Wywiad z dr. Mieczys awem B kiem, prezesem Instytutu Bada nad
Demokracj i Przedsi biorstwem Prywatnym oraz przewodnicz cym
Ogólnopolskiej Komisji Programu „Przedsi biorstwo Fair Play”
1. Sk d pomys przyznawania tytu u „Przedsi biorstwo Fair Play” i kto by
jego inicjatorem?
„Przedsi biorstwo Fair Play” to program promocji kultury, etyki oraz rzetelno,ci
w biznesie. Jego idea narodzi a si w 1997 r., wtedy 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 (w ramach PHARE). Konkurs „Przedsi biorstwo Fair
Play” by jednym z elementów tego projektu. Certyfikaty „Przedsi biorstwo Fair
Play” po raz pierwszy wr czono w 1998 r., chocia< idea tego programu ma
wieloletni tradycj . Nawi zuje do konkursu dla cz onków izb gospodarczych
„Business Fair Play Award” og oszonego w 1992 r. przez Krajow Izb
Gospodarcz . Jego ca kowicie nowe zasady regulaminowe, wprowadzone przez
Instytut KIG, przyj y formu
otwart
dla wszystkich sektorów
przedsi biorstw. W pierwszej edycji certyfikaty otrzyma o 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. Do wspó pracy przy
realizacji programu zaproszono instytucje wspierania i promocji biznesu,
organizacje pracodawców oraz kluby i stowarzyszenia przedsi biorców w ca ym
kraju - stanowi ce zespó regionalnych administratorów programu. Obecnie
trwa nabór do VI edycji.
2. Jaki jest cel programu?
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,ci
lokaln , w adz lokaln i pa stwow . Wspiera on te< rozwój firm promuj c
przedsi biorstwa solidne i uczciwe, dzia aj ce zgodnie z prawem i zasadami
etyki. Dzi ki programowi mo<emy wykaza5, <e biznes i etyka nie s poj ciami
sprzecznymi i <e mo<na odnie,5 sukces, rozwija5 firm post puj c rzetelnie.
3. Kto mo<e startowa5 w programie?

W a,ciwie wszystkie firmy, tzn. nie ma ogranicze co do wielko,ci firmy,
bran<y czy formy prawnej, warunkiem przyst pienia do programu jest
prowadzenie dzia alno,ci gospodarczej co najmniej przez ca y rok
poprzedzaj cy dan edycj (czyli w 2002 r.) oraz posiadanie siedziby w Polsce.
4. Dlaczego warto ubiega5 si o tytu : „Przedsi biorstwo Fair Play”?
Tytu jest wyró<nieniem spo,ród innych firm, elementem przyci gaj cym
uwag potencjalnych kontrahentów. Obecnie, kiedy jako,5 produktów czy us ug
jest do siebie zbli<ona, udokumentowanie post powania zgodnego z zasadami
daje kierownictwu niezwyk y instrument do budowania pozytywnego wizerunku
i do wypromowania firmy w,ród innych podobnych przedsi biorstw. Tytu i
certyfikat „Przedsi biorstwo Fair Play” jest potwierdzeniem wiarygodno,ci
firmy, rekomendacj KIG.
5. Jakie korzy,ci, oprócz presti<u, zyskuj przedsi biorstwa uczestnicz ce w
programie?
Wyró<nienie, o czym wspomnia em przed chwil , a ponadto mo<liwo,5
legitymowania si znakiem „Przedsi biorstwo Fair Play”, wzmocnienie
wizerunku firmy, nobilitacj . 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 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. Kolejn korzy,ci jest weryfikacja stosunków w
firmie przez jej zarz d przy okazji wype niania dokumentów i przygotowywania
szerokich informacji o firmie, a tak<e integracja pracowników, których wysi ki
zosta y docenione równie< przez zewn trzn instytucj , jak jeste,my. Wa<nym
aspektem programu jest promocja uczestników. Odbywa si ona w mediach
zarówno ogólnopolskich, jak i regionalnych oraz bran<owych. Ponadto ka<d
edycj programu ko czy ogólnopolska gala, w której uczestnicz finali,ci,
ludzie ze ,wiata polityki, biznesu, mediów i kultury. „Przedsi biorstwa Fair
Play” maj
równie< mo<liwo,5 udzia u w programach specjalnych
skierowanych wy cznie do laureatów programu.
6. W jaki sposób s oceniane firmy ubiegaj ce si o tytu ?
Ocena firm jest d ugotrwa ym procesem. W zasadzie ju< na etapie
przyjmowania zg osze , do udzia u zapraszamy firmy, które naszym zdaniem
spe niaj kryteria. Podstaw oceny jest ankieta (dost pna w biurze programu: ul.
Tr backa 4, 00-074 Warszawa, u administratorów regionalnych lub na stronie

internetowej – www.fairplay.pl/formularze.html), w której przedsi biorstwa
szczegó owo prezentuj swoj dzia alno,5 w zakresie relacji z: klientami,
dostawcami i innymi kontrahentami, pracownikami, konkurencj , urz dami
pa stwowymi, spo eczno,ci lokaln . Firmy s równie< proszone o
przedstawienie za,wiadcze z ZUS, US, a tak<e z banków, w których
prowadzone s rachunki firmowe oraz namiarów na swoich g ównych klientów i
dostawców, u których sprawdzane s opinie o danej firmie. Komisje regionalne
(w których zasiadaj przedstawiciele w adz regionalnych, banków, firm
ubezpieczeniowych, urz dów skarbowych, ZUS, PIP, 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, u których audytorzy potwierdz zgodno,5
informacji podanych w ankietach i dokumentacji ze stanem faktycznym,
otrzymuj certyfikat i tytu „Przedsi biorstwo Fair Play”. Podejmowanie
ostatecznych decyzji o przyznaniu certyfikatu, a tak<e nagród g ównych
przypada Kapitule Programu. W sprawach interpretacji zapisów i wymaga
regulaminowych, decyzje podejmuje Komisja Ogólnopolska, która tak<e
zastrzega sobie prawo cofni cia lub zawieszenia prawa do tytu u
„Przedsi biorstwo Fair Play”, w przypadku stwierdzenia zachowania
niegodnego rzetelnego przedsi biorcy. O dyskwalifikacji firmy w programie
mo<e zadecydowa5 te< uzasadniony protest konkurencji, klienta, kontrahenta
lub pracownika przedsi biorstwa.
7. Które bran<e s najcz ,ciej reprezentowane w,ród „Przedsi biorstw Fair
Play”?
Najwi cej „Przedsi biorstw Fair Play” funkcjonuje w bran<y us ugowej – w V
edycji by a to prawie po owa laureatów, najmniej rekrutuje si z przedsi biorstw
o charakterze handlowym (w V edycji - 85 na 542 firmy). W ubieg ym roku
najwi ksz grup stanowi y przedsi biorstwa zajmuj ce si produkcj oraz
us ugami dla budownictwa – 10,5%. Niemal równie licznie by y reprezentowane
bran<e spo<ywcza i us ug komunalnych – po 10%.

