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Streszczenie 

Celem artykułu jest zaprezentowanie zestawu czynników, które wpływają na zaangażowanie 
firm przemysłowych w działania z zakresu public relations.Część zasadniczą stanowią wyniki 
badania odnoszące się do głównych sfer zadaniowych public relations i deklaracji menedżerów 
odnośnie podejmowanych działań w ich obrębie. W toku analiz zaobserwowano, że większy 
nacisk na kreowanie wizerunku kładą duże firmy (zatrudniające przynajmniej 250 
pracowników), ponadto posiadające odpowiednią strukturę organizacyjną (obecność jednostki 
marketingowej) oraz inwestujące w badania własne, służące lepszej ocenie sytuacji wyjściowej. 
W kwestii realizacji badań marketingowych (przynajmniej raz w całej historii funkcjonowania 
firmy) interesującym jest, że na tego typu inicjatywę zdecydowała się jedna trzecia małych firm 
(33,3%), ponad połowa średnich (56,5%) i prawie 70% dużych. 
 
Słowa-klucze: sfery zadaniowe public relations, firmy przemysłowe, badania rynkowe, wizerunek 
przedsiębiorstwa, marketing  
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Abstract 

Public relations task areas in industrial companies - analysis of test results 
 
The aim of the article is to present a set of factors that influence the involvement of industrial 
companies in public relations activities. The essential part are the results of the study referring to 
the main areas of public relations and activities undertaken within them, declared by managers. 
In the results of analyses, it was observed, that large companies (employing at least 250 
employees) give greater importance to image creation. Similarly, companies with a good 
organizational structure (presence of a marketing unit) and companies investing in own research 
(in order to better determine the state of the initial situation). It is interesting that one third of 
small enterprises (33.3%), over half of medium-sized (56.5%) and almost 70% large ones decided 
to implement marketing research (at least once in the entire history of the company's operation). 
 
Keywords: public relations task areas, industrial companies, market research, company image, 
marketing  
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ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE 

Niniejszy artykuł zawiera szczegółową analizę wyników pochodzących z dwóch bloków 
tematycznych szerokiego badania ilościowego zatytułowanego: Zakres i skuteczność działań 
marketingowych w firmach przemysłowych, które zrealizowane zostało w latach 2016-17 przez 
zespół badawczy EXACTO sp. z o.o. oraz pracowników Wydziału Ekonomii Uniwersytetu 
Rzeszowskiego.  
 Przedmiotem analizy objęto zakres działań podejmowanych przez firmy z sektora 
przetwórstwa przemysłowego w ramach głównych sfer zadaniowych public relations ze 
szczególnym uwzględnieniem aspektu badań wizerunkowych. Przez sfery zadaniowe public 
relations należy rozumieć kluczowe obszary zainteresowania przypisane PR.1 Są to 
wyodrębnione, spójne obszary w ramach których definiuje się zestawy narzędzi, przy 
współudziale których osiągnę są cele założone w strategii public relations. Jednostkę analizy 
stanowiły małe (10-49 pracowników), średnie (50-249 pracowników) oraz duże (250 i więcej 
pracowników) przedsiębiorstwa przemysłowe, które klasyfikacja PKD agreguje w sekcji C. 
Protokół badawczy przewidywał zastosowanie warstwowego doboru próby i uzyskanie 
reprezentatywnych wyników dla całej populacji. Jednakże podczas procesu ankietowania 
występowały poważne problemy aranżacyjne m.in. blokowanie kontaktu przez sekretariat 
firm, ogólny brak chęci do udzielania odpowiedzi, czy sama polityka firm uniemożliwiająca 
potencjalnym respondentom wzięcie udziału w badaniu oraz związane z obszernością 
ankiety, potrzebnym czasem na jej poprawne uzupełnienie, czy stopniem wyczerpalności 
bazy kontaktowej. Dlatego z uwagi na trudności w realizacji badania ilościowego wynikające 
głównie z niezwykle niskiego poziomu komunikacyjności docelowych podmiotów, 
konieczne było wdrożenie doboru kwotowo-celowego i zmniejszenie próby.  
 Ostatecznie udało się przeprowadzić 202 efektywne wywiady kwestionariuszowe. 
Wspomagany komputerowo wywiad CATI stanowił technikę badawczą przy wykorzystaniu 
narzędzia w formie standardowego kwestionariusza ankiety. Zebrany materiał empiryczny 
poddano analizie i eksploracji danych za pomocą programu statystycznego. 

CHARAKTERYSTYKA BADANYCH PODMIOTÓW 

W dalszej części artykułu przedstawiony został rozkład częstości kluczowych zmiennych 
ważnych z uwagi na konieczność zidentyfikowania działań firm w ramach głównych sfer 
zadaniowych public relations. Poszczególne opnie badanych będą różnicowane względem 
wyodrębnionej grupy czynników. Docelową zbiorowość respondentów stanowili 
pracownicy firm przemysłowych, którzy zajmują się w swojej pracy zawodowej promocją 
lub marketingiem. Były to przede wszystkim osoby decyzyjne, które posiadały kompetencje 
w zakresie udzielenia informacji dotyczących praktyk marketingowych w swoich firmach. 
Warto zauważyć, iż w badaniu nieznacznie dominowały firmy średnie (42,1%) przed 

1 D. Tworzydło, Public relations praktycznie, Wydawnictwo Newsline, Rzeszów 2017, s. 39. 
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małymi (40,1%). Relatywnie najmniejszy odsetek stanowiły firmy zatrudniające przynajmniej 
250 pracowników, co w pewien sposób odzwierciedla liczebność populacji generalnej przy 
uwzględnieniu kryterium wielkości zatrudnienia (17,8%). Uzyskane liczebności pozwalają 
na stosowanie procedury porównywania średnich i obliczeń procentowych, aczkolwiek bez 
możliwości uogólniania wyników badania na całą populację firm przemysłowych 
działających na polskim czy nawet regionalnym rynku. 
 Ważną informacją z uwagi na cel niniejszej analizy była ta dotycząca ogólnej diagnozy 
w ramach prowadzenia badań rynkowych i/lub marketingowych w badanych podmiotach. 
Co ciekawe odsetki procentowe w tym względzie rozkładają się niemal identycznie. 49,5% 
badanych firm odpowiedziało w sposób twierdzący na pytanie dotyczące badań, co w teorii 
może przemawiać na korzyść lepiej zorganizowanych procesów decyzyjnych związanych z 
działaniami w szeroko rozumianej sferze PR. Dlatego pytanie o to, czy w firmie były 
kiedykolwiek prowadzone badania rynkowe i/lub marketingowe będzie stanowiło jeden z 
punktów odniesienia w toku dalszych analiz. Zwłaszcza przy uwzględnieniu kryterium 
wielkości zatrudnienia. Grupę firm, które przeprowadzały badania rynkowe i/lub 
marketingowe pytano również o podmiot odpowiedzialny za ich realizację. Wśród nich 
ponad dwie trzecie zadeklarowało, że badania prowadzone były we własnym zakresie 
(67%). W przypadku 16% firm za projekty badawcze odpowiadały wynajęte firmy 
zewnętrzne. Podobny odsetek podmiotów (17%) zadeklarował, że badania realizował 
zarówno własny zespół badawczy, jak i specjalizujące się w tym ośrodki zewnętrzne. 
Powyższe dane jednoznacznie wskazują, że jeżeli firmy decydują się na marketingowe 
projekty badawcze, to w większości przypadków realizują je przy wykorzystaniu własnych 
zasobów ludzkich np. dedykowane działy czy komórki ewaluacyjne. 
 Jeżeli ankietowane firmy decydują się na badania rynkowe i/lub marketingowe to 
zdecydowanie częściej prowadzą je we własnym zakresie. Z rozkładu częstości wynika, że 
przynajmniej raz w roku na tego typu przedsięwzięcie decyduje się 28,2% firm. Z kolei 
niespełna 8% firm powierza realizację badań zewnętrznym ośrodkom (łączny odsetek 
odpowiedzi „raz w roku” i „częściej niż raz w roku”). Powyższy rozkład częstości wskazuje, 
że oceniane podmioty kładą niewielki nacisk na sferę realizacji badań, co potwierdzają 
skrajne odpowiedzi „brak tego typu działań” w ramach obu testowanych wariantów: we 
własnym zakresie (58,4%) oraz przez firmy zewnętrzne (83,7%).  
Wykres 1. Częstotliwość prowadzenia badań rynkowych i/lub marketingowych przez firmy, 
N=202 (w  %)  
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego 
 
Wyliczona średnia częstotliwość prowadzenia badań, mierzona na skali od 0 do 3, gdzie 0-
brak działania, 1-radziej niż raz do roku, 2-razy w roku, 3-cześciej niż raz w roku przyjmuje niskie 
wartości szczególnie w wymiarze badań realizowanych przez wynajęte firmy zewnętrzne 
(średnia 0,27). Średnia dla wykonywania badań we własnym zakresie oscyluje na poziomie 
0,86. 
 Analizując w dalszym ciągu zmienne metryczkowe badane firmy w większości 
przypadków działają na rynku od ponad 15 lat (89,6%). Firmy funkcjonujące w przedziale 
od 11 do 15 lat stanowiły 6,4% badanych, od 6 do 10 lat 3% badanych, zaś do 5 lat – takich 
podmiotów w badaniu był 1%. Taki stan rzeczy deklarowało 9 na dziesięciu ankietowanych 
pracowników. Uwzględnienie okresu funkcjonowania firmy na rynku będzie istotne przy 
pomiarze zaangażowania firm w poszczególne sfery zadaniowe public relations. Na 
potrzeby analiz z powyższego rozkładu stworzone zostaną dwie kategorie firm, tzn. 
działających na rynku do 15 lat wstecz oraz powyżej tego okresu. Taka procedura 
zagwarantuje uzyskanie liczebności oczekiwanych i pozwoli zweryfikować, która kategoria 
zwraca większą uwagę na budowę swojego wizerunku poprzez działania w danych 
komponentach PR.  
 W kwestionariuszu pytano także o podmiot odpowiadający za prowadzenie działań 
marketingowych. W większości firm zajmuje się tym dedykowana jednostka ds. marketingu 
(41,1%). Taki stan rzeczy charakteryzuje dwie piąte badanych podmiotów. Natomiast w 
przypadku 28,7% firm zadania marketingowe spoczywają na barkach właściciela lub 
zarządu. Trzecią najczęściej pojawiającą się odpowiedzią w tej kwestii był dział sprzedaży 
(25,2%). Te trzy kategorie będą stanowiły istotny czynnik różnicujący w dalszych analizach. 
Dwie pozostałe zostaną wykluczone z uwagi na zbyt małe liczebności: firma zewnętrzna 
(0,5%) oraz inny sposób organizacji (4,5%). 
 

58,4 

13,4 12,4 15,8 

83,7 

8,4 5,4 2,5 

Brak tego typu działań Rzadziej niż raz do
roku

Raz w roku Częściej niż raz w roku

Badania we własnym zakresie Badania realizowane przez firmę zewnętrzną
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BADANIA W FIRMACH 

Obszar badań i analiz stanowi niezwykle ważny aspekt wspierający ogół decyzji 
marketingowych przedsiębiorstw. Ich realizacja pozwala uzyskać ważne z punktu widzenia 
firmy informacje, np. definiować problemy czy identyfikować obszary wymagające 
poprawy. Należy także pamiętać, że badania marketingowe pozwalają określić, które z 
narzędzi PR mają największy wpływ na działanie firmy i jej odbiór przez otoczenie. Dzięki 
nim można precyzyjniej dobrać sposoby prowadzenia komunikacji z klientami i grupami 
interesu tak, aby w sposób optymalny odpowiadał ich potrzebom. Ponadto badania 
pozwalają dostrzec trendy, które mogą okazać się istotnymi z punktu widzenia obserwatora. 
Dlatego warto sprawdzić, czy podejmowanie konkretnych działań w testowanych sferach 
zdaniowych PR jest uzależnione od częstotliwości prowadzenia badań – zarówno tych 
ogólnych o charakterze marketingowym jak i wizerunkowym. W związku z powyższym 
pytanie o prowadzenie badań rynkowych i/lub marketingowych poddano dalszej 
eksploracji.  
 Wyniki wykazały, że na realizację badań rynkowych częściej decydują się firmy 
przemysłowe, których dominującym asortymentem są produkty okresowego zakupy, gdzie 
ich nabycie wymaga dłuższego wyboru przez kupujących. Ponad połowa przedsiębiorstw o 
takim profilu (52,1%)  miała w swojej historii wykonywane badania rynkowe i/lub 
marketingowe. Natomiast w grupie firm, które oferują produkty podstawowe i częstego 
zakupu dominowały odpowiedzi przeczące (57,4%). 
 
Tabela 1. Wykonywanie badań rynkowych i/lub marketingowych względem dominującej kategorii 
asortymentu (w %) 
 

Czy w firmie były kiedykolwiek 
prowadzone badania rynkowe 
i/lub marketingowe? 

Dominujący asortyment 
produktów 
Częstego 
zakupu, 
podstawowe 

Okresowego 
zakupu 

N=61 N=141 
Tak 42,6 52,1 

Nie 57,4 47,5 

Ogółem 100,0 100,0 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego 
 
Wielkość firmy różnicuje deklaracje respondentów dotyczące prowadzenia badań 
rynkowych i/lub marketingowych. Zaobserwowano zależność statystyczną ukazującą, że im 
większa firma, tym częściej podejmuje ona działania na płaszczyźnie badawczej. Może to być 
wynikiem zwiększonej świadomości menedżerów w tym zakresie, potrzeb wynikających z 
konieczności uzupełnienia luki w zakresie posiadanych danych, czy w końcu 
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dotychczasowych doświadczeń kadry menedżerskiej podejmującej decyzje w oparciu nie 
tylko o intuicję ale również zbiór danych. W powyższym pytaniu najwyższy odsetek 
twierdzących odpowiedzi występuje w grupie podmiotów zatrudniających przynajmniej 250 
pracowników – 69,4%, zaś najniższy w małych firmach, gdzie zatrudnionych jest mniej niż 
50 osób – 33,3%. W firmach średnich badania prowadzone były w 56,5% badanych 
podmiotów. Natomiast siła związku między zmiennymi jest słaba, co potwierdza wartość 
współczynnika V-Cramera (0,280).  
 

Tabela 2. Podmiot odpowiadający za realizację badań z uwagi na wielkość firmy (w %)2 
 

Kto prowadzi badania w firmie? 

Wielkość firmy 

Mała Średnia Duża 

N=27 N=48 N=25 
Własny zespół  77,8 70,8 48,0 

Wynajęta firma zewnętrzna 11,1 12,5 28,0 
Własny zespół oraz firma 
zewnętrzna 

11,1 16,7 24,0 

Ogółem 100,0 100,0 100,0 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego 

 
Firmy małe i średnie decydując się na badania częściej korzystają z własnych zasobów, 
aniżeli duże podmioty. Im większa firma, tym częściej zleca projekt badawczy na zewnątrz. 
W grupie dużych firm odnotowano relatywnie najwyższy odsetek wskazań przy 
odpowiedzi „wynajęta firma zewnętrzna” – 28%. Zapewne jest to warunkowane kwestiami 
ekonomicznymi, gdyż realizacja badań przez profesjonalne ośrodki jest o wiele bardziej 
kosztowna, przez co niewiele małych i średnich firm może sobie na nią pozwolić. Może to 
także wynikać z faktu, iż duże firmy wiele aktywności outsourcują, szczególnie te które nie 
są kluczowymi elementami strategicznego zarządzania. 
 Pomiar odpowiedzi w pytaniu o częstotliwość prowadzenia badań umożliwił 
wdrożenie procedury porównywania średnich względem interesujących czynników 
różnicujących. Wykorzystana została czterostopniowa skala od 0-brak działania do 3-
działanie podejmowane z największą częstotliwością. Dane zawarte w poniższym 
zestawieniu wykazały ciekawe prawidłowości. Wraz z wielkością zatrudnienia wzrasta 
wartość średniej dotycząca zarówno realizacji badań we własnym zakresie, jak również 
przez wynajęte ośrodki zewnętrzne. W związku z tym wzrasta także ogólny poziom 
realizacji badań w poszczególnych kategoriach porządkowych, który stanowi średnią 

2 Analiza uwzględnia wyłącznie firmy, które miały realizowane badania rynkowe i/lub marketingowe 
w swojej historii. 
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arytmetyczną dwóch testowanych wymiarów. Dodatkowo test Kruskala-Wallisa wskazał na 
istotną statystycznie zależność między grupami (p=0,012 – badania we własnym zakresie 
oraz p=0,000 – badania prowadzone przez firmy zewnętrzne). 
 Im dłużej firma przemysłowa funkcjonuje na rynku, tym częściej podejmuje decyzje o 
konieczności przeprowadzenia badań rynkowych i/lub marketingowych. Jednakże tylko w 
przypadku badań realizowanych przez wynajęte firmy zewnętrzne test U Manna-Whitneya 
okazał się być istotnym statystycznie (p=0,034). Wykorzystanie zmiennej określającej poziom 
natężenia konkurencji w branży jako czynnika różnicującego wykazało, że wyższe średnie w 
przypadku badań wykonywanych we własnym zakresie występują w firmach, które mają 
wielu konkurentów na rynku. Z kolei w przypadku zlecania badań na zewnątrz sytuacja jest 
diametralnie inna, gdyż w kategorii „brak konkurencji” średnia jest najwyższa, a dodatkowo 
stwierdzono, że zależność ta jest istotna statystycznie (p=0,012). 
 Dominujący asortyment oferowanych produktów nie warunkuje częstotliwości 
prowadzenia badań w żadnym z dwóch testowanych wymiarów. Natomiast bardziej 
istotnym czynnikiem jest sam podmiot odpowiadający za realizację zadań marketingowych. 
Jak można było przewidzieć, w przypadku obecności dedykowanej jednostki marketingowej 
średnia częstotliwość jest relatywnie najwyższa. Przy badaniach realizowanych przez 
wynajęte podmioty test Kruskala-Wallisa wykazał zależność statystyczną (p=0,011). 
Częstotliwość prowadzenia badań w ankietowanych firmach oscyluje na względnie niskim 
poziomie, aczkolwiek w przypadku dużych firm oraz tych, gdzie działają dedykowane 
jednostki marketingowe średnie są wyższe względem pozostałych analizowanych kategorii.  

SFERY ZADANIOWE PUBLIC RELATIONS 

Część zasadniczą raportu stanowią wyniki odnoszące się do sfer zadaniowych PR  
i deklaracji podejmowanych działań w ich obrębie przez firmy przemysłowe. Pomiar miał 
charakter dychotomiczny, a respondenci wybierali spośród dwóch odpowiedzi „tak” lub 
„nie”. Badaniu poddany został stopień w jakim firmy angażują się w poszczególne elementy 
PR. Na potrzeby badania wyszczególnionych zostało 8 sfer zadaniowych, które zostały 
następnie opisane krótką charakterystyką: 
 Eventy – organizacja firmowych imprez promocyjnych to działanie, które pomaga 
budować pozytywny wizerunek firmy, a także ma wpływ na relacje jakie zachodzą 
pomiędzy i wewnątrz grup interesariuszy. 
 Wewnętrzny PR – praca nad dobrymi relacjami z pracownikami przekłada się na 
zmniejszenie zagrożenia wybuchem np. kryzysu wewnętrznego lub konfliktów. Wysoka 
jakość procesów komunikacyjnych jest gwarantem dobrej współpracy zespołu, który 
wykazuje wysoki poziom lojalności i aktywnie reprezentuje firmę w otoczeniu zewnętrznym 
(ambasadorzy marki). 
Media Relations – komunikacja na linii firma-media powinna być realizowana w obu 
kierunkach. Ważna w tego typu kontaktach jest wiadomość zwrotna, tzw. feedback, który 
przedstawia firmę jako wiarygodną i pozytywnie nastawioną do klienta.  
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 Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi – zespół działań podejmowanych przez firmę 
w przypadku wystąpienia kryzysu lub w fazie przygotowania to potencjalnych problemów. 
Wykorzystywaną strategią jest przygotowanie planu komunikacyjnego na wypadek różnych 
scenariuszy kryzysowych (zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych). 
 Sponsorowanie – wspieranie przedsięwzięć, bardziej lub mniej związanych z 
działalnością firmy i mogących poprawić jej wizerunek. Wachlarz tego typu działalności jest 
bardzo szeroki – od sponsorowania jednostek (sportowców, artystów), przez akcje 
charytatywne, czy wydarzenia kulturalne lub sportowe.  
 Relacje w Internecie – to sfera agregująca zbiór wszystkich działań firmy 
skierowanych w stronę potencjalnych i faktycznych interesariuszy w sieci internetowej. Na 
te relacje składa się między innymi zarządzanie wizerunkiem na serwisach 
społecznościowych lub na stronie internetowej firmy, aktywność na specjalistycznych forach 
itp. 
 Relacje inwestorskie – zadania związane z budowaniem relacji z inwestorami 
instytucjonalnymi, indywidualnymi, analitykami i przedstawicielami rynku finansowego. 
Tego typu interesariusze potrzebują bardzo specyficznych informacji o firmie, najczęściej 
w kontekście sposobu funkcjonowania i pozycji firmy na tle branży. 
 Tożsamość firmy (corporate identity) – to zespół cech (atrybutów i wartości) 
odróżniający firmę od konkurencji. Prawidłowo zbudowana tożsamość skutecznie wzbudza 
zaufanie klientów i wzmacnia pozycję na rynku np. poprzez system identyfikacji wizualnej. 
 
Wykres 2. Czy Pana/i firma podejmuje działania w niżej wymienionych sferach zadaniowych public 
relations? N=202 (w %) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego 

Wykres nr 2 prezentuje częstotliwość podejmowania działań w ramach analizowanych sfer 
zadaniowych PR. W odniesieniu do czterech obszarów PR badane podmioty częściej 
wybierały odpowiedzi twierdzące niż przeczące. Taki stan rzeczy dotyczy przede wszystkim 
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podejmowania relacji w Internecie, co jest warunkowane tym, iż ostatnimi czasy znacznie 
zyskuje na znaczeniu komercyjna rola Internetu w działaniach promocyjnych. Co więcej tego 
typu przedsięwzięcia są relatywnie tańsze w stosunku do innych poddanych analizie sfer 
zadaniowych PR. Działania w tej sferze podejmuje prawie trzy na pięć badanych 
podmiotów. Drugi w zestawieniu jest sponsoring (53,5%). Ponad połowa firm zadeklarowała 
również, iż podejmuje działania związane z budową pozytywnego wizerunku firmy 
poprzez realizację zadań związanych z tożsamością firmy i organizacją wydarzeń. Przy 
obszarze media relations oraz wewnętrznego PR odsetek odpowiedzi twierdzących 
nieznacznie przekroczył dwie piąte ogółu. Natomiast stosunkowo najrzadziej firmy 
przemysłowe podejmują działania związane z zarządzaniem kryzysowym (32,3%) oraz 
budową relacji inwestorskich (29,2%). 
 Sprawdzenia wymaga, czy wielkość firmy i jednostka odpowiedzialna za działania 
marketingowe warunkują częstotliwość podejmowania działań w obszarze public relations. 
Doprecyzowania wymaga fakt, iż w analizach przy zmiennej określającej jednostkę 
prowadząca działania marketingowe w firmie, dane uwzględniają trzy najliczniej 
reprezentowane kategorie. 
 
Tabela 3. Podejmowanie działań w ramach sfery dotyczącej wydarzeń, akcji (eventów) względem 
wielkości firmy i  jednostki odpowiedzialnej za działania marketingowe (w %) 
 

Czy Pana/i firma 
podejmuje działania 
w ramach sfery 
związanej z eventami? 

Wielkość firmy3 
Podmiot prowadzący działania 
marketingowe w firmie4 

Mała Średnia Duża 

Właściciel 
lub 
członek 
zarządu 

Dział 
sprzedaży 

Jednostka 
ds. 
marketing
u 

N=81 N=85 N=36 N=58 N=51 N=83 
Tak  37,0 52,9 75,0 29,3 52,9 63,9 

Nie 63,0 47,1 25,0 70,7 47,1 36,1 

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego 
 
Zarówno wielkość firmy jak i podmiot prowadzący działania marketingowe to zmienne, 
które różnicują deklaracje z zakresu podejmowania działań w ramach organizacji wydarzeń. 
Im większa firma, tym częściej decyduje się na organizację eventów. W przypadku 75% 
dużych firm padły twierdzące odpowiedzi na powyższe pytanie. Dane uwidaczniają trend 
rosnący w ramach trzech następujących po sobie kategorii określających poziom 
zatrudnienia. Natomiast obecność w firmie jednostki ds. marketingu wpływa na częstsze 

3 chi-kwadrat=14,720; df=2; p=0,001 
4 chi-kwadrat=16,462; df=2; p=0,000 
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podejmowanie działań w ramach sfery związanej z eventami. W pozostałych dwóch grupach 
odsetek ten jest relatywnie niższy. Podkreślenia wymaga, że jeśli za działania marketingowe 
w firmie odpowiada właściciel lub członek zarządu to takie przedsiębiorstwa częściej 
odpowiadały przecząco. Może to wynikać z faktu, że zarówno właściciel jak i członek 
zarządu mają dużą rozpiętość pozostałych obowiązków i nie zawsze odpowiednie 
kompetencje, aby wprowadzać w życie działania związane z eventami, które wymagają 
znacznego nakładu czasu i wcześniejszego doświadczenia. 
 
Tabela 4. Podejmowanie działań w ramach sfery dotyczącej wewnętrznego PR względem wielkości 
firmy i  jednostki odpowiedzialnej za działania marketingowe (w %) 
 

Czy Pana/i firma 
podejmuje działania 
w ramach sfery 
zadaniowej związanej 
z wewnętrznym PR? 

Wielkość firmy5 
Podmiot prowadzący działania 
marketingowe w firmie 

Mała Średnia Duża 

Właściciel 
lub 
członek 
zarządu 

Dział 
sprzedaży 

Jednostka 
ds. 
marketing
u 

N=81 N=85 N=36 N=58 N=51 N=83 
Tak  38,3 37,6 61,1 36,2 43,1 47,0 

Nie 61,7 62,4 38,9 63,8 56,9 53,0 

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego 
 
Firmy zatrudniające przynajmniej 250 pracowników częściej deklarowały, że podejmują 
działania mające na celu budowę właściwego wizerunku organizacji w oczach jej 
pracowników i ich bliskiego otoczenia (wewnętrzny PR). Wyniki potwierdziły, że duże 
podmioty przywiązują większą wagę do podnoszenia jakości procesów komunikacyjnych, 
aniżeli średnie czy małe firmy. W dwóch ostatnich grupach dominowały odpowiedzi „nie”. 
Natomiast nie zaobserwowano zależności pomiędzy podejmowaniem działań w ramach 
wewnętrznego PR a podmiotem odpowiedzialnym za marketing w firmie. W każdej z trzech 
wyodrębnionych grup dominowały odpowiedzi przeczące, aczkolwiek obecność 
dedykowanej jednostki ds. marketingu przemawia za względnie wyższą częstotliwością 
podejmowania działań w tej sferze zadaniowej PR. Taki stan rzeczy może warunkować 
specjalizacja zadaniowa w prowadzeniu trwałych i ciągłych form komunikacji z 
pracownikami. Co więcej, tego typu jednostki najczęściej występują w dużych firmach, gdzie 
dbanie o dobry PR wśród pracowników jest równie istotne dla bezpieczeństwa i trwałości 
firmy, jak wśród innych grup interesariuszy (70,6% - firmy duże, 53,1% - firmy średnie, 
20,8% - firmy małe)6. 

5 chi-kwadrat=6,517; df=2; p=0,038 
6 chi-kwadrat=43,429; df=4; p=0,000; V-Cramera=0,336 
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Tabela 5. Podejmowanie działań w ramach sfery dotyczącej media relations względem wielkości 
firmy i  jednostki odpowiedzialnej za działania marketingowe (w %) 
 

Czy Pana/i firma 
podejmuje działania 
w ramach sfery 
zadaniowej związanej 
z media relations? 

Wielkość firmy7 
Podmiot prowadzący działania 
marketingowe w firmie 

Mała Średnia Duża 

Właściciel 
lub 
członek 
zarządu 

Dział 
sprzedaży 

Jednostka 
ds. 
marketing
u 

N=81 N=85 N=36 N=58 N=51 N=83 
Tak  40,7 32,9 66,7 34,5 39,2 49,4 

Nie 59,3 67,1 33,3 65,5 60,8 50,6 

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego 
 
Dwie trzecie dużych firm przemysłowych podejmuje działania związane ze sferą media 
relations. Interesującym jest fakt, że małe podmioty częściej odpowiadały twierdząco na 
powyższe pytanie w stosunku do średnich przedsiębiorstw. Zaobserwowaną zależność 
potwierdził odpowiedni test statystyczny. Jeżeli w firmie funkcjonuje jednostka ds. 
marketingu to częściej, niemal w połowie przebadanych przypadków, podejmowane są 
działania komunikacyjne na linii firma-media. Niemniej jednak w każdym z trzech modeli 
zaobserwowano przewagę wskazań na odpowiedź „nie”. Może być to spowodowane 
brakiem zapotrzebowania na kontakt z mediami wśród większości z tych firm. Przede 
wszystkim dotyczy to małych i średnich firm zajmujących się produkcją i sprzedażą na 
ograniczoną skalę.     
 
  

7 chi-kwadrat=11,901; df=2; p=0,003 
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Tabela 6. Podejmowanie działań w ramach sfery dotyczącej zarządzania kryzysowego względem 
wielkości firmy i  jednostki odpowiedzialnej za działania marketingowe (w %) 
 

Czy Pana/i firma 
podejmuje działania 
w ramach sfery 
zadaniowej związanej 
z zarządzaniem sytuacją 
kryzysową? 

Wielkość firmy8 
Podmiot prowadzący działania 
marketingowe w firmie 

Mała Średnia Duża 

Właściciel 
lub 
członek 
zarządu 

Dział 
sprzedaży 

Jednostka 
ds. 
marketing
u 

N=81 N=85 N=36 N=58 N=51 N=83 
Tak  22,2 32,9 52,8 27,6 31,4 36,1 

Nie 77,8 67,1 47,2 72,4 68,6 63,9 

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego 
 
Im firma zatrudnia więcej pracowników, tym częściej podejmowane są działania w ramach 
zarządzania kryzysowego. Taka prawidłowość ściśle związana jest z większym 
prawdopodobieństwem wystąpienia kryzysu w dużych przedsiębiorstwach o rozbudowanej 
strukturze organizacyjnej. Stąd zasadnym jest przypuszczenie, że duże podmioty są bardziej 
świadome konieczności opracowania, wdrażania i aktualizowania planów kryzysowych. 
Dodatkowo jest to jedyna kategoria, gdzie odsetek wskazań na odpowiedź twierdzącą 
przekroczył 50%. W przypadku podmiotu odpowiadającego za firmowy marketing nie 
zaobserwowano istotnie statystycznych różnic. Niemniej jednak w firmach, w których działa 
dedykowana jednostka zajmująca się obszarami marketingu poziom odpowiedzi 
twierdzących był względnie wyższy.  
 
  

8 chi-kwadrat=10,701; df=2; p=0,005 
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Tabela 7. Podejmowanie działań w ramach sfery dotyczącej sponsoringu względem wielkości firmy i  
jednostki odpowiedzialnej za działania marketingowe (w %) 
 

Czy Pana/i firma 
podejmuje działania 
w ramach sfery 
zadaniowej związanej 
z sponsoringiem? 

Wielkość firmy9 
Podmiot prowadzący działania 
marketingowe w firmie10 

Mała Średnia Duża 

Właściciel 
lub 
członek 
zarządu 

Dział 
sprzedaży 

Jednostka 
ds. 
marketing
u 

N=81 N=85 N=36 N=58 N=51 N=83 
Tak  37,0 56,5 83,3 41,4 49,0 66,3 

Nie 63,0 43,5 16,7 58,6 51,0 33,7 

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego 
 
Sponsorowanie przedsięwzięć to sfera, która jest znacznie lepiej rozwinięta w dużych 
firmach względem średnich i małych. Sponsoring firmowy występuje w ponad czterech na 
pięć firm, które zatrudniają przynajmniej 250 pracowników. W podmiotach, gdzie 
zatrudnienie waha się w przedziale 50-249 tenże odsetek oscyluje na poziomie 57%, zaś w 
mniejszych podmiotach przekracza tylko jedną trzecią wskazań w ramach tej grupy. 
Zaobserwowane różnice są istotne statystycznie. Natomiast jeżeli w firmie działa 
dedykowana jednostka marketingowa, tym samym zwiększa się zaangażowanie firmy w 
sferę zadaniową PR związaną ze sponsoringiem – 66,3%. W dwóch pozostałych grupach 
odsetki nie przekraczają połowy wskazań. Samo istnienie w firmie dedykowanej jednostki 
zajmującej się wyłącznie marketingiem może sugerować zapotrzebowanie przedsiębiorstwa 
na różnego typu działania promocyjne. Jedną z gałęzi działań promocyjnych jest 
sponsorowanie różnego typu wydarzeń lub konkretnych osób w celu zbudowania 
pozytywnego wizerunku w oczach otoczenia firmowego. 
  

9 chi-kwadrat=22,003; df=2; p=0,000 
10 chi-kwadrat=9,258; df=2; p=0,010 
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Tabela 8. Podejmowanie działań w ramach sfery dotyczącej relacji w Internecie względem wielkości 
firmy i jednostki odpowiedzialnej za działania marketingowe (w %) 
 

Czy Pana/i firma 
podejmuje działania 
w ramach sfery 
zadaniowej związanej 
z budową relacji w 
Internecie? 

Wielkość firmy11 
Podmiot prowadzący działania 
marketingowe w firmie12 

Mała Średnia Duża 

Właściciel 
lub 
członek 
zarządu 

Dział 
sprzedaży 

Jednostka 
ds. 
marketing
u 

N=81 N=85 N=36 N=58 N=51 N=83 
Tak  53,1 56,5 77,8 46,6 52,9 71,1 

Nie 46,9 43,5 22,2 53,4 47,1 28,9 

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego 
 
Częstotliwości podejmowania relacji w Internecie sprzyja wielkość firmy (najwyższy odsetek 
w dużych podmiotach) oraz obecność dedykowanej jednostki marketingowej. W obu 
kategoriach odpowiedzi twierdzące „tak” pojawiły się w ponad dwóch trzecich 
przypadków. Zdiagnozowano istotnie statystycznie różnice między zmiennymi przy obu 
czynnikach różnicujących. Taki stan rzeczy oznacza, że aktywność firmy w Internecie 
uzależniona jest w dużej mierze od możliwości przerobowych poszczególnych zespołów i 
przedmiotu ich zadań. Ponadto zagadnienie budowy relacji w Internecie jest na tyle 
szerokie, że można zawrzeć w nim dużą gamę narzędzi, którymi przedsiębiorstwo może się 
posłużyć, i przez co ta forma komunikacji jest dość popularna. W tym przypadku także 
firmy, w których do zarządzania marketingiem dedykuje się specjalne jednostki najczęściej 
korzystają z Internetu jako narzędzia do budowania relacji. 
 
  

11 chi-kwadrat=6,638; df=2; p=0,036 
12 chi-kwadrat=9,488; df=2; p=0,009 
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Tabela 9. Podejmowanie działań w ramach sfery dotyczącej relacji inwestorskich względem wielkości 
firmy i  jednostki odpowiedzialnej za działania marketingowe (w %) 
 

Czy Pana/i firma 
podejmuje działania 
w ramach sfery 
zadaniowej związanej 
z budową relacji 
inwestorskich? 

Wielkość firmy13 
Podmiot prowadzący działania 
marketingowe w firmie 

Mała Średnia Duża 

Właściciel 
lub 
członek 
zarządu 

Dział 
sprzedaży 

Jednostka 
ds. 
marketing
u 

N=81 N=85 N=36 N=58 N=51 N=83 
Tak  21,0 28,2 50,0 20,7 27,5 32,5 

Nie 79,0 71,8 50,0 79,3 72,5 67,5 

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego 
 
Kolejny raz wielkość firmy okazała się być istotną zmienną niezależną, która wpływa na 
podejmowanie działań w sferze public relations. Tym razem zależność zaobserwowano  
w związku z kwestią relacji inwestorskich. Częściej tego typu zadania realizują firmy duże 
(50%) przed średnimi (28,2%) i małymi (21%). W przypadku drugiego z czynników 
różnicujących – podmiot marketingowy – nie zaobserwowano statystycznie potwierdzonych 
różnic. Niemniej jednak z rozkładu procentowego widać, że budowie relacji z inwestorami 
sprzyja obecność jednostki ds. marketingu w firmie. Ta kategoria uzyskała o 5 punktów 
procentowych więcej niż druga w kolejności tj. dział sprzedaży i o 12 punktów 
procentowych więcej niż w przypadku sytuacji, gdy za zadania marketingowe 
odpowiedzialny jest właściciel lub członek zarządu firmy. Takie wyniki mogą świadczyć o 
tym, że małe i średnie firmy najczęściej nie przykładają wagi do działań mających na celu 
budowanie relacji inwestorskich, albo robią to nieświadomie. Duże firmy mogą mieć 
problemy z większą ilością interesariuszy, o których relacje muszą dbać. W tym przypadku 
także sprawdza się dedykowana jednostka do spraw marketingu odpowiadająca także za 
działania związane z budową relacji inwestorskich. 
  

13 chi-kwadrat=10,213; df=2; p=0,006 

54 
 

                                                      



Naukowy Przegląd Dziennikarski Nr 2/2018 
Journalism Research Review Quarterly  
 

Tabela 10. Podejmowanie działań w ramach sfery dotyczącej tożsamości firmy względem wielkości 
firmy i jednostki odpowiedzialnej za działania marketingowe (w %) 
 

Czy Pana/i firma 
podejmuje działania 
w ramach sfery 
zadaniowej związanej 
z budową tożsamości 
firmy? 

Wielkość firmy14 
Podmiot prowadzący działania 
marketingowe w firmie15 

Mała Średnia Duża 

Właściciel 
lub 
członek 
zarządu 

Dział 
sprzedaży 

Jednostka 
ds. 
marketing
u 

N=81 N=85 N=36 N=58 N=51 N=83 
Tak  42,0 54,1 66,7 34,5 51,0 59,0 

Nie 58,0 45,9 33,3 65,5 49,0 41,0 

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego 
 
Działania identyfikacyjne firmy z otoczeniem zewnętrznym najczęściej podejmują 
przedsiębiorstwa duże (66,7%) w ramach czynnika uwzględniającego wielkości firmy oraz te 
z funkcjonującą jednostką ds. marketingu (59%). Dodatkowo ponad połowa firm średnich 
oraz podmiotów, w których działania marketingowe prowadzi dział sprzedaży odpowiadała 
twierdząco jeśli chodzi o podejmowanie działań związanych z budową tożsamości firmy na 
rynku. Stosunkowo wysokie wyniki wszystkich kategorii określających wielkość firmy 
świadczą o zaangażowaniu nawet małych i średnich przedsiębiorstw w budowę tożsamości.  
Oprócz dwóch kluczowych zmiennych niezależnych wykorzystanych do konstrukcji 
powyższych tabel krzyżowych ukazujących w sposób dychotomiczny podejmowanie 
konkretnych zadań w ramach PR, przeprowadzono także inne analizy, które pozwoliły 
wyciągnąć następujące wnioski: 
 Stopień natężenia konkurencji w branży wymusza na firmach podejmowanie działań 
w ramach sfery zadaniowej związanej z media relations. Im wyższy poziom, tym częstsza 
współpraca z mediami. 
 Firmy, które zadeklarowały, iż realizowane były dla nich badania rynkowe i/lub 
marketingowe częściej podejmują działania w poszczególnych sferach zadaniowych PR 
(każdej z ośmiu testowanych). Dodatkowo test statystyczny wykazał zależność w przypadku 
eventów (p=0,003) i sponsoringu (p=0,034). W tych dwóch sytuacjach uzasadnione jest 
twierdzenie, że wiedza uzyskana z raportów badawczych ma przełożenie na konkretne 
działania praktyczne w danych sferach zadaniowych PR. 
 Podczas kolejnych analiz sprawdzono czy podejmowanie konkretnych działań public 
relations jest powiązane z realizacją badań wizerunkowych w firmach przemysłowych. 
Prowadzenie tychże badań ma wpływ na podejmowanie działań w ramach testowanych sfer 

14 chi-kwadrat=6,490; df=2; p=0,039 
15 chi-kwadrat=8,297; df=2; p=0,016 
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zadaniowych public relations. W każdej z ośmiu kategorii deklarowany poziom 
zaangażowania się firmy w dane sfery zadaniowe PR jest relatywnie wyższy wśród tych, 
które prowadziły lub zlecały badania wizerunkowe w ciągu 5 ostatnich lat. To może być 
efektem większej świadomości i zrozumienia potrzeb wśród menedżerów. Największe 
różnice procentowe zaobserwowano w ramach zarządzania kryzysowego, relacji 
inwestorskich i sponsoringu (w każdym aspekcie różnica przekracza 22 punkty 
procentowe). Dodatkowo w trzech powyższych aspektach odpowiedni test statystyczny 
wykazał istotny związek między zmiennymi. Najchętniej podejmowanymi zadaniami w 
ramach public relations przez firmy, które inwestowały w badania wizerunkowe są te 
wpisujące się w płaszczyznę sponsoringu i relacji w Internecie (73,1% w każdej kategorii). 
Bardziej zaawansowane analizy pozwoliły poznać ogólny poziom zaangażowania badanych 
firm przemysłowych w działania public relations, które determinują kształtowanie 
stosunków z ich otoczeniem oraz wpływają na budowę wizerunku. W kwestionariuszu za 
pomocą skali dychotomicznej – 0-brak działania, 1-działania są podejmowane – testowano  
8 głównych sfer zadaniowych PR. Poprzez procedurę rekodowania zaprojektowano nową 
zmienną analityczną, której wartość wpisuje się w przedział od 0 do 8 punktów dla każdego 
badanego podmiotu. Wynik odzwierciedla w ilu sferach firma podejmuje działania. 
 
Wykres 3. Ogólna liczba sfer zadaniowych PR w ramach których badane podmioty podejmują 
działania, N=202 (w %) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego 
 
Tylko co dwudziesta badana firma deklaruje kompleksowość działań w ramach wszystkich 
wyszczególnionych sfer zadaniowych. Z drugiej strony aż co dziewiąta firma nie angażuje 
się wcale w działania public relations. Na powyższym rozkładzie widać dominacje wartości 
pośrednich (od 3 do 5 sfer zadaniowych). Obliczona średnia arytmetyczna oscyluje na 
poziomie 3,60, co należy uznać jako wynik przeciętny dla ogółu ankietowanych firm. 
 Wyodrębniając trzy kategorie zaangażowania: niskie (0-1 sfer), średnie (2-6 sfer), 
wysokie (7-8 sfer) widać dominacje odpowiedzi umiarkowanych – 68,8% przed niskimi – 
19,8% i wysokimi – 11,4%. 
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Tabela 11.16Poziom zaangażowania w sfery zadaniowe PR względem wielkości firmy (w %) 
 

Poziom zaangażowania w sfery 
zadaniowe PR 

Wielkość firmy 

Mała Średnia Duża 

N=81 N=85 N=36 
Niskie  29,6 16,5 5,6 

Średnie 64,2 74,1 66,6 

Wysokie 6,2 9,4 27,8 

Ogółem 100,0 100,0 100,0 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego 
 
Istnieje zależność pomiędzy poziomem zaangażowania (aktywności w kontekście 
wykorzystania sfer zadaniowych PR) a wielkością zatrudnienia. Im większa firma, tym 
wyższy poziom zaangażowania, tym więcej sfer zadaniowych wykorzystywanych jest w 
zarządzaniu badanymi podmiotami. Wraz z malejąca wielkością zatrudnienia zmniejsza się 
także poziom zaangażowania w działania public relations16. 
 
Tabela 12. Liczba sfer zadaniowych PR w ramach których badane podmioty podejmują 
działania względem wybranych charakterystyk badanych firm 
 

Badane podmioty17 

Liczba sfer zadaniowych 
PR 
Liczba 
wskazań 

Średnia 

Wielkość firmy 
(p≤0,05) 

Mała 81 2,91 

Średnia 85 3,52 

Duża 36 5,33 

Okres funkcjonowania 
firmy na rynku 
(p>0,05) 

Poniżej 15 lat 21 3,19 

15 lat i więcej 181 3,65 

Poziom natężenia 
konkurencji w branży 
(p>0,05) 

Brak konkurencji 6 2,00 

Mały 19 4,26 

Średni 36 3,14 

Duży 141 3,70 

Dominujący Produkty częstego 61 3,57 

16 chi-kwadrat=19,459; df=2; p=0,001 
17 Istotność została sprawdzona za pomocą dedykowanych współczynników Kruskala Wallisa przy 
więcej niż dwóch kategoriach i U Manna-Whittney’a przy dwóch kategoriach 
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asortyment 
(p>0,05) 

zakupu 

Produkty okresowego 
zakupu 

141 3,61 

Podmiot prowadzący 
działania 
marketingowe 
(p≤0,05) 

Właściciel lub członek 
zarządu 

58 2,71 

Dział sprzedaży 51 3,47 

Jednostka ds. marketingu 83 4,25 

Czy w firmie były 
prowadzone badania?  
(p≤0,05) 

Nie 102 3,18 

Tak 100 4,03 

Badania wizerunkowe 
w ostatnich 5 latach 
(p≤0,05) 

Tak 26 5,04 

Nie 176 3,39 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego 
 
Bazując na średniej liczbie sfer zadaniowych, w których działają badane podmioty, 
przeprowadzono procedurę porównawczą z uwzględnieniem istotnych czynników 
różnicujących (tab. 12). Dane wskazują, że wyższy poziom zaangażowania w sfery 
zadaniowe PR, co przejawia się w szerokim spojrzeniu na public relations, charakteryzuje 
firmy: zatrudniające przynajmniej 250 pracowników (średnia 5,33), przedsiębiorstwa, które 
w ostatnich 5 latach miały wykonywane badania wizerunkowe (średnia 5,04), firmy z małym 
poziomem natężenia konkurencji w  branży (średnia 4,26) oraz podmioty z funkcjonującą 
dedykowaną jednostką ds. marketingu (średnia 4,25).  
 W przypadku czterech zmiennych zaobserwowano różnice istotne statystycznie tj. 
wielkość firmy, podmiot prowadzący działania marketingowe, realizacja badań rynkowych 
i/lub marketingowych w historii funkcjonowania firmy oraz realizacja badań 
wizerunkowych w ciągu ostatnich 5 lat. Zaobserwowane prawidłowości są potwierdzeniem 
relacji jaka zachodzi pomiędzy sferą realizacyjności badań w firmie a konkretnymi 
działaniami w ramach public relations.  

BADANIA WIZERUNKOWE W FIRMACH 

Jednym z celów badania było określenie czy dana firma podejmuje działania z zakresu 
badań wizerunkowych, które dostarczają kluczowych informacji o sposobie postrzegania 
firmy przez jej otoczenie. Podkreślenia wymaga, że badania wizerunkowe zawierają się w 
polu semantycznym badań marketingowych, a zatem są jednym z jego segmentów. Badania 
marketingowe mają wspomagać menedżerów w podejmowaniu decyzji marketingowych 
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opisanych teorią 4P (product, price, place, promotion).18 Pomagają w uzupełnianiu luki 
wynikającej z braku informacji i stanowią wsparcie procesów decyzyjnych.19 Na podstawie 
wyników z badań wizerunkowych firmy podejmują decyzje strategiczne i wdrażają nowe 
rozwiązania. Dodatkowo rosnąca popularność przeprowadzania badań wizerunkowych 
implikuje pytanie o skuteczność tego typu działań oraz o samą częstotliwość ich 
prowadzenia. Tylko w 12,9% badanych firm były realizowane badania wizerunkowe w 
ciągu ostatnich 5 lat. Wynik należy uznać za bardzo słaby z uwagi na możliwe korzyści 
płynące z tego typu praktyk. Jednak należy pamiętać, że badania wizerunkowe są 
kosztownym przedsięwzięciem wymagającym profesjonalnie przygotowanego protokołu 
metodologicznego.  
 
Tabela 13. Prowadzenie lub zlecanie badań wizerunkowych względem wielkości firmy i  jednostki 
odpowiedzialnej za działania marketingowe (w %) 
 

Czy w ciągu ostatnich 5 
lat Pana/i firma 
prowadziła lub zlecała 
badania dotyczące jej 
wizerunku? 

Wielkość firmy20 
Podmiot prowadzący działania 
marketingowe w firmie21 

Mała Średnia Duża 

Właściciel 
lub 
członek 
zarządu 

Dział 
sprzedaży 

Jednostka 
ds. 
marketing
u 

N=81 N=85 N=36 N=58 N=51 N=83 
Tak  3,7 14,1 30,6 3,4 7,8 24,1 

Nie 96,3 85,9 69,4 96,6 92,2 75,9 

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego 
 
Częstotliwość wykonywania badań wizerunkowych jest stosunkowo największa w firmach, 
które zatrudniają przynajmniej 250 pracowników – 30,6% oraz kiedy funkcjonuje 
dedykowana jednostka zajmująca się marketingiem – 24,1%. Zarówno wielkość firmy jak  
i podmiot odpowiedzialny za marketing to kategorie, które w sposób istotny statystycznie 
różnicują opinie badanych. 
 
  

18 G.A. Churchill, Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2002, s.22-23. 
19 P.Hogue, Badania marketingowe. Planowanie, metodologia i ocena wyników, Helion, Gliwice 2006, s. 29 
[w:] D.Tworzydło, K.Stasiuk-Krajewska, Z.Chmielewski, Public relations. Nowe trendy, Wydawnictwo 
Newsline, Rzeszów 2013, s. 165. 
20 chi-kwadrat=16,277; df=2; p=0,000 
21 chi-kwadrat=14,359; df=2; p=0,001 
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Wykres 4. Którymi z poniższych technik były prowadzone badania wizerunkowe Pana/i firmy? (dane 
prezentują liczbę wskazań)22 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego 
 
Analiza odpowiedzi wielokrotnych wykazała, że firmy deklarujące realizację w ostatnich 5 
latach badań wizerunkowych najczęściej korzystają z najpopularniejszej techniki 
kwestionariuszowej (badania ilościowe). Dalej respondenci wskazywali na pogłębione 
wywiady indywidualne i grupowe, obserwację, która polega na tym, że badacz w sposób 
jawny lub niejawny obserwuje zachowania innych ludzi i dokonuje ich rejestracji, a po 
zgromadzeniu danych je analizuje23 oraz badanie poziomu obsługi klienta za pomocą tzw. 
tajemniczego klienta. W pojedynczych przypadkach prowadzone były tzw. analizy 
zawartości polegające na badaniu zarejestrowanych ludzkich przekazów: tekstów, 
artykułów, czy zdjęć.24 
 Badanych zapytano także, czy wnioski uzyskane z badań wizerunkowych mają 
przełożenie na wymierne rezultaty w strategii działania firmy. Dominowały odpowiedzi 
twierdzące, a średnia wyliczona dla skali porządkowej od 1-zdecydowanie nie do 5-
zdecydowanie tak wyniosła 4,00. Bardziej zaawansowane różnicowanie nie zostało 
przeprowadzone z uwagi na małe liczebności, gdyż było to pytanie oparte na filtrze (n=21). 
 
  

22 Analiza odpowiedzi wielokrotnych na podstawie 61. ważnych obserwacji. 
23 A. Miotk, Badania w public relations, Difin, Warszawa 2012, s. 99. 
24 Tamże, s. 86. 
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PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Na podstawie ogółu przeprowadzonych analiz można wyciągnąć kluczowe wnioski, które 
stanowią podsumowanie prezentowanych badań. W kwestii realizacji badań 
marketingowych należy zauważyć, iż jedna trzecia małych firm (33,3%), ponad połowa 
średnich (56,5%) i prawie 70% dużych przeprowadzało kiedykolwiek badania rynkowe i/lub 
marketingowe. Z usług profesjonalnych firm zewnętrznych w celu przeprowadzenia badań 
marketingowych korzysta zaledwie 28% dużych firm, 12,5% średnich i 11,1% małych. 
Badania dowodzą, że jeżeli firmy decydują się badania to starają się je zrealizować w oparciu 
o własne zasoby ludzkie – w przypadku 67% firm podmiotem wykonującym badania był 
własny zespół. Kolejnym wnioskiem jest to, iż firmy oferujące asortyment okresowego 
zakupu częściej decydują się na badania niż przedsiębiorstwa oferujące asortyment częstego 
zakupu. Wpływ na taki stan rzeczy ma wydłużona decyzja kupującego, który musi 
uwzględnić szereg parametrów przy zakupie okresowym, dlatego monitoruje dany produkt 
i sprawdza jego jakość w wielu aspektach. Na większą częstotliwość prowadzenia badań 
marketingowych i/lub rynkowych wpływa obecność w firmie dedykowanej jednostki 
marketingowej oraz sama liczba zatrudnionych pracowników. Im większa firma, tym 
wyższy ogólny poziom realizacji badań. 
 W kwestii podejmowanych działań public relations zauważalne jest iż pośród 
wyodrębnionych w badaniu sfer zadaniowych public relations, ankietowane firmy 
przemysłowe najczęściej podejmują działania w ramach budowy relacji w Internecie (58,9%) 
oraz sponsoringu (53,5%), a najrzadziej angażują się w płaszczyznę zacieśniania relacji 
inwestorskich (29,2%) oraz sferę związaną z zarządzaniem kryzysowym (32,2%). 
Różnicowanie grupy docelowej względem rodzaju podmiotu zajmującego się działaniami 
marketingowymi wykazało, że firmy posiadające w swojej strukturze jednostkę do spraw 
marketingu, mają najwyższy odsetek twierdzących odpowiedzi we wszystkich pytaniach 
dotyczących podejmowania działań w ramach public relations. Uzyskano także wiedzę, iż 
częstotliwość podejmowania działań w ramach analizowanych sfer zadaniowych PR jest 
warunkowana wielkością firmy. Najwyższy odsetek odpowiedzi twierdzących występował 
w przedsiębiorstwach zatrudniających przynajmniej 250 pracowników. Kolejnym ciekawym 
wnioskiem w analizowanym obszarze był fakt, iż firmy, w których były wykonywane 
badania wizerunkowe w ciągu ostatnich 5 lat częściej podejmują działania związane z public 
relations (szczególnie w sferze zarządzania kryzysowego, sponsoringu i relacji 
inwestorskich). Wskaźnik mierzący procentowe zaangażowanie wszystkich badanych firm 
przemysłowych w ogół działań public relations osiągnął wartość 45%. Jego wartości wzrasta 
w przypadku pojedynczych kategorii: firmy duże – 66,7%, firmy realizujące badania 
wizerunkowe – 63%, mały poziom natężenia konkurencji w branży – 53,3%, funkcjonująca w 
strukturze firmy dedykowana jednostka marketingowa – 53,2%. 
 W ostatniej analizowanej kwestii, a mianowicie w przypadku realizacji badań 
wizerunkowych zauważono, iż cieszą się niewielką popularnością wśród przebadanych 
firm. Średnio co ósma firma realizowała badania wizerunkowe w ciągu ostatnich 5 lat. 
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Wyższy odsetek odpowiedzi twierdzących charakteryzował firmy duże – 30,6% oraz te z 
dedykowaną jednostką marketingową – 24,1%. Najczęściej stosowaną techniką służącą 
badaniu wizerunku firmy są tradycyjne badania kwestionariuszowe wpisujące się w ramy 
metodologii ilościowej. 
 Przeprowadzone analizy wykazały, że badane firmy przemysłowe z różną 
częstotliwością i stopniem zaangażowania realizują działania public relations. Głównymi 
czynnikami różnicującymi są wielkość firmy oraz podmiot odpowiadający za działania 
marketingowe. Należy zauważyć przy tym, że często to właśnie działy marketingu 
odpowiadają nie tylko za reklamę, czy szeroko rozumianą promocję, ale także za wdrażanie 
sfer zadaniowych public relations. Generalnie firmy duże w kreowaniu swojego wizerunku 
uwzględniają większe spektrum sfer zadaniowych PR i na tej podstawie budują relacje z 
otoczeniem. Takiej sytuacji sprzyja także funkcjonująca w strukturze danej firmy jednostka 
ds. marketingu, która odpowiada za optymalną strategię działania oraz doświadczenia w 
realizowanych projektach badawczych. 
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