––––––––– NEWSLETTER––
O jakości i warunkach zatrudnienia w „Przedsiębiorstwach Fair Play” na
Kongresie „Prawo dla odpowiedzialności”
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czerwca uczestniczyliśmy w Kongresie
„Prawo dla odpowiedzialności” w Digital
Knowledge Village w Warszawie –
prestiżowej
konferencji
poświęconej
tematyce
Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, która stworzyła
platformę do interakcji, wymiany doświadczeń i opinii.
Przedstawiciele organizacji pozarządowych, firm,
instytucji publicznych oraz środowiska prawniczego
mówią między innymi o tzw. dobrych praktykach w
sferze wewnętrznej, działalności na rzecz społeczności
lokalnych, ochrony środowiska oraz współpracy między
sektorami.
Cel jest prosty – uświadomienie ludziom, że mają prawo
domagać się wspólnej działalności na rzecz
zrównoważonego rozwoju oraz pokazanie, że
nowoczesna firma to firma działająca z poszanowaniem
praw człowieka i środowiska naturalnego. Wydarzenie
organizuje Europejskie Stowarzyszenie Studentów
Prawa (ELSA) – największa apolityczna, niezarobkowa
organizacja na świecie zrzeszająca studentów i młodych
adeptów prawa, obecna w 43 krajach Europy.

Prelekcję o istocie wprowadzania przez przedsiębiorców
stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy w
zakresie relacji między pracownikami i zapewnienia
poprawnej komunikacji wygłosiła Prezes Programu
„Przedsiębiorstwo Fair Play” – Anna Szcześniak,
podkreślając
potrzebę
stymulowania
rozwoju
zawodowego pracowników, zachęcania ich do
kreatywności i innowacyjności oraz umożliwienia im
godzenia pracy zawodowej i rozwoju osobistego.

„Przedsiębiorstwo Fair Play” to certyfikat, który od 1997 roku wzmacnia wizerunek polskich
przedsiębiorstw oraz pomaga zdobyć zaufanie partnerów biznesowych i organizacji
społeczności lokalnej. Współcześni przedsiębiorcy coraz większą wagę przywiązują do
terminowości, przejrzystych umów i bezpiecznych warunków pracy. Społecznie odpowiedzialny
biznes, który stał się trendem wśród firm, to przede wszystkim etyczne postępowanie na co
dzień w relacjach z pracownikami, klientami i kontrahentami. Takie wartości promuje Fundacja
„Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”– organizator programu
„Przedsiębiorstwo Fair Play”, we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą.
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Przedsiębiorstwo Fair Play włącza się do świętowania
100 lat niepodległości Polski

O

bjęliśmy patronatem projekt „Społeczna
Odpowiedzialność
Biznesu
w
stuleciu
niepodległości
Polski.
Wkład
etycznych
przedsiębiorstw w umacnianie polskiej suwerenności
gospodarczej” realizowany przez Instytut Badań nad
Demokracją
i
Przedsiębiorstwem
Prywatnym,
dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego
NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu
Dotacyjnego „Niepodległa”.

Już wkrótce publikacja, a w niej historie
Przedsiębiorstw Fair Play

W

ramach projektu, powstaje publikacja
poświęcona polskim przedsiębiorcom przedsiębiorcom, których zaangażowanie
społeczne przyczyniło się do odbudowy państwowości
Polski na przestrzeni ostatnich 100 lat.

HISTORIA
PRZEDSIĘBIORSTW
FAIR PLAY
W NASZEJ PUBLIKACJI

Zakres tematyczny projektu wynika z obserwacji, iż w
znacznej części społeczeństwa polskiego świadomość
roli biznesu w rozwoju kraju i dobrostanu jego obywateli
jest zdecydowanie za niska. Brakuje wiedzy dotyczącej
zasług przedsiębiorców dla rozwoju lokalnych
społeczności, a wizerunek polskich przedsiębiorców
utrwalany współcześnie w mediach jest często
krzywdzący.
Dlatego postanowiliśmy zaangażować się w projekt o
charakterze
edukacyjnym,
ukazujący
przykłady
kierowania się przez przedsiębiorców w prowadzonej
działalności
takimi
wartościami,
jak
wolność,
solidarność oraz poszanowanie godności i praw
człowieka - wartościami wpisanymi w polską tradycję
państwową i narodową. Mamy nadzieję, że działania w
ramach projektu zachęcą przedsiębiorców do włączenia
się w świętowanie stulecia odzyskania niepodległości.

Publikacja zawierać będzie przykłady działalności
prospołecznej przedsiębiorstw, które miały istotny
wkład
w
umacnianie
polskiej
suwerenności
gospodarczej.
W ramach naszej niezmiennej od ponad 20 lat misji
pragniemy
promować
Laureatów
Programu
„Przedsiębiorstwo Fair Play”. W publikacji zostanie im
poświęcony cały dział, gdzie ich historia, polityka
i osiągnięcia opiszemy w formie case study.

Zapoznaj się ze szczegółami Projektu!

www.iped.pl/sob.html
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Spotkanie autorskie w Dniu Przedsiębiorcy
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czerwca to Dzień Przedsiębiorcy, który
ustanowiony został dwa lata temu jako
wyraz uznania dla wkładu działalności
polskich przedsiębiorców w rozwój gospodarczy i
społeczny kraju.
My spędzaliśmy go wraz z Laureatami nagrody
Ambasador Fair Play w Biznesie 2017 w Sali Malinowej
Hotelu Bristol w Warszawie na pierwszym spotkaniu
autorskim powstającej publikacji. Przenieśliśmy się o sto
lat wstecz, aby przyjrzeć się przedsiębiorcom, którzy
odcisnęli swój ślad w polskiej historii. Na spotkanie
zaprosiliśmy też kadrę naukową uczelni wyższych oraz
studentów.

Dziękujemy naszym gościom za uczestnictwo
spotkaniu i aktywny udział w dyskusji!

w

Czas na wizytę w siedzibie Państwa firmy – II etap Programu

R

ozpoczął się właśnie II etap Programu
„Przedsiębiorstwo Fair Play” 2018. Etap niezwykle
istotny, bo pozwala nam naprawdę dobrze
poznać naszych Uczestników.

Akredytowani przez Komisję Ogólnopolską audytorzy
podróżują po całej Polsce, aby dotrzeć do każdej z firm i
zebrać wszelkie niezbędne informacje.
Decyzja o przyznaniu certyfikatów i nagród nie jest
łatwa, dlatego podjęliśmy wszelkie starania, aby
stworzyć przejrzysty i możliwie niezawodny proces
weryfikacji.
Audyt to nie tylko możliwość weryfikacji danych
Uczestnika. Jest to przede wszystkim możliwość
poznania ludzi, którzy kryją się za nazwą firmy i ciężko
pracują na jej sukces.

Właściciel Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów
”Serwis BOX” S.C. w Piasecznie Pan Henryk Uluszczak
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Pierwszy audyt tej edycji odbył się w przedsiębiorstwie
Serwis BOX w Piasecznie, które od 1990 roku dba o
bezpieczeństwo swoich klientów na drogach,
wykonując
okresowe
badania
techniczne
i
specjalistyczne wszystkich rodzajów pojazdów.
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Jesteśmy tam, gdzie mówi się o Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

P

rzedsiębiorstwo Fair Play obejmuje patronatem
Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” pierwszy festiwal filmowy skierowany do
przedsiębiorców.
Nazwa „17 Celów” odnosi się do Szczytu
Zrównoważonego Rozwoju w Nowym Jorku w 2015
roku, kiedy 193 państwa członkowskie ONZ
jednogłośnie przyjęły Agendę zawierająca 17
Globalnych Celów, mającą na celu wyeliminowanie do
roku 2030 ubóstwa na świecie i budowę
zrównoważonej przyszłości.
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„Agenda ta jest obietnicą światowych przywódców
złożoną wszystkim ludziom na całym świecie. Jest ona
uniwersalną i zintegrowaną wizją lepszego świata. To
agenda dla ludzi, by wyeliminować ubóstwo we
wszystkich jego formach. To agenda dla planety –
naszego wspólnego domu. To agenda wspólnego
dobrobytu, pokoju i partnerstwa. Wyraża ona naglącą
potrzebę działań na rzecz ochrony środowiska.” –
fragment przemówienia Sekretarza Generalnego ONZ
na Szczycie Zrównoważonego Rozwoju (25 września
2015 r.).
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W październiku już po raz trzeci na Festiwalu
przedstawiane będą filmy promocyjne i reklamowe
różnych organizacji, podmiotów gospodarczych czy
jednostek samorządu mówiące o społecznej
odpowiedzialności w ich strukturach.
Jego głównym celem jest upowszechnienie wiedzy na
temat Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej
Odpowiedzialności Biznesu m.in. poprzez promocję
Agendy ONZ.

Już na przestrzeni dwóch edycji Festiwal zdobył duże
uznanie i został doceniony między innymi przez
Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie.
Film promocyjny Twojej firmy może pojawić się na
Festiwalu
Filmów
Odpowiedzialnych
już
18-tego
października!
Nadsyłanie
filmów
konkursowych możliwe jest do 7 września i nie wiąże
się z żadnymi opłatami.
Dowiedz się więcej o Festiwalu i zapoznaj się z
regulaminem
tegorocznej
edycji
na
stronie
internetowej:

www.17celow.pl

Goście poprzedniej edycji.
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Kontakt:
Biuro Programu "Przedsiębiorstwo Fair Play"
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
tel.: 22 630 98 03
fax: 22 434 60 49
e-mail: info@fairplay.pl
www.fairplay.pl
Zapraszamy na nasz profil Facebook!

www.facebook.com/ProgramPrzedsiebiorstwoFairPlay
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