Szanowni Pa stwo,
VI edycja programu „Przedsi biorstwo Fair Play” dobiega ko ca, jako osoba pracuj!ca w tym
programie od samego pocz!tku, czyli od 1998 r., chcia'abym podzieli( si z Pa stwem kilkoma
przemy)leniami.
Od lat jeste)my karmieni sensacyjnymi doniesieniami o nieuczciwo)ci polskich przedsi biorców
wobec swoich partnerów, klientów, pracowników czy Skarbu Pa stwa. Narzekaj! oszukani dostawcy,
niezadowoleni pracownicy, rozczarowani klienci, urz dnicy, którzy w niemal ka-dym przedsi biorcy
widz! przest pc . Media ch tnie podchwytuj! takie opowie)ci i nag'a)niaj! je. Zapewne jest w nich
prawda, jednak mój obraz polskiego biznesu jest ca'kowicie inny ni- obowi!zuj!cy stereotyp.
Od 6 lat w swojej pracy zawodowej spotykam nieprzeci tnych przedsi biorców – twórców
„Przedsi biorstw Fair Play”. Podró-uj po kraju, poznaj bardzo ró-ne firmy: ma'e - rodzinne, )rednie,
du-e korporacje, firmy produkcyjne, handlowe, us'ugowe ze wszelkich mo-liwych bran-, ale jedno je
'!czy –stosowanie zasad w biznesie. Pozna'am wiele osób, które zaczynaj!c od przys'owiowego zera
osi!gn 'y sukces w dzia'alno)ci gospodarczej – podziwiam je. Te osoby stworzy'y wspania'e firmy i
zespo'y ludzi – pracowników zaanga-owanych, kreatywnych i zadowolonych ze swojego miejsca pracy.
Pracownicy w takich firmach, je)li tylko chc! maj! szanse uczy( si i zdobywa( nowe kwalifikacje
podczas szkole i kursów wewn trznych i zewn trznych, na studiach licencjackich, magisterskich i
podyplomowych. Pracodawcy doceniaj!c zaanga-owanie pracowników, dok'adaj! wiele stara , aby
zapewni( im odpowiednie )rodowisko pracy – dobre warunki lokalowe, odpowiedni sprz t, zaplecze
socjalne, opiek medyczn! (równie- dla cz'onków rodzin), ubezpieczenia, spotkania integracyjne,
karnety na basen, si'owni , wynajem sal gimnastycznych, nagrody za szczególne osi!gni cia, upominki
na ró-ne okazje, a to tylko wybrane przyk'ady.
Spotka'am bardzo wielu przedsi biorców, o których klienci mówi!: „firma X. jest naszym
najlepszym dostawc /zleceniobiorcom, zlecenia wykonuj perfekcyjnie, jako wykonania jest bardzo
dobra, a podejmuj bardzo skomplikowane zamówienia w krótkich terminach, gdyby nie takie firmy jak X.,
nie wiem co by z nami by"o” albo: „o X. mog$ si$ wypowiada w samych superlatywach - profesjonalna
firma, wietnie zarz dzana, jeste my pod wra&eniem wszechstronno ci, terminowo ci i szybko ci jej
dzia"ania” czy te-: „cudowna wspó"praca od 7 lat, jestem zszokowana obs"ug , przesympatyczna kadra,
&yczliwi, nigdy nie zdarzy"o si$, &eby odmówili wspó"pracy nawet, je li co wynika"o w ostatniej chwili,
zawsze wywi zuj si$ bardzo dobrze ze zobowi za(”. Podobne opinie o przedsi biorstwach, które
pozna'am – „Przedsi biorstwach Fair Play” maj! ich dostawcy: „z Y. wspó"praca uk"ada si$ lepiej ni&
wzorowo, to najlepsza tego typu firma w Polsce, maj wspania"ego szefa, który nas – firmy wspó"pracuj ce
traktuje jak partnerów, a nie „z góry”, zobowi zania finansowe reguluj idealnie, jeste my bardzo, bardzo
zadowoleni, &eby wszystkie firmy takie by"y”!
Przedsi biorcy, których mia'am mo-liwo)( pozna( najcz )ciej uwa-aj! za co) zupe'nie
naturalnego dzielenie si swoim dorobkiem z innymi. Dobroczynno)( przedsi biorców nie ma granic –
systematycznie opiekuj! si domami dziecka, przedszkolami i szko'ami wszystkich poziomów,
organizuj! szeroki zakres opieki, wypoczynku, czy rehabilitacji dla dzieci niepe'nosprawnych lub z
rodzin patologicznych (np. jedna z firm finansuje stanowisko pracy rehabilitantki w przedszkolu
integracyjnym), wspieraj! kultur i sztuk , sport, lokalne imprezy okoliczno)ciowe, buduj! mieszkania
dla najubo-szych czy poszkodowanych (m.in. w powodziach), zak'adaj! fundacje dobroczynne itd. itp.
Ta pomoc bardzo cz sto wykracza poza najbli-sze otoczenie, region, a nawet poza granice kraju –
dociera tam, gdzie jest Polonia (pomoc dla Polaków z Irkucka na Syberii czy Truskawca na Ukrainie).
Nie sposób wymieni( wszystkich przyk'adów )wiadcz!cych o szlachetno)ci „Przedsi biorstw Fair Play” i
trosce o osoby znajduj!ce si w trudnej sytuacji.

Jednak dzisiaj, kiedy na dokonania przedsi biorców, których mia'am zaszczyt pozna( patrzy
kto) postronny - zapomina albo nie ma )wiadomo)ci, -e sukces zosta' osi!gni ty kosztem -ycia
prywatnego i rodziny, dzi ki ci -kiej pracy i wielu wyrzeczeniom, dzi ki pracy 24 godziny na dob i
cz sto 7 dni w tygodniu, bez urlopów przez wiele lat. Kto) taki nie rozumie, -e przedsi biorca nierzadko
ryzykowa' ca'y swój dorobek, -e widuje si z w'asnymi dzie(mi w sobot lub niedziel , bo gdy wychodzi
do pracy one jeszcze )pi!, a gdy wraca – ju- )pi!. Kto) postronny nie zdaje sobie sprawy ile
przedsi biorca musi wiedzie(, ile nowych rzeczy ci!gle musi si uczy(, ilu problemów musi
rozwi!zywa( ka-dego dnia i jaka ci!-y na nim odpowiedzialno)( za swoich pracowników oraz wobec
kontrahentów, których nie mo-e zawie)(.
Nie zgadzam si ze stwierdzeniem, -e na rzetelno)( w biznesie mog! sobie pozwoli( tylko
niektóre firmy – du-e, bogate, z udzia'em kapita'u zagranicznego itp. Wielko)( i rodzaj firmy nie maj!
znaczenia, je)li chodzi o uczciwo)(, o kultur organizacji. Z moich do)wiadcze i obserwacji wynika teinna prawda, -e „przyk'ad idzie z góry”, czy te- „ryba psuje si od g'owy”. Niemal zawsze kultura
organizacji jest rezultatem osobowo)ci i zasad wyznawanych przez osob zarz!dzaj!c! firm!, dobre
wzorce mobilizuj! podw'adnych do na)ladowania szefa. Dla pracowników bardzo wa-ne s! jasne
zasady obowi!zuj!ce w kontaktach wewn trznych i zewn trznych firmy ustalonych przez lidera.
Z powodów ju- wymienionych nie mog zgodzi( si , ze stwierdzeniem, -e aby dobrze
prosperowa( trzeba oszukiwa( i kombinowa(. W prote)cie przeciwko utrwalaniu stereotypów,
bylejako)ci, roszczeniowym postawom pracowników, ci -arom fiskalnym i biurokratycznym nak'adanym
na prywatnych przedsi biorców przez administracj centraln! krzycz – w Polsce jest wielu
wspania ych przedsi biorców, którzy nie my l , jak wszystkich dooko a oszuka , ale skupiaj
si na rozwoju swoich firm poprzez inwestycje, doskonalenie zarz dzania, podnoszenie
kwalifikacji swoich pracowników; swoj pozycj na rynku utrzymuj i umacniaj nie dzi ki
podnoszeniu cen, ale dzi ki obni!aniu kosztów; nie zapominaj o osobach potrzebuj cych
pomocy – dlaczego o tym mówi si tak ma'o albo wcale? Dlaczego takie post powanie biznesmenów
nie zas'uguje na miejsce i czas w mediach? Nie docenia si roli edukacyjnej tzw. case studies, czyli - w
naszym przypadku - przyk'adów udanych przedsi wzi ( prezentowanych przez ich autorów –
przedsi biorców. Przyk'ady osób, którym si powiod'o mog! zach ci( innych do podj cia ryzyka
rozpocz cia w'asnej dzia'alno)ci gospodarczej, zw'aszcza teraz, kiedy coraz popularniejszy staje si
outsourcing us'ug.
Ciekawe, -e przez Warszaw przelewaj! si kolejne protesty górników, piel gniarek, rolników,
taksówkarzy, a nie by'o bodaj ani jednej manifestacji pracowników firm prywatnych czy protestu
przedsi biorców. Brakuje zrozumienia, -e to w'a)nie oni utrzymuj! wszystkich protestuj!cych oraz
wszystkich, do których pretensje s! kierowane. Przedsi biorcy nie maj! czasu na protesty, poniewazajmuj! si codzienn! dzia'alno)ci!. Czuj! si wykorzystywani przez Pa stwo nak'adaj!ce na nich
kolejne ci -ary, obezw'adniaj! ich informacje o kolejnych umorzonych sk'adkach do ZUS, podatkach do
US, odd'u-eniach itp. przedsi biorstw pa stwowych. Ciekawe jest równie-, -e mimo wszystkich barier i
przeciwno)ci to przedsi biorstwa prywatne s! lokomotyw! naszej gospodarki, systematycznie
unowocze)niaj! si , wspaniale reprezentuj! Polsk na )wiatowych rynkach – wiem o tym z autopsji,
poniewa- znam bardzo wiele takich w'a)nie firm, przedsi biorstw, które nale-! do elity polskiego
biznesu - „Przedsi biorstw Fair Play”.
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