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Już po raz czwarty nagrodzimy firmy, które wyróżniają się nowoczesnością, innowacyjnością                        

i nowatorskim podejściem do prowadzenia biznesu. Prestiżowy certyfikat „Przedsiębiorstwo 

Przyszłości” zdobędą liderzy rynku - firmy, które osiągnęły sukces dlatego, że są otwarte na wiedzę, 

kreatywne, inwestują w swoich pracowników, rozumieją, jak ważne jest ciągłe podnoszenie 

kompetencji i nowoczesne zarządzanie kapitałem ludzkim.  Wyniki tegorocznej edycji Programu 

„Przedsiębiorstwo Przyszłości” ogłosimy wiosną 2017 roku podczas Gali Finałowej na Uniwersytecie 

Jagiellońskim. „Przedsiębiorstwo Przyszłości” to promocja najlepszych polskich firm!



„Przedsiębiorstwo Przyszłości” to ogólnopolski konkurs                    
i program certyfikacji przedsiębiorstw, który odbywa się 
cyklicznie od 2013 roku (w tym roku organizujemy już IV 
edycję konkursu). Celem Programu jest identyfikowanie                 
i promowanie firm, które wyróżniają się na rynku 
nowoczesnym stylem zarządzania, dynamicznym 
rozwojem, innowacyjnością oraz inwestowaniem                       
w kapitał ludzki. W Programie mogą wziąć udział firmy 
różnych branż, bez względu na wielkość i status prawny 
(spółki prawa handlowego, spółki cywilne, osoby fizyczne 
prowadzące działalność gospodarczą itd.). Szansę na 
certyfikat i godło promocyjne „Przedsiębiorstwo Przyszłości” 

Czym jest Program „Przedsiębiorstwo Przyszłości”?

Określenie „przedsiębiorstwo przyszłości” coraz częściej funkcjonuje w języku specjalistów od zarządzania. 
Oznacza ono firmę, która dzięki inwestowaniu w wiedzę i kapitał ludzki potrafi stale umacniać swoją pozycję na 
rynku i nie boi się wyzwań przyszłości. Taka firma rozwija się szybciej niż inne, dystansuje konkurencję, działa 
sprawnie i elastycznie, wprowadza nowe produkty i usługi, pozytywnie zaskakuje rynki. Jest to możliwe 
dlatego, że „firma przyszłości” inwestuje w ludzi – ich wiedzę, kompetencje, rozwój osobisty.                                              
W „przedsiębiorstwie przyszłości” to pracownicy są najważniejszym kapitałem, bo od ich kreatywności, 
zaangażowania i kwalifikacji zależy rozwój firmy, jej wyniki i poziom innowacyjności. Program 
„Przedsiębiorstwo Przyszłości” służy wskazywaniu i wyróżnianiu takich właśnie firm – firm, które swoją 
przyszłość wiążą z rozwojem zasobów ludzkich, a o ich nowoczesności świadczy podejście do 
pracowników, wiedzy i innowacji.

Dlaczego „Przedsiębiorstwo Przyszłości”?

Szansę na uzyskanie prestiżowego 
certyfikatu „Przedsiębiorstwo Przyszłości” 

mają firmy nowoczesne, inwestujące 
w kapitał ludzki, innowacyjne, patrzące 

w przyszłość, ukierunkowane na rozwój. 
Certyfikat to promocja, zaufanie rynku, 

marka solidnego pracodawcy, wiarygodność 
w oczach partnerów biznesowych, 

świadectwo nowoczesności, potencjału, 
innowacyjności, orientacji na rozwój.

Promocja najlepszych polskich firm 
                            - liderów nowoczesności!
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mająfirmy, które na pierwszym miejscu stawiają wysoką jakość, a ponadto: dbają o rozwój pracowników, 
inwestują w wiedzę (szkolenia, kursy, zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry), myślą przyszłościowo, są 
odpowiedzialne społecznie.



Warunkiem uczestnictwa w Programie „Przedsiębiorstwo Przyszłości” jest wypełnienie i przesłanie do 
Organizatora zgłoszenia i ankiety certyfikacyjnej. Dokumenty te są dostępne na stronie internetowej: 
www.przedsiebiorstwo-przyszlosci.pl. 

Zgłoszenia i ankiety przyjmujemy w terminie do 21 kwietnia 2017 roku. Zgłoszenie i ankietę należy przesłać 
zarówno drogą elektroniczną (na adres: biuro@przedsiebiorstwo-przyszlosci.pl), jak i pocztą tradycyjną: 
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Rodakowskiego 14/168, 41-219 Sosnowiec.                                
W przypadku drogi tradycyjnej (pocztowej) o przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego, a nie 
data dostarczenia zgłoszenia do siedziby organizatora. 

Jak się zgłosić do Programu „Przedsiębiorstwo Przyszłości”?

Oceny uczestników Konkursu dokonują naukowcy zajmujący się problematyką zarządzania, marketingu, 
psychologii organizacji. W komisji konkursowej zasiadają reprezentanci wybranych uczelni wyższych                    
z całej Polski (m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego                      
w Katowicach). Przewodniczącym Komisji jest prof. dr hab. Dariusz Rott, Dyrektor Centrum Transferu 
Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Kto ocenia firmy uczestniczące w Programie „Przedsiębiorstwo Przyszłości”?

Wyniki tegorocznej, IV edycji Programu poznamy w czerwcu 2016 roku, podczas uroczystej Gali Finałowej                   
w dostojnych murach Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego - jednej z najpiękniejszych, 
najbardziej reprezentacyjnych auli akademickich w Polsce (znajduje się tu m.in. portret Mikołaja 
Kopernika, namalowany przez Jana Matejkę). Celem Gali Programu "Przedsiębiorstwo Przyszłości" jest 
promocja wyróżnionych w firm oraz ich reprezentantów. Gala jest też okazją do nawiązywania kontaktów 
pomiędzy przedsiębiorcami mogącymi pochwalić się osiągnięciami w dziedzinie rozwoju innowacji                                 
i zarządzania kapitałem ludzkim, wymiany doświadczeń i „dobrych praktyk” oraz bezpośredniego kontaktu 
przedstawicieli firm z ekspertami dokonującymi ocen w projekcie, co umożliwia zadawanie pytań, 
merytoryczne konsultacje, nawiązywanie kooperacji pomiędzy środowiskami nauki i biznesu.

Gala Finałowa Programu „Przedsiębiorstwo Przyszłości”

czy firma jest zarządzana w sposób profesjonalny? 
jakie są kwalifikacje kadry menedżerskiej? 
w jaki sposób firma wspiera rozwój swoich 
pracowników (kursy, szkolenia, programy 
zarządzania talentami itp.)
jakie systemy motywacyjne obowiązują w firmie?  

czy firma wdraża innowacyjne rozwiązania, 
nowatorskie produkty, oryginalne pomysły biznesowe? 
czy firma podejmuje działania z obszaru społecznej 
odpowiedzialności biznesu (np. wspiera ciekawe 
przedsięwzięcia edukacyjne lub kulturalne)? 
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Co oceniamy w toku certyfikacji w Programie?

Promocja najlepszych polskich firm 
                            - liderów nowoczesności!
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Promocja najlepszych polskich firm 
                            - liderów nowoczesności!

Do udziału w IV edycji Programu Certyfikacji „Przedsiębiorstwo Przyszłości” serdecznie zapraszamy zarówno 
firmy uczestniczące w poprzednich edycjach naszego Programu, jak i przedsiębiorstwa, które po raz 
pierwszy zdecydują się ubiegać o certyfikat. Laureatom III edycji konkursu uprzejmie przypominamy, że 
znakiem i certyfikatem „Przedsiębiorstwo Przyszłości” przyznanym w edycji 2015/2016 roku można 
posługiwać się jedynie do kwietnia roku 2017. Warto więc postarać się o uzyskanie certyfikatu na rok kolejny. 
Przypominamy ponadto, że firmy, które po raz czwarty uzyskują nasze wyróżnienie, otrzymają z urzędu 
prestiżowy, srebrny certyfikat „Przedsiębiorstwo Przyszłości”, a przedsiębiorstwa nagrodzone po raz siódmy - 
certyfikat złoty.

Program „Przedsiębiorstwo 

Przyszłości” adresujemy do 

wszystkich firm, które uważają, 

że są nowoczesne, inwestują 

w pracowników (a zwłaszcza rozwój 

ich wiedzy i kompetencji) oraz mogą 

wykazać się innowacyjnymi 

działaniami na rynku.

rezultat wiarygodnej, obiektywnej oceny pozycji 
firmy na tle innych przedsiębiorstw, 
potwierdzenie, iż wyróżniona firma jest 
przedsiębiorstwem nowoczesnym, dynamicznym 
oraz zasługującym na miano solidnego pracodawcy, 
ważny atut marketingowy w komunikacji 
z pracownikami, rynkiem, kontrahentami, 
argument w konkursach o środki zewnętrzne 
(np. europejskie), w których należy wykazać 
posiadanie certyfikatów jakości, 
otwarta droga do współpracy z innymi firmami 
i instytucjami naukowymi, która może ułatwić 
tworzenie klastrów, powiązań sieciowych i innych 
form ułatwiających występowanie o środki 
europejskie w nowej perspektywie finansowej UE. 

Kogo zapraszamy do udziału w Programie „Przedsiębiorstwo Przyszłości”?

Tytuł „Przedsiębiorstwo Przyszłości” to: 
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Promocja najlepszych polskich firm 
                            - liderów nowoczesności!

Firmy otrzymują godło jakości potwierdzające ich nowoczesne podejście do biznesu, potencjał 
innowacyjny i rozwojowy oraz osiągnięcia w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim. Ten kapitał 
ma dziś największe znaczenie i decyduje o sukcesie firmy w wielu dziedzinach: od jakości produktów, 
po kreowanie dobrego wizerunku. Dlatego ważne jest posiadanie certyfikatu zewnętrznego, 
świadczącego o jakości zarządzania zasobami ludzkimi. Firmy otrzymują certyfikat i znak jakości                  
o wysokim prestiżu, przyznany przez ekspertów ze świata nauki. 

Firmy uzyskują prawo posługiwania się jednym z najbardziej prestiżowych znaków jakości na rynku. 
Nasz Certyfikat jest wyjątkowy ze względu na rangę ekspertów decydujących o jego przyznaniu - 
znanych naukowców o niepodważalnym autorytecie. 

Firmy mogą wykorzystać informację o pozytywnym wyniku Programu i przyznany certyfikat                       
w swojej działalności marketingowej - umieścić go na stronie internetowej, opakowaniach 
produktów, w folderach reklamowych, na papierze firmowym itp.. 

Przedstawiciele firm wyróżnionych certyfikatem mogą zaprezentować i promować swoje 
osiągnięcia i sukcesy podczas uroczystej Gali wręczenia certyfikatów, która odbędzie się                        
w szacownych murach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas Gali firmy mają możliwość zapoznania 
się z przykładami „dobrych praktyk” w innych, wyróżnionych naszym godłem przedsiębiorstwach. 

Organizatorzy Programu zapewniają nagrodzonym firmom akcję promocyjną związaną                                
z popularyzacją ich sukcesu w postaci pozytywnego wyniku procedury certyfikacyjnej. 

Firmy wyróżnione certyfikatem mogą uczestniczyć - na preferencyjnych warunkach - w projektach 
konferencyjnych, szkoleniowych i projakościowych realizowanych przez Fundację Rozwoju 
Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Korzyści z uzyskania certyfikatu „Przedsiębiorstwo Przyszłości”: 
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Promocja najlepszych polskich firm 
                            - liderów nowoczesności!

Krzysztof Ziółkowski, 
Inspektor w „Przewozach Regionalnych" sp. z o.o. Oddział Łódzki z siedzibą w Łodzi

Wyróżnienie w Programie „Przedsiębiorstwo Przyszłości” dało nam zadowolenie 
pracowników spowodowane faktem, że oceny dokonywało całkowicie niezależne grono 
wybitnych pracowników naukowych. Certyfikat utwierdził pracowników w słuszności 
obranej drogi i podejmowanych działań. „Przewozy Regionalne" sp. z o.o. Oddział 
Łódzki z siedzibą w Łodzi planuje nadal inwestować w tabor, nowoczesne urządzenia                                
i rozwiązania techniczne w celu dalszego rozwijania zrównoważonego rozwoju                              
i wzmacniania pozycji rynkowej, dążąc jednocześnie do ciągłego podnoszenia 
jakości świadczonych usług i zapewnienia maksimum bezpieczeństwa dla 
Pasażerów. Poprzez inwestycje w system bezpłatnych szkoleń dla pracowników 
podnoszących ich wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawodowe, firma nadal 
zamierza pomagać w osobistym rozwoju pracowników oraz poprzez przemyślany system 
motywacyjny wpływać i kreować ich osobiste ścieżki kariery. Firma będąc solidnym 
pracodawcą nadal gwarantuje: terminowość wypłat wynagrodzeń, szeroki pakiet 
świadczeń medycznych związanych z ochroną zdrowia oraz bogatą osłonę socjalną                   
i pomoc finansową dla pracowników.

Dr inż. Grzegorz Wszołek, 
Prezes Zarządu EMT-Systems sp. z o.o.

Dzięki udziałowi w Programie „Przedsiębiorstwo Przyszłości” mamy możliwość 
pokazania naszym Klientom, że reprezentowana przez nas jakość ma rzeczywiste 
przełożenie na efektywność pracy. Zapewnianie wysokiej wartości merytorycznej                     
i praktycznej oferowanych przez nas kursów jest dla firmy niezwykle istotne. 
Satysfakcja pracowników naszej spółki wpływa bezpośrednio na jakość 
świadczonych przez nas usług, dlatego też wyróżnienie tytułem „Przedsiębiorstwo 
Przyszłości” oznacza, że nasze wysiłki zostały dostrzeżone i docenione w skali 
ogólnopolskiej, co stanowi dla nas silny motywator do prowadzenia jeszcze szerzej 
zakrojonych prac nad wewnętrznym systemem motywacji. 

Witold Moszyński, 
Dyrektor ds. Rozwoju Pracowników 
w Departamencie Zarządzania Kapitałem Ludzkim PKP S.A.

Zdobycie tytułu „Przedsiębiorstwa Przyszłości” może być istotnym atutem w komunikacji 
marketingowej firmy, służyć wzmacnianiu jej wizerunku, akcentowaniu mocnych stron, 
zwłaszcza tych związanych z kapitałem ludzkim. Udział w programie certyfikacyjnym 
„Przedsiębiorstwo Przyszłości” daje m.in. możliwość uzyskania informacji 
eksperckiej na temat realizowanej przez spółkę strategii zarządzania. […] Uzyskanie 
certyfikatu „Przedsiębiorstwo Przyszłości” to dla PKP S.A. powód do dumy, źródło 
ogromnej satysfakcji, ale także możliwość zastanowienia się nad informacją 
zwrotną uzyskaną od niezależnych recenzentów.

Program „Przedsiębiorstwo Przyszłości” w opinii jego Laureatów 
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Promocja najlepszych polskich firm 
                            - liderów nowoczesności!

Dr inż. Ryszard Kardasz, 
Prezes Zarządu PCO S.A. w Warszawie  (dawniej Bumar PCO S.A.)

Przyznanie nam certyfikatu „Przedsiębiorstwo Przyszłości” potwierdza, iż PCO S.A. należy 
do ścisłej czołówki polskich firm, tak pod względem liczby wdrożonych innowacji, jak 
również ich jakości i znaczenia dla rozwoju gospodarki. Komisja konkursowa doceniła nas 
m.in. za systematyczne powiększanie zatrudnienia w ramach zaplecza badawczo-
rozwojowego, inwestycje w infrastrukturę naukową, tworzenie nowych stanowisk 
badawczych oraz profesjonalne działania w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi.               
W ramach Programu „Przedsiębiorstwo Przyszłości” identyfikowane i promowane 
są firmy stawiające na innowacje i nowoczesność w zarządzaniu wiedzą. 
Innowacyjność oraz inwestycje w kapitał intelektualny są szczególnie ważne dla 
współczesnych przedsiębiorstw, w tym PCO S.A. Kreowanie wizerunku 
przedsiębiorstwa na bazie takich atutów jak oryginalne know-how, wysoka jakość 
czy potencjał kadrowy to właściwa droga we współczesnym marketingu. PCO S.A. 
stara się taką właśnie drogą podążać, a uzyskanie certyfikatu „Przedsiębiorstwo 
Przyszłości” może w tym wydatnie pomóc. O przyznanym nam wyróżnieniu informujemy 
na stronie internetowej firmy. Nasz sukces był także przedmiotem publikacji w mediach, 
takich jak m.in. internetowy portal tygodnika „Wprost”. Wzięcie udziału w Gali Finałowej 
„Przedsiębiorstwo Przyszłości” było okazją do promocji spółki oraz wymiany 
doświadczeń z przedstawicielami innych firm wyróżnionych w konkursie.

Stanisław Wanatowicz, 
Prezes Zarządu COMP Soft sp. z o.o. w Mielcu

Dla firm branży informatycznej budowanie wizerunku na bazie takich cech jak 
innowacyjność czy nowoczesność ma znaczenie szczególne. Klienci powinni postrzegać 
nas jako przedsiębiorstwa otwarte na innowacje, rozwojowe, odważnie sięgające po 
nowatorskie technologie. W programie „Przedsiębiorstwo Przyszłości” te właśnie 
cechy były brane pod uwagę jako kryteria przyznania certyfikatu. Cieszę się, że nasz 
potencjał został doceniony przez szacowne grono ekspertów reprezentujących 
środowisko naukowe. Przyznany certyfikat jest tym bardziej cenny, że jego nadanie 
zostało poprzedzone gruntowną analizą zasobów przedsiębiorstwa i stosowanych przez 
nas technologii. Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, by rzetelnie i fachowo ocenić 
naszą firmę i jej potencjał rozwojowy. Recenzenci badali m.in. wprowadzone przez nas 
innowacje, formy i zakres szkolenia pracowników, politykę kadrową oraz aktywność 
spółki na rzecz otoczenia społecznego. Jako laureaci Programu mogliśmy uczestniczyć             
w gali zorganizowanej w szacownym Collegium Novum  Uniwersytetu Jagiellońskiego               
w Krakowie, gdzie firmy wyróżnione certyfikatem były dodatkowo promowane.

Program „Przedsiębiorstwo Przyszłości” w opinii jego Laureatów 
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Firmy uczestniczące w Programie wypełniają specjalną ankietę samooceny, w której prezentują swoją 
aktywność w sferze zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania zasobami ludzkimi. Eksperci 
Programu analizują i recenzują przygotowane ankiety, a następnie uzupełniają oraz weryfikują 
przedstawione w nich informacje. Firmę uczestniczącą w Programie ocenia niezależnie od siebie                                    
2 recenzentów. Każdy z nich przyznaje przedsiębiorstwu od 0 do 60 punktów rankingowych. Wyróżnienie                     
i certyfikat „Przedsiębiorstwo Przyszłości” nadaje się firmom, które uzyskały w procedurze certyfikacyjnej co 
najmniej 70 punktów na 120 możliwych. Dodatkowo Organizatorzy wyróżniają menadżerów certyfikowanych 
firm (prezesów zarządu, właścicieli, dyrektorów) wykazujących się szczególnym, osobistym 
zaangażowaniem na rzecz rozwoju w swoich przedsiębiorstwach kapitału ludzkiego, innowacyjności i wiedzy 
oraz społecznej odpowiedzialności biznesu, przyznając im nagrody specjalne - statuetki „Menadżer 
Sukcesu” oraz „Promotor Nauki i Kultury”. 

Zgłoszenia i ankiety dostępne są na stronie internetowej: 
www.przedsiebiorstwo-przyszlosci.pl 

Organizatorzy nie ujawniają nazw ani innych danych uczestników programu „Przedsiębiorstwo Przyszłości”, 
którzy nie otrzymają certyfikatu. Organizatorzy mają prawo podać jedynie liczbę uczestników danej edycji 
programu oraz nazwy uczestników, którym przyznano certyfikat. Ewentualny negatywny wynik certyfikacji dla 
danego przedsiębiorstwa nie będzie więc ujawniony publicznie.

Do 21 kwietnia 2017 r. 
przyjmowanie zgłoszeń i wypełnionych 
ankiet certyfikacyjnych; 

Do 30 maja 2017 r. 
przeprowadzenie oceny zgłoszeń 

czerwiec 2017 r. 
Gala Finałowa Programu 
„Przedsiębiorstwo Przyszłości” na 
Uniwersytecie Jagiellońskim 
w Krakowie

Procedura certyfikacji w Programie „Przedsiębiorstwo Przyszłości”

Ważne terminy:



Informacje dodatkowe: www.przedsiebiorstwo-przyszlosci.pl

Sekretariat Programu „Przedsiębiorstwo Przyszłości”, ul. Modrzejowska 20, 41-200, Sosnowiec  

tel. 32 747-26-03, tel. kom. 607-035-169, e-mail: biuro@fundacja-edukacja.org.pl biuro@przedsiebiorstwo-przyszlosci.pl9

Promocja najlepszych polskich firm 
                            - liderów nowoczesności!

certyfikat zwykły „Przedsiębiorstwo Przyszłości” - otrzymują firmy, które w procedurze 
certyfikacyjnej zdobyły co najmniej 70 punktów na 120 możliwych do uzyskania. 

certyfikat srebrny „Przedsiębiorstwo Przyszłości” - otrzymują je z urzędu firmy, które po raz czwarty 
uzyskują certyfikat zwykły. 

certyfikat złoty „Przedsiębiorstwo Przyszłości” - otrzymują je z urzędu firmy, które po raz siódmy 
uzyskują certyfikat zwykły. 

wyróżnienie „Menadżer Sukcesu” - otrzymują je szefowie firm (prezesi, prezydenci korporacji, 
dyrektorzy), którzy wykazali się szczególnym, osobistym zaangażowaniem w rozwój innowacyjnej 
gospodarki oraz kapitału ludzkiego w zarządzanych przez siebie przedsiębiorstwach. 

wyróżnienie „Promotor Nauki i Kultury” - otrzymują je firmy, które w stopniu wyróżniającym się są 
zaangażowane w działalność na rzecz wspierania w swoim otoczeniu zewnętrznym inicjatyw                              
i przedsięwzięć edukacyjnych, naukowych lub artystycznych.

Grażyna Kaczmarczyk, 
prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji 
i Szkolnictwa Wyższego:

W zarządzaniu współczesną firmą coraz 
większego znaczenia nabiera zdolność do 
tworzenia i odpowiedniego wykorzystywania 
innowacji. Zdolność ta zależy z kolei od 
efektywności w zarządzaniu kapitałem ludzkim 
firmy, a zwłaszcza wiedzą i talentami 
pracowników. Przyszłość na rynkach należy do 
firm opartych na wiedzy i innowacjach. Program 
„Przedsiębiorstwo Przyszłości” pomaga takie 
firmy zidentyfikować i promować. Staramy się 
podpowiadać rynkom, które firmy potrafią 
myśleć oraz działać perspektywicznie, i które 
mają szansę na dynamiczny rozwój. Certyfikat 
„Przedsiębiorstwo Przyszłości” to czytelny 
sygnał dla otoczenia – ta firma wykazuje 
postawy innowacyjne i rokuje sukces!

Nadawane certyfikaty: 
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Opłata certyfikacyjna: 

Dlaczego w Programie obowiązuje opłata certyfikacyjna? 

Opłata certyfikacyjna jest standardowym rozwiązaniem w projektach certyfikacyjnych i konkursach jakości, 
zarówno publicznych (np. certyfikacje Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji), jak i niepaństwowych. Projekt 
„Przedsiębiorstwo Przyszłości”, jak większość polskich i międzynarodowych programów certyfikacyjnych (ISO, 
Teraz Polska, AACSB, Inwestor w Kapitał Ludzki, Przedsiębiorstwo Fair Play, Polska Nagroda Jakości, SEM 
FORUM) przewiduje opłatę. Akredytacje środowiskowe, a do takich należy projekt „Przedsiębiorstwo 
Przyszłości”, nie korzystają bowiem ze środków publicznych - realizowane są przez organizacje 
pozarządowe i branżowe, które finansują projekty z opłat certyfikacyjnych oraz funduszy pozyskanych od 
sponsorów. 

Jakie są zasady finansowania Programu „Przedsiębiorstwo Przyszłości"? 

Program „Przedsiębiorstwo Przyszłości” w części merytorycznej finansowany jest w większości ze 
środków Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Pozostała część kosztów projektu 
finansowana jest z opłat certyfikacyjnych wnoszonych przez laureatów. Koszty te obejmują m.in. koszty 
organizacyjne związane z przygotowaniem Gali Finałowej; koszty promocji i obsługi public relations laureatów 
itp.; koszy organizacyjne związane z obsługą wyjazdów audytorskich (np. koszty podróży i zakwaterowania 
recenzentów); koszty związane z prowadzeniem stałego monitoringu certyfikowanych firm w okresie 
obowiązywania certyfikatu (12 miesięcy); koszty przygotowania certyfikatów; koszty pracy Biura Programu. 

Kto jest zobowiązany do wniesienia opłaty? 

Opłata certyfikacyjna wnoszona jest wyłącznie przez przedsiębiorstwa, które uzyskają certyfikat 
"Przedsiębiorstwo Przyszłości", a zatem firmy pozytywnie ocenione przez komisję ekspercką. Opłata ta 
jest bowiem przeznaczona w większości na działania związane z promocją i ewaluacją laureatów, organizacją 
gali finałowej Programu, obsługą administracyjną i organizacyjną Konwentu Menadżerów Przedsiębiorstw 
Przyszłości itp. Takie rozwiązanie pozwala zdecydowanie oddzielić wymiar merytoryczny certyfikacji i oceny 
firm (nie wymagający wnoszenia opłat i obejmujący wszystkich uczestników Programu) od wymiaru 
marketingowego i ewaluacyjnego (który wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty, ale dotyczy wyłącznie 
podmiotów, które uzyskały certyfikat). Uczestnik Programu, który nie uzyskuje certyfikatu 
"Przedsiębiorstwo Przyszłości", nie ponosi żadnych kosztów z tytułu udziału w Programie. Uwaga!                   
W Programie "Przedsiębiorstwo Przyszłości" nie obowiązują opłaty weryfikacyjne (wstępne) 
warunkujące możliwość udziału w postępowaniu certyfikacyjnym. W wielu programach akredytacyjnych 
opłaty certyfikacyjne wnoszone są już na początku procedury – warunkiem uruchomienia procesu oceny jest 
wniesienie opłaty przez podmiot poddający się audytowi. W przypadku „Przedsiębiorstwa Przyszłości” nie 
przewiduje się żadnych opłat weryfikacyjnych. 
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Jaka jest wysokość opłaty certyfikacyjnej? 

Uczestnik projektu, któremu został przyznany certyfikat, zobowiązany 

jest do uiszczenia JEDNORAZOWEJ opłaty certyfikacyjnej w wysokości: 

-1950 zł netto - dla firm zatrudniających do 2 pracowników; 

-2900 zł netto - dla firm zatrudniających od 3 do 10 pracowników; 

-3900 zł netto - dla firm zatrudniających od 6 do 30 pracowników; 

-4600 zł netto - dla firm zatrudniających od 31 do 80 pracowników; 

-5200 zł netto - dla firm zatrudniających od 81 do 150 pracowników; 

-5900 zł netto - dla firm zatrudniających powyżej 150 pracowników; 

Uczestnik Programu, który nie uzyskuje certyfikatu "Przedsiębiorstwo Przyszłości", 

nie ponosi żadnych kosztów z tytułu udziału w Programie.
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Relacja z Gali Finałowej III edycji Programu „Przedsiębiorstwo Przyszłości”

19 kwietnia 2016 roku w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się uroczysta Gala Finałowa III edycji 
Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Firm i Innych Jednostek Prowadzących Działalność Gospodarczą 
„Przedsiębiorstwo Przyszłości”. W uroczystości uczestniczyli menedżerowie najlepszych polskich przedsiębiorstw - 
firm inwestujących w rozwój innowacji, nowoczesne narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim i rozwiązania 
projakościowe. Goście Gali odebrali certyfikaty „Przedsiębiorstwo Przyszłości”, przyznane w dowód uznania 
nowoczesności, innowacyjności i nowatorskiego podejścia do prowadzenia biznesu. W III edycji Programu 
wyróżniliśmy 27 firm, które na pierwszym miejscu stawiają wysoką jakość, a ponadto: dbają o rozwój pracowników, 
inwestują w wiedzę, np. poprzez szkolenia, kursy, zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry, a do tego myślą 
przyszłościowo i są odpowiedzialne społecznie. W roku 2016 Certyfikaty "Przedsiębiorstwo Przyszłości" trafiły do firm              
z całej Polski reprezentujących m.in. branże informatyczną, kolejową, konsultingową, finansową, kosmetyczną, 
medyczną, samochodową i wiele innych.

Reprezentacja Spółki Ferrum S.A. z Certyfikatem "Łódzkie Przewozy Regionalne" wyróżnione
po raz kolejny

Sylwia Mażulis, jedna z laureatek
wyróżnień specjalnych 

Gratulacje i życzenia dla laureatów
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Wyróżnij się na rynku jako firma nowoczesna, 
innowacyjna, inwestująca w pracowników

Wejdź na www.przedsiebiorstwo-przyszlosci.pl

Zapraszamy do udziału
w IV edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Firm

„Przedsiębiorstwo Przyszłości”

Zgłoszenia przyjmujemy do 21 kwietnia 2017 roku

Dodatkowe informacje:
biuro@przedsiebiorstwo-przyszlosci.pl

tel. +48 32 747-26-03
tel. kom. +48 607-035-169


