RZETELNO

W BIZNESIE

Etyka, moralno i post powanie fair w biznesie s$ nie mniej wa&ne
ni& wska'niki ekonomiczne czy jako
produktu. W,a nie o tych
czynnikach
rozmawiamy z
Ann$
Szcze niak,
cz,onkiem
Ogólnopolskiej Komisji Programu „Przedsi biorstwo Fair Play”
(wywiad z 8.04.2003 r. dla „Faktów”)
Zacznijmy od nazwy programu. Czy mog,aby Pani wyja ni jej
znaczenie?
„Przedsi biorstwo Fair Play” to firma uczciwa w kontaktach zarówno ze
swoimi klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, jak i
w adz lokaln i pa!stwow ; firma, która wywi zuje si z wszystkich
swoich zobowi za!, która jest fair wobec spo eczno#ci lokalnej, czyli
#rodowiska, w którym funkcjonuje.
Jakie stawiacie sobie Pa@stwo cele realizuj$c ten program?
„Przedsi biorstwo Fair Play” to program promocji kultury, etyki oraz
rzetelno#ci w biznesie. Jego idea narodzi a si w 1997 r. Fundacja
„Instytut Bada! nad Demokracj i Przedsi biorstwem Prywatnym”
Krajowej Izby Gospodarczej wygra a konkurs Polskiej Fundacji Promocji i
Rozwoju MSP (obecnie PARP) na realizacj projektu popularyzuj cego
rzetelno#5 w biznesie w#ród ma ych i #rednich przedsi biorstw. Konkurs
„Przedsi biorstwo Fair Play” by jednym z elementów tego projektu.
Pierwsza edycja konkursu odby a si w roku 1998. Nagrodzili#my
wówczas certyfikatami 39 firm, które zatrudnia y do 250 pracowników.
Okaza o si jednak, =e konkurs cieszy si du=ym zainteresowaniem
równie= w#ród wi kszych podmiotów. Postanowili#my wi c, =e kolejna
edycja adresowana b dzie tak=e do nich, a konkurs przekszta cili#my w
program certyfikacyjny.
Jakie korzy ci daje firmom uzyskanie certyfikatu?
Nagradzane przedsi biorstwa uzyskuj przede wszystkim certyfikat
rzetelno#ci. Jest to wyró=nienie laureatów spo#ród wielu innych firm,
które nie posiadaj takiego certyfikatu. Certyfikat „Przedsi biorstwo Fair
Play” u atwia kontakty handlowe oraz negocjacje z partnerami. Mamy
informacje od nagrodzonych firm, =e pomaga równie= w pozyskaniu
zamówie! publicznych. Na pewno posiadanie naszego certyfikatu
u atwia kontakty z bankami i urz dami skarbowymi. Laureaci nawi zuj
udan wspó prac tak=e pomi dzy sob , poniewa= du=o atwiej
rozmawia si z firm o sprawdzonej wiarygodno#ci, ni= z kim#, o kim nic
nie wiemy.

Wa=nym aspektem programu jest presti= i promocja firm, które bior w
nim udzia . Odbywa si ona w mediach zarówno ogólnopolskich, jak i
regionalnych. Ponadto ka=d edycj programu ko!czy ogólnopolska
gala, w której uczestnicz finali#ci, ludzie ze #wiata polityki, biznesu,
mediów i kultury.
Co musi spe,ni
firma, aby ubiega
si
o certyfikat
„Przedsi biorstwo Fair Play”?
Powinny zosta5 spe nione warunki, które okre#lamy w regulaminie
programu. Firma m.in. musi istnie5 przynajmniej jeden rok poprzedzaj cy
dan edycj , niezb dne jest tak=e, aby posiada a siedzib w Polsce.
Powinna tak=e z o=y5 w okre#lonym terminie (do 31.05.2003) deklaracj
zg oszeniow , a nast pnie pakiet dokumentów, które b d badane i
oceniane przez komisje programu. Ka=de przedsi biorstwo ubiegaj ce
si o certyfikat wype nia ankiet , w której odpowiada na szereg pyta!
opisuj cych m.in. jej relacje z pracownikami, dostawcami czy
konkurencj . Firma sk ada tak=e dokumenty z ZUS-u, urz du
skarbowego, a tak=e z banków, w których prowadzi rachunki.
Ponadto podmioty przedstawiaj adresy kontrahentów i klientów, z
którymi prowadz interesy, tak aby#my mogli zasi gn 5 opinii na temat
danego przedsi biorstwa. Komisje regionalne (w których zasiadaj
przedstawiciele w adz regionalnych, banków, firm ubezpieczeniowych,
urz dów skarbowych, ZUS, urz dów pracy, organizacji przedsi biorców)
w ca ym kraju, badaj zarówno ankiety, jak i podane wy=ej dokumenty,
weryfikuj c je. Komisje te przedstawiaj listy firm nominowanych do
drugiego etapu programu, które ostatecznie zatwierdza komisja
ogólnopolska. Nast pnym krokiem s audyty we wszystkich firmach,
które znalaz y si w drugim etapie. Przedsi biorstwa uczestnicz ce w
drugim etapie, u których audytorzy potwierdz zgodno#5 informacji
podanych w ankietach i dokumentacji, otrzymaj certyfikat i tytu
„Przedsi biorstwo Fair Play”.
A czy przedsi biorstwa, które zosta,y nagrodzone w programie,
mog$ ubiega si o certyfikat w latach kolejnych?
Jednym z naszych g ównych za o=e! jest kontynuacja programu w#ród
nagrodzonych. Zach camy ich, aby co roku zg aszali swoje kandydatury.
S firmy, które od pocz tku istnienia programu co roku otrzyma y
certyfikat. Przedsi biorstwa, które trzeci raz z rz du ocenione s
pozytywnie, otrzymuj „Z oty Certyfikat”, te, które nagradzane s po raz
pi ty otrzymuj „Z ot Statuetk ”. Natomiast, je#li firma przez sze#5 lat
lub wi cej zdoby a certyfikat, uzyskuje laury „Przedsi biorstwo Fair Play”.
Przez 5 lat zainteresowanie programem stale ros o. W pierwszej edycji
finalistów by o 39, w ostatniej 542.

Czy istnieje mo&liwo odebrania tytu,u i certyfikatu?
Oczywi#cie, tak. Komisja zastrzega, =e w przypadku stwierdzenia
zachowa!, lub dzia a! danej firmy niezgodnych z zasadami rzetelnego
przedsi biorcy odebrane zostan zarówno tytu , jak i certyfikat.
Wiemy, jak wielka jest konkurencja na rynku, a sytuacja
gospodarcza na pewno nie jest czynnikiem pomagaj$cym w
rozwoju. Czy w zwi$zku z tym certyfikat ma pomóc firmom w
wyró&nieniu spo ród innych?
Certyfikat na pewno ma wyró=nia5 firmy. Zdajemy sobie spraw z tego,
=e na rynku dzia a du=o bardzo dobrych przedsi biorstw. Potrzeba im
wyró=nika, czego#, co przyci gnie uwag potencjalnych kontrahentów,
uwa=amy, =e tym wyró=nikiem jest w a#nie certyfikat „Przedsi biorstwo
Fair Play”.
W Polsce przyznawanych jest wiele nagród. Przyk,adem mog$ by :
„Teraz Polska”, „Znak Q”, „Lider Polskiego Biznesu”. Jak widzi
Pani wasz$ rol po ród tych wyró&nie@?
Wszystkie wymienione nagrody s
przyznawane za szczególne
osi gni cia w konkretnej dziedzinie, brane s pod uwag np. wyniki
ekonomiczne,
jako#5
produktów,
normy
ekologiczne,
etc.
„Przedsi biorstwo Fair Play” jest jedynym wiarygodnym ogólnopolskim
programem, w którym oceniana jest rzetelno#5 w codziennej dzia alno#ci
firm. Udzia podmiotów w wymienionych przez Pana konkursach nie
wyklucza udzia u w naszym programie i odwrotnie.
A czy nie obawia si Pani, &e skoro z roku na rok przybywa firm
nagrodzonych certyfikatem, mo&e doj
do spowszednienia tego
wyró&nienia?
A czy nie chcia by Pan wspó pracowa5 z firmami, które przestrzegaj
zasad etyki i rzetelno#ci w biznesie? Przedsi biorstwa, którym
dotychczas przyznali#my certyfikaty stanowi zaledwie promil wszystkich
dzia aj cych w kraju. Chcemy propagowa5 etyk w biznesie na jak
najszersz skal . Dopóki zasady weryfikacji zg aszanych firm b d
prawid owe i rzetelne - ten certyfikat nadal b dzie mia swoj warto#5.
Zdarza o si , =e firma nagradzana w innych dziedzinach i odnosz ca
sukcesy na polu gospodarczym, nie uzyskiwa a certyfikatu
„Przedsi biorstwo Fair Play”. To nie jest tak, =e certyfikat otrzymuj
wszyscy, którzy tego zapragn . Trzeba na niego jeszcze zas u=y5.

