
N O T A T K A  

z posiedzenia  Komisji Kultury i Środków Przekazu 

Data posiedzenia:  10 grudnia 2013r. 

Nr posiedzenia: 54 

  

 

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji Grzegorz Czelej. 

 

Porządek posiedzenia: 1. Czynniki globalnego sukcesu marki POLSKA. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Ryszard Bonisławski, Barbara 

Borys-Damięcka, Grzegorz Czelej, Jarosław Lasecki, Sławomir 

Preiss,oraz senator: Marek Rocki, 

 
 goście: 

 Ministerstwo Gospodarki: 

 podsekretarz stanu Ilona Antoniszyn-Klik, 

 zastępca dyrektora Departamentu Promocji i Współpracy 

Dwustronnej Marek Korowajczyk, 

 Ministerstwo Spraw Zagranicznych: 

 podsekretarz stanu Katarzyna Kacperczyk, 

 zastępca dyrektora Departamentu Dyplomacji Publicznej 

i Kulturalnej Tomasz Szeratics, 

 referendarz w Departamencie Dyplomacji Publicznej 

i Kulturalnej Beata Pękala, 

 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 

 podsekretarz stanu Monika Smoleń, 

 główny specjalista w Departamencie Współpracy 

z Zagranicą Piotr Mączka, 

 Ministerstwo Sportu i Turystyki: 

 podsekretarz stanu Tomasz Półgrabski, 

 naczelnik Wydziału Promocji i Spraw Międzynarodowych 

w Turystyce Rafał Wilczkowski, 

 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: 

 zastępca dyrektora Departamentu Unii Europejskiej 

i Współpracy Międzynarodowej Wojciech Porczyk, 

 Ministerstwo Obrony Narodowej: 

 radca generalna podsekretarza stanu ds. polityki obronnej 

Agnieszka Magdziak-Miszewska, 

 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 

 główny specjalista ds. promocji za granicą Przemysław 

Skrodzki, 
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 Ministerstwo Edukacji Narodowej: 

 główny specjalista w Departamencie Strategii i Współpracy 

Międzynarodowej Joanna Iwaszkiewicz, 

 Ministerstwo Finansów: 

 naczelnik wydziału w Departamencie Zagranicznym Bartosz 

Buraczyński, 

 Instytut Adama Mickiewicza: 

 dyrektor Paweł Potoroczyn, 

 Krajowa Izba Gospodarcza: 

 wiceprezes, dyrektor generalny Marek Kłoczko, 

 Polska Organizacja Turystyczna: 

 prezes Rafał Szmytke, 

 wiceprezes Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, 

 wicedyrektor Departamentu Planowania Marketingowego 

Barbara Tutak, 

 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: 

 dyrektor Biura Prezesa Dariusz Wojtaszek, 

 dyrektor Departamentu Komunikacji Zewnętrznej Monika 

Dyląg-Sajór, 

 eksperci: 

 prezes Kancelarii Doradczej Synergia Piotr Lutek, 

 właściciel i dyrektor zarządzający firmy doradztwa 

marketingowego PrimeCode Jacek Pogorzelski, 

 dyrektor strategiczny, partner zarządzający Brand Nature 

Access Sp. z o.o. Mariusz Przybył, 

 dyrektor BAV Consulting Jacek Młynarski, 

 Bogna Komorowska, 

 Agnieszka Trząskowska, 

 TVP: 

 starszy redaktor prowadzący Krzysztof Rogala, 

 Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR: 

 dyrektor generalny Paweł Tyszkiewicz, 

 Fundacja Misji Publicznej: 

 prezes Krzysztof Lenarczyk. 

 Biuro senatorskie dr. Grzegorza Czeleja: 

 Jagoda Sarzyńska. 

 
 

 

Przebieg posiedzenia:  
Ad 1. 

 

Przewodniczący obradom senator Grzegorz Czelej poinformował, że posiedzenie jest 

poświęcone problematyce związanej z rozwojem polskich przedsiębiorstw, a tym samym 

z rozwojem polskich marek, jest również próbą odpowiedzi na pytanie, co stanowi siłę 

wspomagającą polskie marki, jakie są czynniki globalnego sukcesu marki POLSKA oraz czy 

Polska jako marka posiada kapitał i czy daje on „zasilanie” polskim firmom i produktom, tak 

aby były sprzedawane drożej i w większej ilości? 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik omówiła kampanię 

pt. „Marka Polskiej Gospodarki”. Zwróciła uwagę, że na świecie są tysiące polskich 

produktów, ale mało kto wie o tym, że pochodzą one z Polski. I dlatego jest potrzeba 

zbudowania silnej pozycji polskich marek za granicą oraz zwiększenia atrakcyjności 
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inwestycyjnej naszego kraju. Badania nad stworzeniem spójnej koncepcji promocji polskiej 

gospodarki wykazały, że najważniejszym atutem są ludzie, ich wiedza i umiejętności oraz 

otwartość na współpracę. „Made in Poland” to koncepcja, która komunikuje przede 

wszystkim jakość produktów i usług oferowanych przez Polskę i polskich przedsiębiorców. 

Ta jakość przekazywana jest poprzez połączenie cenionych powszechnie wartości – takich jak 

praca, pasja, innowacja, dyscyplina, jakość, kompetencja – z wizerunkiem Polski. 

Strategią komunikacji jest przede wszystkim skupienie się wokół piętnastu branż (chodzi 

m.in. o biżuterię, jachty i łodzie rekreacyjne, meble, odzież, sprzęt medyczny, turystykę 

medyczną) o szczególnym potencjale eksportowym, prezentowanie produktów polskich 

czempionów oraz ukazywanie sukcesu polskiej gospodarki przez fakty i dane. 

„Marka Polskiej Gospodarki” ma promować polskie produkty i polskich przedsiębiorców za 

granicą. 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych przypomniała, że Rada Promocji 

Polski przyjęła spójne wytyczne zapisane w dokumencie „Zasady komunikacji marki 

POLSKA”, który jest punktem wyjścia, jeśli chodzi o dalsze wspólne działania wielu resortów 

we wzmacnianiu wizerunku Polski na świecie i mówieniu o jej sukcesach. Dokument ten 

zawiera informacje o tym, jak działać, ale także o tym, czego unikać, przedstawiając Polskę 

w świecie. Główne cele dokumentu to m.in. zdefiniowanie zasad komunikacji marki 

POLSKA, czyli tego, co marka POLSKA ma obiecywać i w jaki sposób o sobie mówić; 

zdefiniowanie spójnej dla wielu obszarów, prawdziwej i atrakcyjnej narracji, którą marka 

POLSKA ma się posługiwać; sformułowanie jednolitych ram komunikacji, które dają 

synergię komunikatów, a tym samym zwiększają ich siłę i efektywność działań. POLSKA to 

marka, która zasila świeżymi pomysłami, przeżyciami i zaangażowaniem, nadaje ton 

działaniom, zmienia otoczenie, w którym funkcjonuje, nie pozostawia obojętnym. 

Kluczowymi założeniami i ramami komunikacji marki POLSKA mają być m.in.: promocja 

Polski poprzez akcentowanie unikalnych cech naszego narodowego charakteru; mówienie 

i pokazywanie współczesnej Polski i Polaków; kontakt z Polakami ma być najlepszym 

narzędziem budowania wizerunku marki; budujemy markę POLSKA, aby stworzyć pożądany 

wizerunek Polski za granicą, ale także po to, aby wzmocnić poczucie pewności siebie 

Polaków. 

Dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza Paweł Potoroczyn zwrócił uwagę m.in. na cele 

strategiczne jakimi są: wzrost wartości marki POLSKA; zwiększenie skuteczności 

i efektywności komunikacji marki POLSKA w wymiarze kultury. Podkreślił, że bardzo ważne 

jest utrzymanie pozycji piątego największego gracza w europejskim obiegu wymiany 

kulturalnej, a misją marki POLSKA jest stale uwiarygadniać Polskę jako niezastępowalne 

ogniwo międzynarodowego obiegu idei, wartości i dóbr kultury najwyższej próby. 

Ekspert Jacek Pogorzelski w swoim wystąpieniu przedstawił problemy związane z kampanią 

marka POLSKA. Zwrócił uwagę, że jest za dużo symboliki i brakuje centralnej idei marki. 

Polska jako marka nie posiada jednej, wyróżniającej się, atrakcyjnej, prawdziwej idei, która 

ułatwiałaby zrozumienie, kim są Polacy i czego chcą. Podkreślił, że brak centralnej idei marki 

wynika z braku centralnego zarządzania. Podejmowanych jest wiele działań, ale one nie są 

ukierunkowane na realizację jednego pomysłu na markę POLSKA. 

Prezes kancelarii doradczej Synergia Piotr Lutek omówił z kolei warunki, od których zależy 

budowanie marki. Podkreślił, że trzeba zwrócić uwagę na kategorię produktu, profil 

konsumenta, kraj zamieszkania konsumentów i charakter marki. Polska zasila pomysłami, 

przeżyciami i zaangażowaniem. 

Ekspert Mariusz Przybył przedstawił koncepcje wizualne marki POLSKA, podkreślając, że 

najbardziej rozpoznawalna jest polska flaga. 

Dyrektor BAV Consulting Jacek Młynarski opowiedział o kondycji marki. Podkreślił, że 

marka jest wartością samą w sobie i że wszystkie silne marki rozwijają się podobnie. W celu  

zaistnienia i trwania muszą spełnić cztery warunki opisane jako filary kondycji marki: 
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wyróżnialność, adekwatność, szacunek i wiedza. 

W dyskusji podkreślono potrzebę uporządkowania symboliki wizualnej marki POLSKA, co 

wpłynęłoby na jej większą spójność, warstwa symboliczna odzwierciedli warstwę 

znaczeniową marki. 

 

Opracowano w BPS 

 


