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HISTORIA PNSA

              
° Dr Chahid Fourali, Członek Zarządu: 

 

„Ta idea zrodziła się spontanicznie. Zaczęło się od 

założenia brytyjskiego organu ds. marketingu i standardów 

sprzedaży, któremu pomogłem wystartować i prowadzić 

działalność przez 8 lat. MSSSB doradzał NSA i BESMA.  

 

Zaprosiłem Elżbietę na jedną z gal NSA. Zdaliśmy sobie 

sprawę, że podobna organizacja działająca w oparciu o 

krajowe standardy sprzedaży jest potrzebna w Polsce. 

Przeszliśmy etapy testowania koncepcji, w tym prezentacji 

dla grup i ankiety, za pośrednictwem magazynu 

poprzedniego partnera biznesowego.  

 

Wyniki były bardzo zachęcające. Uzgodniliśmy nazwę 

PNSA (pod wpływem zarówno NSA, jak i akronimu 

BESMA). Elżbieta poprosiła mnie o przygotowanie 

procedury przyznania nagrody PNSA. I tak uruchomiliśmy 

Polish National Sales Awards.” 

° Elżbieta Pełka, Prezes Zarządu: 

 
„Dzięki Chahidowi zostałam zaproszona przez NSA, aby 

zostać sędzią w Wielkiej Brytanii. I to doświadczenie 

pomogło zrozumieć ten proces, którego zwieńczeniem 

była uroczysta gala. Udział w procesie oceniania w 

Wielkiej Brytanii był dla mnie kluczowym 

doświadczeniem. 

 

Ważne jest również to, że początkowa koncepcja PNSA, 

która na starcie musiała być inna niż brytyjska ze 

względu na specyfikę polskiego rynku sprzedaży, była 

przez rok testowana w Polsce. Wielką wagę 

przywiązywaliśmy do etyki, która dla mnie i Chahida 

była i jest niezwykle ważna. 

 

Koncepcja PNSA początkowo została narysowana na 

serwetce w Hyde Parku. Mam ten rysunek przed oczyma 

do dziś.” 
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STRUKTURA PNSA

Elżbieta Pełka   

Dr Chahid Fourali 

ZARZĄD 
 

 

 

Dr hab. Krzysztof Cybulski  

Sebastian Jakubiak 

Jolanta Nowak-Jurczyńska 

Dr Krzysztof Klimczak  

Michał Pilkiewicz 

Grzegorz Sobiecki 

Jarosław Witwicki 

KAPITUŁA 
SĘDZIOWSKA 

 

 

 

42 niezależnych sędziów 
przedstawicieli świata 
biznesu, nauki oraz 
samorządów. 

Ocena zgłoszeń w 
konkursie PNSA w dwóch 
etapach. 

KOMISJA 
SĘDZIOWSKA 

 

 

 

Prof. Andrzej Blikle  

Prof. Lechosław Garbarski  

Nikolay Kirov  

Dr hab. Robert Kozielski 

Prof. Jacek Męcina 

Prof. Alojzy Nowak  

Solange Olszewska 

Lech Pilawski  

Anna Podniesińska 

Dr Maria Schicht 

Józef Wancer 

KAPITUŁA NAGRODY  

 

 

Jarosław Helman 

Bożena Leśniewska 

Michał Mrowiec 

Katarzyna Rybicka 

Grzegorz Sobiecki 

Michał Spoczyński 

RADA DORADCZA 
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• Misja 

• Działamy na rzecz rozwoju przedsiębiorstw poprzez wspieranie działów sprzedaży przy 

jednoczesnym tworzeniu etosu profesjonalnego sprzedawcy.  

• Rola 

• Integrujemy społeczność sprzedawców w Polsce oraz nagradzamy i wyróżniamy jej najlepszych 

przedstawicieli podczas corocznej Gali konkursu Polish National Sales Awards.  

• Cele 

• Inspirujemy i motywujemy pracowników tak, by osiągali jak najlepsze wyniki sprzedaży.  

• Pomagamy w kształtowaniu standardów sprzedaży polskiego  rynku.  

• Promujemy działania etyczne i najlepsze praktyki sprzedaży.  

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA PNSA
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  Nagradzamy wytrwałych i najlepszych 

 

• 9 edycji zrealizowanych, 10 edycja w 2018 

• 10 kategorii w Pierwszej Edycji - 21 kategorii w X edycji 

• Ponad 1200 uczestników 

• Ponad 100 laureatów i ponad 100 wyróżnionych 

• Ponad 50 zorganizowanych warsztatów dla finalistów 

• 42 certyfikowanych sędziów 

• ponad 5000 spotkań biznesowych 

• ponad 100 ważnych dla biznesu i rynku sprzedaży inicjatyw 

PNSA W LICZBACH

  LAUREAT 
         POLISH NATIONAL SALES AWARDS 

  WYRÓŻNIONY 
       POLISH NATIONAL SALES AWARDS 

FINALISTA 
       POLISH NATIONAL SALES AWARDS 
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Konkurs PNSA 
Certyfikacje 

Learn&Develop 

Promocja 
najlepszych 

praktyk 

Fundrasing 
Działania 

legislacyjne 
Fundacja PNSA 

Budowa etosu 
profesjonalnego 

sprzedawcy 

PNSA Sales  

Think Tank 

Szkolenia 

Integracja 
środowisk 
sprzedaży 

Code of best 
practices in sales 

in Poland 

PNSA  

Elite Sales Club 
Internacjonalizacja 
koncepcji PNSA 

• Budowa zintegrowanego środowiska sprzedaży 

w Polsce  

• Cykliczne spotkania i debaty środowisk sił 

sprzedaży 

• Certyfikacja standardów sprzedaży w firmach 

• Budowanie wspólnego know-how  

• Promowanie najwyższych standardów etycznych 

w procesie sprzedaży 

• Pomoc w kształtowaniu standardów sprzedaży 

na polskim rynku  

• Współpraca z agendami rządowymi  

• Wsparcie rozwiązań wpływających na zmiany w 

prawie pracy, rozporządzeniach etc. 

• Fundacja Akademia Przedsiębiorczości PNSA 

OBSZARY DZIAŁAŃ
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FILARY PNSA

Kompetencje 

Osiągnięcia 

Etyka 
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POLISH NATIONAL SALES AWARDS  to prestiżowy konkurs sektora 

sprzedaży i obsługi klienta w Polsce.  

 

Jedyne przedsięwzięcie w Polsce, które: 

• promuje i wdraża nowoczesne standardy profesjonalnej 

sprzedaży stosując zasady dobrych praktyk; 

• wyróżnia za wybitne kompetencje, ponadprzeciętne osiągnięcia 

oraz wysokie standardy etyczne; 

• dysponuje unikatową metodologią oceny kandydatów, zapewniając 

bezstronną i merytoryczną ocenę w dwóch etapach konkursu.  

• ocenia obiektywnie i ściśle odzwierciedla obszary kompetencji 

uczestników. Gwarantują to niezależne zespoły sędziowskie złożone z 

ekspertów i praktyków mistrzowskiej sprzedaży; 

• stosuje tak różnorodne kategorie konkursowe; 

• przyczynia się do poszerzenia wiedzy i rozwoju umiejętności w 

obszarach sprzedaży poprzez: szkolenia dla laureatów, wyróżnienia i 

nagrody dla najlepszych, budowę motywacji pracowników i 

networking. 

PROFESJONALNY SKOK W KARIERZE KAŻDEGO SPRZEDAWCY ! 
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KORZYŚCI NA KOŃCU DROGI

Wyróżnienie i docenienie 
najlepszych sprzedawców 

Dla firmy zgłaszającej  Dla uczestnika konkursu 

Wpływ na motywację 
pracowników 

Przygotowanie do certyfikacji 
standardów sprzedaży 

Integracja ze środowiskiem  
sprzedażowym w Polsce 

Promowanie najlepszych 
standardów sprzedaży 

Uzyskanie niezależnej oceny 
swoich kompetencji i osiągnięć 

Satysfakcja i możliwość 
doskonalenia zawodowego 

Dołączenie do grona wybitnych 
profesjonalistów 

Dostęp do szkoleń dla elity 
sprzedaży 

Zwiększenie szans na dalszy rozwój 
kariery 

Wpływ na standardy sprzedaży w 
Polsce i kształtowanie trendów 

Potwierdzenie własnych 
umiejętności i uznanie 
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W JAKICH KATEGORIACH MOŻESZ KONKUROWAĆ

Przedstawiciel 
handlowy 

Sprzedawca  
w punkcie 
sprzedaży 

Zespół 
sprzedaży 

Menedżer 
obsługi 

sprzedaży 
Tele-sprzedaż 

Zespół obsługi 
klienta 

Key Account 
Manager 

Przedstawiciel 
handlowy B2B 

Menedżer 
sprzedaży 

Menedżer 
sprzedaży B2B 

Dyrektor 
sprzedaży 

Trener 
sprzedaży 

KATEGORIE OGÓLNE 

KATEGORIE SEKTOROWE 

Agent 
ubezpieczeń 

Doradca 
klienta  

w banku 

Menedżer 
sprzedaży 
zespołu  
w banku 

Menedżer 
sprzedaży 
zespołu 

ubezpieczeń 

Dyrektor 
sprzedaży 

ubezpieczeń 

Dyrektor 
sprzedaży  
w banku 

Innowacje  
w dziedzinie 

sprzedaży 

Specjalista  
w sprzedaży e-

com/digital 

Menedżer  
w sprzedaży e-

com/digital 

DODATKOWE KATEGORIE DLA FIRM POD 

PATRONATEM  

PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DS. MAŁYCH I 

ŚREDNICH  PRZEDSIĘBIORSTW 

Liderzy 
Innowacji 

Liderzy 
Eksportu 
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HARMONOGRAM

• Szczegóły poszczególnych etapów znajdują się w Regulaminie X edycji PNSA. 

16.04 – 30.10 

rejestracja 
kandydatów 

do 30.10 

przesłanie 
kompletnego 

formularza 

do 01.11 

weryfikacja 

15.10 – 07.11 

oceny on-line i wybór 
finalistów 

08.11 

ogłoszenie listy 
finalistów 

13.11 – 23.11 

prezentacje finalistów 

26.11 

zamknięcie obrad, 
wybór laureatów i 

wyróżnionych X 
edycji 

03.12.2018 

Gala jubileuszowa X 
edycji 
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• Przejrzyste kryteria oceny określone w 

regulaminie konkursu www.pnsa.pl 

• Praca nad przygotowaniem Formularzy 

Zgłoszeń 

• 2-stopniowy proces oceny zgłoszeń i 

kandydatów przez Komisje Sędziowskie 

• Prezentacje finałowe przed Komisją Sędziowską 

wraz z sesją pytań dokumentujących osiągnięcia 

kandydatów 

• Możliwość otrzymania tytułu Laureata lub 

Wyróżnienia konkursu PNSA 

• Gala finału X edycji PNSA 

TWOJE BENEFITY CZYLI CO CZEKA UCZESTNIKA KONKURSU

W finale stajesz się ambasadorem 

najlepszych praktyk sprzedaży!

http://www.pnsa.pl/
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° 

°

° 
° 

° 

° 

° 

° 

° 

DROGA NA SZCZYT
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JAK WYKORZYSTAĆ KONKURS PNSA W TWOJEJ FIRMIE

Wpisanie zasad i 
konkursu PNSA do 

wewnętrznych 
regulaminów 

PNSA włączona w 
system oceny 

rocznej i rankingi 
najlepszych 

sprzedawców 

Eliminacje 
wewnętrzne 
kandydatów 

Wsparcie i 
szkolenia 

wewnętrzne oraz 
PNSA dla 

kandydatów 

Zgłoszenie 
najlepszych 

kandydatów do 
konkursu PNSA  

Planowanie ścieżek 
rozwoju dla 
Finalistów, 

Wyróżnionych i 
Laureatów  

Wybór najlepszych 
wewnętrznych 

kandydatów 

Szkolenia PNSA dla 
kandydatów 

Zgłoszenie 
najlepszych 

kandydatów do 
konkursu PNSA  

Wewnętrzny 
system rankingów 

najlepszych 
sprzedawców 

Zgłoszenia 
indywidualne lub 

testowe 
kandydatów 

Kandydat 
samodzielnie 
zgłasza się do 

konkursu PNSA 
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POWIEDZIELI O PNSA:

Krzysztof Wilma, kierownik obszaru sprzedaży, Kompania 

Piwowarska: 

 

„W  2008  roku w premierowej edycji konkursu Polish National 

Sales Awards zostałem nagrodzony Oskarem Sprzedaży. Uznano 

mnie za najlepszego sprzedawcę, lidera i wzór do naśladowania. To 

był wielki zaszczyt. Do tej pory jestem z tego osiągnięcia bardzo 

dumny. Nabrałem wtedy wiary we własne możliwości.  

 

Dodam, że udział w tym konkursie był dla mnie trampoliną w 

rozwoju zawodowym, utwierdził mnie w przekonaniu, że nie ma 

rzeczy niemożliwych. Po otrzymaniu nagrody moja kariera nabrała 

tempa, niebawem awansowałem na stanowisko area sales 

managera. Od tego momentu zarządzam zespołem sprzedażowym. 

Przekazuję swoją wiedzę i doświadczenia, zarażam pasją do 

sprzedaży, mam przyjemność rozwijać kompetencje sprzedażowe 

pracowników z nadzieją, że wkrótce któryś z nich pójdzie w moje 

ślady.  

 

Obecnie jestem członkiem komisji sędziowskiej tego konkursu i 

dzięki temu spotykam wybitnych praktyków i teoretyków z różnych 

dziedzin rynku. Mogę czerpać z doświadczenia doskonałych 

sprzedawców, perfekcyjnych trenerów, profesjonalnych menedżerów 

i profesorów z imponującym dorobkiem.” 

Piotr Winek, prezes Manager Business Hub: 
 
„Kreowanie przestrzeni i okoliczności 

sprzyjających  efektywnemu rozwojowi relacji w biznesie, 

działania operacyjne na rzecz uczestników HUBa oraz 

swoich Partnerów są priorytetem spośród podejmowanych 

przez Manager Business Hub aktywności. Wierzę, że 

wspólne działania i współpraca przyczynią się znacząco 

do rozwoju idei promowanych przez PNSA” 

Michał Mrowiec, wiceprezes ds. sprzedaży 

w Kompanii Piwowarskiej: 
 
„Jesteśmy zaszczyceni, że możemy sponsorować to 

prestiżowe wydarzenie. Z organizatorami konkursu łączy 

nas wspólny cel – budowanie doskonałości w sprzedaży. 

Siły sprzedaży stanowią obszar pełen wyzwań w sytuacji 

dynamicznie zmieniającego się rynku, dlatego inicjatywy 

takie jak konkurs PNSA są ogromnie ważne.” 

Robert Sienczewski, dyrektor, Klub Integracji 

Europejskiej 
 
„Klub Integracji Europejskiej i przedsiębiorcy@eu z 

satysfakcją zaangażowały się w nadchodzącą, 

jubileuszową edycję konkursu PNSA. X edycja będzie 

okazją do współdziałania w zakresie promowania 

dobrych praktyk w sprzedaży i obsłudze klienta. Mamy 

świadomość tego, jak pozytywnie PNSA, jako organizacja, 

wpływa na standardy w branży. Zbieżność naszych celów 

pozwala nam budować wspólne plany na nadchodzący 

rok.” 
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ESTMI 

Fair Sales Sp. z o.o 

FIRMY BIORĄCE UDZIAŁ W POPRZEDNICH EDYCJACH PNSA



  X EDYCJA 

ZAINWESTUJ W SIEBIE, 
        W SWOJĄ FIRMĘ, 
         W SWOICH PRACOWNIKÓW

…I WEŹ UDZIAŁ W 
JUBILEUSZOWEJ X EDYCJI 

PNSA

 

 APLIKUJ TERAZ! 

http://pnsa.pl/wp-content/uploads/2018/05/PNSA_formularz_dla_kandydat%C3%B3w_2018.doc
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Elżbieta Pełka  

Prezes Zarządu  

M: 604 276 688 

E: elzbieta.pelka@pnsa.pl 

 

 

 

KONTAKT 

Tomasz Franczak 

Koordynator Projektu 

M: 608 490 374 

E: tomasz.franczak@pnsa.pl 

 

 

Polish National Sales Awards 

Ul. Bielska 29/2 

02-394 Warszawa 

Tel.: (+48 22) 853 56 22 do 24 

NIP: 521-35-22-699 


