Warszawa, 19.09.2002

W trudnych czasach warto by uczciwym

Zako czenie I etapu
V edycji programu promocji kultury przedsi biorczo ci
„Przedsi biorstwo Fair Play”
Zako'czy( si) pierwszy etap weryfikacji firm w programie promocji kultury przedsi)biorczo.ci
„Przedsi biorstwo Fair Play 2002” – V ju1 edycji tego programu, który pozostaje jedynym wiarygodnym
realizowanym na skal) krajow3 przedsi)wzi)ciem, ukierunkowanym na propagowanie zasad etyki i kultury
przedsi)biorczo.ci w biznesie. Jest to równie1 jedyny program, w którym oceniane s3 wszystkie aspekty
dzia(alno.ci przedsi)biorstwa, a nie tylko wyniki ekonomiczne czy jako.5 wyrobów oraz wszystkie
przedsi)biorstwa, które przesz(y do II etapu s3 poddawane szczegó(owej weryfikacji w swoich siedzibach.
Poprzez uniwersaln& wymow logo „PFP” i rzetelno weryfikacji – program sta) si po*&danym
narz dziem budowania presti*u firmy na rynku ogólnopolskim. Program jest organizowany przez
Krajow& Izb Gospodarcz& i Fundacj „Instytut Bada nad Demokracj& i Przedsi biorstwem
Prywatnym”, jest popierany przez Prezydenta RP, Premiera RP oraz Ministra Gospodarki. W wielu
województwach patronat honorowy obj)li przedstawiciele w)adz regionalnych.
Obecnie realizujemy V – jubileuszow3 edycj) programu „Przedsi)biorstwo Fair Play”. Zainteresowanie nim
nadal ro nie: liczba firm bior3cych udzia( w drugiej edycji wzros)a ponad sze ciokrotnie w porównaniu z
pierwsz3 edycj3, natomiast w IV edycji certyfikatem „Przedsi)biorstwo Fair Play” uhonorowali my o 40%
wi cej firm, ni1 rok wcze.niej. Dotychczasowi laureaci tworz3 grup) niemal 800 firm, niektóre z nich
potwierdzi(y swoj3 wiarygodno.5 trzy, a nawet cztery razy bior3c udzia( we wszystkich dotychczasowych
edycjach. Przedsi)biorstwa - laureaci tylko poprzedniej - IV edycji zatrudniaj& prawie 93 tys. pracowników,
(przeci)tne zatrudnienie ok. 200 osób), reprezentuj3 obroty rz du 28 mld PLN (przeci)tne obroty ok. 59
mln PLN). Do udzia(u w bie13cej edycji zg)osi)o si 646 firm, obserwujemy wi)c wzrost liczby
uczestników o ok. 17% w porównaniu z poprzednim rokiem. 570 przedsi biorstw zakwalifikowa)o si do
II etapu, polegaj3cego na wizytacjach i rozmowach bezpo.rednich w siedzibach firm. Najwi)cej firm
pochodzi z województw: wielkopolskiego, .l3skiego i podkarpackiego; najmniej – z podlaskiego, warmi'sko
mazurskiego i .wi)tokrzyskiego. 27 listopada br. w Sali Kongresowej PKiN w Warszawie odb dzie si V
- Jubileuszowa Gala Programu „Przedsi biorstwo Fair Play”, podczas której nast&pi oficjalne
og)oszenie wyników oraz wr czenie nagród laureatom.
Dotychczasowi laureaci programu s& wyj&tkowymi firmami zlokalizowanymi na terenie ca)ej Polski,
rzetelniej dotrzymuj& zobowi&za ni* przeci tne firmy dzia(aj3ce na rynku, wspó)praca z nimi
obci&*ona jest mniejszym ni* przeci tne ryzykiem, poniewa1 s3 firmami dok(adnie zweryfikowanymi
przez organizatorów programu, dbaj& o presti* i korzystny wizerunek firmy, szybko rozwijaj& si (niektóre
osi&gaj& 100% i wi cej wzrostu sprzeda*y w porównaniu do poprzedniego roku).
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Nowi Cz)onkowie Kapitu)y
W V edycji programu do szacownego grona Cz(onków Kapitu(y do(3czy(y kolejne osobisto.ci 1ycia
gospodarczego i sceny politycznej. Obecnie poparcia programowi udzielaj3:
• Pan Andrzej Arendarski - Prezes Krajowej Izby Gospodarczej,
• Pan W(adys(aw Bartoszewicz – Prezes Zwi3zku Polskiego Przemys(u, Handlu i Finansów,
• Pan Wies(aw Ciesielski – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów, Generalny Inspektor Kontroli
Skarbowej,
• Pani Krystyna Gurbiel – Podsekretarz Stanu, Urz3d Komitetu Integracji Europejskiej,
• Pan Krzysztof Markowski - Wiceprezes Zarz3du PKO BP SA,
• Pan Jaros(aw Pachowski - Prezes Zarz3du Polkomtel S.A.,
• Pan Longin Pastusiak – Marsza(ek Senatu RP,
• Pan Jacek Piechota – Minister Gospodarki,
• Pan Janusz Steinhoff – Przewodnicz3cy Rady Fundacji „Promocja Polska. Instytut Marki Polskiej”,
• Pan Marek Wagner – Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
• Pani Danuta Waniek – Cz(onek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
• Pan Krzysztof Zar)ba – G(ówny Inspektor Ochrony Mrodowiska,
• Pan Tadeusz Zaj3c – G(ówny Inspektor Pracy,
• Pan Andrzej Zoll - Rzecznik Praw Obywatelskich.
Korzy ci dla firm wynikaj&ce z udzia)u w programie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uzyskanie certyfikatu rzetelno.ci
Mo1liwo.5 legitymowania si) znakiem PFP
Wzmocnienie wizerunku firmy, nobilitacja i presti1
Szeroka promocja (media, spotkania i wydarzenia ogólnopolskie i regionalne, biuletyny, CD, internet)
Nawi3zanie nowych korzystnych kontaktów handlowych
Wi)ksze zaufanie ze strony kontrahentów, uzyskanie lepszych warunków wspó(pracy (m.in. banków,
organizatorów przetargów publicznych i in.)
Wi)ksze zaufanie ze strony klientów
Lepsze stosunki z US
Weryfikacja stosunków w firmie przez jej zarz3d
Integracja pracowników
Mo1liwo.5 udzia(u w programach specjalnych skierowanych wy(3cznie do laureatów PFP.

„Przedsi biorstwo Fair Play” wed)ug laureatów
„Warto by o wzi udzia w tym programie, bo cieszy si on du renom , ma charakter ogólnopolski,
organizowany jest przez Krajow Izb Gospodarcz . Jego ranga jest wi c nieporównanie wy sza ni
rozmaitych programów lokalnych. Startowali'my w trzech kolejnych edycjach programu „Przedsi biorstwo
Fair Play” (…) – twierdzi Renata Witkowska-Piernaczyk, dyrektor w Przedsi)biorstwie Produkcyjnym
„Oknoplus” Sp. z o.o. z Libertowa k. Krakowa. Doda(a równie1, 1e „za spraw tego programu umocni a si
pozycja firmy”.
„Certyfikatem chwalimy si cz sto i ch tnie. Umieszczamy logo „Przedsi biorstwo Fair Play” we wszystkich
naszych folderach reklamowych. Tytu u atwia nam podpisywanie korzystnych umów z dostawcami,
zw aszcza w kwestii terminów p atno'ci. Jeste'my wiarygodni” - powiedzia(a Jowita Bojdo z dzia(u
marketingu Firmy Handlowo - Produkcyjnej „Giewont” Sp. z o.o. z Rzeszowa.
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„Jest to niew tpliwie presti , dobre imi , nobilitacja. Wzbudzamy zaufanie klientów i kontrahentów, którzy s
bardziej otwarci na nasze propozycje. Tytu ten, cho ma angielskie brzmienie, jest czytelny i zrozumia y dobrze mówi o naszej firmie i my'l , e korzy'ci z tego tytu u s ...po prostu wymierne” - stwierdzi( Andrzej
Podlewski z dzia(u marketingu Zak(adów Magnezytowych „Ropczyce” S.A.
„Tytu „Przedsi biorstwo Fair Play” daje pewn gwarancj , e to co robimy mie'ci si w ogólnie przyj tych
zasadach etyki gospodarczej. Osoby, które znaj logo programu, widz c, e si nim pos ugujemy, nabieraj
pewno'ci, e jeste'my solidni i w terminie wywi emy si ze zobowi za5, co szczególnie dzi' jest dla
kontrahentów bardzo wa ne. Jednocze'nie certyfikat zobowi zuje. Ka dego dnia w naszej pracy, na ka dym
kroku, musimy udowadnia , e jeste'my rzeczywi'cie fair” - uwa1a Jacek Tarczy'ski, prezes Zak(adu
Przetwórstwa Mi)snego „Tarczy'ski” Sp. z o.o. z Trzebnicy.
Dodatkowe informacje: Anna Szcze niak, biuro programu „Przedsi biorstwo Fair Play”, ul. Tr backa
4, 00-074 Warszawa, tel: (48 22) 630 97 05, 630 98 01, fax: (48 22) 826 25 96, e-mail:
aszczesniak@kig.pl, http://www.fairplay.pl.

Informacje uzupe)niaj&ce
Ide& programu jest promocja etyki w dzia(alno.ci gospodarczej, przy czym etyka jest rozumiana jako zespó(
norm rzetelnego post)powania we wzajemnych relacjach przedsi)biorców z klientami, kontrahentami,
pracownikami, wspólnikami oraz spo(eczno.ci3, w(adz3 lokaln3 i pa'stwow3, norm zgodnych z
obowi3zuj3cym prawem i powszechnie przyj)tymi normami spo(ecznymi.
Celem programu jest promocja etyki w dzia)alno ci gospodarczej, rozumianej jako zespó( norm
post)powania we wzajemnych relacjach przedsi)biorców z kontrahentami, klientami, pracownikami,
wspólnikami oraz spo(eczno.ci3 lokaln3, w(adz3 lokaln3 i pa'stwow3. Wspiera on te1 rozwój firm promuj3c
przedsi)biorstwa solidne i uczciwe, dzia(aj3ce zgodnie z prawem i zasadami etyki.
Certyfikaty „Przedsi biorstwo Fair Play” po raz pierwszy wr)czono w 1998 r., chocia1 idea tego programu
ma wieloletni3 tradycj). Nawi3zuje do konkursu dla cz(onków izb gospodarczych „Business Fair Play Award”
og(oszonego w 1992 r. przez Krajow3 Izb) Gospodarcz3. Jego ca(kowicie nowe zasady regulaminowe,
wprowadzone przez Fundacj „Instytut Bada nad Demokracj& i Przedsi biorstwem Prywatnym” KIG,
przyj)(y formu() otwart3 dla wszystkich sektorów przedsi)biorstw. Konkurs sta( si) programem
certyfikacyjnym, wy(aniaj3cym firmy bior3ce aktywny udzia( w 1yciu gospodarczym, dla których oprócz
zysku wa*ne jest my lenie w kategoriach dobra publicznego. Program „Przedsi)biorstwo Fair Play” jest
realizowanym w skali ogólnopolskiej, przedsi)wzi)ciem propaguj3cym uczciwo.5 i rzetelno.5. Ma ciekaw3
specyfik), która nie jest obecna w regulaminach innych programów o charakterze gospodarczym. Firmy
bior3ce w nim udzia( startuj& na równych zasadach, niezale*nie od wielko ci, charakteru wytwarzanych
towarów czy oferowanych us(ug, poniewa1 etyka jest jedna, obowi3zuje zarówno zarz3dy du1ych spó(ek, jak
i w(a.cicieli ma(ych firm. W.ród laureatów mamy wi)c i potentatów gospodarczych danych regionów, i firmy
niewielkie, o rodzinnym charakterze. Do .cis(ej wspó(pracy przy realizacji programu zosta(y zaproszone m.in.
w(adze regionalne i samorz3dy gospodarcze. Program wpisuje si) tak1e w dzia(ania Unii Europejskiej, a
przede wszystkim w cele Zintegrowanego Programu dla Ma(ych i Mrednich Firm, w którym promocja kultury
przedsi)biorczo.ci jest jednym z czterech najwa1niejszych zada'.
Certyfikat „Przedsi)biorstwo Fair Play” jest czytelny, i to nie tylko dla polskich partnerów, lecz równie1 dla
kontrahentów zagranicznych. Dlatego, mimo wysokich wymaga' stawianych przez organizatorów, w
poprzedniej, czwartej edycji programu, wzi)(o udzia( 549 firm, przy czym do drugiego etapu zakwalifikowa(o
si) 478. Ostatecznie certyfikaty otrzyma)y 463 firmy, a nagrody g)ówne w postaci statuetek – 15 firm.
Obecnie trwa weryfikacja firm zg(oszonych do bie13cej – V edycji programu (nap(yn)(o ponad 640 zg(osze'
od firm z ca(ego kraju, z których 88% przesz(o do II etapu).
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Za co przyznawany jest certyfikat „Przedsi biorstwo Fair Play”?
Certyfikat otrzymuj3 przedsi)biorstwa, które:
- stworzy(y swoim pracownikom warunki sprzyjaj3ce zarówno efektywnej pracy, jak i rozwojowi
zawodowemu
- terminowo wywi3zuj3 si) ze zobowi3za' wobec skarbu pa'stwa
- u(o1y(y sobie wspó(prac) z kontrahentami i nie mia(y zaleg(o.ci w regulowaniu wobec nich nale1no.ci
- post)puj3 rzetelnie wobec klientów
- uczciwie i rzetelnie reklamuj3 si), jednocze.nie nie dyskredytuj3c konkurencji
- ich dzia(alno.5 jest przyjazna dla .rodowiska naturalnego.
- s3 wra1liwe na potrzeby .rodowiska lokalnego
- aktywnie uczestnicz3 w przedsi)wzi)ciach charytatywnych
Zasady weryfikacji
Program trwa ca)y rok i przebiega dwuetapowo. Pierwszy krok wykonuj3 firmy zg(aszaj3c ch)5 uczestnictwa
w przewidzianym w regulaminie terminie. Nast)pnie szczegó(owo prezentuj3 swoj3 dzia(alno.5 w Ankiecie –
Prezentacji (dost)pnej w biurze programu: ul. Tr)backa 4, 00-074 Warszawa, u administratorów
regionalnych lub na stronie internetowej – www.fairplay.pl/formularze.html), udzielaj3c pisemnej odpowiedzi
na pytania typu:
1. Czy przedsi)biorstwo mia(o zaleg(o.ci: w sp(atach kredytów wobec banków, regulowaniu nale1no.ci
wobec kontrahentów, pracowników, Urz)du Skarbowego, ZUS?
2. Czy by(y prowadzone spory s3dowe z pracownikami?
3. Czy uczestniczy czynnie w akcjach lub imprezach charytatywnych?
Te i inne pytania wy1ej nie wymienione, s3 w ankietach uszczegó(owione, a odpowiedzi na nie punktowane.
Firmy s3 równie1 proszone o przedstawienie stosownej dokumentacji. Przedsi)biorstwo, które uzyskuje
minimum 70 na 100 mo1liwych punktów zostaje nominowane do drugiego etapu. Prawdziwo odpowiedzi
udzielonych przez firm jest sprawdzana podczas II etapu przez organizatorów i przedstawicieli
instytucji wspó(pracuj3cych: urz)dów wojewódzkich, marsza(kowskich, urz)dów pracy, banków, organizacji
przedsi)biorców, US, ZUS oraz inspektorów pracy (podczas wizytacji w drugim etapie). O dyskwalifikacji
firmy w programie mo1e zadecydowa5 te1 uzasadniony protest konkurencji, klienta, kontrahenta lub
pracownika przedsi)biorstwa. Podejmowanie ostatecznych decyzji o przyznaniu certyfikatu, a tak1e nagród
g(ównych przypada Kapitule Programu.
Zgodnie z obowi3zuj3cym regulaminem certyfikacja firm ma zako'czy5 si) do 15 listopada br., a oficjalne
og(oszenie wyników tegorocznej edycji programu odb)dzie si) w trakcie wielkiej gali fina(owej planowanej na
listopad 2002.
Organizacja programu
1. Program organizuje Fundacja „Instytut Bada' nad Demokracj3 i Przedsi)biorstwem Prywatnym” oraz
Krajowa Izba Gospodarcza.
2. W sprawach interpretacji zapisów i wymaga' regulaminowych, decyzje podejmuje Komisja Ogólnopolska,
przekazuj3c je do wiadomo.ci Komisjom Regionalnym i Administratorom Regionalnym.
3. Komisja Ogólnopolska zastrzega sobie prawo cofni)cia lub zawieszenia prawa do tytu(u „Przedsi)biorstwo
Fair Play“, w przypadku stwierdzenia zachowania niegodnego rzetelnego przedsi)biorcy.
4. Sponsorami programu s3: PKO Bank Polski SA oraz Polkomtel S.A. (PLUS GSM), patronami prasowymi
s3: „Puls Biznesu”, „Prawo i Gospodarka” oraz tygodnik „Przegl3d”.
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Firmy nagrodzone statuetkami w IV edycji programu „Przedsi biorstwo Fair Play”:

ASPEL S.A., Zabierzów k/Krakowa; produkuje wysokiej jako.ci sprz)t medyczny; zatrudnia 121 osób. Kontakt:
(012) 285-22-22, Andrzej Wrze.niowski - Prezes
Firma Handlowo-Produkcyjna GIEWONT Sp. z o.o., Rzeszów; handel hurtowy odzie13; zatrudnia 42 osoby.
Kontakt: (017) 863-44-97, Danuta Witko – Wspó(w(a.cicielka, Prezes
JERZY RUTKOWSKI Ltd., Gniewkowo k/Bydgoszczy; dystrybucja kot(ów gazowych i systemów grzewczych –
jako reprezentant firmy Beretta; zatrudnia 34 osoby. Kontakt: (052) 353-30-00, Jerzy Rutkowski – W(a.ciciel,
Jerzy Migawa - Prezes
KRONOPOL Sp. z o.o., Rary, lubuskie; produkcja p(yt wiórowych i p(yt uszlachetnionych, paneli boazeryjnych i
pod(ogowych, blatów roboczych, parapetów; zatrudnia 999 osób. Kontakt: (068) 363-11-00, Johan Bitzi - Prezes
NOVOL Sp. z o.o., Komorniki k/Poznania; produkcja szpachlówek poliestrowych i innych produktów do
lakiernictwa samochodowego oraz dla rynku budowlanego; zatrudnia 189 osób. Kontakt: (061) 810-98-00, Piotr
Nowakowski - Dyrektor
Przedsi biorstwo Produkcyjne OKNOPLUS Sp. z o.o., Libertów k/Krakowa; produkcja wyrobów z tworzyw
sztucznych dla budownictwa; zatrudnia 120 osób. Kontakt: (012) 277-57-00, Wac(aw Figiel - Prezes
Zak)ady Farmaceutyczne POLFA-SÓDU S.A., SódV; produkcja leków; zatrudnia 244 osoby. Kontakt: (042) 65400-70, Krzysztof Borkowski – Prezes Zarz3du
Przedsi biorstwo Wodoci&gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu; firma komunalna dostarczaj3ca wod) i
odprowadzaj3ca .cieki dla aglomeracji kaliskiej; zatrudnia 205 pracowników. Kontakt: (062) 767-20-11, Roman
Wiertelak - Prezes
Zak)ady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A., podkarpackie; produkcja materia(ów ogniotrwa(ych; zatrudnia 612
osób. Kontakt: (017) 221-86-51, Józef Siwiec - Prezes
SAUR NEPTUN GDAWSK S.A.; firma komunalna dostarczaj3ca wod) i odprowadzaj3ca .cieki; zatrudnia 750 osób.
Kontakt: (058) 301-30-91, Zbigniew Maksymiuk - Prezes
SERTOP Sp. z o.o., Tychy; produkcja i sprzeda1 serów topionych; zatrudnia 226 osób. Kontakt: (032) 217-4044, Romana Kolencova- Prezes
Przedsi biorstwo Produkcyjno-Us)ugowe „SEZUP Clima” Sp. z o.o., Pi)a; systemy wentylacyjne i
klimatyzacyjne; zatrudnia 65 osób. Kontakt: (067) 213-28-86, Ryszard Bednarek – Prezes, W(a.ciciel
Zak)ad Przetwórstwa Mi snego TARCZYWSKI Sp. z o.o., Trzebnica k/Wroc)awia; przetwórstwo mi)sa;
zatrudnia 398 osób. Kontakt: (071) 312-08-81, Jacek Tarczy'ski - Prezes
UNION-VIS Sp. z o.o., Bielsko-Bia)a; produkcja artyku(ów .ciernych; zatrudnia 330 osób. Kontakt: 033 828-2100, Boles(aw Gaj - Prezes
ZAKSAD CERAMIKI SANITARNEJ Stanis)aw Hybner, Xroda Wlkp.; produkcja ceramiki sanitarnej (umywalki,
kompakty, miski ust)powe, bidety); zatrudnia 49 pracowników. Kontakt: (061) 286-48-00, Hybner - W(a.ciciel
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REGIONALNI ADMINISTRATORZY PROGRAMU

Piotr Jarocki - BSC Centrum Promocji Biznesu
ul. H. Marusarzówny 1/28, 80-288 Gda'sk
tel. 058 340 00 58, fax. 340 00 60
e-mail: pjarocki@fairplay.pl
Mi)osz Omastka - Regionalne Centrum Biznesu
ul. 1-go Maja 33, 40-225 Katowice
tel./fax. 032 255 41 12, 209 04 99
e-mail: rcb@fairplay.pl
www.rcb.com.pl
Ryszard Rataj - Biuro Promocji
ul. Rumi'skiego 6, 85-030 Bydgoszcz
tel./fax. 052 371 58 99
e-mail: r.rataj@fairplay.pl
Jadwiga Standera - Biuro Promocji Biznesu
ul. Starowi.lna 71, 31-052 Kraków
tel./fax. 012 429 26 09, 421 31 43
e-mail: bpb@fairplay.pl
Aneta Starzec - Dolno.l3skie Centrum Wspierania Biznesu
ul. Leszczy'skiego 4, 50-078 Wroc(aw
tel./fax. 071 342 36 74
e-mail: dcwb@fairplay.pl
Anna Szcze niak - Przedsi)biorstwo Fair Play Sp. z o.o.
ul. Tr)backa 4, 00-074 Warszawa
tel./fax. 022 826 25 96, tel. 630 97 05, 630 96 07
e-mail: pfp@kig.pl, aszczesniak@kig.pl
www.fairplay.pl
Pawe) Zaj&c - Centrum Promocji Biznesu
ul. Ks. Ja(owego 6a, 35-010 Rzeszów
tel./fax. 017 852 56 46
e-mail: fairplay@rze.pl
www.fairplay.com.pl

tel: (22) 6309705, tel./fax: (22) 8262596, e-mail: pfp@kig.pl, aszczesniak@kig.pl, www.fairplay.pl

6

