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Case study1 

„Przez trzy lata lawirował między skłóconymi właścicielami spółki. W końcu może zająć się 

rządzeniem2” – Takie nagłówki o Andrzeju Klesyku pojawiły się w gazetach w kwietniu 2010 

r., zwiastując nową erę w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń. Andrzej Klesyk, absolwent 

renomowanej Harvard Business School, był prezesem zarządu tej spółki od ponad 3 lat, 

jednak prawdziwe zarządzanie mógł zacząć dopiero teraz. Tak sytuację opisywała „Gazeta 

Prawna”: 

„Spółka, skonfliktowana do granic absurdu, w której Eureko walczyło ze Skarbem 

Państwa, gorączkowo szukała drogi do kompromisu. Do tej pory wszelkie negocjacje 

kończyły się fiaskiem. Porozumienia chciał nowy minister skarbu Aleksander Grad, 

bo nad Polską pojawiła się groźba zapłacenia Eureko wielomiliardowej kary. Wtedy 

pojawił się Klesyk. Nie wiadomo dokładnie, kto sprowadził go do spółki, ale jedno 

było pewne: miał poparcie Skarbu Państwa. Po dwóch latach od rozpoczęcia jego 

urzędowania obie strony zawarły kompromis. Jaki był udział Klesyka w ugodzie? W 

negocjacjach pierwsze skrzypce grał minister skarbu i do niego należały 

                                                           
 
1 Wszystkie dane biznesowe występujące w niniejszym studium przypadku zostały zaczerpnięte 

z ogólnie dostępnych źródeł i nie zostały w żaden sposób przez autora zmienione ani 

zmodyfikowane. Zgodnie z najlepszą wiedzą autora dane te są zgodne z prawdą. Autor nie ponosi 

odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność wykorzystanych danych biznesowych. Wszelkie 

dane osobowe osób występujących w studium przypadku zostały wykorzystane jedynie dla 

celów dydaktycznych. Zdarzenia przedstawione w warstwie fabularnej studium przypadku są 

całkowicie fikcyjne i jakiekolwiek podobieństwo do zdarzeń prawdziwych ma jedynie charakter 

przypadkowy i niezamierzony. 
2 http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/414110,andrzej_klesyk_sylwetka_prezesa_pzu.html (7.06.2014).  
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najważniejsze decyzje. Klesyk mógł jednak mediować i służyć radą. Teraz, kiedy 

konflikt zniknie, będzie naprawdę rządził” 3. 

Pomimo długoletniej tradycji firmy, spółka w bardzo szybkim tempie traciła udziały w rynku. 

Po 3 latach na stanowisku Andrzej Klesyk zdawał sobie sprawę, że sytuacja w firmie 

pozostawiała dużo do życzenia. Nie wypalił scenariusz przejęć w Europie Środkowo-

Wschodniej, PZU przegrało wyścig o kupno części AIG, a konkurenci coraz częściej wygrywali 

walkę o klienta. Andrzej Klesyk wiedział, że najwyższy czas na zmiany…  

 

Historia PZU4 

Historia PZU sięga lat 20. XX wieku, kiedy to została powołana Polska Dyrekcja Ubezpieczeń 

Wzajemnych, pierwsza ogólnopolska instytucja ubezpieczeniowa, zapewniająca pełny pakiet 

ubezpieczeń, następnie przekształcona w Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych. 

Po zakończeniu II wojny światowej Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych uzyskał 

stopniowo pozycję faktycznego monopolisty w zakresie działalności ubezpieczeniowej, a w 

1952 r. został przekształcony z mocy prawa w Państwowy Zakład Ubezpieczeń, instytucję 

państwową, która miała ustawową wyłączność na prowadzenie działalności 

ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń. 

W wyniku transformacji ustrojowej po roku 1989 Państwowy Zakład Ubezpieczeń został 

przekształcony w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa. W grudniu 1991 r. została 

również zawiązana spółka akcyjna PZU Życie, na którą PZU przeniosło portfel umów 

ubezpieczeń na życie. W związku z reformą systemu ubezpieczeń emerytalnych w RP w 1998 

r. PZU Życie zawiązało spółkę akcyjną PTE PZU zarządzającą OFE PZU. W roku 2002 Grupa 

PZU rozpoczęła działalność na litewskim rynku ubezpieczeniowym, a w 2005 r. na rynku 

ukraińskim. 

W roku 1999 Rada Ministrów przyjęła strategię prywatyzacji Spółki, która zakładała sprzedaż 

inwestorowi branżowemu lub grupie inwestorów zawierającej inwestora branżowego akcji 

Spółki stanowiących nie więcej niż 30% kapitału zakładowego oraz sprzedaż pozostałego 

pakietu akcji w trybie oferty publicznej, nie później niż do końca 2001 roku. 

5 listopada 1999 roku została zawarta Umowa Sprzedaży Akcji, na podstawie której Eureko 

oraz BIG Bank Gdański SA nabyli akcje stanowiące odpowiednio 20% oraz 10% kapitału 

zakładowego Spółki. Na tle wykonania wskazanej Umowy doszło do sporów, których próby 

rozwiązania podjęto w późniejszych umowach dodatkowych do umowy sprzedaży akcji.  

                                                           
 
3 http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/414110,andrzej_klesyk_sylwetka_prezesa_pzu.html 

(07.06.2014).  
4 Podrozdział „Historia PZU” pochodzi ze strony: http://www.pzu.pl/relacje-inwestorskie/spolka/historia 

(07.06.2014). 
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W kwietniu 2002 r. Rada Ministrów zmieniła strategię prywatyzacyjną Spółki. Wobec 

powyższych faktów Eureko pismem z dnia 23 października 2002 roku skierowanym do 

Prezesa Rady Ministrów RP zawiadomiło o wszczęciu postępowania arbitrażowego.  

W dniu 15 czerwca 2003 roku Eureko złożyło przed Trybunałem Arbitrażowym w Brukseli 

pozew, zarzucając RP naruszenie postanowień Traktatu o Ochronie Inwestycji. 19 sierpnia 

2005 roku Trybunał Arbitrażowy wydał wyrok częściowy, w którym uznał RP za winną 

zarzucanych jej przez Eureko naruszeń. W celu polubownego rozwiązania opisanego powyżej 

sporu w dniu 1 października 2009 roku pomiędzy Skarbem Państwa, Eureko, PZU i Kappa 

zawarta została Umowa Ugody i Dezinwestycji. 

 

2010 – co dalej?  

Andrzej Klesyk wiedział, że PZU wciąż pozostawało liderem wśród ubezpieczycieli, zdawał 

sobie jednak sprawę, że na rynek wkraczali nowi, silni gracze, przez co udziały PZU w rynku 

systematycznie malały (por załącznik 1). Dodatkowo szczególnie niepokojący był fakt, że 

oferta ubezpieczeniowego giganta nie trafiała do młodszych klientów, którym PZU kojarzyło 

się z poprzednią epoką. Anachroniczny wizerunek marki, nieciekawy wygląd placówek, a 

także brak jasnej strategii działań w Internecie przekładały się na praktycznie zerowe 

zainteresowanie marką tej grupy klientów.  

Na rynek od kilkunastu lat wchodzili coraz to nowi konkurenci, oferujący tanie polisy przez 

Internet i telefon. Wchodząc na rynek, aby przyciągnąć klientów, część z nich sprzedawała 

polisy i ubezpieczenia poniżej kosztów. Takie działanie zmuszało pozostałych graczy, tym 

samym PZU, do pójścia w ich ślady. Wojna cenowa, która trwała przez cztery lata, 

spowodowała między innymi spadek cen OC o kilkanaście procent i doprowadziła do 

gigantycznych strat. Cały sektor, w tym PZU, tracił miliony, jak podał KNF w 2009 r. straty 

były rekordowo dużo - blisko miliard złotych (załącznik 2).  

Jednocześnie Andrzej Klesyk doskonale zdawał sobie sprawę z ogromnego potencjału 

rozwojowego rynku ubezpieczeń w Polsce. Był na bieżąco z danymi pokazującymi, że 

pomimo wzrostu świadomości ubezpieczeniowej Polaków udział ubezpieczeń w PKB, w 

porównaniu do rozwiniętych krajów Unii Europejskiej, jest w Polsce 2,5-razy mniejszy. 

Wiedział również, że wskaźnik nasycenia polskiego rynku polisami majątkowymi sięga 

zaledwie 1,68%, podczas gdy w krajach rozwiniętych wynosi on około 10% (załącznik 3). Było 

dla niego jasne, że rynek ubezpieczeń w Polsce będzie się rozwijał. Prezes PZU zdawał sobie 

jednak sprawę, że, aby sięgnąć po większy kawałek rynku, a szczególnie, by zainteresować 

ofertą PZU młodszych klientów, należy przeprowadzić w firmie głębokie zmiany. Wiedział, że 

firma, pomimo, że ma wielowiekową tradycję, musi swoją nową historię zacząć budować od 

nowa, a proces zmiany musi być widoczny dla każdego „przeciętnego Kowalskiego”. W 

wyniku tych przemyśleń w roku 2010 zdecydowano się rozpocząć proces rebrandingowy, o 

którym głośno zrobiło się dokładnie dwa lata później, kiedy zaprezentowano Polakom nowe 

logo marki, mające odzwierciedlać PZU w wersji 2.0. 
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Zmiany „na lepsze” 

10 maja 2012 r. PZU poinformowało, że firma wprowadza nowe logo (por załącznik 4), a do 

września przeprowadzi także rebranding swoich placówek. „Na proces odświeżenia marki 

spółka wyda około 25 mln zł”- poinformował Witold Jaworski, członek zarządu PZU SA. 

„Stare logo będzie znikało i będzie sukcesywnie zastępowane przez nowe. W ciągu 2-3 

miesięcy 95 proc. tego procesu będzie zakończone” – powiedział dziennikarzom. Dodał, że 

proces rebrandingu będzie kosztował łącznie około 25 mln zł ponad przeciętny budżet 

marketingowy, który rocznie wynosi około 40–50 mln zł5.  

Autorem nowego logo został Michał Łojewski, polski projektant, ponad 30-krotnie 

nagradzany i wyróżniany w różnych konkursach, w tym między innymi prestiżową nagrodą 

RedDot Design Award. Łojewski jest założycielem White Cat Studio, biura projektowego 

specjalizującego się w designie opakowań oraz systemów identyfikacji wizualnej. 

Największymi realizacjami White Cat Studio były dotychczas identyfikacja wizualna Alior 

Bank, rebranding PKO Bank Polski S.A. czy Netia S.A.  

Proces projektowy wymagał czasu, w przypadku PZU przygotowanie nowego znaku trwało 2 

lata. Jak opowiadał projektant:  

„W 2010 roku PZU zorganizowało konkurs na realizację nowego systemu. 

Warunkiem było to, że muszą wziąć w nim udział uznani twórcy, mający w portfolio 

poważne realizacje, liczne nagrody, wystawy etc. Finalnie do projektu zostało 

zaproszonych 6-ciu projektantów. Konkurs na znak miał sześć etapów i trwał ponad 8 

miesięcy. Po drodze przeprowadzono szereg badań. Projekty ewoluowały: od bardzo 

zachowawczych, delikatnych do odważnych, wręcz futurystycznych. W sumie White 

Cat Studio przedstawiło kilkadziesiąt propozycji. W ostatnich dwóch etapach 

konkurowały ze sobą już tylko projekty mojego autorstwa. Ostatecznie były to trzy 

znaki zbudowane na bazie koła. Osobiście podobał mi się inny, bardziej 

wyrafinowany, ale mimo to zdecydowanie rekomendowałem obecny, bo w 

brandingu nie chodzi o to, co się komuś podoba, tylko co będzie najskuteczniej 

komunikowało wartości marki przez kolejne lata”6. 

Jak twierdził projektant, forma i kolorystyka nawiązywać miały do pierwszego logo PZU 

(załącznik 5). 

Łojewski zwracał uwagę, że najtrudniejsze było uwzględnienie wielu drobnych kwestii 

związanych z nowym znakiem, a szczególnie ważną kwestią było przemyślenie i próba 

przewidzenia tego, w jakich okolicznościach nowe logo będzie funkcjonowało:  

                                                           
 
5 http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/Wydarzenia/pzu-planuje-rebranding-za-25-mln-zl,26880,1 

(08.06.2014). 
6 http://www.admonkey.pl/jak-ci-sie-podoba-nowe-logo-pzu-wywiad-z-michalem-lojewskim-white-cat-

studio-tworca-nowego-znaku-3320.html (30.06.2014). 
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„Najtrudniejsze było zaspokojenie bardzo wielu aspektów w jednym małym znaku 

oraz ich synteza. Uwzględnienie takich kwestii, jak np. ekspozycja znaku. Zdałem 

sobie sprawę, że w świecie realnym nie zawsze będzie eksponowany tak, jak byśmy 

sobie tego życzyli. Z jednej strony jest to czarno-biała kopia z kopi lub jednokolorowy 

nadruk w wielkości 4x4mm. Z drugiej zaś będą to aplikacje na urządzeniach 

mobilnych, gdzie znak musi dobrze prezentować się w formacie 60×60 pikseli” 7.  

Projektant zwracał także uwagę na charakter i profil firmy, dla której projektowane było 

logo. Według niego bardzo ważne było: 

„Dogłębne zrozumienie, czym jest firma ubezpieczeniowa, czym jest PZU. Jaki 

charakter powinno mieć logo i w jakich sytuacjach będziemy z nim obcować. 

Pamiętajmy, że niektórzy zobaczą je w kontekście bardzo osobistym, często w 

obliczu ludzkiej tragedii… Czy chcielibyśmy wtedy zobaczyć ładne, zachwycające 

logo, czy neutralne i zdystansowane? Są to tylko nieliczne z wielu pytań i zagadnień, 

które musiałem uwzględnić, projektując ten znak. Jednak najtrudniejsze było 

zachowanie dystansu do własnych projektów i podjęcie bardzo racjonalnych 

decyzji”8.  

Łojewski podkreślał, że przeprojektowując logo, należy myśleć przyszłościowo, mniej 

przejmując się obecnymi trendami i gustami aktualnych klientów:  

„Realizując tak drogie i skomplikowane działanie, jakim jest rebranding, musimy 

patrzeć w przyszłość, zrozumieć, co ono ze sobą niesie. Z czym ta identyfikacja 

będzie musiała się zmierzyć za 5, 10, 15 lat. Nie możemy koncentrować się na tym, 

co się ludziom podoba lub nie podoba dziś, ponieważ nie ma to większego znaczenia. 

Za trzy miesiące i tak widząc stare logo, nikt nie uwierzy, że to kiedyś 

funkcjonowało”9. 

Wraz z nowym logo przygotowano zmianę całej identyfikacji wizualnej PZU. W drobnych 

detalach zaplanowano wygląd nowych oddziałów (załącznik 6), samochodów służbowych, 

ulotek i innych materiałów drukowanych. 

Wprowadzenie nowej identyfikacji wizualnej połączone było z szeroko zakrojoną kampanią 

reklamową, której hasłem przewodnim stało się zdanie „Zmieniamy się na dobre”. W swoich 

reklamach PZU postanowiło z autoironią i humorem zmierzyć się z wizerunkiem wielkiej, 

zbiurokratyzowanej firmy, ze skomplikowanymi procedurami, za jaką czasem nadal bywa 

uważany. Bohaterem kampanii została postać „Molocha”, który miał symbolizować 

                                                           
 
7 http://www.admonkey.pl/jak-ci-sie-podoba-nowe-logo-pzu-wywiad-z-michalem-lojewskim-white-cat-

studio-tworca-nowego-znaku-3320.html (30.06.2014). 
8 http://www.admonkey.pl/jak-ci-sie-podoba-nowe-logo-pzu-wywiad-z-michalem-lojewskim-white-cat-

studio-tworca-nowego-znaku-3320.html (30.06.2014). 
9 http://www.admonkey.pl/jak-ci-sie-podoba-nowe-logo-pzu-wywiad-z-michalem-lojewskim-white-cat-

studio-tworca-nowego-znaku-3320.html (30.06.2014). 
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negatywne stereotypy o marce. Odtwórcą głównej roli spotów reklamowych PZU został 

Janusz Rewiński – jeden z najbardziej znanych polskich satyryków. „Moloch” stał się 

uczestnikiem nowej firmowej rzeczywistości, w której nie potrafi się odnaleźć. Okazuje się 

bowiem, że firma zmieniła się tak bardzo, że nie ma w niej miejsca dla dawnych praktyk. 

Reklamy komunikowały przyjazne procedury, nowoczesne i dopasowane do potrzeb 

klientów produkty i załatwianie formalności „od ręki”.  

Poza kampanią w telewizji PZU podstawiło także na działania w Internecie. W tworzenie 

kampanii on-line włączyła się agencja interaktywna K2. Jak czytamy na ich stronie10: 

„W ramach drugiego etapu kampanii odświeżenia marki PZU agencja K2 

przygotowała serwis http://duchmolochaodchodzi.pl/ oparty o interaktywny 

mechanizm – suwak, za pomocą którego można odsłonić na ekranie świat 

współczesnego PZU – nowoczesnej firmy zorientowanej na klienta. Duch molocha 

próbuje powstrzymać zmiany np. zapiera się o suwak, co sprawia, że użytkownik 

odczuwa opór molocha przed zmianą. Efektem finalnym jest odsłonięcie nowego 

logo PZU i hasła „Zmieniamy się na dobre“. Całość nawiązuje do kampanii 

telewizyjnej – zderzenia współczesnych realiów biznesowych (obecnego, 

nowoczesnego wizerunku PZU) z duchem przeszłości (światem molocha). Oba światy 

zbudowane są na jednym planie, co pozwoliło uzyskać efekt płynnej transformacji 

miejsca. Kampania ruszyła 4 czerwca i potrwa do 15 lipca br”. 

Szczegóły interaktywnej strony http://duchmolochaodchodzi.pl/ prezentuje załącznik numer 

7, a podsumowanie całego procesu rebrandingu znajduje się w załączniku numer 8.  

 

Reakcje na zmianę - krytyka 

Po zaprezentowaniu nowego logo na reakcję „przeciętnego Kowalskiego” nie trzeba było 

długo czekać. Jak można było przeczytać na łamach Forbes.pl:  

„Nowe logo PZU wzbudziło wśród jego odbiorców, mówiąc eufemistycznie, 

mieszane uczucia. Na autorów wylano kubeł pomyj w Internecie i niemal każdy czuł 

się w obowiązku coś skrytykować”11.  

Kilka komentarzy zamieszczonych pod newsami dotyczącymi nowego logo:  

• „Wygląda jak znak drogowy...” 

• „koszmar nad koszmary. chyba jakiś student to robił za 50zł albo obiad” 

                                                           
 
10 http://www.k2.pl/#!/pl/dla-prasy/aktualnosci/duch-molocha-odchodzi-k2-wspiera-w-internecie-

kampanie-odswiezenia-marki-pzu/ (07.07.2014).  
11 http://www.forbes.pl/rebranding-od-kuchni-7-lekcji-zmiany-wizerunku-

gigantow,artykuly,157971,1,4.html (08.06.2014). 
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• „Nie, no oczywiście najważniejsze to zmienić logo. A nie na przykład poziom usług 

czy podejście do klienta. Zmieńcie jeszcze adres i numer konta w banku, to na 

pewno wszystko będzie super”. 

Po wprowadzeniu nowego znaku fala krytyki przetoczyła się przez Internet, a serwisy 

branżowe prześcigały się w rankingach odnośnie do tego, jak „nietrafione” jest nowe logo. 

Przykład wyników sondy internetowej portalu onet.pl prezentuje załącznik numer 9.  

Do grona osób ostro krytykujących działanie PZU dołączali także dziennikarze. Dobrym 

przykładem może być Maciej Samcik, dziennikarz ekonomiczny „Gazety Wyborczej” 

specjalizujący się w tematyce finansowej. Na swoim blogu jeszcze tego samego dnia, kiedy 

ogłoszono nowe logo, napisał:  

„Zamiast nobliwych ornamentów i czcionki symbolizującej dwustuletnią tradycję, 

odpowiedzialność za klientów i siłę finansową, nasz narodowy ubezpieczyciel będzie 

teraz pokazywał się w niebieskiej obręczy podobnej do tych na znakach drogowych, z 

napisem wypisanym najprostszą możliwą czcionką typu bold, na sterylnie białym tle. 

Na pierwszy rzut oka – ani to ładne, ani podobne do znaków firmowych instytucji 

finansowych z długą tradycją. Ale, powiedzmy sobie szczerze, twórca nowego logo 

(…) też nie ma w sobie zbyt wiele z dwustuletniej tradycji i nobliwości. Jaki Pan, taki 

kram :-)”12 

Kilka dni później, Samcik kontynuował krytykę PZU, co ilustruje poniższy wpis:  

„Myślałem, że może jestem jakiś dziwny, więc wrzuciłem pytanie o nowe logo PZU 

na stronę blogu w Facebooku. Cóż, wśród mnóstwa komentarzy, które się posypały, 

przygniatająca większość ocenia nowy projekt znaku firmowego PZU słowem 

»brzydactwo«. Tylko kilka cytatów. »To logo jest beznadziejne« (Ania). »Naprawdę 

żenujące« (Patryk). »Najbardziej głupio wydane pieniądze« (Paweł). »Wygląda jak 

zakaz wjazdu« (Ania). »Odzwierciedla tandetę wciskaną klientom« (Karol). Przy 

okazji: od razu miałem kilka protestów od klientów PZU, którzy wcale nie uważają 

oferty firmy za tandetną. »Wygląda jak przycisk w pralce« (Małgosia). »Totalna 

porażka« (Joasia). »A może guzik? Wyobrażacie sobie pracowników PZU z takimi 

guzikami« (Darek). »Rzeczywiście, sugeruje prostotę, a nawet prostactwo« 

(Wojciech). »Do kitu, stare logo kojarzyło się z pewnego rodzaju nobliwością i 

tradycją tej firmy, nowe wygląda jak logo firmy produkującej wózki do 

supermarketu«. Cóż, może wszyscy się zbiorowo mylimy, nie dostrzegając wartości, 

które niesie za sobą nowe logo PZU”13. 

Michał Łojewski, wspomniany już powyżej autor nowego logo, na pytanie czy spodziewał się 

tak ostrej krytyki odpowiedział: 

                                                           
 
12 http://samcik.blox.pl/2012/05/Logo-PZU-Rewinski-i-dowcip-bez-brody-czyli.html ( 08.06.2014). 
13 http://samcik.blox.pl/2012/05/Guzik-przycisk-na-pralce-znak-drogowy-Fatalne.html (08.06.2014). 
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„ – Tak, wszystkie tego typu zmiany budzą bardzo żywe reakcje. Szczególnie, gdy są 

tak odważne. Ludzie traktują je bardzo osobiście, jednak w ocenie posługują się 

bardzo prostymi kryteriami – ładne/brzydkie. Portale internetowe robią ankiety: „Jak 

Ci się podoba nowe logo PZU”, kiedy to jest zupełnie niewłaściwe pytanie. Internauci 

oceniają na podstawie wiedzy, którą posiadają na temat projektu (a raczej jej 

braku)”14.  

W podobnym tonie komentował całą sprawę serwis internetowy Forbes podkreślając, że 

krytyka nowego logo odwróciła uwagę od istoty tego, co było najistotniejsze w zmianie 

wizerunku marki – „strategii PZU 2.0.”  

„W jej ramach spółka chce stworzyć obraz ubezpieczyciela skoncentrowanego na 

potrzebach klienta, wykorzystującego nowoczesne technologie i wyzbyć się 

anachronicznych procedur oraz papierowego obiegu dokumentów. Stąd ciągle 

trwająca restrukturyzacja firmy, uproszczenie formalności, nowe standardy obsługi 

klienta, a w końcu także nowa identyfikacja wizualna oraz kampania reklamowa o 

duchu molocha. Rebranding jest tu swego rodzaju pointą dla przeprowadzanych 

zmian i jednocześnie nowym otwarciem, obietnicą poprawy daną konsumentom. W 

przypadku PZU na zmiany był już najwyższy czas. Przygotowania do rebrandingu 

trwały prawie 3 lata. Logo może się podobać lub nie, ale o tym, czy zmiana była 

udana, zadecyduje to, na ile przeobrażenia zachodzące wewnątrz firmy mają 

charakter realny. Bez prawdziwej zmiany jakikolwiek ruch wizerunkowy pozostanie 

mało wiarygodny. Wiele nieudanych rebrandingów pokazuje, że jednymi z 

krytycznych czynników jest traktowanie tego procesu jako zjawiska wyłącznie 

marketingowego i niedocenianie roli realnej zmiany procesów wewnętrznych. Jak 

będzie w przypadku PZU, dopiero się okaże” 15. 

 

Efekty 

Po przetoczeniu się fali krytyki klienci przyzwyczaili się do nowego znaku, a media branżowe 

nieco ucichły. Proces zmiany przebiegł sprawnie, był również tańszy, niż się spodziewano.  

Już po pięciu miesiącach od wprowadzenia zmiany Marta Życińska, dyrektor marketingu 

Grupy PZU tak opowiadała o efektach16: 

                                                           
 
14 http://www.admonkey.pl/jak-ci-sie-podoba-nowe-logo-pzu-wywiad-z-michalem-lojewskim-white-cat-

studio-tworca-nowego-znaku-3320.html (30.06.2014). 
15 http://www.forbes.pl/rebranding-od-kuchni-7-lekcji-zmiany-wizerunku-

gigantow,artykuly,157971,1,4.html (08.06.2014). 
16 http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/docenili-nas-klienci-konkurencji-pzu-o-efektach-swojego-

rebrandingu-wideo (06.06.2014). 
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- Odświeżenie logo i towarzysząca mu kampania miała podsumować całość zmian, 

które miały miejsce w Grupie PZU w ostatnich latach. Jest zbyt wcześnie, aby ocenić 

wpływ odświeżenia marki zarówno na biznes, jak i wizerunek PZU. Całościowa ocena 

skuteczności i trwałości zmian będzie możliwa w dłuższym okresie, jednak już teraz 

wyniki badań dowodzą, że udało się zrealizować nasz cel: dotrzeć z komunikatem do 

wielu klientów konkurencji i przekonać ich o tym, że PZU to marka nowoczesna, 

przyjazna klientowi i warta rozważenia. We wszystkich tych wskaźnikach 

postrzeganie marki zarówno wśród obecnych, jak i potencjalnych klientów wzrosło o 

kilka punktów procentowych”.  

Po dwóch latach od wprowadzenia nowego logo Andrzej Klesyk tak podsumowuje efekty 

tych działań:  

„Zmienia się percepcja naszej firmy na rynku. W ciągu ostatnich kilku miesięcy 

widzimy tu znaczącą poprawę. Rebranding jest dopełnieniem wszystkich zmian, 

które wprowadziliśmy w ostatnich kilku latach, takich jak poprawa jakości obsługi, 

ujednolicenie naszych oddziałów oraz zwiększenie i polepszenie oferty produktowej. 

Ponadto, co jest dla mnie najważniejsze, okazuje się, że najmłodsi potencjalni klienci, 

a więc osoby poniżej 30. roku życia zaczynają myśleć o PZU jako o firmie, którą biorą 

pod uwagę. To ważne, gdyż dawniej takiego myślenia w tej grupie wiekowej nie było. 

Jestem więc zadowolony z całego procesu”.  

Słowa Andrzeja Klesyka potwierdza między innymi ranking Top Marka prowadzony corocznie 

przez miesięcznik „Press”. Analizując wyniki w sektorze ubezpieczeń, specjaliści stwierdzają, 

że „Analiza publikacji prasowych potwierdza, że największy ubezpieczyciel poprawił 

wizerunek”. Porównując analogiczny raport z 2008 r., widzimy, że pozycja PZU zmieniła się z 

miejsca 5. w 2008 r. do pierwszego w roku 2012 (zob. załączniki 11 i 12). W 2012 r. był także 

bardzo duży odsetek pozytywnych publikacji o marce względem firm konkurencyjnych (zob. 

załącznik 13).  

Specjaliści z branży reklamowej również docenili starania PZU. W maju 2014 r. kampania 

„Mocno pomocni agenci PZU”, która promowała zmiany w podejściu agentów 

ubezpieczeniowych uzyskała nagrodę Grand Prix w kategorii: innowacyjne wykorzystanie 

Internetu i mediów interaktywnych/innowacyjna kampania zintegrowana17.  

Nowego logo już raczej nikt nie komentuje, a coraz bardziej innowacyjna oferta potwierdza 

starania i przeobrażenie się marki. Dobrym przykładem może być oferta bezpośredniej 

likwidacji szkód, która zyskując uznanie w oczach klientów, wywołuje zaniepokojenie wśród 

konkurentów na tyle, że inni ubezpieczyciele skarżą się na PZU do Ministerstwa Finansów 

(zob. załącznik 10).  

                                                           
 
17 http://mediatrendy.pl/kategoria-innowacyjne-wykorzystanie-internetu-i-mediow-interaktywnych/ 

(07.07.2014).  
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Załącznik 1. Udziały PZU w rynku na przestrzeni lat 2000-2008  

 

Źródło: http://www.deon.pl/wiadomosci/biznes-gospodarka/art,370,koniec-sporu-o-

pzu-proces-prywatyzacji-trwa.html (07.06.2014).  

 

Załącznik 2. Szczegóły dotyczące rynku ubezpieczeń OC 

 

Źródło: 

http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,15174491,Ostatnie_chwile_wojny_cenowej_na_r

ynku_ubezpieczeniowym.html (07.07.2014).  
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Załącznik 3. Polacy a ubezpieczenia  

Polacy a ubezpieczenia18 

Mimo wzrostu świadomości ubezpieczeniowej Polaków udział ubezpieczeń w PKB, w 

porównaniu do rozwiniętych krajów Unii Europejskiej, jest w Polsce 2,5 raza mniejszy. To 

oznacza, że Polacy znacznie rzadziej korzystają z ubezpieczeń. 

Jak wynika z badania Konsorcjum TNS Pentor (2011 r.), 30% Polaków deklaruje, że nigdy nie 

zastanawiało się nad ubezpieczeniem na życie. 

Z kolei badanie Business Monitor International (2010 r.) wykazało, że wskaźnik nasycenia 

polskiego rynku polisami majątkowymi sięga zaledwie 1,68%, podczas gdy w krajach 

rozwiniętych wynosi on około 10%. 

Z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że w 2009 r. 

Polacy posiadali jedynie 10,96 mln aktywnych polis na życie. Jednocześnie było 46,87 mln 

aktywnych polis majątkowych. W liczbie tej mieszczą się ubezpieczenia dla firm oraz osób 

indywidualnych (w tym 17,78 mln polis obow. ubezpieczenia OC kierowców). 

Oznacza to, że polski rynek ma wyjątkowy potencjał wzrostu. 

  

                                                           
 
18 https://www.allianz.pl/kariera-agenta/obiecujacy-rynek,12935.html ( 07.07.2014). 
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Załącznik 4. Stare i nowe logo PZU wprowadzone w 2012 roku 

 

Źródło: http://www.pzu.pl/ (07.07.2014).  

 

 

 

 

Załącznik 5. Ewolucja logo PZU na przestrzeni lat 

 

Źródło: http://www.rebrandblog.pl/pzu-z-nowym-minimalistycznym-logo/ 

(07.07.2014).  
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Załącznik 6. Wygląd nowych oddziałów PZU po zmianie 

 

Źródło: http://pzu-krakow.com/ (07.07.2014).  
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Załącznik 7. Kampania „Duch molocha odchodzi” 
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Źródło: http://duchmolochaodchodzi.pl/ (07.07.2014).   
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Załącznik 8. Infografika – najważniejsze liczby związane z rebrandingiem PZU  

 

Źródło: http://ubezpieczenia.bwportal.pl/news.php?readmore=3 (08.07.2015)  
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Załącznik 9. Wyniki "sondy internetowej” portalu biznes.onet.pl 

 

Źródło: http://biznes.onet.pl/pzu-chce-do-wrzesnia-przeprowadzic-rebranding-na-

c,18562,5126955,news-detal (07.07.2014). 
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Załącznik 10 

Kontrrewolucja przeciw PZU za zbyt wysokie odszkodowania19 

Anna Popiołek 

  

05.07.2014 , aktualizacja: 04.07.2014 20:37 

Na początku kwietnia PZU wprowadziło bezpośrednią likwidację szkód: każdy, kto posiada tam OC, 
może zgłosić szkodę nie z jego winy. (Wyborcza.biz) 

Niektórym ubezpieczalniom nie podoba si ę, że PZU wypłaca kierowcom zbyt 
wysokie odszkodowania. "Nieprawidłowo ściami" zainteresowały Ministerstwo 
Finansów. 

Miesiąc temu pan Marcin miał stłuczkę. W jego samochód wjechał inny kierowca, który 
miał wykupioną polisę OC w Compensie, która należy do austriackiej Vienna Insurance 
Group. Z kolei pan Marcin miał ubezpieczenie w PZU, więc mógł wybrać: zwrócić się do 
swojego ubezpieczyciela albo do firmy, gdzie OC miał sprawca kolizji. 

 
To dlatego, że na początku kwietnia PZU wprowadziło bezpośrednią likwidację szkód: 
każdy, kto posiada tam OC, może zgłosić szkodę nie z jego winy. PZU wypłaci 
odszkodowanie, a zwrotu będzie się domagać od ubezpieczalni sprawcy. Pan Marcin 
chciał skorzystać z nowej opcji i dostać odszkodowanie od swojej ubezpieczalni. Na 
początku wszystko szło bez problemów. Rzeczoznawca PZU wycenił szkody i sporządził 
kosztorys. 
 
Dzięki temu pan Marcin mógł po kilku dniach naprawiać auto. PZU zajęło się dalszymi 
formalnościami, czyli przesłaniem kosztorysu do Compensy i odzyskaniem wypłaconego 
odszkodowania. Ale to już nie powinno interesować pana Marcina, bo w razie 
jakichkolwiek problemów to PZU, a nie poszkodowany, ma walczyć z ubezpieczycielem 
sprawcy. 
 
Compensa odpuszcza 

Kiedy całą sprawę można było uznać za zakończoną, do gry wkroczyła Compensa. 
Wystosowała pismo do pana Marcina, w którym straszy go konsekwencjami 
karnoskarbowymi, nakłaniając do likwidowania szkody w Compensie. Za wszelką cenę 
chciała też wysłać swojego rzeczoznawcę, żeby to on ocenił uszkodzenia. 
 
Agent PZU od razu zalecił panu Marcinowi, żeby zignorował ubezpieczalnię. Bo 
korzystając z usługi bezpośredniej likwidacji szkód, nie musi się kontaktować z firmą 
ubezpieczającą sprawcę wypadku. Wszystkim miało się zająć PZU. 

                                                           
 
19 

http://wyborcza.biz/finanse/1,105684,16274310,Kontrrewolucja_przeciw_PZU_za_zbyt_wysokie_odszkod

owania.html (07.07.2014). 



 
 

 

 
Studium przypadku jest efektem projektu pt.: "Alternatywne źródła kapitału społecznego w praktykach zarządzania organizacjami”  

realizowanego w Akademii Leona Koźmińskiego i finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu "Lider". 
 

Materiał pochodzi ze strony www.studiumprzypadku.edu.pl 

19

 
W przypadku pana Marcina udało się i Compensa w końcu odpuściła. Ale wojna trwa, bo 
Vienna Insurance Group poskarżyła się na PZU do Ministerstwa Finansów. Nieoficjalnie 
dowiedzieliśmy się, że podobne wątpliwości mają Liberty Direct, Proama i Gothaer. 

 
Powód? - Nie jest tajemnicą, że nie wszystkie zakłady ubezpieczeń popierają ten pomysł, 
choć mało kto ma odwagę przyznać to oficjalnie. Niektórzy po prostu obawiają się 
przeniesienia ciężaru konkurencji z ceny na jakość serwisu - tłumaczy Michał Witkowski, 
rzecznik PZU. - Jeśli jakikolwiek zakład ubezpieczeń obawia się, że PZU zawyża 
odszkodowania wypłacane w jego ciężar, może to bez problemu zweryfikować na 
podstawie kompletnej dokumentacji, którą udostępniamy. Pomimo skandalicznej praktyki 
nękania naszych klientów pismami nawet Compensa refunduje nam wypłacane w 
ramach bezpośredniej likwidacji szkód świadczenia. To dowód na to, że nawet to 
towarzystwo ubezpieczeń ma świadomość, iż prawo pozwala na stosowanie 
bezpośredniej likwidacji szkód. 

 
Wojna cenowa w polisach 

 
Nowa usługa PZU to odpowiedź na trwającą wojnę cenową w polisach OC. Niektórzy 
ubezpieczyciele sprzedają te polisy poniżej ponoszonych kosztów. Dlatego oszczędzają, 
zaniżając wypłacane odszkodowania, stosując np. amortyzację, czyli potrącenia z uwagi 
na wiek auta, czego zabronił im Sąd Najwyższy. Jeśli polisa OC nie będzie tylko 
ubezpieczeniem "dla wroga", być może klienci będą chcieli za nią zapłacić więcej w 
zamian za lepszą obsługę. 

 
- W naszej ocenie dowolny zakład ubezpieczeń nie może zgodnie z aktualnym stanem 
prawnym uznawać roszczeń i wypłacać odszkodowań z polis drugiego zakładu 
ubezpieczeń bez stosownego porozumienia pomiędzy tymi zakładami i notyfikacji w 
Komisji Nadzoru Finansowego. Co więcej, uważamy, że pieniądze wypłacane 
poszkodowanym bez spełnienia tych wymogów najprawdopodobniej nie są 
odszkodowaniem wolnym od podatku - mówi "Wyborczej" Tomasz Borowski, rzecznik 
prasowy Compensy. 

 
Co na to Ministerstwo Finansów? Wciąż trwają analizy, ale nieoficjalnie dowiedzieliśmy 
się, że bezpośrednia likwidacja szkód w PZU jest postrzegana jako usługa 
prokonsumencka, a MF chce stać po stronie konsumentów. 
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Załącznik 11. Ranking marek ubezpieczycieli z roku 2008 

 

Źródło: Olbrot A., Boruszkowska D. (red.) (2008). Raport Top Marka 2012,  dodatek 

magazynu Press ,  grudzień, s. 30. 

 

 

Załącznik 12 Ranking marek ubezpieczycieli z roku 2012  

 

Źródło: Olbrot, A. (red.), Raport Top Marka 2012,  dodatek magazynu Press,  

październik, s. 35 
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Załącznik 13 Ranking marek ubezpieczycieli z roku 2012  

 

Źródło: Olbrot, A. (red.) (2012). Raport Top Marka 2012,  dodatek magazynu Press, 

październik 2012, s. 36. 

 


