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Rzetelno

, uczciwo

oraz poszanowanie zasad fair play

to idee, które dzi ki programowi promocji kultury
„Przedsi biorstwo Fair Play” coraz szerzej rozpowszechniaj" si
znacz co wp ywaj na mentalno polskich przedsi biorców.

przedsi biorczo ci
w wiecie biznesu i

Popularno programu dowodzi, !e przedsi biorcy zacz li docenia warto dobrej reputacji
oraz przywi zywa wi cej wagi do konieczno ci kszta towania pozytywnego wizerunku w asnych
firm. Na polskim rynku nie brakuje dobrych firm, dlatego aby wyró!ni si spo ród innych nie
wystarczy by tylko poprawnym – klientom i kontrahentom nale!y da wyra%ny sygna , !e jest si
firm nieprzeci tn .
Promuj c „Przedsi biorstwa Fair Play”, pokazujemy w a nie firmy nieprzeci tne, które w
swej dzia alno ci kieruj si uczciwo ci , rzetelno ci i lojalno ci . S to przedsi biorstwa, które
nie obawiaj si trudnych i skomplikowanych zlece*, potrafi usatysfakcjonowa najbardziej
wymagaj cych klientów, wyró!niaj co wywi zuj si z zobowi za* wobec swoich dostawców. Te
firmy to zespo y ludzi – pracowników zaanga!owanych, kreatywnych i zadowolonych ze swojego
miejsca pracy. Menad!erowie „Przedsi biorstw Fair Play” uwa!aj za co zupe nie naturalnego
dzielenie si
dorobkiem swych firm z innymi. Wra!liwo
spo eczna i dobroczynno
„Przedsi biorstw Fair Play” nie zna granic, m.in. systematycznie opiekuj si domami dziecka,
przedszkolami i szko ami, organizuj szeroki zakres opieki, wypoczynku, czy rehabilitacji dla
dzieci niepe nosprawnych lub z rodzin patologicznych, wspieraj kultur i sztuk , sport, lokalne
imprezy okoliczno ciowe, buduj mieszkania dla najubo!szych czy poszkodowanych, zak adaj
fundacje dobroczynne itp. Ta pomoc bardzo cz sto wykracza poza najbli!sze otoczenie, region, a
nawet poza granice kraju.
Do wiadczenie zdobyte w trakcie realizacji programu „Przedsi biorstwo Fair Play” pokazuje,
!e najwi ksz rol w promowaniu uczciwo ci i rzetelno ci odgrywaj osoby zarz dzaj ce firmami.
To liderzy firm umiej tnie zarz dzaj c kadr decyduj o sukcesie lub pora!ce przedsi biorstwa.
Dojrza ej moralno ci uczymy si tak!e od ludzi, z którymi dzielimy obowi zki zawodowe, z
którymi wspólnie musimy zabiega o utrzymanie firmy na rynku. Optymistycznie napawa fakt, !e
w "Przedsi biorstwach Fair Play" zarówno relacje mi dzy pracownikami, jak i wspó praca na linii
pracownik - zarz d, przebiegaj bez zastrze!e* i opieraj si na wzajemnym zaufaniu oraz
szacunku. Dla pracowników "Przedsi biorstw Fair Play" ich szefowie s ogromnym autorytetem, a
z drugiej strony pracodawcy zawsze s gotowi wyci gn pomocn d o*.
Wa!ne jest, aby u wiadomi wszystkim przedsi biorcom, !e etyczne dzia anie ostatecznie
przek ada si na sukces w biznesie, na co dowodem s osi gni cia „Przedsi biorstw Fair Play”.
Dlatego jako organizatorzy tego programu ju! po raz szósty weryfikujemy i wyró!niamy firmy,
które w swej dzia alno ci kieruj si szeroko poj tymi zasadami etyki, dbaj c o potrzeby
klientów, kontrahentów, a tak!e swych pracowników i wspó pracowników. Rzetelno i uczciwo w
biznesie powinny sta si ogólnie obowi zuj c norm , zw aszcza w obliczu integracji z Uni
Europejsk , gdzie nie ma miejsca dla firm nieuczciwych i nierzetelnych. „Przedsi biorstwa Fair
Play” s wiadome tego, !e obecnym wyznacznikiem sukcesu jest uczciwe i etyczne post powanie,
które pozwoli na utrzymanie dotychczasowych i pozyskanie nowych partnerów, równie! na
rynkach UE.
„Przedsi biorstwa Fair Play” ju! dzi tworz elit polskiego biznesu, kreuj c pozytywne i
godne na ladowania wzorce post powania s przyk adem dla innych. Program promocji kultury
przedsi biorczo ci pozwala nie tylko wyró!ni przedsi biorstwa uczciwe, ale zainspirowa innych
przedsi biorców do polepszania stylu zarz dzania przedsi biorstwem oraz do wprowadzania
zmian w kulturze organizacyjnej.
Wszystkie informacje dotycz ce programu oraz uczestników i laureatów znajdziecie Pa stwo na stronach
internetowych www.fairplay.pl oraz w biurze programu: Paulina Bednarz, ul. Tr#backa 4, 00-074 Warszawa
tel: (022) 630 98 01-04; fax: (022) 826 25 96; e-mail: pbednarz@fairplay.pl
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Rzetelne, wiarygodne, uczciwe...
Jakie s" „Przedsi biorstwa Fair Play”?
Rekomendacje klientów, kontrahentów i kooperantów wspó pracuj cych z
tegorocznymi laureatami tytu u i certyfikatu „Przedsi biorstwo Fair Play”:
„S uchaj sugestii i rad. W razie kwestii spornych czy niejasnych zawsze szukaj
rozwi za* korzystnych dla klienta.”
„Od pocz tku do ko*ca bez wahania mog powiedzie , !e bardzo ciesz si z tej
wspó pracy – zrobi wszystko terminowo, elegancko – wszystko maj – nie obiecuj
„gruszek na wierzbie”. Pracownicy s otwarci, nie mówi „jutro” - tylko „dzi , od razu”.”
„Jedna z nielicznych firm w Polsce, która rozumie, !e produkt to nie tylko jako
produktu – ale wszystko, co si wi !e z obs ug klienta.”
„Profesjonalna firma, wietnie zarz dzana, jeste my pod wra!eniem wszechstronno ci,
terminowo ci i szybko ci dzia ania tej firmy.”
„Wspania a, fachowa obs uga. Tutaj standardy UE obowi zuj od dawna, to si rzadko
zdarza.”
„Mog im wystawi najwy!sz not . Wspaniali ludzie nastawieni na szerok wspó prac ,
rewelacyjna terminowo , niedoci gni cia s raczej po stronie klienta, oni s zawsze
perfekcyjni.”
„S fachowcami – bardzo terminowi, punktualni, elastyczni – nawet w stosunku do cen!
Umiej s ucha i zawsze bior pod uwag zastrze!enia klienta.”
„Firma znajduje si w pierwszej trójce najlepszych klientów - bardzo wymagaj cy (szeroka
oferta, atesty), kupuje towar wyselekcjonowany, ale nie ma z nim !adnych problemów, ma o
wiele wi kszy kredyt zaufania ni! inni.”
„Jeste my pe ni podziwu je!eli chodzi o zakres oferty, o wprowadzanie nowo ci, nie
znam !adnej polskie firmy, która by mia a tak ofert i tak szybko reagowa a na zmiany
w bran!y.”
„Firma wygrywa przetargi od kilku lat, co przyjmujemy z wielk ulg , lojalnie wype nia
postanowienia umowy, ka!demu móg bym poleci wspó prac z t firm .”
„Firma jest bardzo elastycznym kontrahentem. Wspaniale jest pracowa
profesjonalistami. W a cicielka osobi cie czuwa nad przebiegiem zamówienia.”

z

„Pracownicy

cznie z zarz dem s bardzo pozytywnie nastawieni do odbiorców. Zachowuj
si bardzo wyrozumiale i cierpliwie.”
Wszystkie informacje dotycz ce programu oraz uczestników i laureatów znajdziecie Pa stwo na stronach
internetowych www.fairplay.pl oraz w biurze programu: Paulina Bednarz, ul. Tr#backa 4, 00-074 Warszawa
tel: (022) 630 98 01-04; fax: (022) 826 25 96; e-mail: pbednarz@fairplay.pl
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Dlaczego firmy uczestnicz"
w programie „Przedsi biorstwo Fair Play”?
Motywacje przyst pienia do programu „Przedsi biorstwo Fair Play” jego
tegorocznych uczestników i laureatów:
„Firma startuje na przekór rzeczywisto ci – [w której powszechna jest] „kultura”
niep acenia, naci gactwo.”
„Uzyskanie tytu u „Przedsi biorstwo Fair Play” spowodowa o wzrost „akcji” firmy,
certyfikat jest uznawany, firma jest lepiej postrzegana.”
„Po otrzymaniu tytu u „Przedsi biorstwo Fair Play” firma sta a si bardziej widoczna,
otrzyma a oferty wspó pracy od nowych firm, które rozpoczyna y od s ów uznania, klienci
patrz na firm inaczej, dzi ki temu tytu owi firma jawi si jako przedsi biorstwo
rzetelne, ma szersz promocj .”
„Firma spe nia kryteria programu. Certyfikat mobilizuje firm i motywuje do
pozytywnych dzia a*, co ma odzwierciedlenie w sytuacji ekonomicznej firmy.”
„Dzia ania typu program „Przedsi biorstwo Fair Play” cywilizuj rynek. Tytu przynosi
wymierne korzy ci – pomóg w uzyskaniu kredytu bankowego!”
„To zaszczyt, !e taka ma a firma mo!e pochwali si takim tytu em, kiedy inni – wielcy –
naoko o oszukuj .”
„Firma uwa!a warto ci etyczne za drogowskaz w dzia alno ci gospodarczej. Uczestniczy
w programie z przyczyn pragmatycznych – aby trzyma si dobrze obranej drogi.”
„Kolejny raz ubiegamy si o tytu , bo zobowi zuje nas do wi kszej troski, aby nadal by
fair. Dla kontrahenta jeste my bardziej wiarygodni.”
„Tytu „Przedsi biorstwo Fair Play” daje sygna kontrahentowi, !e firma jest
zweryfikowana zewn trznie. Jest to bardzo istotne, zauwa!amy to w przetargach
samorz dowych, gdzie posiadanie tytu u by o argumentem rozstrzygaj cym na nasz
korzy .”
„Tytu pomaga uwiarygodni firm w oczach pracowników, jest dla nich, bo oni na niego
pracuj .”
„Tytu wp ywa na lepsze postrzeganie firmy w otoczeniu – zarówno przez w adze regionu,
jak i klientów. Tytu „Przedsi biorstwo Fair Play” dobra motywacja pracowników.”
„Firma stawia na jako pod ka!dym wzgl dem, uczestnictwo w programie uwa!a za
spraw presti!ow – tytu jest dla niej, jak certyfikat jako ci wy!szego rz du.”
Wszystkie informacje dotycz ce programu oraz uczestników i laureatów znajdziecie Pa stwo na stronach
internetowych www.fairplay.pl oraz w biurze programu: Paulina Bednarz, ul. Tr#backa 4, 00-074 Warszawa
tel: (022) 630 98 01-04; fax: (022) 826 25 96; e-mail: pbednarz@fairplay.pl
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VI edycja Programu Promocji Kultury Przedsi%biorczo'ci
„Przedsi%biorstwo Fair Play”
Zako czy5a si# VI edycja Programu „Przedsi%biorstwo Fair Play”. Jest on realizowanym
na skal# krajow przedsi#wzi#ciem, ukierunkowanym na propagowanie zasad etyki i kultury
przedsi#biorczo7ci w biznesie. Jest to jedyny program, w którym oceniany jest sposób, styl
prowadzenia dzia.alno'ci przedsi%biorstwa – aspekt ten nie jest brany pod uwag# w
programach, w których nagradza si# za wyniki ekonomiczne czy jako79 produktów.
Organizatorami programu s Krajowa Izba Gospodarcza oraz Instytut Bada1 nad
Demokracj4 i Przedsi%biorstwem Prywatnym. Program jest popierany przez Prezydenta
RP, Premiera RP oraz Ministra Gospodarki. W wielu województwach patronat honorowy
obj#li przedstawiciele w.adz regionalnych.
W ci gu sze7ciu lat przyznanych zosta5o ponad 2100 certyfikatów „Przedsi#biorstwo Fair
Play”. Dotychczasowi laureaci programu s4 wyj4tkowymi firmami zlokalizowanymi na
terenie ca.ej Polski, rozwijaj4 si%, dbaj4 o presti8 i korzystny wizerunek firmy. Do udzia5u
w VI edycji programu zg5osi5o si# prawie 600 firm z ca.ego kraju. Weryfikacj# pozytywnie
przesz5o 529 firm, zostaj c jednocze7nie laureatami VI edycji programu i uzyskuj4c tym
samym tytu. „Przedsi%biorstwo Fair Play” 2003. Spo7ród nagrodzonych firm z.ote
certyfikaty1 otrzyma.y 124 przedsi#biorstwa, z.ote statuetki2 - 35 przedsi#biorstw, a
br4zowe laury3 2 przedsi%biorstwa. Ponadto, jak co roku 15 firm, które zdaniem Kapitu5y,
na tle laureatów bieA cej edycji wyróAni5y si# szczególnymi dzia5aniami, otrzyma5o Nagrod%
Specjaln4 – Statuetk% (lista przedsi#biorstw nagrodzonych statuetkami, br zowymi laurami
oraz z5otymi statuetkami w za5 czeniu).
Program Promocji Kultury Przedsi#biorczo7ci ma na celu wyróAnienie przedsi#biorców,
którzy w swej dzia5alno7ci kieruj si# rzetelno7ci i zasadami etyki. Ide programu jest
promocja etyki w dzia.alno'ci gospodarczej, przy czym etyka ta jest rozumiana jako
zespó. norm rzetelnego post%powania we wzajemnych relacjach przedsi%biorców z
klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami oraz spo.eczno'ci4, w.adz4
lokaln4 i pa1stwow4, norm zgodnych z obowi4zuj4cym prawem i powszechnie
przyj%tymi normami spo.ecznymi.
Poprzez uniwersaln4 wymow% logo „PFP” i rzetelno'? weryfikacji – program sta. si%
po84danym narz%dziem budowania presti8u firmy na rynku ogólnopolskim. Program
„Przedsi%biorstwo Fair Play” jest inicjatyw , stworzon dla firm, które ho5duj c zasadom
fair play nie wahaj si# podda9 obiektywnej weryfikacji niezaleAnej instytucji. Firmy,
uzyskuj c certyfikat rzetelno7ci wzmacniaj4 swój wizerunek i presti8. „Przedsi#biorstwa
Fair Play” s szeroko promowane przez organizatorów w mediach oraz w trakcie
spotka1 i konferencji gospodarczych.
„Przedsi%biorstwa Fair Play” dotrzymuj4 podj%tych zobowi4za1, a wspó.praca z nimi
obci48ona jest mniejszym ni8 przeci%tne ryzykiem, poniewaA s firmami zweryfikowanymi
przez organizatorów programu. Miejsce w elitarnej grupie „Przedsi#biorstw Fair Play” daje
moAliwo79 nawi4zania nowych korzystnych kontaktów handlowych, a takAe zwi%ksza
zaufanie zarówno kontrahentów, jak i klientów. „Przedsi%biorstwa Fair Play”
udowadniaj4, 8e równie8 w biznesie istniej4 zasady etyczne, uczciwo'? i tzw. dobre
praktyki.

1

z.ote certyfikaty przyznawane s firmom, które przez 3 kolejne lata uzyska5y tytu5 „Przedsi#biorstwo Fair Play”
z.ote statuetki przyznawane s firmom, które przez 5 kolejnych lat uzyska5y tytu5 „Przedsi#biorstwo Fair Play”
3
br4zowe laury przyznawane s firmom, które przez 6 kolejnych lat uzyska5y tytu5 „Przedsi#biorstwo Fair Play”
Wszystkie informacje dotycz ce programu oraz uczestników i laureatów znajdziecie Pa stwo na stronach
4
internetowych www.fairplay.pl oraz w biurze programu: Paulina Bednarz, ul. Tr#backa 4, 00-074 Warszawa
tel: (022) 630 98 01-04; fax: (022) 826 25 96; e-mail: pbednarz@fairplay.pl
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Program „Przedsi%biorstwo Fair Play”:
•
•

•
•
•
•

•

pozostaje jedynym wiarygodnym realizowanym na skal# krajow przedsi#wzi#ciem,
ukierunkowanym na propagowanie zasad etyki i kultury przedsi#biorczo7ci w biznesie;
jest jedynym przedsi#wzi#ciem, w którym oceniany jest sposób, styl prowadzenia
dzia.alno'ci przedsi%biorstwa – aspekt ten nie jest brany pod uwag# w programach, w
których nagradza si# za wyniki ekonomiczne czy jako79 produktów oraz wszystkie
przedsi#biorstwa, które przesz5y do II etapu s poddawane szczegó5owej weryfikacji w
swoich siedzibach;
poprzez uniwersaln4 wymow% logo „Przedsi%biorstwo Fair Play” i rzetelno'?
weryfikacji - sta. si% po84danym narz%dziem budowania presti8u firmy na rynku
ogólnopolskim;
do 7cis5ej wspó5pracy zaangaAowane s w5adze regionalne, samorz dy gospodarcze,
US, ZUS, PIP i in.
wpisuje si% w dzia.ania Unii Europejskiej i cele Zintegrowanego Programu dla Ma5ych i
Erednich Firm, w którym promocja kultury przedsi#biorczo7ci jest jednym z czterech
najwaAniejszych zada ;
jest organizowany przez Krajow4 Izb% Gospodarcz4 i Fundacj% „Instytut Bada1 nad
Demokracj4 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;
ma ciekaw specyfik#, która nie jest obecna w regulaminach innych programów o
charakterze gospodarczym, firmy bior ce w nim udzia5 startuj4 na równych zasadach,
niezale8nie od wielko'ci, charakteru wytwarzanych towarów czy oferowanych us5ug.

Certyfikat „Przedsi%biorstwo Fair Play” jest czytelny, i to nie tylko dla polskich
partnerów, lecz równie8 dla kontrahentów zagranicznych.
Korzy'ci dla firm wynikaj4ce z udzia.u w programie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uzyskanie certyfikatu rzetelno'ci
MoAliwo79 legitymowania si# znakiem „PFP”
Wzmocnienie wizerunku firmy, nobilitacja i prestiA
Szeroka promocja (media, spotkania i wydarzenia ogólnopolskie i regionalne, biuletyny,
CD, internet)
Rekomendowanie laureatów w5adzom regionalnym, lokalnym, samorz dowi
gospodarczemu
Nawi zanie 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 zarz4d
Integracja pracowników
Mo8liwo'? udzia.u w programach specjalnych skierowanych wy.4cznie do
laureatów PFP.

Nagrody przyznawane w programie “Przedsi%biorstwo Fair Play”:
•

CERTYFIKATY - dla firm, które przesz5y pomy7lnie I i II etap weryfikacji programu
certyfikacyjnego (o zasadach weryfikacji poniAej)

Wszystkie informacje dotycz ce programu oraz uczestników i laureatów znajdziecie Pa stwo na stronach
internetowych www.fairplay.pl oraz w biurze programu: Paulina Bednarz, ul. Tr#backa 4, 00-074 Warszawa
tel: (022) 630 98 01-04; fax: (022) 826 25 96; e-mail: pbednarz@fairplay.pl

5

•
•
•
•
•
•
•
•

INFORMACJA PRASOWA
12 grudnia 2003
ZIOTE CERTYFIKATY – dla firm, które juA po raz trzeci z kolei spe5ni5y wymogi
programu
STATUETKI – dla firm, które wed5ug kapitu5y i organizatorów programu, wyróAni5y si#
szczególnie w bieA cej edycji
ZIOTE STATUETKI – to nagrody specjalne dla firm, które pi#ciokrotnie uzyska5y
certyfikat „Przedsi#biorstwo Fair Play”
BRJZOWE LAURY – dla firm, które po raz szósty z kolei uzyska5y tytu5
„Przedsi#biorstwo Fair Play”
SREBRNE LAURY – dla firm, które siedmiokrotnie zdoby5y tytu5 „Przedsi#biorstwo Fair
Play”
ZIOTE LAURY – dla firm, które przez osiem kolejnych lat uzyskiwa5y tytu5
„Przedsi#biorstwo Fair Play”
PLATYNOWE LAURY – dla firm, które juA po raz dziewi ty zdoby5y tytu5
„Przedsi#biorstwo Fair Play”
PLATYNOWE STATUETKI - nagrody specjalne dla firm, które by5y z nami przez 10
kolejnych lat i rok rocznie spe5nia5y wymagania programu oraz zdobywa5y tytu5
„Przedsi#biorstwo Fair Play”

Za co przyznawany jest certyfikat „Przedsi%biorstwo Fair Play”?
Certyfikat otrzymuj4 przedsi%biorstwa, które:
• stworzy5y swoim pracownikom warunki sprzyjaj ce zarówno efektywnej pracy jak i
rozwojowi zawodowemu
• s wraAliwe na potrzeby 7rodowiska lokalnego
• aktywnie uczestnicz w przedsi#wzi#ciach charytatywnych
• terminowo wywi zuj si# ze zobowi za wobec skarbu pa stwa
• uczciwie i rzetelnie reklamuj si#, jednocze7nie nie dyskredytuj c konkurencji
• post#puj rzetelnie wobec klientów
• potrafi usatysfakcjonowa9 jako7ci oferowanych produktów i us5ug najbardziej
wymagaj cych odbiorców
• u5oAy5y sobie wspó5prac# z kontrahentami i nie mia5y zaleg5o7ci w regulowaniu wobec
nich naleAno7ci
• ich dzia5alno79 jest przyjazna dla 7rodowiska naturalnego
Zasady weryfikacji
Program trwa ca.y rok i przebiega dwuetapowo. Pierwszy krok wykonuj firmy zg5aszaj c
ch#9 uczestnictwa w programie. Szczegó5owo prezentuj swoj dzia5alno79 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).
Udzielaj pisemnej odpowiedzi na pytania typu:
1. Czy przedsi#biorstwo mia5o zaleg5o7ci: w sp5atach kredytów wobec banków, regulowaniu
naleAno7ci wobec kontrahentów, wobec Urz#du Skarbowego, ZUS?
2. Czy by5y prowadzone spory s dowe z pracownikami?
3. Czy przedsi#biorstwo mia5o zaleg5o7ci w regulowaniu wynagrodze pracowniczych?
4. Czy uczestniczy czynnie w akcjach lub imprezach charytatywnych?
Te i inne pytania wyAej nie wymienione, s w ankietach uszczegó5owione, a odpowiedzi na
nie punktowane. Firmy s równieA proszone o przedstawienie stosownej dokumentacji.
Przedsi#biorstwo, które uzyskuje minimum 70 na 100 moAliwych punktów zostaje
nominowane do drugiego etapu. Prawdziwo'? odpowiedzi udzielonych przez firm% jest
sprawdzana przez organizatorów i przedstawicieli instytucji wspó5pracuj cych: urz#dów
wojewódzkich, marsza5kowskich, urz#dów pracy, banków, organizacji przedsi#biorców, US,
ZUS oraz inspektorów pracy (podczas wizytacji w drugim etapie). O wycofaniu firmy z
udzia5u w programie moAe zadecydowa9 teA uzasadniony protest konkurencji, klienta,
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kontrahenta lub pracownika przedsi#biorstwa. Podejmowanie ostatecznych decyzji o
przyznaniu certyfikatu, a takAe nagród g5ównych przypada Kapitule Programu.
Obecnie Kapitu.% Programu tworz4:
Andrzej Arendarski - Prezes Krajowej Izby Gospodarczej,
W5adys5aw Bartoszewicz - Prezes Zwi zku Polskiego Przemys5u, Handlu i Finansów,
Wies5aw Ciesielski - Sekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów, Generalny Inspektor Kontroli
Skarbowej,
Krystyna Gurbiel - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo5ecznej,
Anna Hintz - G5ówny Inspektor Pracy,
Danuta Hübner - Minister ds. Europejskich, Urz d Komitetu Integracji Europejskiej,
Longin Pastusiak - Marsza5ek Senatu RP,
Jacek Piechota - Sekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo5ecznej
Janusz Steinhoff - Przewodnicz cy Rady Fundacji „Promocja Polska. Instytut Marki Polskiej”,
Marek Wagner - Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Danuta Waniek - Przewodnicz ca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
Krzysztof Zar#ba - G5ówny Inspektor Ochrony Erodowiska,
Andrzej Zoll - Rzecznik Praw Obywatelskich.
„Przedsi%biorstwa Fair Play” w liczbach
W tegorocznej edycji programu wzi#5o udzia5 prawie 600 firm, ostatecznie nagrodzonych
zosta5o 529 firm z ca5ego kraju. Najwi%cej firm, laureatów VI edycji pochodzi z województw:
wielkopolskiego (16,8%), 7l skiego (15,1%) i podkarpackiego (9,5%); najmniej - pochodzi z
województw podlaskiego i warmi sko – mazurskiego (po 0,9%). Statystyki tegorocznej edycji
w wi#kszo7ci pokrywaj si# z ogólnymi danymi uczestnictwa firm we wszystkich dotychczas
zrealizowanych edycjach. Uwzgl#dniaj c sze79 dotychczas przeprowadzonych edycji,
najwi%kszy odsetek certyfikatów wr#czyli7my firmom z województw: 7l skiego (16%),
wielkopolskiego (14%) i podkarpackiego (11%), najmniej certyfikatów „Przedsi#biorstwo Fair
Play” trafi5o do firm z województw: warmi sko-mazurskiego (0,8%) oraz podlaskiego (0,9%).
Przeci#tne obroty w firmach b#d cych laureatami VI edycji programu wynosi5y 60 mln z5.
Najwi#cej - 44% przedsi#biorstw reprezentowa5o obroty rz#du od 3,2 do 20 mln z5 rocznie.
Dzia.alno'? charytatywna i wra8liwo'? spo.eczna jest jednym z czynników decyduj cych
o przyznaniu firmie certyfikatu i nagrody g5ównej. KaAde z „Przedsi#biorstw Fair Play” VI
edycji wyda5o przeci#tnie oko5o 62 tys. z5 na cele spo5ecznie uAyteczne. Prawie 157 mln z.
przeznaczyli na dzia.alno'? spo.eczn4 i charytatywn4 laureaci pi%ciu kolejnych edycji
(od II do VI) programu „Przedsi#biorstwo Fair Play”, natomiast tegoroczni laureaci przekazali
na te cele ponad 33 mln z5.
Laureaci VI edycji programu „Przedsi#biorstwo Fair Play” stworzyli niemal 100 tys. miejsc
pracy. Przeci%tne zatrudnienie w „Przedsi#biorstwach Fair Play” wynosi5o 188 osób. Firmy
o zatrudnieniu od 101 do 250 osób stanowi5y najliczniejsz grup# w7ród tegorocznych
laureatów (19,5%), niewiele mniej by5o firm o zatrudnieniu od 51 do 100 osób (19,1%).
Najmniejsz grup# stanowi5y natomiast firmy ma5e do 10 pracowników (8,1%), by5o ich mniej
niA w poprzedniej edycji.
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Zatrudnienie w przedsi%biorstwach, tegorocznych laureatach „Przedsi%biorstwo Fair Play”
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ród o: Opracowanie w asne.

Ciekawy jest fakt, Ae od II edycji programu, co roku obserwujemy wzrost wynagrodze
pracowników „Przedsi#biorstw Fair Play” w stosunku do roku poprzedniego. Ponadto
przeci%tne wynagrodzenia w „Przedsi%biorstwach Fair Play” s4 od 5 lat wy8sze od
przeci%tnego miesi%cznego wynagrodzenia brutto w gospodarce. W roku 2003
tendencja ta utrzyma5a si#.
Przeci%tne wynagrodzenie w przedsi%biorstwach – laureatach VI edycji programu
„Przedsi%biorstwo Fair Play”
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W VI edycji programu „Przedsi#biorstwo Fair Play” najwi#ksz grup# stanowi firmy
us5ugowe (49%), najmniejsz - handlowe (13%). Najliczniejsz grup# w tegorocznej edycji
stanowi firmy dzia5aj ce w branAy spoAywczej (ok. 10 %), 8% tegorocznych laureatów
zajmuje si# us5ugami komunalnymi, szczegó5y – w poniAszej tablicy.
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„Przedsi%biorstwa Fair Play” 2003 wg bran8
Nazwa bran8y (nasz wewn%trzny podzia. umowny):

w%

BranAa spoAywcza (takAe uAywki i przemys5 spoAywczy dla rolnictwa)
Us5ugi komunalne (dostarczanie i dystrybucja wody, ciep5a, odbiór 7cieków, gospodarka
odpadami, ochrona 7rodowiska)
Budownictwo ogólne, roboty budowlane, us5ugi developerskie
Us5ugi pomocnicze w prowadzeniu dzia5alno7ci, po7rednictwo, doradztwo, reklama
Produkcja i sprzedaA wyrobów dla budownictwa, materia5y budowlane
Sieci i instalacje elektryczne, sanitarne i grzewcze, urz dzenia ch5odniczo-grzewcze i
wentylacyjne
Wyroby drewniane, meble (w tym stolarka)
Chemia przemys5owa i gospodarcza, kosmetyki, wyroby z tworzyw sztucznych
Metale, maszyny i urz dzenia
Us5ugi motoryzacyjne, dealerzy samochodowi
Przemys5 wydobywczy, hutnictwo, produkcja i sprzedaA paliw
Farmaceutyka i medycyna
Elektrotechnika i energetyka
Transport i spedycja
OdzieA i obuwie, tekstylia
Infrastruktura
Informatyka, elektronika i automatyka
Ochrona osób i mienia, us5ugi porz dkowe
Przemys5 papierniczy
Us5ugi szkoleniowe, kszta5cenie i doradztwo, nauka
Wydawnictwa i poligrafia
Ceramika i szk5o
Przemys5 biurowy
Turystyka, hotelarstwo, gastronomia
Sport i rozrywka
Ubezpieczenia
Geodezja i kartografia
Telekomunikacja
inne
ród o: Opracowanie w asne.
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Tytu5 „Przedsi#biorstwo Fair Play”, oprócz wyróAnienia, jest dla firm zobowi zaniem do
stosowania zasad fair play równieA w przysz5o7ci. Jest wiele firm, które dla podkre7lenia
wierno7ci tym zasadom, co roku poddaj si# weryfikacji w ramach programu. Istniej firmy,
które w kaAdej z dotychczas przeprowadzonych edycji uzyska5y certyfikat „Przedsi#biorstwo
Fair Play”. W7ród tegorocznych laureatów aA 70% firm podda.o si% weryfikacji po raz
kolejny.
Sponsor Programu:

Patroni Medialni:
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