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ZASTOSOWANIE NARZDZI PUBLIC RELATIONS (PR)
W POLITYCE KOMUNIKACYJNEJ PRZEDSIBIORSTWA
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Streszczenie. Public relations staje si niezbdnym elementem funkcjonowania kadej jednostki organizacyjnej. Sposób i zasig wykorzystania narzdzi PR w polskich przedsibiorstwach jest bardzo zrónicowany. Wynika to midzy innymi ze sposobu zarzdzania oraz
znajomoci nowych trendów w brany public relations.
W opracowaniu oparto si na wynikach bada przeprowadzonych w 2008 roku wród kadry zarzdzajcej spóki Grupa Firm Kolporter. W badaniach dokonano próby wskazania
stosowanych narzdzi public relations przez kadr zarzdzajc oraz okrelenia stopnia
wiadomoci ich wykorzystywania przez kadr zarzdzajc.
Sowa kluczowe: public relations, wiadomo, wizerunek, komunikowanie wewntrzne
i zewntrzne, Grupa Firm Kolporter

WSTP
Nie mona skutecznie zarzdza rm, prowadzi efektywne dziaania z zakresu
marketingu pomijajc ogromn rol public relations w budowie wizerunku i tworzeniu
pozytywnej reputacji. Bardzo wana jest akceptacja w otoczeniu zarówno zewntrznym,
jak i wewntrznym. Stworzenie profesjonalnego i akceptowalnego obrazu organizacji to
zadanie public relations (PR), które jest zarówno funkcj zarzdzania organizacj, jak
i lozo  jej dziaania. Niewtpliwie umiejtno oraz wiadomo stosowania narzdzi
public relations jest oznak wspóczesnego podejcia do zarzdzania i szeroko pojtej
przedsibiorczoci.
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CELE I METODY BADA
W badaniach dokonano próby wskazania stosowanych narzdzi public relations przez
kadr zarzdzajc na przykadzie Grupy Firm Kolporter oraz okrelenia stopnia wiadomoci ich wykorzystywania przez kadr zarzdzajc.
Cel poznawczy dotyczy okrelenia stanu faktycznego funkcjonowania public relations w Grupie Firm Kolporter. Cel praktyczny by prób okrelenia zakresu stosowania
poszczególnych narzdzi public relations przez kadr zarzdzajc Grupy Firm Kolporter
oraz stopnia wiadomoci ich stosowania.
Dawniej uwaano, e jeli co znajduje si w zasigu uwagi, to automatycznie musi
znale  si w obrbie wiadomoci. Obecnie przyjmuje si, e pole uwagi jest szersze od
wiadomoci, dlatego te moliwa jest koncentracja na bod cach, z których istnienia nie
zdajemy sobie sprawy. Analizujc zwizki uwagi ze wiadomoci rozrónia si jej dwa
rodzaje: introspekcyjn – polegajc na zdawaniu sobie sprawy z wasnych procesów
psychicznych, czyli z tego, e co wiemy, o czym mylimy, co spostrzegamy, oraz
percepcyjn – polegajc na zdawaniu sobie sprawy z tego, co dzieje si w otoczeniu
(w tym we wasnym ciele) [Ncka 1997].
W pracy wykorzystano prócz metody sondaowej analiz literatury przedmiotu i materiaów ródowych oraz obserwacj uczestniczc.
W badaniach brao udzia 40 osób stanowicych kadr zarzdzajc, w tym 11 kobiet i 29 mczyzn, co odpowiednio stanowio 27,5 i 72,5% wszystkich respondentów.
Wród badanych nie byo adnej osoby w przedziale wiekowym 18–25 lat, natomiast
w przedziale 46–55 lat byo dwóch mczyzn. A 60% respondentów odnotowano
w przedziale wiekowym 36–45 lat, gdzie 42,5% stanowili mczy ni, a 17,5% kobiety.
W badaniu wzio udzia 14 dyrektorów i 26 kierowników.

WYBRANE FORMY PUBLIC RELATIONS
Nie jest moliwe stworzenie uniwersalnego zestawu form i narzdzi PR dla kadego
przedsibiorstwa. Jednak ich rónorodno daje moliwo opracowania najefektywniejszego zestawu dla danej jednostki.
Formy PR, jakie naley zastosowa w danej organizacji, zalene s od wielu czynników, takich jak np.: cel, dziaalno organizacji, kultura organizacji, odbiorca, do którego
jest kierowana informacja, miejsce, czas.
Komunikowanie si przedsibiorstwa z grupami jego otoczenia podmiotowego moe
odbywa si w sposób przypadkowy, nieplanowany lub w sposób planowany i cigy. Jedynie drugi ze wskazanych mona utosamia z dziaalnoci public relations. Znajduje
to swoje potwierdzenie w koncepcjach tradycyjnego i nowoczesnego komunikowania si
organizacji z otoczeniem, przedstawionych przez G. Downinga [Budzyski 2006].
Zgodnie z nowoczesn koncepcj przedsibiorstwa, jest ono nie tylko jednostk produkcyjno-marketingow, ale take cile powizan z t jednostk instytucj spoeczn.
Przedsibiorstwo, jako system produkcyjno-marketingowy, prowadzi planow dziaalno, ukierunkowan na rynek. Rola przedsibiorstwa, jako instytucji spoecznej, przejawia si natomiast w planowym, cigym oddziaywaniu na jego otoczenie podmiotoActa Sci. Pol.
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we. Zapewniona jest jednoczenie wzajemna zgodno pomidzy tym oddziaywaniem
a dziaalnoci gospodarcz, któr oddziaywanie to wspiera. Przy ustalaniu celów dziaania przedsibiorstwa bierze si pod uwag take cele public relations i dopiero w tym
przypadku mona powiedzie, e organizacja prowadzi dziaalno public relations [Budzyski 2006].
Nowoczesn koncepcj przedsibiorstwa w porównaniu z tradycyjn naley oceni
pozytywnie, a przemawiaj za tym: wyobraenie o przedsibiorstwie ksztatowane jest
w sposób planowy, przedsibiorstwo poprzez okrelone planowe dziaania powinno by
postrzegane w tej sytuacji na rynku nie tylko jako jednostka produkcyjno-handlowa, ale
take jako podmiot tego rynku, celem przedsibiorstwa nie jest tylko osiganie zysku,
ale take realizacja okrelonych celów spoecznych, np.: rozwój infrastruktury lokalnej,
ochrona rodowiska naturalnego, wzrost gospodarczy regionu.
W wielu przedsibiorstwach dziaania z zakresu public relations maj drugorzdne
znaczenie. Jest to bdne podejcie, poniewa takie rmy, jak np. IBM, Nike, Microsoft,
Gilette naday PR bardzo due znaczenie w swoim procesie komunikacji marketingowej
i strategii marketingowej. By moe panujca jeszcze powszechnie ostrono i nieufno do stosowania public relations wynika z faktu, e PR uchodzi na wiecie za wany,
silny, ale jednoczenie najbardziej niepewny i najtrudniejszy do oszacowania (uwzgldniajc ponoszone koszty i uzyskiwane efekty) instrument w procesie komunikacji przedsibiorstw [Drzazga 2004].

WIEDZA NA TEMAT STOSOWANYCH NARZDZI PUBLIC RELATIONS
W GRUPIE FIRM KOLPORTER
W celu okrelenia stopnia wiadomego stosowania narzdzi PR przez kadr zarzdzajc w Grupie Firm Kolporter dokonano próby zde niowania kilku poj, m.in. public
relations, komunikacja rmy z otoczeniem. Sporód dziewiciu moliwych odpowiedzi
kady ankietowany musia zaznaczy pi najistotniejszych. Analiza przeprowadzonych
bada wykazaa, e odpowied „komunikacja rmy z otoczeniem” zostaa zaznaczona
przez wszystkich respondentów, natomiast odpowied „komunikacja wewntrz organizacji” zaznaczyo 57,5% badanych. Dla 42% respondentów pojcie public relations
zwizane byo z identy kacj z rm, a dla poowy z promocj. Lobbing wskazywao
30% respondentów, a 22,5% public relations wizao tylko ze sponsoringiem. Wród respondentów znalazy si osoby, które przez pojcie public relations rozumiay marketing
(47,5%) oraz reklam (30%). Pojcie public relations bardzo ogólnie kojarzono z marketingiem (53,8%), co oznacza, e ponad poowa osób na tym stanowisku le rozumiaa to
pojcie. Wród dyrektorów tak odpowied wybrao 35,7% badanych. Reklam z pojciem public relations kojarzyo 21,4% dyrektorów oraz 34,6% kierowników. Odpowied
„zarzdzanie” zaznaczyo 25% wszystkich badanych.
Na podstawie kon guracji poszczególnych odpowiedzi respondentów stworzono kolejn zmienn, czyli „wiadomo stosowania narzdzi public relations”. Jest to zmienna
na poziomie nominalnym. Respondenci zostali poszeregowani wedug niej na grup osób
wiadomych i niewiadomych stosowania narzdzi public relations. Do grupy niewiadomych zaliczono osoby, które zaznaczyy bdne odpowiedzi, czyli marketing i reklam,
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a take tych, którzy zaznaczyli mniej ni trzy poprawne odpowiedzi (osoby z brakiem
wymaganej liczby piciu odpowiedzi). I tak, osoby, które zaznaczyy 5 odpowiedzi,
w tym 3 dobre i 2 ze, zostay uznane za niewiadome stosowania narzdzi PR, osoby
o 3 poprawnych odpowiedziach uznano za wiadome stosowania narzdzi PR, osoby,
które zaznaczyy 2 lub mniej poprawnych odpowiedzi zaliczono do grupy osób niewiadomych stosowania narzdzi PR. Sporód wszystkich respondentów 17,5% zostao zaklasy kowanych jako osoby wiadome stosowania narzdzi public relations.
Rozkad poziomu wiadomoci w zalenoci od pci jest o tyle ciekawy i zaskakujcy, e
36,4% kobiet sporód wszystkich biorcych udzia w badaniu okazao si by wiadomymi
stosowania narzdzi PR, podczas gdy wród mczyzn jest tylko 10,3% wiadomych. Celem
dokonania oceny ewentualnego zwizku stanowiska respondentów ze wiadomoci stosowania narzdzi public relations zastosowano test statystyczny Chi-kwadrat. Uzyskano nastpujcy wynik: Chi-kwadrat (1) = 4,569; 0,033. Poziom istotnoci asymptotycznej wiadczy,
i obecne midzy grupami respondentów rónice s istotne statystycznie: (p = 0,033 => p <
< 0,05). Midzy dyrektorami a kierownikami jest istotna statystycznie rónica w wiadomoci stosowania narzdzi public relations. W przypadku kierowników 73,1% z nich byo
niewiadomych. Wród dyrektorów wynik ten ksztatowa si na poziomie 100%.
Z analizy przeprowadzonej w badaniu wynika, e pracownicy Grupy Firm Kolporter
wchodzcy w skad kadry zarzdzajcej niewiadomie stosuj narzdzia public relations.
Tylko co szósta badana osoba narzdzia public relations stosuje w sposób wiadomy. Na
taki wynik najprawdopodobniej wpyna polityka rmy, która gównie oparta jest na
dziaaniach zwizanych z marketingiem i reklam.

DZIAANIA PUBLIC RELATIONS W STOSUNKU DO WEWNTRZNYCH
GRUP OTOCZENIA
Najcenniejszym zasobem przedsibiorstwa s oddani i lojalni pracownicy. Skuteczny
system wewntrznej komunikacji jest podstaw w efektywnym zarzdzaniu zasobami
ludzkimi. Analiza przeprowadzonych bada wykazaa, e we wszystkich spókach Grupy
Firm Kolporter organizowane s imprezy sportowe, integracyjne, okolicznociowe itp.
Swoj stuprocentow obecno na organizowanych imprezach okrelio piciu dyrektorów i omiu kierowników, co stanowio 35% badanej populacji. Tylko jedna osoba
sporód ankietowanych nie braa nigdy udziau w tego typu imprezach. Wszyscy respondenci uwaali, e motywacja pracowników ma wielkie znaczenie w procesie osigania
zaoonych przez rm celów.
Prawie wszyscy badani (95%) byli zdania, e komunikacja wewntrzna uatwia realizacj wyznaczonych celów. Innego zdania byli jeden dyrektor i jeden kierownik, którzy
uwaali, e komunikacja wewntrzna nie uatwia realizacji wyznaczonych celów.
W dziaaniach public relations istotne znaczenie odgrywa komunikacja wewntrzna
w organizacji. Na rysunku 1 przedstawiono formy komunikacji, które byy najczciej
stosowane przez badanych. Prawie poowa sporód badanych najczciej w procesie komunikacji wykorzystywaa poczt elektroniczn. Niewiele mniej (40%) wybierao form
bezporedni (twarz w twarz). W grupie tej znalazo si siedmiu dyrektorów, co stanowio 50% wszystkich badanych na tym stanowisku.
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Source:

Preferencje respondentów dotyczce form komunikacji
The respondents’ preferences concerning the form of communication
Badania wasne.
Self research.

Forma tradycyjna (pisemna) oraz intranet nie naleay do najczciej stosowanych
przez kadr zarzdzajc form komunikacji.
Najmniej stosowan form komunikacji przez kadr zarzdzajc Grupy Firm Kolporter bya forma tradycyjna (pisemna), któr zaznaczyo 75% osób (rys. 2). Wród tych
osób znalazo si 85% dyrektorów i 69% kierowników sporód wszystkich na tym stanowisku.
poczta
elektroniczna
0,0%
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(pisemna)
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Fig. 2.
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Source:
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Najmniej stosowane formy komunikacji
The least used forms of communication
Badania wasne.
Self research.

Komunikacja wewntrzna odgrywa istotne znaczenie w dziaaniach public relations.
Z przeprowadzonych bada wynika, e nie wszystkim pracownikom odpowiaday zaproponowane przez Grup Firm Kolporter formy komunikacji. A co pita badana osoba
bya niezadowolona z zaproponowanych form komunikacji, co moe skutkowa zym
przepywem informacji wewntrz rmy. Z kolei saba komunikacja wewntrzna spowoduje, e zaoone przez rm cele bd trudne do osignicia.
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PUBLIC RELATIONS W GRUPACH OTOCZENIA ZEWNTRZNEGO
Kadra zarzdzajca Grupy Firm Kolporter przywizuje du wag do wygldu zewntrznego zarówno swojego, jak swoich podwadnych. wiadcz o tym ich preferencje dotyczce tej kwestii. Dla 40% badanych wygld zewntrzny by bardzo istotny. Dla ponad poowy badanych (52,5%) znaczenie wygldu zewntrznego jest istotne,
a tylko dla 7,5% miao to znaczenie niezbyt istotne.
Wikszo respondentów wiedziaa o aktywnym udziale rmy w dziaaniach sponsorskich (70%). Kada spóka wchodzca w skad Grupy Firm Kolporter braa udzia
w sponsoringu. Oznacza to, e badani, którzy na to pytanie odpowiedzieli przeczco, byli
pracownikami o krótkim stau w danej spóce lub s niedoinformowani o przedsiwziciach swojej rmy.
Z badania wynika, e wród osób, które wiedziay o przedsiwziciach swoich rm
w zakresie sponsoringu, byo 10,7%, dla których sponsoring nie ma adnego wpywu
na dziaalno rmy. Dla pozostaych 89,3% sponsoring mia wpyw istotny lub bardzo
istotny.
W badaniu zadano pytanie o opini rmy na polskim rynku. Okazao si, e tylko
jedna osoba nie miaa na ten temat zdania, a analiza wyników pokazaa, e jest to osoba
niewiadoma stosowania narzdzi public relations. Pozostali uczestnicy badania uwaali,
e rma ma opini dobr lub bardzo dobr (rys. 3). I tak, Grupa Firm Kolporter miaa
opini bardzo dobr wedug 20% respondentów, a dobr wedug 77,5% respondentów.
Takie stanowisko kadry zarzdzajcej moe by wynikiem tego, e badani identy dobra
77,5%

bardzo dobra
20,0%

nie mam zdania
2,5%

Rys. 3.
Fig. 3.
ródo:
Source:

saba
0,0%

za
0,0%

Opinia rmy na polskim rynku wedug respondentów
The company’s reputation on the Polish market according to the respondents
Badania wasne.
Self research.

kuj si z rm, w której pracuj i jednoczenie tworz dobr atmosfer wewntrz rmy
wród swoich podwadnych. Wskutek tego wszyscy pracuj efektywniej, poniewa duo
atwiej jest osiga wyznaczone cele w dobrej i sympatycznej atmosferze.
W Grupie Firm Kolporter stosowane s róne formy public relations. Wedug kadry
zarzdzajcej Grupy Firm Kolporter, najczciej wykorzystywan form public relations
bya forma prasowa, a wskazao j 32,5% wszystkich uczestniczcych w badaniu. Wynika to z faktu, e dominujc dziaalnoci Grupy Firm Kolporter jest kolporta prasy.
Spóka Kolporter S.A., aby moga sprawnie funkcjonowa na rynku prasowym, musi
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nawizywa wspóprac z nowymi wydawcami i utrzymywa dobre relacje z obecnie
wspópracujcymi. Dlatego te forma prasowa bya wskazana przez co trzeci osob,
a form wydawnicz wskazao 15% sporód badanych. W duym stopniu wykorzystywane byy równie formy public relations w postaci internetu i spotka. Obie te formy wskazao 20% badanej populacji. Wród zaproponowanych form public relations znalazy si
trzy formy, które wedug badanych nie nale do grupy najczciej wykorzystywanych
form: forma pocztowa, zwiedzanie (drzwi otwarte) oraz sponsoring.
Z analizy przeprowadzonej w badaniu wynika, e tylko 27,5% respondentów nie spotkao si osobicie z negatywn postaw wobec Grupy Firm Kolporter. A 72,5% kierowników i dyrektorów przynajmniej raz usyszao osobicie ze zdanie na temat badanej rmy.
Wedug ankietowanych forma telewizyjna naleaa do najrzadziej wykorzystywanych
form public relations (rys. 4). Wedug 12,5% osób zbyt rzadko wykorzystywano form
w postaci zwiedzania (drzwi otwartych). Mimo e forma prasowa bya najczciej wykorzystywana, w Grupie Firm Kolporter znalazo si 10% osób, które uwaay, e forma ta
powinna by wykorzystywana czciej ni w chwili obecnej.
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40,0%

spotkania
2,5%

pocztowa
5,0%

internet
5,0%

upominkowa
5,0%
wiadczenia
charytatywne
5,0%

zwiedzanie
(drzwi otwarte)
12,5%

prasowa
10,0%

radiowa
7,5%

sponsoring
5,0%

Rys. 4. Rzadko wykorzystywane przez rm formy public relations
Fig. 4. Forms of public relations rarely applied by the company
ródo: Badania wasne.

Source: Self research.
Analizujc wyniki bada zaobserwowano równomierny rozkad preferencji respondentów do nastpujcych form public relations: sponsoring, wiadczenia charytatywne,
forma upominkowa (wobec klientów i pracowników), pocztowa oraz internet.
Z przeprowadzonej analizy wynika, e w Grupie Firm Kolporter wykorzystywane
s róne narzdzia public relations, jednak najczciej stosowanym bya forma prasowa.
Uwaaa tak co trzecia badana osoba, przy czym co ósmy respondent uwaa, e ta forma
jest zbyt czsto wykorzystywana przez Grup Firm Kolporter.
Okazao si równie, e a 40% badanych byo zdania, e narzdzie public relations
w postaci formy telewizyjnej jest zbyt rzadko stosowane przez rm. Biorc pod uwag
szeroki zakres dziaalnoci Grupy Firm Kolporter, naleaoby sprawdzi, czy moliwoci
zwizane ze stosowaniem narzdzi public relations s optymalnie w niej wykorzystywane.
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PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Wyniki przeprowadzonych bada wskazay na niewiadomie wykorzystywanie narzdzi public relations. Tylko co szósta osoba sporód badanych stosowaa je w sposób
wiadomy. Narzdzia public relations wiadomie stosowane byy przez co trzeci kobiet
i tylko przez co dziesitego mczyzn. Wynik ten okae si jeszcze bardziej zaskakujcy, gdy spojrzymy na niego z perspektywy biologiczno-spoecznej. Faktem powszechnie
znanym jest, e wród populacji mskiej poziom testosteronu jest zdecydowanie wyszy
ni w populacji kobiet. Im wyszy poziom testosteronu, tym wiksza skonno do zachowa agresywnych, a tym samym do ryzyka. Kobiety za zazwyczaj s ostrone w wyraaniu swojej opinii w sytuacjach kluczowych dla nich. Zdaniem autorów, niski poziom
wiadomoci moe wynika z maej ogólnej liczby zaznaczonych odpowiedzi w pytaniu
pierwszym. Podejcie to naley potraktowa jako asekuracyjne czy nawet obronne. Pytanie tylko, dlaczego osoby genetycznie zaprogramowane na podejmowanie ryzyka s
nastawione obronnie bardziej ni kobiety, które s mao skonne do ryzyka. Fakt ten
potguj siy uzyskanych wyników o niskiej wiadomoci mczyzn pomimo ich genetycznych uwarunkowa.
Z analizy przeprowadzonej w badaniu wynika, e dyrektorzy stosowali narzdzia PR
cakowicie niewiadomie. Jednym z powodów takiego wyniku moe by fakt, e public
relations jest przez dyrektorów traktowane jako uzupenienie dziaa zwizanych z marketingiem i reklam. Potwierdzeniem tego jest fakt, e co trzeci dyrektor przez pojcie
public relations kojarzy marketing, a co pity reklam. Najczciej stosowan form
public relations przez Grup Firm Kolporter bya forma prasowa.

PIMIENNICTWO
Budzyski W., 2006. Public relations. Zarzdzanie reputacj rmy. Wydawnictwo Poltext, Warszawa, 17.
Drzazga M., 2004. Systemy promocji przedsibiorstw na polskim rynku. Struktury i funkcjonowanie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach,
Katowice, 145.
Ncka E., 1999. Procesy uwagi [w:] Psychologia. Podrcznik akademicki. Psychologia ogólna, wyd.
1., T. 2. Red. J. Strelau, Gdaskie Wydawnictwa Psychologiczne, Sopot 1999, 77–78.

THE USE OF PUBLIC RELATIONS (PR) IN COMPANY’S COMMUNICATIVE
POLICY
Abstract. Public relations is becoming an indispensible element in every organizational
unit. The way as well as the scope of use of public relations are different in Polish companies. It is the result of how the company is run and the knowledge of the new trends in
public relations.
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The study is based on the ndings of the research carried in 2008 among the management
staff in Kolporter Group. The study attempts to indicate public relations tools used by the
management staff and to determine the extent of their conscious use by the management
staff.
Key words: public relations, consciousness, image, external and internal communication.
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