
■ Co to jest ,tak naprawd´, PR?

Każdy pracownik PR z kilkuletnim sta-
żem w tej branży ma zapewne swoją wła-
sną definicję działań kreujących wizeru-
nek firm. Bo do tego właśnie PR się
sprowadza. Inaczej będziemy planowa-
li swoje działania, kreując wizerunek pro-
ducenta oprogramowania narzędziowe-
go, wykorzystywanego w tworzeniu
portalu korporacyjnego, a inaczej towa-
rzystwa emerytalnego. Nikogo bowiem
nie interesuje (poza garstką profesjona-
listów) software wspomagający produk-
cję, magazynowanie i dystrybucję setek
kilometrów makaronu wyprodukowa-
nego w jednym z najlepszych polskich
czy włoskich przedsiębiorstw, choć oczy-
wiście ten makaron jedzą codziennie set-
ki tysięcy Polaków. Ale opinia o solidno-
ści towarzystwa ubezpieczeniowego,
funduszu inwestycyjnego czy banku ma
decydujące znaczenie dla większości lu-
dzi, którzy zamierzają powierzyć im swo-
je pieniądze. Kompetencje firm i ludzi PR
polegają na tym, że oni wiedzą (a przy-
najmniej powinni), jak kreować odpo-
wiedni wizerunek bez względu na bran-
żę! Dlatego w PR nie ma prostych reguł
i rozwiązań. Każde musi być przygoto-
wane pod kątem konkretnego produktu
czy profilu przedsiębiorstwa. 

■ Jak widzi Pan przysz∏oÊç tego rynku? 

Jest on ciągle płytki i, jak słusznie zauwa-
ża w swojej analizie branży Instytut Ba-
dań nad Gospodarką Rynkową, nie ma
większego znaczenia gospodarczego.
GUS w ogóle nie widzi go w swojej spra-
wozdawczości. IBnGR szacuje rynek PR
na ok. 160 mln złotych (dane za 2003 r.),
ale czyste income fee to już tylko poło-
wa tej sumy. Wszystko wskazuje jednak
na to, że branża ta będzie się rozwijać.
Spece od procentów tempo wzrostu sza-
cują na poziomie kilkunastu procent
rocznie. Wpłynie na to – moim zdaniem

– przede wszystkim rosnąca świado-
mość użyteczności działań PR. Na po-
czątku lat 90. z PR korzystały firmy za-
graniczne wchodzące do Polski, potem
dołączyły polskie firmy ze ścisłej czołów-
ki, spółki giełdowe, dość szybko banki
i towarzystwa ubezpieczeniowe. Obsłu-
gą tego biznesu zajmowało się kilka sie-
ciowych agencji zagranicznych, jak np.
B&M i agencje reklamowe oferujące tzw.
full service oraz kilkudziesięciu rodzi-
mych PR, którzy objęli stanowiska rzecz-
ników w dobrych firmach. Teraz w sa-
mej Warszawie działa podobno ok. 300
agencji, profesjonalni rzecznicy są w set-
kach firm, instytucjach rządowych i sa-
morządowych, w wojsku, policji, harcer-
stwie itp. I bardzo dobrze, że tak się
dzieje. Większa liczba konsumentów nie
wierzy już bowiem komunikatom w ro-
dzaju: nasz samochód jest najszybszy
na świecie. Dla nich wiarygodny jest in-
ny przekaz, np. artykuł w fachowej, wia-
rygodnej prasie, informujący, że ten sa-
mochód jeździ 300 km na godzinę
i można to sprawdzić podczas testowej
jazdy w najbliższą niedzielę tu i tu.

■ Czym jest PR dla instytucji finanso-
wych i czym wyró˝nia si´ od „robionego”
dla innych instytucji?

PR dla banków, ubezpieczalni, funduszy
powierniczych ma szczególne znaczenie.
Nie są to bowiem zwykłe firmy. Nie bez
powodu mówimy o nich z powagą – insty-
tucje finansowe (to właśnie PR!). Bank nie
może mieć wizerunku firmy, która żyje
z tego, że przechowa nam bezpiecznie
oszczędności całego życia i do tego wypła-

ci rocznie 6 proc. od naszego wkładu! Nie.
Bank nigdy nie komunikuje, że żyje ze
swoich klientów. Nikt w takim banku nie
zaciągnąłby kredytu, ani nie otworzył de-
pozytu. Musi kreować swój wizerunek tak,
by był postrzegany jako instytucja zaufa-
nia publicznego. Pewny, odpowiedzialny,
troskliwy, budzący szacunek i przede
wszystkim bezpieczny. A do tego oferują-
cy intratne lokaty, dostęp telefoniczny lub
internetowy czy inne produkty. 
Parę lat temu, nie było to znowu tak daw-
no, jeden z największych detalistów
w Polsce był dla klientów koszmarem:
kolejki, biurokracja, kiepskie produkty,
nieuprzejma obsługa. Ale był nr 1! Dla-
czego? Bo był postrzegany jako bank bez-
pieczny. Pewny i godny zaufania. W tro-
chę przypadkowy sposób wykreowano
taki jego wizerunek. I było to zgodne
z prawdą. I tu chciałbym podkreślić jesz-
cze jeden aspekt PR. Jego komunikat nie
może być postrzegany jako manipulacja
czy wręcz nieprawda. Wiarygodność in-
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formacji ma decydujący czynnik wpły-
wający na budowę wizerunku. 
Biorąc pod uwagę fakt, że 70-80 proc.
działań PR jest skierowanych do mediów
to wiarygodność przekazu ma pierwszo-
rzędne znaczenie! Dziennikarze, szcze-
gólnie finansowi, to ludzie na bardzo wy-
sokim poziomie. Błyskawicznie oceniają
wiarygodność i aktualność informacji. To
z kolei przekłada się bezpośrednio na ja-
kość materiału, który ukaże się w gazecie
bądź radiu i wpłynie na wizerunek źró-
dła tej informacji. 
Kolejnym zadaniem dla finansowego PR
jest edukacja. Produkty bankowe, ubez-
pieczeniowe czy inwestycyjne w 2005 r.
zasadniczo różnią się od oferty w tym
zakresie sprzed lat dziesięciu czy nawet
pięciu. Biorąc pod uwagę raczej kiep-
skie przygotowanie większości naszego
społeczeństwa do korzystania z tych no-
woczesnych usług, rola edukacji jest
oczywista. To również zadanie PR. 
Banki powinny umieć wytłumaczyć, dla-
czego bezpieczniej skorzystać z ich ofer-
ty niż z tańszej usługi pana X przyjmu-
jącego w suterynie na przedmieściach. 
Oczywiście PR banku to także sponso-
ring, komunikacja wewnętrzna z pra-
cownikami i pomiędzy oddziałami, bez-
pośrednie relacje z klientami, w tym
społecznością lokalną. Wszystkie te
działania mają służyć kreowaniu wła-
ściwego wizerunku. 

■ Jakie b∏´dy najcz´Êciej pope∏niajà
bankowi pracownicy PR?

Najczęstszy to arogancja w kontaktach
z mediami. Chcą, żeby o ich bankach pi-
sano, jednak nie są w stanie sprostać pod-
stawowym wymaganiom dziennikarzy.
Jeden z nich opowiadał mi, że po obniż-
ce stóp procentowych przez NBP pisał
na ten temat informacje w dzienniku. Po-
trzebował szybkich komentarzy preze-
sów kilku banków. W jednym z banków,
do których zadzwonił, usłyszał od rzecz-
nika (ulokowanego bardzo blisko zarzą-
du), że pytania musi wysłać faksem,
a odpowiedź otrzyma w ciągu 14 dni.
Na nic zdały się tłumaczenia, że odpo-
wiedź musi mieć w ciągu godziny, bo to
jest dziennik i za chwilę zamyka gazetę.
Takie sytuacje ciągle mają miejsce. Drugą
powszechną wadą jest nieudzielanie od-
powiedzi na konkretne pytania – a w za-
mian przesyłanie innych informacji lub
propozycji wywiadu na zupełnie inny te-
mat. Inny „grzech” – urządzanie konfe-
rencji prasowych na tematy, które nie in-
teresują mediów. Bankowi pracownicy PR
niechętnie za to informują o wynikach fi-
nansowych, które publikują media i któ-
re tak dobrze wpływają na wizerunek. Jest
to o tyle dziwne, że większość tych danych

i tak jest dostępna w sądzie rejestrowym
albo w publicznych komunikatach prze-
syłanych na giełdę.

■ Jakie cechy powinna mieç osoba od-
powiedzialna za PR w banku?

Przede wszystkim otwartość w kontak-
tach z mediami. Pamiętajmy, że poten-
cjalni i obecni klienci nie kierują się tyl-
ko ofertą z reklamy. Pozytywny materiał
w poczytnym piśmie to jest argument,
który uwiarygodnia instytucję finanso-
wą i zachęca do korzystania z jej bez-
piecznych usług.

■ A agencja wynaj́ ta do pracy dla banku?

Umiejętność wykorzystania najmocniej-
szych atutów klienta. Cierpliwość
w przekonywaniu do właściwych, wpły-
wających na jakość wizerunku decyzji
i zachowań publicznych. Zdefiniowanie
najmocniejszych cech poszczególnych
członków zarządu i przewag konkuren-
cyjnych instytucji, której wizerunek
agencja ma kreować lub utrwalać. 

■ Jakie b∏´dy najcz´Êciej pope∏niajà
zarzàdy?

Tendencja do lekkiego traktowania PR.
Zarządy czasem nie chcą wykorzystać
swoich ogromnych atutów takich, jak wie-
dza, osobowość, niebanalność życiorysów
itp. Nie dostrzegają korzyści wynikających
z działań PR. Uważają, że nie przekłada-
ją się one na wyniki finansowe. A tak nie
jest. Publikowane nie tak dawno wyniki
badań dwóch niemieckich specjalistów 
– prof. Dr. Lothara Rolke i Floriana Kossa
z uniwersytetu w Meinz – wyraźnie poka-

zują, że banki, które liczą się z opinią
publiczną i prowadzą otwartą politykę
informacyjną, mają lepszy wizerunek
i …wyniki finansowe. Skuteczność
w działaniach wzrosła o 50 proc.! 

■ Co jest g∏ównà barierà dzia∏aƒ PR
w bankach?

Być może ciągle zbyt mała konkurencyj-
ność oferty bankowej i zbyt dobre samo-
poczucie pracowników PR. Brak konku-
rencji usypia ducha kreatywności
i walki. A PR to zajęcie dla walecznych.
Niezbędny dla sektora konserwatywny
wizerunek nie musi być wcale nudny,
a niestety bardzo często nadal bywa tyl-
ko taki. Choć są, dzięki Bogu, wyjątki. 

■ Czy mo˝liwy jest pomiar efektywno-
Êci PR w banku?

Tak. Są różne sposoby. Niektórzy liczą wy-
cinki prasowe i przeliczają to na wartość
powierzchni reklamowej mnożonej przez
ileś tam (drżyjcie koledzy z reklamy). My
swoim klientom proponujemy profesjo-
nalne badania naszej skuteczności,
w określonym czasie, realizowane przez
firmę badawczą z pierwszej piątki na świe-
cie, posiadającej wyspecjalizowane narzę-
dzia do pomiaru efektywności działań PR. 

■ Czy i jak banki rozumiejà potrzeb´ pro-
wadzenia dzia∏aƒ PR?

Kampanie ZBP Rok 2000 czy NRB to
przykłady przemyślanych i korzystnych
dla całego sektora działań PR. 
Poszczególne banki mają własne dzia-
ły PR lub agencje i z powodzeniem
(mniejszym lub większym) realizują
swoją politykę wizerunkową. Moim
zdaniem, ciągle niedoceniona jest rola
edukacyjna działań PR. Sporo do życze-
nia pozostawia polityka sponsoringowa
banków, banalna, nudna i bez polotu.
Banki wydają duże pieniądze bez więk-
szych efektów wizerunkowych. 
Niektóre instytucje finansowe mają świet-
ny PR w zakresie media relations. Widać
to w prasie. Wiodące tytuły w swoich ma-
teriałach cytują zwykle każdego dnia
przedstawicieli kilku, ciągle tych samych
banków. Jest tak dlatego, że banki te po-
trafiły zbudować odpowiednie relacje
z dziennikarzami. Są szybkie w dostarcza-
niu ciekawej informacji, zawsze gotowe
do dania komentarza. Ich prezesi potra-

fią umówić się na wywiad
i powiedzieć coś więcej niż
to, że mają najlepszą ofertę
na rynku, że ich bank sko-
rzysta na integracji z UE,
a ich największym marze-
niem jest wejście do strefy
euro. W wyścigu do me-
diów wygrają ci, którzy wy-

korzystają swoją ogromną wiedzę, wy-
kształcenie i inteligencję. I będą mieli
odwagę mówić także o sprawach trud-
nych. Bo takie wypowiedzi hartują praw-
dziwą wiarygodność.

■ Jak jest i jak b´dzie?

Sektor finansowy ma w sumie niezły wi-
zerunek. Minęły czasy upadających ban-
ków, sporów o kwoty gwarancyjne, wid-
mo roku 2000 dawno za nami.
Wpłacając do banku pieniądze, nie mu-
simy zastanawiać się, czy on padnie, czy
nie. Decydują na szczęście inne kryte-
ria. Inny wizerunek. 

Rozmawia: Janusz Grobicki
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Bank nie mo˝e mieç wizerunku firmy, która
˝yje z tego, ˝e przechowa nam bezpiecznie
oszcz´dnoÊci ca∏ego ˝ycia i do tego wyp∏aci
rocznie 6 proc. od naszego wk∏adu! Nie.
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