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Ostateczne decyzje zapadły!

5

października 2018 r. Kapituła spotkała się na
obradach, aby wyłonić Laureatów XXI edycji
Programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" oraz
nagród specjalnych.
Zadaniem Kapituły jest ocena idei i przebiegu
Programu oraz zatwierdzanie jego rezultatów, a jej
uwagi i wnioski są wykorzystywane przy realizacji
kolejnych edycji. W skład Kapituły wchodzą
przedstawiciele parlamentu, administracji państwowej

i agencji rządowych, przedsiębiorstw i organizacji
pozarządowych.
Do Uczestników dotarły już zaproszenia oraz listy
z wynikami. Na oficjalne wręczenie nagród trzeba
jednak zaczekać do 16 listopada 2018 r., kiedy
wszyscy
Uczestnicy,
przedstawiciele
władz
państwowych i samorządowych, przedstawiciele
mediów, patroni i organizatorzy Programu spotkają się
na uroczystej Gali Finałowej.

„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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Statuetka Semper Fidelis

W

poprzednim
roku
Program
„Przedsiębiorstwo Fair Play” obchodził
swoje 20-lecie. Oznacza to, iż po raz
pierwszy wyróżniono firmy, którym Kapituła przyznała
certyfikat w dwudziestu kolejnych edycjach.
Stworzona na tę okazję statuetka oraz tytuł honorowy
„Semper Fidelis” trafiły wówczas do Przedsiębiorstwa
Produkcyjno-Usługowego SEZUP Clima.
Podczas tegorocznej Gali Finałowej Programu
statuetką „Semper Fidelis” uhonorowane zostaną
aż 4 firmy. Gratulujemy!

Z

Ukazała się publikacja o społecznej odpowiedzialności biznesu
w 100-leciu niepodległości Polski!

dumą
prezentujemy
efekt
współpracy
z
Instytutem
Badań
nad
Demokracją
i Przedsiębiorstwem Prywatnym – publikację
„Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w stuleciu
niepodległości
Polski.
Wkład
etycznych
przedsiębiorstw w umacnianie polskiej suwerenności
gospodarczej”.

wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i
praw człowieka – wartościami wpisanymi w polską
tradycję państwową i narodową.
Znaczną część publikacji poświęcono Laureatom
Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. W formie
studium przypadku opisana została ich historia,
polityka
wewnętrzna,
działania
na
rzecz
kontrahentów, klientów, społeczności lokalnej oraz
środowiska naturalnego.
Zachęcamy do udostępnienia publikacji na stronie
internetowej oraz na profilu Państwa firmy w mediach
społecznościowych. Już teraz można pobrać ją z naszej
strony internetowej.

Publikacja poświęcona jest przedsiębiorcom, których
zaangażowanie społeczne przyczyniło się do
odbudowy państwowości Polski na przestrzeni
ostatnich 100 lat. Opisano w niej przykłady kierowania
się w prowadzonej działalności takimi wartościami, jak
22 października 2018r.

www.iped.pl/pliki/publikacje/Publikacja-SOBNiepodlegla.pdf
Projekt dofinansowano ze środków Programu
Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w
ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.
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Publikację promowaliśmy na spotkaniu autorskim oraz prelekcji
w Katowicach!

odczas Sejmiku Województwa Śląskiego,
publikację zaprezentowały zgromadzonym
gościom nasze przedstawicielki, a tym samym
autorki książki.
Wśród licznych gości byli radni województwa
śląskiego, przedsiębiorcy, parlamentarzyści oraz
naukowcy. Nie zabrało również Laureatów programu
"Przedsiębiorstwo Fair Play".
Uroczysta Sesja Sejmiku organizowana była w ramach
8. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich
Przedsiębiorstw – największego w Europie Kongresu
poświęconego sektorowi MŚP – 18 października o
godz. 13:30 w Międzynarodowym Centrum
Kongresowym w Katowicach.

Każdy uczestnik otrzymał egzemplarz publikacji.

22 października 2018r.

Na zdjęciu wraz z Anną Szcześniak jest Pan Janusz
Szymura - Prezes firmy Rekord SI, o której także
pisaliśmy na łamach publikacji.
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Dobra lekcja o etyce, solidarności i poszanowaniu i praw człowieka!
Zapraszamy na trzecie już spotkanie
autorskie
oraz
wykład
dotyczące
publikacji „Społeczna Odpowiedzialność
Biznesu w stuleciu niepodległości Polski.
Wkład etycznych przedsiębiorstw w
umacnianie
polskiej
suwerenności
gospodarczej”.
Spotkanie obędzie się 29 października
2018 r. na Wydziale Ekonomicznym
Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie.
w Auli D w godzinach 13:30 - 15:00.
Wszelkie informacje o przebiegu projektu
znajdą Państwo na stronie internetowej
Instytutu
Badań
nad
Demokracją
i Przedsiębiorstwem Prywatnym.

www.iped.pl/aktualnosci.html

Wraz z przedsiębiorcami uczciliśmy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości oraz Dzień Przedsiębiorcy.

Podczas spotkania promowaliśmy Program
„Przedsiębiorstwo Fair Play” oraz jego
Laureatów!
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wydarzeniu, które odbyło się 20 września
w Ministerstwie Przedsiębiorczości i
Technologii, braliśmy udział jako członek
Komitetu Krajowej Izby Gospodarcza ds. Kreowania
Wizerunku Polskiego Przedsiębiorcy.
Chcieliśmy tym samym podkreślić, że środowisko
przedsiębiorców jest silne i zgodne oraz wyrazić
wdzięczność Przodkom za walkę o niepodległą Polskę
oraz Sejmowi RP za docenienie patriotyzmu
ekonomiczno-gospodarczego
polskich
przedsiębiorców poprzez ustanowienie na wniosek
Krajowej Izby Gospodarczej Dnia Przedsiębiorcy.
Pani Minister Jadwiga Emilewicz odczytała list
Premiera Mateusza Morawieckiego skierowany do
polskich przedsiębiorców.

Spotkanie otworzył Prezes Krajowej Izby
Gospodarczej Andrzej Arendarski.
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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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