RZETELNE I WIARYGODNE – „Przedsi biorstwa Fair Play”!
Koniec VI edycji programu promocji kultury przedsi biorczo-ci
Dobiega ko ca VI edycja Programu „Przedsi biorstwo Fair Play”. Program jest realizowanym na skal
krajow przedsi wzi ciem, ukierunkowanym na propagowanie zasad etyki i kultury przedsi biorczo#ci
w biznesie, oceniane s w nim wszystkie aspekty dzia$alno#ci firmy, a nie tylko jej wyniki ekonomiczne
czy jako#& wyrobów. Organizatorami programu s Krajowa Izba Gospodarcza oraz Instytut Bada/
nad Demokracj0 i Przedsi biorstwem Prywatnym. Program jest popierany przez Prezydenta RP,
Premiera RP oraz Ministra Gospodarki. W wielu województwach patronat honorowy obj li
przedstawiciele w4adz regionalnych.

12 grudnia 2003 roku, o godzinie 17:00
w Sali Kongresowej Pa acu Kultury i Nauki w Warszawie
odb"dzie si" Gala Fina owa
VI edycji Programu Promocji Kultury Przedsi"biorczo(ci „Przedsi"biorstwo Fair Play”
Serdecznie zapraszamy!
Ide programu „Przedsi biorstwo Fair Play” jest promocja etyki w dzia4alno-ci gospodarczej.
Poprzez uniwersaln0 wymow logo „PFP” i rzetelno-6 weryfikacji – program sta4 si
po80danym narz dziem budowania presti8u firmy na rynku ogólnopolskim. Program
„Przedsi biorstwo Fair Play” jest inicjatyw , stworzon dla firm, które chc nada& du+y rozg$os
swemu przedsi biorstwu, a tak+e podnie#& jego rang . Firmy, uzyskuj c certyfikat rzetelno#ci
wzmacniaj0 swój wizerunek i presti8. „Przedsi biorstwa Fair Play” s szeroko promowane przez
organizatorów w mediach oraz w trakcie spotka/ i konferencji gospodarczych.
W ci gu sze#ciu lat program przyci gn $ ponad 2500 uczestników - polskich przedsi biorstw a
przyznanych zosta$o ponad 1600 certyfikatów „Przedsi biorstwo Fair Play”. Dotychczasowi laureaci
programu s0 wyj0tkowymi firmami zlokalizowanymi na terenie ca4ej Polski, rozwijaj0 si , dbaj0 o
presti8 i korzystny wizerunek firmy. Do udzia$u w VI edycji programu zg$osi$o si prawie 600 firm z
ca4ego kraju. Pozytywn weryfikacj przesz$o 529 firm, zostaj c jednocze#nie laureatami VI edycji
programu i uzyskuj0c tym samym tytu4 „Przedsi biorstwo Fair Play” 2003. Spo#ród
nagrodzonych firm z4ote certyfikaty otrzyma4y 124 przedsi biorstwa, z4ote statuetki - 34
przedsi biorstwa a br0zowe laury 2 przedsi biorstwa. Ponadto, jak co roku 15 firm, które zdaniem
kapitu$y, szczególnie wyró+ni$y si w tegorocznej edycji, otrzyma$o Nagrod Specjaln0 – Statuetk .
Dotychczasowi laureaci programu s0 wyj0tkowymi firmami zlokalizowanymi na terenie ca4ej
Polski, rozwijaj0 si , dbaj0 o presti8 i korzystny wizerunek firmy, dotrzymuj0 podj tych
zobowi0za/ a wspó4praca z nimi obci08ona jest mniejszym ni8 przeci tne ryzykiem, poniewa+ s
firmami zweryfikowanymi przez organizatorów programu. Miejsce w elitarnej grupie „Przedsi biorstw
Fair Play” daje mo+liwo#& nawi0zania nowych korzystnych kontaktów handlowych, a tak+e
zwi ksza zaufanie zarówno kontrahentów jak i klientów. „Przedsi biorstwa Fair Play”
udowadniaj0, 8e równie8 w biznesie istniej0 zasady etyczne, uczciwo-6 i tzw. dobre praktyki.
Jest wiele firm, które co roku poddaj si weryfikacji w ramach programu. Istniej firmy, które w ka+dej
z dotychczas przeprowadzonych edycji uzyska$y certyfikat „Przedsi biorstwo Fair Play”.
Przedsi biorstwa, które trzeci raz z rz du ocenione s pozytywnie, otrzymuj „Z4oty Certyfikat”, te,
które nagradzane s po raz pi ty otrzymuj „Z4ot0 Statuetk ”. Natomiast, je#li firma przez sze#& lat
lub wi cej zdob dzie certyfikat, uzyska Br0zowe Laury „Przedsi biorstwo Fair Play”.
Ka+dorazowa edycja programu trwa rok i przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie firmy
szczegó$owo prezentuj swoj dzia$alno#& w ankiecie – prezentacji. Udzielaj pisemnej odpowiedzi
na szereg szczegó$owych pyta zwi zanych z dzia$alno#ci firm na rynku, ich wspó$prac z urz dami
pa stwowymi, bankami, kontrahentami i klientami. Prawdziwo-6 odpowiedzi udzielonych przez
firm jest sprawdzana przez organizatorów i przedstawicieli instytucji wspó$pracuj cych: urz dów
wojewódzkich, marsza$kowskich, urz dów pracy, banków, organizacji przedsi biorców, US, ZUS oraz

inspektorów pracy (w trakcie II etapu, podczas audytów
weryfikacyjnych). Podejmowanie
ostatecznych decyzji o przyznaniu certyfikatu, a tak+e nagród g$ównych przypada Kapitule
Programu. W sk$ad Kapitu$y wchodz wybitni przedstawiciele polskich #rodowisk gospodarczych,
kulturowych i politycznych.
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

