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Nieodáąc]nymi elementami procesX ]ar]ąd]ania ] Zykor]ystaniem nar]Ċd]i
i technik SXEOLFUHODWLRQV są ± ZydaZaü Ey siĊ mogáo ± strategia ora] plan operacyMny
>2lĊd]ki 7Zor]ydáo  s @ 2ka]XMe siĊ Mednak Īe c]Ċsto po]ostaMe to Z sfer]e Īyc]enioZeM Ey nie tylko planoZaü d]iaáania P5 ale pr]ede Zs]ystkim ± caáoĞü
d]iaáaĔ Makie reali]XMe organi]acMa PlanoZanie to proces Z ktyrego ZynikX por]ądkXMe siĊ cele kierXnki nar]Ċd]ia ora] metody ro]lic]ania tego co ]ostaáo ]aáoĪone
d]iĊki c]emX moĪliZe Mest X]yskanie s]eregX istotnych efektyZ 'o naMZaĪnieMs]ych
kor]yĞci naleĪą Xpor]ądkoZanie pr]ekáadaMące siĊ na takie XáoĪenie d]iaáaĔ ktyre
ZpáyZa na MakoĞü proZad]oneM komXnikacMi a takĪe os]c]ĊdnoĞü ZynikaMąca ] tego
Īe proces planoZania po]Zala na d]iaáania ZedáXg okreĞlonych norm i regXá co nie
kXmXlXMe dodatkoZych kos]tyZ ]Zią]anych ] c]Ċstymi ]mianami lXE koniec]nym
]aniechaniem ,nną kor]yĞcią Mest moĪliZoĞü ZproZad]ania logic]nych i X]asadnionych korekt ora] Zykrycia pXnktyZ krytyc]nych c]yli sytXacMi Z ktyrych moĪliZe
EĊd]ie ]agroĪenie
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: ninieMs]ym artykXle skXpiono siĊ na ]apre]entoZaniX ZyEranych aspektyZ
planoZania d]iaáaĔ na]yZanych poZs]echnie SXEOLFUHODWLRQV AktyZnoĞci maMące
na celX EXdoZanie relacMi EXdoZanie Zi]erXnkX i komXnikoZanie praZdy mXs]ą Eyü
XMĊte Z plan aEy to co Mest kZintesencMą d]iaáalnoĞci komXnikacyMneM mogáo ]ostaü
osiągniĊte PorXs]ono aspekt EXdoZania strategii ora] ZynikaMących ] tego planyZ
operacyMnych =apre]entoZano ryZnieĪ Zyniki EadaĔ poĞZiĊconych anali]ie fXnkcMonowania Ğrednich i dXĪych przedsiĊEiorstw w warXnkach zmienneM koniXnktXry
gospodarczeM przeprowadzonych w rokX  na pryEie  przedsiĊEiorstw z caáeM
Polski zatrXdniaMących powyĪeM  pracownikyw 2perat Eadawczy stanowiáa Eaza 
 Ğrednich i dXĪych firm znaMdXMąca siĊ w zEiorze zawieraMącym   rekordyw
%adania początkowo planowano przeprowadziü metodą &A:, dla ktyreM w wersMi
elektroniczneM przygotowano specMalny kwestionariXsz ankietowy poprzedzony pilotaĪem Po wysáaniX   maili Xzyskano tylko nieliczne odpowiedzi zwrotne
ProElemyw w realizacMi Xpatrywano w oEszernoĞci kwestionariXsza ankietowego oraz
ErakX motywacMi i czasX potencMalnych respondentyw =e wzglĊdX na niski response
UDWH postanowiono zmieniü technikĊ zEierania danych na &A7, wykorzystXMąc
przygotowany wczeĞnieM kwestionariXsz Powtyrnie wylosowano pryEĊ i rozpoczĊto
Eadania od początkX SpoĞryd   podmiotyw wylosowanych do pryEy zasadniczeM oraz pryE rezerwowych odpowiedzi Xdzieliáo  respondentyw Przedstawiona
liczEa efektywnie przeprowadzonych wywiadyw stanowi podstawĊ do dalszych
oEliczeĔ
&elem opracowania Mest prezentacMa moĪliwoĞci wykorzystania dokXmentyw
strategicznych oraz operacyMnych w zakresie SXEOLFUHODWLRQV w procesie tworzenia
i Xmacniania relacMi okreĞlonych podmiotyw gospodarczych z ich otoczeniem rynkowym 'o realizacMi celX wykorzystano analizĊ dostĊpnych materiaáyw literatXrowych
oraz wycinek z EadaĔ o ktyrych wspomniano w powyĪszym akapicie

3ODQyoSerDFyMQeLsWrDWeJLD

7ermin Ästrategia´ wywodzi siĊ od XĪywanego w staroĪytnych Atenach sáowa
VWUDWHJRV EĊdącego poáączeniem dwych poMĊü VWUDWRV oznaczaMącego armiĊ oraz
DHJLQ ± przywydztwo Strategosem nazywano dowydcĊ armii o niezwykáych talentach XmieMĊtnoĞciach i znaMomoĞci sztXki woMenneM Sáowo Ästrategia´ przez wiele lat
odnosiáo siĊ do aspektyw woMskowoĞci >'omaĔski  s @ i takĪe wspyáczeĞnie
patrząc na to co dokXment strategii zawiera i do czego sáXĪy moĪna odnieĞü wraĪenie Īe poMĊcie to z woMskowoĞcią a w szczegylnoĞci z dáXgo- i krytkookresowym
planowaniem operacyMnym i taktycznym nadal ma wiele wspylnego Strategia Eywa
takĪe definiowana Mako proces w ktyrego wynikX zaáoĪone cele są realizowane na
podstawie Xzgodnionych i zatwierdzonych dziaáaĔ operacyMnych %ez wzglĊdX Mednak
na liczEĊ definicMi i sposyE podeMĞcia aXtoryw do omawianeM proElematyki w tle zawsze pozostaMą dwa istotne elementy ± cele i to w Maki sposyE maMą zostaü osiągniĊte
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StrategiĊ SXEOLF UHODWLRQV >2lĊdzki 7worzydáo  s  5ozwadowska
± s @ definiXMe siĊ Mako dokXment zarządczy ktyry w na podstawie analizy
sytXacMi wyMĞcioweM definiXMe kierXnki w zakresie EXdowy i Xmacniania wizerXnkX
oraz kierXnkX w Makim powinna podąĪaü organizacMa -ego zasadniczą cechą Mest
spyMnoĞü ze strategią rozwoMX wedáXg ktyreM dziaáa organizacMa a takĪe zgodnoĞü
z innymi dokXmentami o charakterze strategicznym zdefiniowanym na poziomie
organizacMi lXE MeM czĊĞci AEy strategia ta speániáa stawiane przed nią zadania mXsi
zawieraü Masno zdefiniowane cele precyzyMne na tyle Ey po zakoĔczeniX wdroĪenia
moĪna Eyáo oceniü w Makim zakresie zostaáa wdroĪona Strategia mXsi rywnieĪ zakáadaü
odpowiednie wyznaczniki finansowe Eowiem kaĪdy przedsiĊEiorca decydXMąc siĊ
na okreĞlone dziaáania z regXáy o charakterze kosztotwyrczym zakáada osiągniĊcie
wymiernych efektyw finansowych
Elementem spyMnym ze strategiami a czĊsto mylonym z ich istotą są tzw plany
operacyMne ktyre naleĪy traktowaü Mako Xszczegyáowienie strategii 2Eydwa rodzaMe
dokXmentyw mXszą pozostawaü ze soEą w spyMnoĞci 7ylko wywczas EĊdzie moĪliwe
Xzyskanie efektX w postaci zmiany lXE wzmocnienia wizerXnkX czy EXdowy relacMi
wewnĊtrznych i zewnĊtrznych podmiotX gospodarczego

3roFesEXdowDQLDsWrDWeJLLLSODQywoSerDFyMQyFK

: pierwszeM czĊĞci procesX tworzenia dokXmentyw strategicznych dokonXMe
siĊ tzw analizy sytXacMi wyMĞcioweM ktyra polega w gáywneM mierze na pozyskaniX
niezEĊdnych informacMi na temat stanX w Makim znaMdXMe siĊ organizacMa MeM atXtyw
i sáaEoĞci dotychczasowych dziaáaĔ oraz ich skXtkyw a takĪe potencMaáX Makim
dysponXMe a ktyry moĪna wykorzystaü =asadniczą korzyĞcią wynikaMącą z takieM
analizy Mest Xkazanie organizacMi w momencie z ktyrym nastĊpnie EĊdziemy porywnywali uzyskane w trakcie dziaáaĔ komunikacyMnych efekty 2dnosząc siĊ do dokumentu strategii SXEOLFUHODWLRQV analiza sytuacMi wyMĞcioweM pozwala na okreĞlenie
wizerunku wewnĊtrznego >2lĊdzki 7worzydáo  s @ oraz zewnĊtrznego
czyli tego Mak organizacMĊ postrzegaMą inne podmioty PrecyzyMne okreĞlenie punktu
wyMĞcia w tym przypadku pozwala nie tylko na Mego pyĨnieMszą zmianĊ czy przeksztaácanie ale takĪe porywnanie wizerunku i toĪsamoĞci ktyre są Eardzo czĊsto
ryĪne od sieEie =arywno teoretycy Mak i praktycy zgadzaMą siĊ z tym Īe podstawą
tworzenia strategii Mest dogáĊEna i dokáadna analiza diagnoza stanu wyMĞciowego
ocena zasoEyw umieMĊtnoĞci >-anusz -anisz .ozioá Szopik  s @ Mednak
w rzeczywistoĞci gáywnie z uwagi na poĞpiech rzadko znaMduMe siĊ czas na wspomnianą analizĊ z wykorzystaniem metod wewnĊtrznych czy zewnĊtrznych 'latego
naMczĊĞcieM wykorzystuMe siĊ naMprostszą i naMszyEszą z metod a mianowicie analizĊ
S:27 oEeMmuMącą rozpoznanie silnych i sáaEych stron firmy oraz szans i zagroĪeĔ
związanych z otoczeniem w Makim przedsiĊEiorstwo funkcMonuMe >0ruk red  
s ±@
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metodologia

taktyka

Analiza sytuacji
wyjĞciowej

OkreĞlenie przesáaĔ
komunikacyjnych

OkreĞlenie celów strategii

Wybór narzĊdzi

planowanie i budĪetowanie

Identyfikacja mierników
realizacji celów strategii

Harmonogram i budĪet

Zdefiniowanie grup
docelowych

Ustalenie zasad zmian
w dokumentacji
strategicznej
5ysunek  Projektowanie strategii

ħródáo opracowanie wáasne

Po zdefiniowaniu sytuacji wyjĞciowej zwykle nastĊpuje okreĞlenie celów przyĞwiecających strategii >Seitel  s @ Zazwyczaj rozpatruje siĊ je w dwóch
obszarach na poziomie ogólnym oraz szczegóáowym &ele szczegóáowe wynikają
z ogólnych i zwykle precyzyjnie opisują to co bĊdzie skutkowaáo szeregiem dziaáaĔ dostosowanych do zdefiniowanych i opisanych grup docelowych &ele z jednej
strony pozwalają wskazaü to co dla firmy jest najwaĪniejsze z drugiej natomiast
uwiarygadniają firmĊ w jej otoczeniu biznesowym
*rupy docelowe czyli podmioty które charakteryzuje istotne podobieĔstwo
umoĪliwiają takie dobranie oraz zdefiniowanie obszarowe dziaáaĔ by uzyskaü
mocniejszy i dostosowany do zaáoĪonych celów efekt 0ając dobrze dobrane grupy
docelowe moĪna mniejszym kosztem dotrzeü tam gdzie wspomniane grupy bĊdą
w stanie zapoznaü siĊ z kluczowymi przekazami jakie chcemy by do nich dotaráy
NastĊpnym krokiem jest opracowanie kluczowych przekazów i przesáania adresowanego do wybranych grup docelowych SpójnoĞü przekazu odgrywa bardzo istotną
rolĊ w uzyskaniu efektów i celów jakie zaáoĪymy w dokumencie strategii
NastĊpnym dziaáaniem po okreĞleniu kierunków komunikacji jest prezentacja
narzĊdzi dziĊki którym zaáoĪone cele zostaną osiągniĊte NarzĊdzia odpowiednio
przygotowane uáoĪone i dostosowane do grup docelowych stanowią o sile oddziaáywania na te wáaĞnie grupy i są podstawą do realizacji zaáoĪonych celów NarzĊdzia
wpisuje siĊ nastĊpnie w harmonogram co pozwala na ich spójne i przede wszystkim
konsekwentne wdroĪenie Oprócz harmonogramu elementem skáadowym caáego
dokumentu strategii jest takĪe budĪet który stanowi finansowe wyraĪenie celów
zaáoĪonych w strategii %udĪet w tym przypadku najczĊĞciej zawierający jedną
ze stron czyli kosztową umoĪliwia zaáoĪenie okreĞlonych wydatków i nastĊpnie
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przyrównanie ich do osiągniĊtych czĊsto niewymiernych efektów Podczas prac
nad dokumentem strategicznym zaczyna siĊ nie tylko budowanie treĞci która ma
byü nastĊpnie wdraĪana ale równieĪ co jest niezwykle istotne ruszają prace nad
normami wedáug których bĊdzie dokonywana aktualizacja dokumentu Proces
budĪetowania to jedno z najbardziej istotnych dziaáaĔ planistycznych jednak to nie
budĪet powinien stanowiü punkt wyjĞcia do dziaáaĔ P5 a cele które chcemy osiągnąü >SzymaĔska  s @ Niektórzy autorzy powyĪsze wieloetapowe dziaáania
zamykają w jednym które jest definiowane jako etap formuáowania strategii przedsiĊbiorstwa -ako dwa kolejne przyjmują etap wdraĪania oraz etap kontroli i oceny
realizacji zaáoĪeĔ strategicznych >0ruk red   s @ Przyjmując powyĪsze
zaáoĪenie naleĪy uznaü przedstawiony na rysunku  zapis procesu budowy strategii
za pierwszy z istotnych elementów caáego procesu WaĪne jest wdroĪenie tego co
zostaáo zaplanowane przetestowanie narzĊdzi co do których autor zakáada iĪ umoĪliwią osiągniĊcie celów a nastĊpnie kontrola tego co jest wdraĪane i wprowadzanie
koniecznych zmian w trakcie

3ODQowDQLesWrDWeJLF]QeworJDQL]DFML

Problem strategicznego planowania a takĪe podejmowania dziaáaĔ operacyjnych
nie tylko stanowi przedmiot systematycznych dywagacji o podáoĪu teoretycznym ale
takĪe podlega ewolucji w kontekĞcie zmian jakie zachodzą w praktyce gospodarowania %adania przeprowadzone na ogólnopolskiej próbie badawczej przedsiĊbiorstw
pozwalają na poznanie przynajmniej ogólnych czynników wpáywających na decyzje
przedsiĊbiorców które dotyczą braku aktywnoĞci w wymiarze strategicznym czy
operacyjnym ± w kontekĞcie zapisywania tego co firma planuje i w jaki sposób
zamierza osiągnąü zaáoĪone cele
3U]HZDĪQLHWDN
28%

W niewielkim
stopniu tak
26%

Tak
22%
Nie
24%
5ysunek 2 &zy w PaĔstwa przedsiĊbiorstwie najwaĪniejsze plany strategiczne bądĨ zaplanowane
strategie są przyjmowane w formie pisemnej" N 2
ħródáo opracowanie wáasne
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%lisko trzy czwarte respondentów na pytanie o to czy w ich przedsiĊbiorstwie
najwaĪniejsze plany strategiczne bądĨ zaplanowane strategie mają formĊ pisemną
odpowiedziaáo pozytywnie lub czĊĞciowo pozytywnie WyraĨnie daje siĊ zauwaĪyü
Īe wiĊkszoĞü badanych przedsiĊbiorstw dostrzega i rozumie jakie korzyĞci daje
planowanie Prawdopodobnie zauwaĪają zasadniczą korzyĞü páynącą z posiadania
strategii jaką jest wiedza na temat celów oraz moĪliwoĞci ich osiągniĊcia 'o innych
istotnych korzyĞci jakie wynikają z posiadania dokumentów strategicznych moĪna
zaliczyü nastĊpujące
• analiza sytuacji firmy w kontekĞcie jej pozycji na rynku
• analiza i ocena silnych i sáabych stron wewnĊtrznych
• pozyskanie wiedzy na temat wáasnych zasobów i moĪliwoĞci ich strategicznego
oraz operacyjnego taktycznego wykorzystania
• odróĪnienie firmy od konkurencji w aspekcie dziaáaĔ a takĪe obranych kierunków
• identyfikacja istotnych dla firmy przekazów komunikacyjnych
• uporządkowanie decyzji
• ustalenie dotychczas prowadzonych dziaáaĔ w kontekĞcie ich efektywnoĞci
oraz skutecznoĞci
• sprecyzowanie okresów w jakich poszczególne dziaáania mają byü realizowane
• ustalenie koniecznych do poniesienia wydatków oraz ich prezentacja w kontekĞcie zaáoĪeĔ przyjĊtych w dokumencie strategii
W cytowanych w niniejszym opracowaniu badaniach respondentów zapytano
równieĪ o to czy w ich przedsiĊbiorstwach najwaĪniejsze plany operacyjne są przyjmowane w formie pisemnej
W
niewielkim
stopniu tak
26%

3U]HZDĪQLH
tak
25%

Tak
22%

Nie
27%

5ysunek  &zy w PaĔstwa przedsiĊbiorstwie najwaĪniejsze szczegóáowe plany operacyjne
są przyjmowane w formie pisemnej" N 2
ħródáo opracowanie wáasne

Uzyskane wyniki dowodzą iĪ podobnie jak w przypadku dokumentów strategicznych równieĪ te operacyjne taktyczne stanowią cenne Ĩródáo informacji oraz istotny
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skáadnik procesów zarządczych którymi muszą kierowaü menedĪerowie badanych
podmiotów Tak pojmowane zarządzanie oparte na mądrze przygotowanych planach
operacyjnych i strategicznych pozwala z jednej strony gromadziü dane z drugiej
natomiast wykorzystywaü je do podejmowania skutecznych decyzji

%XdowDdoNXPeQWywsWrDWeJLF]QyFKLSODQywoSerDFyMQyFK

'okumenty o charakterze strategicznym a takĪe plany operacyjne buduje siĊ
na dwa sposoby ± albo samodzielnie robią to pracownicy firmy albo korzysta siĊ
z pomocy ekspertówdoradców zewnĊtrznych OczywiĞcie moĪliwe jest równieĪ zastosowanie rozwiązania hybrydowego które polega na opracowywaniu dokumentacji
przez zespóá záoĪony z osób zatrudnionych w organizacji przy wsparciu ekspertów
zewnĊtrznych Zasadniczą korzyĞcią páynącą z pierwszego rozwiązania jest to Īe
osoby zatrudnione w organizacji znają doskonale jej strukturĊ specyfikĊ obowiązujące w niej zasady Inną zaletĊ takiego rozwiązania stanowi posiadanie przez te osoby
istotnej wiedzy na temat zasobów oraz ich dotychczasowego wykorzystania a takĪe
áatwoĞü oceny moĪliwoĞci uĪycia wspomnianych zasobów do prac wdroĪeniowych
w zakresie strategii .olejnym atutem jest bliskoĞü zarządu co oznacza Īe w kaĪdej
chwili autorzy dokumentu mogą uzyskaü stosowne wyjaĞnienia czy dodatkowe waĪne
w kontekĞcie strategii dane Zasadniczą wadĊ natomiast stanowi to Īe zespoáowi
wewnĊtrznemu brakuje dystansu aby na firmĊ spojrzeü z dalszej perspektywy co
bardzo utrudnia obiektywną ocenĊ i wnioskowanie Ponadto czĊsto osoby tworzące
strategiĊ nie mają tak duĪej wiedzy i doĞwiadczenia jak eksperci zewnĊtrzni co
powoduje braki metodologiczne oraz báĊdy w konstrukcji dokumentu W związku
z tym rozsądne wydaje siĊ rozwiązanie które zakáada przygotowywanie dokumentu
strategii przez wáasny zespóá przy wsparciu ekspertów zewnĊtrznych Pozwala to
uniknąü wad wynikających ze stosowania jednego tylko rozwiązania i wzmocniü
korzyĞci

3ODQowDQLed]LDáDĔwL]erXQNowyFK

'ziaáania SXEOLF UHODWLRQV powinny byü spójne i zaplanowane Wynika to nie
tylko z definicji ale przede wszystkim z logiki zarządzania %rytyjski Instytut Public 5elations wskazaá iĪ P5 to przemyĞlane planowe i ciągáe starania w kierunku
osiągniĊcia a nastĊpnie utrzymania wzajemnego zrozumienia pomiĊdzy organizacją
a jej publicznoĞcią Podobne brzmienie w kontekĞcie planowania zawiera definicja
opracowana przez 0iĊdzynarodowe Stowarzyszenie Public 5elations TakĪe tam
znajduje siĊ odniesienie do planowania jako podstawy w dziaáaniach P5 Podobne
nawiązania do procesu planowania umieĞcili w swojej definicji Scott 0 &ultip Allen
H &enter oraz *len 0 %room >Wojcik 25 s 22±25@ TakĪe .rystyna Wojcik
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stwierdza iĪ atrybutem celowej i Ğwiadomej dziaáalnoĞci w zakresie SXEOLFUHODWLRQV
jest jej planowanie >Wojcik 25 s 28@
Tak
57%

Nie
28%

Nie wiem /
Trudno
SRZLHG]LHü
15%
5ysunek 4 &zy PaĔstwa przedsiĊbiorstwo prowadzi dziaáania mające na celu budowanie wizerunku"
N 2
ħródáo opracowanie wáasne

Odpowiedzi Änie´ lub Änie wiem/trudno powiedzieü´ mogą sugerowaü nie tylko
fakt iĪ nie prowadzi siĊ w firmie dziaáaĔ o charakterze SXEOLFUHODWLRQV ale takĪe
brak ĞwiadomoĞci respondentów co do takich dziaáaĔ Pytani mogli w tak sformuáowanym pytaniu doszukiwaü siĊ dziaáaĔ szeroko nagáaĞnianych mogli nie zdawaü
sobie sprawy z faktu Īe nawet proste dziaáania ukierunkowane na zespóá stanowią
element nie tylko H5 ale równieĪ P5 co jednak nie zwalnia firmy z odpowiedzialnoĞci za brak zrozumienia tego co jest realizowane w jej wnĊtrzu lub otoczeniu
Tak
50%

Nie
27%

Nie wiem /
Trudno
SRZLHG]LHü
23%
5ysunek 5 &zy dziaáania mające na celu budowanie wizerunku PaĔstwa przedsiĊbiorstwa są zapisane
w strategii PaĔstwa przedsiĊbiorstwa" N 114 pytanie warunkowe
ħródáo opracowanie wáasne
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Znów wydaje siĊ Īe takĪe tutaj respondenci mogli mieü problem z precyzyjnym
zrozumieniem pytania NaleĪy zauwaĪyü iĪ w tym przypadku znacznie wiĊksza
grupa badanych niĪ przy odpowiedzi na temat dziaáaĔ o charakterze wizerunkowym
nie potrafiáa stwierdziü czy dziaáania o charakterze wizerunkowym prowadzone
w firmie są zapisane w dokumentach strategicznych
-eden ze staáych elementów dokumentu strategii stanowi pomiar efektów W przypadku SXEOLFUHODWLRQV ma to o tyle duĪe znaczenie Īe wiele z nich jest albo trudno
mierzalnych albo niewymiernych Trudno bowiem dokonywaü pomiarów satysfakcji
zadowolenia a kwestie róĪnego rodzaju ocen są zwykle bardzo subiektywne Z drugiej
strony pomiar jest konieczny gdyĪ pozwala stwierdziü w jakim stopniu wdraĪane
dziaáania przynoszą oczekiwane skutki OczywiĞcie pomiar w istotnej czĊĞci zaleĪy od
kontroli 0oĪna zatem mówiü o finalnym koĔcowym pomiarze efektów dziaáaĔ P5
a takĪe o dziaáaniach podejmowanych w trakcie realizacji programów SXEOLFUHODWLRQV
Pomiar w trakcie jest o tyle istotny Īe moĪna potraktowaü go w sposób kontrolny
-ednak kontrola ma sens tylko wówczas gdy jest obiektywna i sáuĪy wyciągniĊciu
wniosków i wprowadzeniu ich w Īycie >Wojcik 2005 s 811@
Tak
71%

Nie
9%

Nie wiem /
Trudno
SRZLHG]LHü
20%
5ysunek 6 &zy mierzą PaĔstwo efekty dziaáaĔ mających na celu budowanie wizerunku
PaĔstwa przedsiĊbiorstwa" N 114 pytanie warunkowe
ħródáo opracowanie wáasne

Patrząc na praktykĊ realizacji dziaáaĔ SXEOLFUHODWLRQV trudno uwierzyü iĪ ponad
70% badanych firm realizuje dziaáania pomiarowe Z praktycznych doĞwiadczeĔ
autorów artykuáu jednoznacznie wynika iĪ bardzo czĊsto ten element dziaáaĔ P5
jest pomijany z uwagi na ograniczenia kosztowe -ednak aby dowieĞü tak postawionej
tezy konieczne byáoby przeprowadzenie innych dogáĊbnych badaĔ iloĞciowych lub
jakoĞciowych >OlĊdzki Tworzydáo 2009 s 24@
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Zgodnie z definicją zawartą w /HNV\NRQLHSXEOLFUHODWLRQV strategia PR to element planu komunikacyjnego pozwalający na rozwiązanie problemów które zostaáy
okreĞlone w analizie sytuacji wyjĞciowej >OlĊdzki Tworzydáo 2009 s 159@ -est to
niezwykle waĪny dokument którego przygotowanie a nastĊpnie wykorzystanie powinno staü siĊ standardem w praktyce dziaáania przedsiĊbiorstw i organizacji Niestety
nie zawsze tak jest i konsekwencje tego są widoczne w samych dziaáaniach ± bywa
Īe prowadzonych w sposób chaotyczny niespójny w oderwaniu od analizy tego co
jest problemem który naleĪy rozwiązaü 0oĪe to powodowaü utratĊ korzyĞci jakie
zapewniają strategia i dziaáanie wedáug przygotowanych wytycznych i wzorców
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LQWKeFoQWe[WoI3oOLsKFoPSDQLes
This article focuses on the presentation of selected aspects of the planning of activities commonly
called public relations Activities designed to build relationships the image and communication of truth
must be included in the plan to what extent the essence of business communication can be achieved
Subjects were aspects such as strategy development process and the resulting operational plans The
paper also presents the results of research conducted in 2012 on a sample of 200 companies from across
Poland employing more than 50 employees

