Sp. z o.o., Bielsko-BiaBa (przeci tne wynagrodzenie pracownika operacyjnego jest wy"sze od
przeci tnej krajowej o 50%)
ZAKCAD CERAMIKI SANITARNEJ StanisBaw Hybner, Kroda Wlkp. (zach canie pracowników do
podnoszenia kwalifikacji w szko ach rednich i wy"szych - pokrywanie czesnego) .

31 maja 2002 r. ko!czymy przyjmowanie deklaracji zg oszeniowych do bie" cej, V – jubileuszowej
edycji programu „Przedsi biorstwo Fair Play”, który ma na celu promowanie uczciwo ci i kultury
przedsi biorczo ci w biznesie. Jest przedsi wzi ciem:
- realizowanym w skali ogólnopolskiej
- trwaj cym ca y rok, przebiegaj c dwuetapowo
- mog bra w nim udzia wszystkie firmy niezale"nie od wielko ci, które maj swoj siedzib w
Polsce.
Program organizuje Fundacja „Instytut Bada! nad Demokracj i Przedsi biorstwem Prywatnym” KIG
pod patronatem Ministerstwa Gospodarki oraz przy poparciu Prezydenta RP, Premiera RP oraz w adz
regionalnych.

•

SzczegóBowe informacje na temat programu oraz firm „Przedsi/biorstwo Fair Play” do uzyskania na
konferencji prasowej lub w biurze programu: Anna Szcze niak, tel/fax: (22) 8262596, tel: (22) 6309705,
0-502 249979, e-mail: aszczesniak@kig.pl, http://www.fairplay.pl.
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