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„Fair Play w biznesie – optymistyczne zjawisko w pesymistycznym 
okresie recesji gospodarczej” 

 

KONFERENCJA PRASOWA 
17 kwietnia (środa), godz. 13.00, sala 205 
Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4 

 
Dotyczy: 
 

V edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”

W momencie gdy doniesienia prasowe mówią o recesji gospodarczej, nasilającej się
nieuczciwości biznesmenów, złym traktowaniu pracownika przez pracodawcę w związku z 
postępującym drastycznie bezrobociem, w tak niedogodnym, zdawałoby się, dla polskiego 
biznesu momencie, tym bardziej jest nam miło poinformować Państwa o tym, że istnieją w
polskiej gospodarce również pozytywne zjawiska. Prosperują firmy - „Przedsiębiorstwa Fair 
Play” – dla których istotne jest nie tylko utrzymanie się na rynku, ale również działanie w sposób 
etyczny i uczciwy, w dobrych relacjach z kontrahentami, klientami, urzędami pracy i 
pracownikami.  
 
� „Przedsiębiorstwa Fair Play”, choć bezrobocie w Polsce przekroczyło już 18%, a w 

niektórych województwach sięga 30%, zatrudniają prawie 100 tysięcy osób (wg wyników 
ostatniej edycji programu), stwarzając im dobre warunki pracy, możliwość rozwoju i płacąc
powyżej średniej krajowej. 

 
� „Przedsiębiorstwa Fair Play” prosperują w zgodzie ze środowiskiem naturalnym i dużą 

część swoich dochodów przeznaczają na cele społeczne (w tym na działalność 
charytatywną), kulturalno – oświatowe i sportowe – łącznie około 80 milionów zł.

� Tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” wzbudza zaufanie i jest czytelny również w krajach Unii 
Europejskiej, nic dziwnego więc, że ubiega się o niego coraz więcej firm, mimo iż by go 
uzyskać przedsiębiorstwo musi spełnić szereg warunków, poddać się wnikliwej ocenie i 
obserwacji, wizytacji i weryfikacji organizatorów przy współpracy urzędów marszałkowskich, 
wojewódzkich, przedstawicieli organizacji przedsiębiorców, banków i organizacji 
ekologicznych, inspektorów pracy, urzędów skarbowych oraz ZUS – u.  
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7 grudnia 2001 r. zakończyliśmy IV edycję programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Certyfikaty otrzymały
wtedy 463 firmy, a nagrody główne w postaci statuetek – 15. Tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest dla 
firm ważny - od momentu rozpoczęcia programu certyfikacji w roku 1998 zainteresowanie nim wzrosło
dziesięciokrotnie.  
 
Laureatami statuetek „Przedsiębiorstwo Fair Play” są m.in.: 
� ASPEL S.A., Zabierzów k/Krakowa (aktywnie włącza się w życie społeczności lokalnej, zwłaszcza  z okolic 

Zabierzowa) 
� Firma Handlowo-Produkcyjna GIEWONT  Sp. z o.o., Rzeszów (finansuje m.in. warsztaty terapii 

zajęciowej dla dzieci niepełnosprawnych)  
� JERZY RUTKOWSKI Ltd., Gniewkowo k/Bydgoszczy (zapewnia szeroki pakiet socjalny i opiekę

zdrowotną pracownikom: szczepienia, badania specjalistyczne, zabiegi rehabilitacyjne) 
� KRONOPOL Sp. z o.o., Żary, lubuskie (dba o środowisko naturalne - realizuje m.in. program „ograniczanie 

zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery”) 
� NOVOL Sp. z o.o., Komorniki k/Poznania (pomaga osobom umysłowo niepełnosprawnym poprzez 

zatrudnianie ich w ramach oddziału firmy Novol-manu-service) 
� Przedsiębiorstwo Produkcyjne OKNOPLUS Sp. z o.o., Libertów k/Krakowa (sprawuje mecenat 

kulturalny, dotuje m.in. Teatr Stu w Krakowie) 
� Zakłady Farmaceutyczne POLFA-ŁÓDŹ S.A., Łódź (m.in. 2-krotne wyróżnienie tytułem „Pracodawca – 

Organizator Pracy Bezpiecznej”) 
� Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu (zapewnia szczególnie wysoki standard 

obsługi mieszkańców Kalisza: komfortowe, wzorcowo wyposażone i funkcjonujące stanowiska obsługi klienta) 
� Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A., podkarpackie (znakomite warunki pracy i płacy stworzone 

pracownikom - najbardziej pożądany pracodawca w całym powiecie) 
� SAUR NEPTUN GDAŃSK S.A. (wieloletni program pomocy charytatywnej dla Fundacji „Rodzina Nadziei”, 

zajmującej się opieką nad dziećmi w domach dziecka, rodzinach dysfunkcyjnych i patologicznych) 
� SERTOP Sp. z o.o., Tychy (nieustanne dążenie do polepszania jakości produktów, dostosowanie się do 

wymogów Unii Europejskiej)  
� Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „SEZUP Clima” Sp. z o.o., Piła (współpracuje ze 

społecznością lokalną na wielu szczeblach) 
� Zakład Przetwórstwa Mięsnego TARCZYŃSKI Sp. z o.o., Trzebnica k/Wrocławia (bogaty pakiet socjalny 

dla pracowników obejmujący m.in. program emerytalny w III filarze) 
� UNION-VIS Sp. z o.o., Bielsko-Biała (przeciętne wynagrodzenie pracownika operacyjnego jest wyższe od 

przeciętnej krajowej o 50%) 
� ZAKŁAD CERAMIKI SANITARNEJ Stanisław Hybner, Środa Wlkp. (zachęcanie pracowników do 

podnoszenia kwalifikacji w szkołach średnich i wyższych - pokrywanie czesnego) . 
 
31 maja 2002 r. kończymy przyjmowanie deklaracji zgłoszeniowych do bieżącej, V – jubileuszowej 
edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, który ma na celu promowanie uczciwości i kultury 
przedsiębiorczości w biznesie. Jest przedsięwzięciem: 
- realizowanym w skali ogólnopolskiej 
- trwającym cały rok, przebiegając dwuetapowo 
- mogą brać w nim udział wszystkie firmy niezależnie od wielkości, które mają swoją siedzibę w

Polsce. 
 
Program organizuje Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” KIG 
pod patronatem Ministerstwa Gospodarki oraz przy poparciu Prezydenta RP, Premiera RP oraz władz 
regionalnych.  
 

• Szczegółowe informacje na temat programu oraz firm „Przedsiębiorstwo Fair Play” do uzyskania na 
konferencji prasowej lub w biurze programu: Anna Szcześniak, tel/fax: (22) 8262596, tel: (22) 6309705, 
0-502 249979, e-mail: aszczesniak@kig.pl, http://www.fairplay.pl.  


