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Organizator programu:

Program jest afiliowany przy 

Krajowej Izbie Gospodarczej



Cele programu:Cele programu:

•• PromocjaPromocja etykietyki w działalności gospodarczej.

•• ZachZachęęcanie przedsicanie przedsięębiorcbiorcóóww do stosowania do stosowania 

zasad SOBzasad SOB – rzetelnego i etycznego postępowania 

we wzajemnych relacjach nie tylko z klientami, 

kontrahentami, wspólnikami, pracownikami czy 

społecznością lokalną, ale także władzą lokalną

i państwową.  

•• Poprawa wizerunkuPoprawa wizerunku polskich przedsiębiorstw 

poprzez prezentowanie firm postępujących fair 

play.

www.fairplay.pl



Proces weryfikacji:Proces weryfikacji:

Pierwszy etap:Pierwszy etap:
• wypełnienie 

kwestionariusza, 

dostarczenie wymaganej 

dokumentacji

• ocena nadesłanych 

materiałów przez Komisje 

Regionalne

• ocena materiałów przez 

Komisję Ogólnopolską

• dopuszczenie do drugiego 

etapu

Drugi etap:Drugi etap:
• audyty we wszystkich firmach

• zbieranie opinii klientów 

i kontrahentów

• opracowanie raportów z 

audytów

• spotkanie Komisji Ogólnopolskiej

• przedstawienie nominacji do 

statuetek i innych nagród

• spotkanie Kapituły, przyznanie 

nagród i certyfikatów

• Wielka Gala Finałowa



„„PrzedsiPrzedsięębiorstwa Fair Playbiorstwa Fair Play””::

• Uczciwie reklamują się nie dyskredytując 
konkurencji

• Postępują rzetelnie wobec klientów

• Dbają o właściwe relacje z dostawcami i innymi 
kontrahentami

• Zapewniają dobre warunki pracy oraz możliwość
rozwoju zawodowego pracowników

• Dotrzymują zobowiązań, w tym przestrzegają
terminów płatności

• Kształtują pozytywne relacje ze społecznością
lokalną oraz dbają o środowisko naturalne 

www.fairplay.pl



NagrodyNagrody::

Certyfikaty 
„Przedsiębiorstwo 
Fair Play” dla firm, 
które przeszły 
dwustopniową
procedurę
weryfikacyjną



NagrodyNagrody::
• Statuetki dla maks. 15 najlepszych 

firm 

• Złote Statuetki dla firm, które 
w pięciu kolejnych edycjach 
otrzymały certyfikat

• Laury dla firm, które w sześciu, 
siedmiu, ośmiu i dziewięciu, 
kolejnych edycjach otrzymały 
certyfikat

• Platynowe Statuetki dla firm, które 
w dziesięciu kolejnych edycjach 
otrzymały certyfikat

• Diamentowe Statuetki dla firm, 
które w piętnastu kolejnych 
edycjach otrzymały certyfikat



NagrodyNagrody::
• „Semper Fidelis” dla firm, 

które w 20 kolejnych 
edycjach otrzymały 
certyfikat

• „Ambasador Fair Play w 
Biznesie” dla osobowości 
polskiego biznesu 
wyłonionych spośród 
kierownictw 
przedsiębiorstw, będących 
wieloletnimi laureatami 
programu

• Wyróżnienie za szczególną
działalność proekologiczną



„„PrzedsiPrzedsięębiorstwa Fair Playbiorstwa Fair Play”” w liczbach:w liczbach:

www.fairplay.pl



„„PrzedsiPrzedsięębiorstwa Fair Playbiorstwa Fair Play”” w liczbach c.d.w liczbach c.d.

98 tys. miejsc pracy zapewnili łącznie laureaci 

ubiegłorocznej XIV edycji programu

27 tys. zł przeznaczyło przeciętnie na darowizny 

każde „Przedsiębiorstwo Fair Play”

29 tys. zł przeznaczyło przeciętnie na sponsoring 

każde „Przedsiębiorstwo Fair Play”

33 mln zł przeznaczyli łącznie na działalność

społeczną i charytatywną laureaci XIV edycji

www.fairplay.pl



KorzyKorzyśści dla firm wynikajci dla firm wynikająące ce 

z udziaz udziałłu w programie:u w programie:

• uzyskanie certyfikatu rzetelności

• uwiarygodnienie firmy

• uzyskanie obiektywnej oceny 
przedsiębiorstwa

• większe zaufanie ze strony klientów 
i kontrahentów

• lepsze warunki współpracy (m.in. z bankami, 

organizatorami przetargów publicznych i in.)

www.fairplay.pl



KorzyKorzyśści dla firm, c.d.:ci dla firm, c.d.:

• ułatwienie kontaktów handlowych 

i negocjacji

• promocja (media, biuletyny, internet)

• weryfikacja stosunków w firmie przez jej 

zarząd

• integracja pracowników

• możliwość udziału w programach specjalnych 

skierowanych wyłącznie do laureatów 

programu

www.fairplay.pl



Nasza firma uczestniczy w programie „PFP” już od 10 lat. Otrzymane tytuły 

i certyfikaty „PFP” zdecydowanie wpłynęły na umocnienie pozycji naszej firmy na 

rynku. Obserwujemy, że w wyniku posługiwania się logo programu „PFP” wzrosło 

zaufanie i uznanie wśród konsumentów dla przedsiębiorstwa oraz naszych 

produktów. Przekłada się to na konieczność zwiększenia produkcji i eksportu, 

a co za tym idzie na dalszy rozwój firmy. Tytuł i certyfikat, jak pokazuje 

doświadczenie, uwiarygodnia naszą firmę przy przetargach. Jest także mocnym 

argumentem przy negocjacjach z dostawcami. Tytuł „PFP” stanowi motywację dla 

naszych pracowników, pokazuje, że ich trud i starania zostały docenione także przez 

zewnętrznych obserwatorów. Dzięki uczestnictwu w programie a także poprzez 

umieszczenie naszej firmy w „Złotej Księdze” jesteśmy promowani na rynkach 

krajowych i zagranicznych oraz w mediach jako przedsiębiorstwo działające zgodnie 

z prawem i zasadami etyki. 

Roman Lewandowski, Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe 

"TOR-PAL" Sp. z o.o., Kwidzyn

Laureaci o korzyLaureaci o korzyśściach wynikajciach wynikająących cych 

z udziaz udziałłu w programie:u w programie:

www.fairplay.pl



Laureaci o korzyLaureaci o korzyśściach c.d. ciach c.d. 

Program „PFP” jest dla nas bardzo ważnym przedsięwzięciem 
mającym na celu propagowanie zasad etyki i kultury 
przedsiębiorczości. Jest to jedyny program, w którym oceniane są
wszystkie aspekty działalności przedsiębiorstwa, a nie tylko czynniki 
ekonomiczne, czy też jakość wyrobów i usług. Otrzymanie tytułu i 
certyfikatu „PFP” przyczyniło się do podniesienia prestiżu naszego 
przedsiębiorstwa oraz sprawiło, że w oczach partnerów umocniliśmy 
swoją pozycję jako wiarygodnego partnera. Przystąpienie po raz 
kolejny do programu jest dla wszystkich interesariuszy naszego 
przedsiębiorstwa potwierdzeniem tego, że pomimo zdobytych 
w poprzednich latach wyróżnień cały czas jest dla nas ważna zasada 
fair play w biznesie. 

Ryszard Szulc, Prezes, OPAL Ryszard Szulc, Wacław Olejniczak Sp. J., 
Grodzisk Wielkopolski

www.fairplay.pl



Jak wykorzystać

tytuł i certyfikat

„Przedsiębiorstwo Fair Play”

w działaniach promocyjno-

reklamowych firmy?

www.fairplay.pl



DziaDziałłania PR:ania PR:
• poinformowanie mediów 

• poinformowanie głównych i potencjalnych 

klientów, dostawców oraz innych istotnych 

instytucji i organizacji

• poinformowanie władz regionalnych i gminnych 

• poinformowanie wszystkich pracowników

• przekazywanie informacji we wszelkich 

wystąpieniach publicznych 

• wyeksponowanie certyfikatu „PFP” w siedzibie 

firmy

www.fairplay.pl





Promocja, logo Promocja, logo „„PFPPFP””::

• na materiałach firmowych (papierze listowym, 

kopertach, wizytówkach firmy, FV)

• w materiałach reklamowych (folderach, katalogach, 

biuletynach, kalendarzach) 

• w prezentacjach o firmie (filmy DVD, CD)

• w Internecie (logo, certyfikat oraz inne uzyskane 

nagrody; listy gratulacyjne, zdjęcia z gal finałowych)

• na opakowaniach, etykietach

• na produktach

• na firmowych środkach transportu

www.fairplay.pl









Reklama, logo Reklama, logo „„PFPPFP””::

• w reklamach prasowych

• w artykułach sponsorowanych

• w reklamie TV

• na bilbordach, banerach reklamowych, 

siatkach maskujących prace budowlane

• na ruchomych reklamach

www.fairplay.pl





Kontakty handlowe:Kontakty handlowe:

• informowanie o uzyskanym certyfikacie „PFP”

w bezpośrednich negocjacjach i rozmowach

• umieszczanie logo „PFP” w ofertach handlowych      

i zapytaniach ofertowych

• załączanie kopii certyfikatu „PFP” w dokumentacji 

przetargowej

• eksponowanie certyfikatu i logo „PFP” na stoiskach 

wystawienniczych w trakcie targów, szkoleń, 

warsztatów, konferencji tematycznych, imprez 

firmowych
www.fairplay.pl







Dziękujemy za uwagę

Biuro Programu "Przedsiębiorstwo Fair Play"
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa

tel.: 22 630 98 01-04
fax: 22 434 60 49, 826 25 96

e-mail: info@fairplay.pl

www.fairplay.pl


