PODSUMOWANIE
–––––– R O K U ––––––

2019
Rok 2019 przebiegał pod znakiem współpracy i dialogu między przedsiębiorcami a organami
środowiskiem gospodarczym i organami władz państwowych. Był to rok pełen nowych pomysłów,
wyzwań i pomyślnie zrealizowanych projektów.

Patronaty Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii
W tym roku program „Przedsiębiorstwo Fair Play”
swoim autorytetem wsparły: Ministerstwo Inwestycji
i Rozwoju

oraz

i Technologii,

Ministerstwo

obejmując

Przedsiębiorczości

program

patronatem

honorowym. Zaufanie ze strony władz państwowych
i samorządowych jest wyrazem nie tylko poparcia dla
promowanej przez nas idei etycznego biznesu, ale też
uznania dla jego laureatów.

Współpraca z Fundacją Polska Bezgotówkowa
Nawiązaliśmy
Bezgotówkowa,

też

współpracę

która

została

z

Fundacją

głównym

Polska

partnerem

tegorocznej edycji naszego programu. Realizując Program
Polska Bezgotówkowa Fundacja wspiera rozbudowę sieci
akceptantów elektronicznych instrumentów płatniczych,
a także edukuje Polaków na temat mechanizmów obrotu
bezgotówkowego i jego bezpieczeństwa.

Odwiedź stronę Fundacji!

Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2019
17

stycznia

w

Centrum

Olimpĳskim

w Warszawie pod naszym patronatem odbyło
się Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2019 –
uroczyste, piąte już spotkanie noworoczne
przedstawicieli ambasad, instytucji rządowych
i samorządowych oraz przedsiębiorców.

Gospodarcze Otwarcie Roku 2019
Byliśmy

też

patronem

Gospodarczego

Otwarcia Roku 2019. 20 lutego czołowi polscy
przedsiębiorcy, politycy i eksperci z sektora
finansowego

spotkali

się

na

corocznej

konferencji w Krajowej Izbie Gospodarczej, aby
podjąć temat prognoz, zagrożeń i szans dla
Polski, Europy i wiata w rozpoczynającym się
roku. Wystąpienie wygłosił między innymi
Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński.

Wejdź na nasz BLOG!

BLOG
W tym roku uruchomiliśmy bloga, na którym
eksperci zaangażowani w realizację programu
dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem
m.in. w zakresie wdrażania zasad społecznej
odpowiedzialności biznesu. Na naszym kanale
Youtube pojawiły się też pierwsze z serii
Webinariów. W jasny i przystępny sposób
przedstawiamy w nich rozwiązania zarządcze,
które

Odwiedź nasz kanał!

co

roku

z

laureatami

certyfikatu

Przedsiębiorstwo Fair Play spotkaliśmy sią na
spotkaniach regionalnych. Pierwsze z nich
odbyło

się

2

marca

w Centrum

Obsługi

Przedsiębiorcy w Łodzi. Następnie spotkaliśmy
się

4 marca

w

Województwa

Urzędzie

Marszałkowski

Warmińsko-Mazurskiego

w

Olsztynie i wreszcie 22 marca w KujawskoPomorskim

Urzędzie

Bydgoszczy.

Spotkania

zaprezentowania
samorządowym

Wojewódzkim
te

są

lokalnym
efektów

w

okazją

do

władzom

programu

oraz

nagrodzonych certyfikatem przedsiębiorstw.

mogą

w zarządzaniu swoją firmą.

Regionalne spotkania z Laureatami
Jak

widzowie

wykorzystać

Śniadanie Biznesowe
2

kwietnia

spotkaliśmy

się

z

przedsiębiorcami

działającymi na terenie Stalowej Woli na Śniadaniu
Biznesowym – cyklicznym wydarzeniu mającym na celu
integrację lokalnego środowiska biznesowego. Prelekcję
o tym, jak efektywnie przenieść zasady etycznego
biznesu z teorii do funkcjonowania firmy wygłosił nasz
ekspert – Małgorzata Tymorek.

Zobacz relację video!

Rada Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP
Instytut

Badań

nad

Demokracją

i Przedsiębiorstwem Prywatnym, który jest
organizatorem naszego programu, dołączył
w tym roku do Rady Przedsiębiorców przy
Rzeczniku MŚP. Ma ona za zadanie wspierać
Rzecznika

w

obronie

praw

polskich

przedsiębiorców, rozpoznawać i rozwiązywać
ich

problemy,

a

także

opiniować

i opracowywać projekty ustaw dotyczących
sektora MŚP.

„Standard Etyki w Polsce”
16

kwietnia

posiedzeniu

uczestniczyliśmy
Komitetu

w

Sterującego

programu „Standard Etyki w Polsce”. Ten
realizowany przez organizację Global
Compact Network Poland projekt ma na
celu zwiększenie liczby firm etycznych na
rynku pracy.

Festiwal Filmów Odpowiedzialnych
Jak co roku objęliśmy patronatem Festiwal
Filmów Odpowiedzialnych. 27-29 września w
Collegium Da Vinci w Poznaniu już po raz czwarty
przedstawiono filmy promocyjne i reklamowe
różnych organizacji, podmiotów gospodarczych i
jednostek samorządu mówiące o społecznej
odpowiedzialności w ich strukturach.

KIG Open 2019
Pod naszym patronatem odbył się też Turniej Golfa o
Puchar Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej KIG Open.
Piąta już edycja
października.

turnieju została rozegrana

Do

udziału

zaproszeni

20

zostali

przedstawiciele Izb Gospodarczych z Polski i zagranicy,
polskie i zagraniczne firmy oraz korpus dyplomatyczny
akredytowany w Polsce.

9. Europejski Kongres MŚP
Wsparliśmy

też

9.

Europejski

Kongres

MŚP

–

najważniejsze spotkanie firm sektora małych i średnich
przedsiębiorstw w Europie. Od 16 do 18 października w
Międzynarodowym

Centrum

Kongresowym

w

Katowicach przedstawiciele środowiska naukowego,
politycznego

i

gospodarczego

debatowali

o

możliwościach rozwoju i wyzwaniach jakie stoją przed
przedsiębiorcami tego sektora.

Konferencja SIM
Nie

zabrakło

nas

też

pośród

patronów

X Międzynarodowa Konferencji SIM, która odbywała
się 21-22 listopada w Hotelu Sheraton w Warszawie
pod hasłem „SCENARIUSZE PRZYSZŁOŚCI – firmy,
ludzie,

rozwiązania

w

dobie

IV

rewolucji

przemysłowej”.

Przeczytaj raport!

Raport o innowacjach
Pośród uczestniczących w naszym programie
przedsiębiorców

przeprowadziliśmy

badanie

dotyczące wdrażanych przez nich innowacji.
Celem badania było ustalenie, w jakim stopniu
budowanie dobrych relacji z interesariuszami
firmy, przekłada się na jej zainteresowanie
wdrażaniem innowacji. Wyniki i podsumowanie
badania dostępne są w biuletynie na naszej
stronie internetowej.

Wręczenie certyfikatów Przedsiębiorstwo Fair Play

Wielka Gala. Finałowa programu „Przedsiębiorstwo

partnerów i organizatorów programu, ale też

Fair

przedstawicieli

Play”

wpisała

się

już

w

kalendarz

władz

najważniejszych wydarzeń biznesowych w Polsce.

samorządowych,

22 listopada 2019 r. już po raz 22. odbyło się

biznesu oraz mediów, certyfikaty trafiły do 250

uroczyste wręczenie certyfikatów „Przedsiębiorstwo

przedsiębiorstw, które pozytywnie przeszły

Fair Play”. W obecności ok. 600 gości – nie tylko

weryfikację w zakresie stosowania zasad etyki

uczestników,

biznesu.

Zobacz fotorelację z Gali!

Zapraszamy na nasz profil Facebook!

organizacji

państwowych,
z

otoczenia

Zobacz relację video z Gali!

Biuro Programu "Przedsiębiorstwo Fair Play"
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
tel.: 22 630 98 03
e-mail: info@fairplay.pl

@ProgramPrzedsiebiorstwoFairPlay

www.fairplay.pl

