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Piarowcy często przekonują w swoich 
komunikatach, że ich firmy są 
„liderami” na rynku. Dziennikarze, 
aby móc się posłużyć podobnymi 
określeniami, potrzebują dowodów. 
Mogą być nimi nie tylko twarde dane, 
ale również otrzymane nagrody i 
tytuły. Lepiej jednak nie zapominać, 
że jak zawsze nie liczy się ich liczba, 
tylko wartość.

Liczba konkursów, rankingów, plebiscytów jest 
ogromna. Każda firma, jeśli choć trochę się 
postara, może otrzymać statuetkę lub przynaj-
mniej wyróżnienie w jakieś dziedzinie. Są jed-
nak nagrody wagi ciężkiej i wagi piórkowej. – 
„Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP” ważyła 
dużo, dosłownie i w przenośni. Odbierający 
to trofeum musieli – z uśmiechem na ustach! 
– trzymać w objęciach 25 kg, ale wiedzieli, że 
warto. Była to nagroda prestiżowa, a jej zna-
czenie brało się zarówno z autorytetu osoby 
nagradzającej, jak i z pozycji i dokonań laurea-
tów - wspomina Aleksandra Paprocka, dyrektor 
ds. public relations Grupy Atlas, dodając: - Dziś 
tej nagrody już nie ma, bo jak wszystko koja-
rzące się z III RP musiała odejść w niebyt.
Budowaniu wizerunku przedsiębiorcy najbar-
dziej służą nagrody przyznawane przez szano-
wane instytucje państwowe lub renomowane 
kluby biznesowe, niezależne instytuty badawcze 
czy nagrody przyznawane na podstawie badań 
opinii klientów, odbiorców usług czy produktów 
danej firmy. Niewątpliwie największego splen-
doru dodają wizerunkowi takie, które trudno 
uzyskać, a sama procedura zgłaszania wymaga 
przedstawienia i udokumentowania przez firmę 
szczególnych wyników czy osiągnięć.
W konkursach prestiżowych, takich jak na 
przykład „Polska Nagroda Jakości (PNJ)”, orga-
nizowanych przez Krajową Izbę Gospodarczą, 
uczestnicy muszą najpierw startować w zma-
ganiach na poziomie regionalnym, potem, po 
uzyskaniu wyróżnienia lub nagrody, mogą wziąć 
udział w konkursie PNJ. – Podstawą udziału jest 
opracowanie samooceny (około 85 arkuszy A4) 
i pokazanie mocnych stron i obszarów wyma-

gających poprawy w organizacji. Jeśli organiza-
cja chce doskonalić swą działalność, powinna 
systematycznie realizować swoją samoocenę, 
analizować ją i wybierać priorytety – opowiada 
Mirosław Recha, sekretarz Komitetu Polskiej 
Nagrody Jakości. Żeby osiągnąć „Znakomitość” 
– wyróżnienie czy nagrodę, organizacja startuje 
w PNJ kilka razy. Później ma szansę także w 
europejskim odpowiedniku konkursu. Na przy-
kład Fiat Tychy – Laureat PNJ w X edycji kon-
kursu w 2006 roku był także finalistą „Europej-
skiej Nagrody Jakości”.
- W moim odczuciu prestiżowym wyróżnieniem, 
oprócz wspomnianej „Nagrody Gospodarczej 
Prezydenta RP”, z przyznawania której obecny 
prezydent niestety zrezygnował, jest nagroda 
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BCC „Lider Polskiego Biznesu”. Oba wyróżnie-
nia w ocenach kierują się nie tylko kryteriami 
finansowymi, ale również istotnymi aspektami 
zarządzania, takimi jak zaangażowanie w rozwój 
środowisk lokalnych, przestrze-
ganie zasad etyki prowadzenia 
biznesu czy prowadzenie działań 
proekologicznych – wymienia Iza-
bella Dessoulavy-Gładysz z DHL 
Express (Poland).

Przejrzyście i uczciwie
Markę konkursu buduje się latami. 
Na jej renomę składa się wiele 
czynników: aktualność tematu i 
jego nośność wśród przyszłych 
uczestników, przejrzystość nie tylko selekcji 
wstępnej, ale i wszystkich etapów konkursu 
oraz związana z wygraną wartość dodana. Pre-
stiż konkursu wzmacnia także patronat wybitnej 
osobistości lub organizacji - wymienia Mirosław 
Recha. - Gdy mówimy o programach weryfika-
cyjnych czy certyfikacyjnych, dużą rolę odgrywa 
zakres prowadzonej weryfikacji i oceny przed-
siębiorstw, przejrzystość procesu weryfikacji, 
jak również zagwarantowanie, że o zwycięstwie 
czy przyznaniu wyróżnienia decydują względy 
merytoryczne, przedstawione w regulaminie 
- zwraca uwagę Mieczysław Bąk, prezes Insty-
tutu Badań nad Demokracją i Przedsiębior-
stwem Prywatnym Krajowej Izby Gospodarczej. 
- Organizatorzy powinni czytelnie przedstawiać 
kryteria, które należy spełnić i objaśniać, jak te 
kryteria będą weryfikowane – mówi Bąk. Zda-
niem Artura Potockiego, dyrektora marketingu 
i PR w Interia.pl, największym prestiżem cieszą 
się konkursy, które mają długą tradycję oraz 
te, których zwycięzcy z poprzednich lat wciąż 
są liderami, a nie okazali się tylko gwiazdami 
jednego sezonu. Bo markę konkursu tworzą 
także jego laureaci. - Ważne jest, aby poprzez 
swoją działalność przedsiębiorstwa otrzymu-
jące tytuły i nagrody w konkursach przyczy-
niały się do poprawy kultury polskiego biznesu 
i stawały się swoistymi wzorcami do naślado-
wania – potwierdza Mieczysław Bąk. Nie bez 
znaczenia pozostaje również niezależna kapi-
tuła konkursu, której członkowie mają wiedzę 
i autorytet w danej dziedzinie. – Ważne są tak 
fundamentalne sprawy, jak uczciwy, rygory-
styczny i merytoryczny dobór kryteriów oceny 
kandydatów do Polskiego Godła Promocyjnego 
czy skład Branżowych Komisji Ekspertów. 
Istotne są także sprawy mniejszej rangi, które 
kształtują wizerunek konkursu - na przykład 
miejsce, w którym odbywa się koncert galowy 
– podkreśla Krzysztof Przybył, prezes zarządu 
Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego.

Godło „Teraz Polska” odznacza przedsiębiorstwa wyróżniające się pozio-
mem jakości. – Jeśli ma to być faktycznie poziom wzorcowy, Godło musi 
być odznaczeniem elitarnym, na które zasługują jedynie najlepsi w swoich 
dziedzinach, niezależnie od tego, czy są to firmy-giganty, czy niewielkie 

firmy rodzinne – opowiada 
Przybył. Spośród kilku-
set zgłoszeń do konkursu 
co roku prawo posługi-
wania się tym wyróżnie-
niem zyskuje tylko około 
25 firm pozytywnie zwe-
ryfikowanych w trakcie 
eksperckich ocen jakości. 
Według badań przeprowa-
dzonych w sierpniu 2006 
roku przez Ośrodek Bada-

nia Opinii Publicznej i Rynku Mareco Polska 61,5 proc. konsumentów 
trafnie kojarzy logo „Teraz Polska” z konkursem na najlepsze produkty 
i usługi, a ponad 67 proc. badanych uważa, że produkt oznaczony tym 
godłem to produkt najlepszy, dający gwarancję wysokiej jakości. - Przed 
laty godło promocyjne „Teraz Polska” było nagrodą niezwykle ważną. 
Gdy Atlas otrzymał je po raz pierwszy za klej do glazury, przychody 
firmy z 13 mln złotych w 1993 roku wzrosły do 58 mln złotych w 1994 
roku. To było coś! Tak gwałtownego przyspieszenia nie zanotowaliśmy 
już więcej w historii firmy. Ale też nie ma dzisiaj nagrody, która potrafi-
łaby wypromować produkt z taką siłą, jak Godło „Teraz Polska”, a i ono 
samo podupadło, nie mówiąc o tym, że w unijnej rzeczywistości nie ma 
dla niego miejsca – uważa Aleksandra Paprocka.

Mirosław Recha, sekretarz Komitetu 
Polskiej Nagrody Jakości

Przed konkursami powinny być stawiane cele 
wyższe niż tylko promowanie uczestników i 
ich organizatora. Dobre konkursy promują 
wysokie standardy prowadzenia biznesu, 
wysokie standardy etyczne, profesjonalizm 
i etykę zawodową. Pomagają też konsu-
mentom dokonywać trafnych wyborów na 
rynku. Niespełnianie tych kryteriów jest naj-
większą wadą konkursów, które tracą główne założenia wartościo-
wego wydarzenia.

Eliza Misiecka, dyrektor zarządzająca 
w Genesis PR

Największym utrudnieniem dla uczestni-
ków konkursu jest zaangażowanie czasowe. 
Właściwe przygotowanie zgłoszeń – niejed-
nokrotnie bardzo rozbudowanych i wyma-
gających – pochłania czas nie tylko osób 
odpowiadających za promocję, ale często 
także osób zarządzających, weryfikujących 
tego rodzaju zgłoszenia. Drugą istotną prze-
szkodą są niezbyt klarowne procedury przy-

znawania nagród, czasem też niezbyt elastyczne terminy nadsyłania 
zgłoszeń lub przebieg całego konkursu.

Akceptowalne są opłaty za 
udział w konkursie będące 
kosztem przeprowadzania 
audytu, badania sprawozdań 
finansowych lub badania 
opinii interesariuszy

Fot: Genesis PR

Fot: KPNJ
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Najlepsi z najlepszych
Zdaniem Mirosława Recha do najbardziej prestiżowych konkursów dla 
przedsiębiorstw na świecie można zaliczyć: „Japońską Nagrodę Jakości 
im. Deminga”, „Amerykańską Nagrodę Jakości im. Malcolma Bodrige’a”, 
„Europejską Nagrodę Jakości”. U nas, obok „Polskiej Nagrody Jakości”, 
można wskazać na pewno konkurs „Teraz Polska”, „Produkt Roku” i „Tech-
nologia Roku” czy też „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”. - Menedże-
rom legitymującym się największymi sukcesami rekomendujemy uczest-
nictwo w ogólnych konkursach, np. „Przedsiębiorca Roku” Ernst&Young, 
„Menedżer Roku”, organizowany przez Stowarzyszenie Menedżerów 
w Polsce, czy „Lider 
Zarządzania CEO” 
– mówi Eliza Misie-
cka, dyrektor zarzą-
dzająca w Genesis PR, 
dodając: - Najczęściej 
namawiamy klientów 
do wzięcia udziału w 
konkursach dotyczą-
cych branży lub obszaru, w których działają. W ten sposób firmy mogą 
najlepiej zaprezentować swoje usługi lub produkty i wspierać ich pro-
mocję – zauważa Misiecka.
W branży budowlanej taką znaczącą nagrodą jest tytuł „Budowlanej 
Marki Roku” i „Dystrybutora Roku”, przyznawany przez ASM – Cen-
trum Badań i Analiz Rynku, które od ponad dziesięciu lat specjalizuje 
się w badaniach polskiego sektora inwestycyjno-budowlanego. – Tutaj 
o przyznaniu nagrody decydują uczestnicy rynku budowlanego, na pod-
stawie ich opinii i odczuć opracowywane są wyniki badań, więc wybór 
liderów nie jest przypadkowy ani stronniczy – mówi Paprocka.
Pomimo mnogości plebiscytów, rankingów i różnego rodzaju raportów 
w przypadku produktu, jakim są płytki ceramiczne liczy się kilka kon-
kursów, które już dawno wypracowały sobie wiodącą pozycję w tym 
zakresie. - Do udziału w nich swoje produkty zgłaszają wszyscy liczący 
się polscy producenci płytek ceramicznych, przez co cieszą się one naj-

większym prestiżem, stanowiąc jednocześnie 
wiarygodny przegląd obowiązujących trendów 
i rekomendowanych, najciekawszych propozycji 
dla konsumenta. W przypadku tych konkursów 
ważne są również składy jury oraz patronaty, 
którymi zostały objęte, jak na przykład Stowa-
rzyszenie Architektów Polskich w przypadku 
„Pereł Ceramiki UE” – podkreśla Dorota Kaź-
mierczak, marketing manager w Ceramice Para-
dyż Sp. z o.o.

Innym konkursem bran-
żowym cieszącym się 
renomą jest konkurs 
„Superbrands Polska”, 
który promuje najsilniej-
sze marki obecne w Pol-
sce. Jego znaczenie bierze 
się stąd, że ma on cha-
rakter międzynarodowy 

- edycje konkursu odbywają się w 30 krajach. 
Jest to jednak konkurs elitarny i marki, które 
promuje są często o wiele bardziej znane niż 
on sam. Taki swoisty paradoks zdarzył się także 
w Polsce, gdzie marka Żywiec w swojej kam-
panii reklamowej użyła statuetki „Superbrand”. 
Można by zapytać: nos dla tabakiery czy taba-
kiera dla nosa?

Handlowanie odznaczeniami
Jedną z bardziej kontrowersyjnych kwestii w 
przypadku przyznawania nagród są sprawy 
finansowe. – Opłaty za udział w gali, za wręcze-
nie samej nagrody, zamieszczenie obowiązkowej 
reklamy w wydawnictwie i inne tego rodzaju 
konstrukcje wskazują jednoznacznie, że nie 
należy się o nie ubiegać – przekonuje Izabella 
Dessoulavy-Gładysz. Aleksandra Paprocka z 
Grupy Atlas kategorycznie podkreśla, że opłaty 
w konkursach są nie do przyjęcia, ponieważ 
oznacza to, że nagrody się kupuje, a nie dostaje. 
Tę myśl potwierdza Mirosław Recha. - Są kon-
kursy, które za główny cel mają nie wyróżnie-
nie rzeczywiście najlepszych, ale utrzymanie ich 
pomysłodawców – zauważa Recha. Niektórzy 
organizatorzy wyznają zasadę: płacisz, dosta-
jesz „nagrodę”. Ewa Korzańska, dyrektor ds. 
marketingu i PR w Simple SA uważa, że są kon-
kursy, które wygrywa się, zostając na przykład 
sponsorem głównym danej imprezy. Jeśli firma 
nie bierze udziału, nie ma szans na nagrodę w 
konkursie, mimo iż zgłosi w nim swój udział.
A w prestiżowych zmaganiach ten także kosz-
tuje - na przykład w „Europejskiej Nagro-
dzie Jakości” ponad 30 tys. euro. Oczywiste i 
akceptowalne są już bowiem opłaty za udział 
w konkursie będące kosztem przeprowadzania 
audytu, badania sprawozdań finansowych lub 
badania opinii interesariuszy. Procesy te wyma-

Sebastian Włodarski, dyrektor 
zarządzający First PR
Nagrody, konkursy i wyróżnienia wpły-
wają pozytywnie na wizerunek firmy 
pod warunkiem, że są obiektywne i 
przeprowadzone w oparciu o rzetelne 
kryteria oceny. Niestety, coraz częś-
ciej spotkać się można ze zjawiskiem, 
w którym za całą organizacją stoi kon-
kretny podmiot. Dodatkowo rosnąca 
liczba konkursów i nagród niekoniecz-
nie przekłada się na ich wysoką jakość. 

W takiej sytuacji siła i wpływ omawianych narzędzi na wizerunek są 
ograniczone.
Należy zatem rozważyć, czy lepszym narzędziem nie są czasem cer-
tyfikaty. Instytucje odpowiedzialne za ich wydawanie mają o wiele 
węższe pole do popisu w zakresie wpływu na obiektywność oceny. 
Nowością jest certyfikat zarządzania jakością ISO 9001 w zakresie 
zarządzania systemem komunikacji klienta. Obejmuje on m.in. dzia-
łania public relations, strategie komunikacyjne, kryzysowe, media 
relations, a także zabezpiecza poufność informacji przekazywanych 
agencji przez klienta.

Intensywna promocja jest zwykle 
terminowo związana bezpośrednio 
z przyznaniem danej nagrody lub 
rozstrzygnięciem konkursu

Fot: First PR
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gają m.in. opłacenia pracy wysokiej klasy eks-
pertów. – Koszty, jakie ponoszą firmy, ubiega-
jąc się o prawo posługiwania się Godłem „Teraz 
Polska”, zazwyczaj rzędu kilku tysięcy złotych, 
są jednak nieporównanie niższe od wydatków 
reklamowych, a korzyści w przypadku sukcesu 
o wiele większe – zauważa Krzysztof Przy-
był, prezes zarządu Fundacji Polskiego Godła 
Promocyjnego.
Ten jednorazowy koszt daje laureatom roczny 
efekt marketingowy, oparty nie tylko na komu-
nikacie promocyjnym, jak to jest na przykład 
w przypadku tradycyjnych reklam, ale także 
na uznaniu jakości produktu przez niezależne 
grono sędziów. Zwycięzca może posługiwać 
się tytułem, który jest szeroko znany i kojarzy 
się z dobrą jakością. Dzięki temu łatwiej jest 
zdobyć zaufanie do firmy i przełożyć zwycię-
stwo w konkursie na konkretny zysk. Dorota 
Kaźmierczak dodaje, że udział w konkursach 
branżowych to dla firmy nie tylko możliwość 
promocji, ale w przypadku zdobycia nagród 
i wyróżnień również potwierdzenie realizacji 
skutecznej strategii produktu, będącej odzwier-
ciedleniem światowych trendów między innymi 
w zakresie wzornictwa, innowacyjnych tech-
nologii produkcji oraz prowadzonej polityki w 
zakresie jakości.

Media raczej nie chwytają
- Wszystkie informacje o uzyskanych wyróż-
nieniach prezentujemy na naszej firmowej stro-
nie internetowej, w drukowanych materiałach 
reklamowych w postaci katalogów, folderów 
itp., a także przy okazji ekspozycji nagrodzonych 
produktów w punktach sprzedaży – wymie-
nia Kaźmierczak. - Jeśli uznajemy, że nagroda 
odgrywa istotną rolę w budowaniu reputacji 
naszej firmy, materiał na ten temat zamiesz-
czamy również w gazecie „Świat DHL”, kiero-
wanej do naszych klientów. Informacje o zdo-
bytych nagrodach publikujemy zawsze w gazecie 
„Qurier DHL”, adresowanej do pracowników i 
podwykonawców oraz w intranecie - mówi Iza-
bella Dessoulavy-Gładysz.
Niekiedy działania piarowe są wspierane tra-
dycyjną kampanią reklamową. - W związku z 
otrzymaniem tytułu „Budowlanej Marki Roku 
2006” 25 stycznia 2006 roku w „Dzienniku” 
ukazała się całostronicowa reklama przygo-
towana jako news przesłany SMS-em – mówi 
Aleksandra Paprocka.
Podobnie postępują agencje PR. – Najczęściej 
przygotowujemy materiał prasowy, informa-
cja taka jest także przekazywana do struktur 
wewnętrznych i pojawia się na stronach www. 
W przypadku firm, których odbiorcą jest klient 
masowy często stosuje się informację na opa-

kowaniu produktu. Natomiast przedsiębiorstwa działające na rynku B2B 
umieszczają logotypy nagród w swoich prezentacjach i materiałach rekla-
mowych. Nagrody są najczęściej elementem weryfikacji dla potencjalnych 
odbiorców usług czy produktów naszych klientów – mówi Eliza Misiecka 
z Genesis PR, zaznaczając, że media mniej chętnie zamieszczają tego 
rodzaju informacje, nie traktując ich jako „newsów” dużej wagi. - Dlatego 
udział w konkursach i zdobywanie nagród jest raczej formą promocji 
wśród pracowników, klientów, partnerów, a nie mediów – podsumowuje 
Misiecka. Z kolei Ewa Korzańska z Simple SA jest przekonana, że jeśli 
jest to ważny, prestiżowy tytuł lub nagroda, media zawsze zauważają 
takie informacje i publikują je na swoich łamach. 
Intensywna promocja jest zwykle terminowo związana bezpośrednio z 
przyznaniem danej nagrody lub rozstrzygnięciem konkursu. Widoczna 
informacja o nagrodzie jest najczęściej zamieszczana w materiałach pro-
mocyjnych w czasie trwania danego konkursu, czyli do czasu rozstrzyg-
nięcia przez organizatorów kolejnej edycji. Jednak informacja o nagro-
dzie, zwłaszcza najwyższej rangą lub bardzo prestiżowej, pozostaje w 
materiałach promocyjnych jako archiwalna nawet przez kilkanaście lat. 
Zwycięzcy są ambasadorami konkursów już na zawsze.

Justyna Gaj 
j.gaj@florianska.com

Grzegorz Szczepański, 
IPRA country chair, 

członek jury “Golden Word 
Awards”

Z europejskiej perspektywy najbar-
dziej prestiżowym konkursem branży 
PR jest organizowany od 16 lat przez 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Pub-
lic Relations (IPRA) „Golden World 
Awards”. Do dziś jest to jedyny praw-
dziwie międzynarodowy konkurs, w 
którym nominacje przyznawane są 
przez kilkudziesięciu jurorów z kilkunastu krajów świata. 
W ostatnich latach powstało na świecie mnóstwo innych konkursów 
branżowych. Najważniejsze to amerykański „Silver Anvil” czy bry-
tyjski „CIPR Excellence Awards”, organizowane przez stowarzysze-
nia zawodowe. Na znaczeniu powoli zyskują też konkursy ogłaszane 
przez branżowe media, jak „PR Week Awards” czy „SABRE”, organi-
zowane od dwóch lat przez „Holmes Report”. Firmy, którym zależy 
na regularnym mierzeniu się z rynkową czołówką zwykle wystawiają 
swoje kampanie w co najmniej dwóch konkursach - krajowym i mię-
dzynarodowym. Największym krajowym konkursem jest wspomniany 
wyżej „Silver Anvil” w USA, do którego co roku napływa ponad 1000 
głoszeń (!). W Polsce takim konkursem są „Złote Spinacze”, które od 
kilku lat organizuje Związek Firm Public Relations.
Jak najlepiej przygotować się do startu w konkursie PR? Zachęcam 
do gromadzenia ciekawej, atrakcyjnej dokumentacji już w trakcie rea-
lizacji kampanii. Trzeba pamiętać, że każdy członek jury dowolnego 
konkursu ma na ocenę zgłoszenia niewiele czasu, dlatego trzeba przy-
gotować możliwie prostą i zrozumiałą prezentację swoich osiągnięć. 
Barwne ilustracje, atrakcyjne nagłówki wycinków czy cytaty z badań 
rynkowych uwiarygodniają zgłoszenie i pozwalają na wyróżnienie się 
spośród innych programów startujących w konkursie.
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