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Komunikacja jako strategiczna funkcja przedsiębiorstwa 
i potencjalne źródło przewagi konkurencyjnej

Współcześnie obserwuje się ciągłe dynamiczne zmiany w procesie zarządzania or-
ganizacją. Z jednej strony warunkuje je rzeczywistość gospodarcza XXI wieku, 
z drugiej – zmiany te potrafi ą w pewnym stopniu kształtować procesy zachodzące 
poza organizacją. Szczególnie głębokie przeobrażenia o charakterze jakościowym 
następują w obszarze marketingu, który zataczając coraz szersze kręgi funkcjonalne 
powoli wymyka się defi nicjom. Zmiana paradygmatu marketingu odbywa się w kie-
runku szeroko pojętej komunikacji. „Marketing jest komunikowaniem”1 – stwier-
dzają Schultz, Tannenbaum i Lauterborn. Podobnej transformacji ulegają też inne 
funkcje przedsiębiorstwa. Twierdzi się nawet, że zarządzanie w ogóle jest komuni-
kowaniem. Nawet jeśli nie zgodzić się z tak śmiałą tezą, to z pewnością, jak twierdzą 
J.A. Quelch, R.J. Dolan i T.J. Kosnik, „polityka komunikacyjna jest w rzeczywisto-
ści krytycznym składnikiem wszystkich programów marketingowych”2, ponieważ 
nawet najlepszy produkt nie zostanie sprzedany, jeśli potencjalny nabywca nie bę-
dzie wiedział o jego istnieniu. Zdaniem autorów opracowania komunikacja jest dziś 
najważniejszym składnikiem zarządzania. Zdecydowanie nie jest działalnością czy 
procesem pomocniczym, a jak najbardziej fundamentalnym. Komunikacja nie jest 
też celem samym w sobie. To strategia osiągania celów. Co prawda nie jest ona le-
kiem na całe zło, ale zdecydowanie wchodzi w skład każdego remedium.

1  D.E. Schultz, S.I. Tannenbaum, R.F. Lauterborn, The New Marketing Paradigm. Integrated Mar-
keting Communication, NTC Business Books, Lincolnwood 1994, [za:] M. Kowalska: Zyskać przewagę. 
Zintegrowana komunikacja w nowoczesnym marketingu. Między teorią a praktyką, Wydawnictwo Adam 
Marszałek, Toruń 2007, s. 249.

2  J.A. Quelch, R.J. Dolan, T.J. Kosnik, Marketing Management. Text and Cases, Irwin, Burr Ridge, 
Boston–Sydney 1993, s. 65.
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System komunikacji można porównać do krwiobiegu żywego organizmu, którym 
zgodnie z jedną z metafor organizacyjnych jest przedsiębiorstwo3. Komunikacja jest 
bowiem składnikiem wszystkich procesów zachodzących w przedsiębiorstwie oraz 
dostarczycielem niezbędnych do jego funkcjonowania elementów. Komunikacja 
wiąże i scala organizację. To właśnie w niej można odnaleźć wspólny mianownik 
wszystkich obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa. Jest ona nie tylko obecna, 
lecz także niezbędna na każdym etapie tworzenia wartości. Stąd twierdzi się, że ko-
munikacja, rozumiana w sposób holistyczny, jako kompletny zintegrowany system, 
pełni we współczesnych przedsiębiorstwach funkcję strategiczną.

Odnosząc się do tzw. szkoły zasobowej w badaniach nad strategiami organizacji, 
zapoczątkowanej przez C.K. Prahalada i G. Hamela, odpowiedzi na fundamentalne 
pytanie nauki o zarządzaniu, tj. co stanowi źródło trwałej przewagi konkurencyj-
nej, szukać należy w konfi guracji unikalnych i ważnych strategicznie zasobów oraz 
umiejętności organizacji. Zaakcentować należy słowo konfi guracja, które sugeru-
je, iż mowa o co najmniej kilku zagregowanych składnikach. Wspomniani twórcy 
szkoły zasobowej używają w tym kontekście pojęcia „portfel kompetencji” organi-
zacji (portfolio of competencies)4, który staje się istotniejszy od „portfela biznesów” 
przez nią posiadanych. Na portfel kompetencji mogą składać się rozmaite zasoby. 
Można je pogrupować w trzy kategorie: aktywa materialne, aktywa niematerialne 
oraz zdolności organizacyjne5. Przy czym te pierwsze, zgodnie z terminologią sto-
sowaną przez M. Portera6, mogą co najwyżej stanowić przewagę mniejszościową, 
nietrwałą, gdyż kompetencje te relatywnie łatwo i szybko mogą zostać wykształ-
cone przez konkurentów. Natomiast niektóre kompetencje o charakterze niemate-
rialnym oraz zdolności menedżersko-organizacyjne mogą być źródłem przewagi 
większościowej, trwałej – w ujęciu porterowskim.

Teoria zasobowa daje ponadto wskazówki, jak zidentyfi kować strategiczne i uni-
kalne zasoby. Można np. zastosować model VRIO7, wskazujący kryteria, które 
powinien spełnić dany zasób, aby został zaklasyfi kowany do strategicznych: musi 
być on cenny, rzadki, trudny do imitacji lub substytucji oraz efektywnie zorganizo-
wany (wykorzystany)8. Najważniejszym, gdyż decydującym kryterium wydaje się 
trudność lub niemożność imitacji, ponieważ to właśnie ono implikuje unikalność 
zasobów. Dokonując przeglądu różnych zasobów organizacji, za te, które powielić 
najtrudniej, można uznać zasoby ludzkie. Jednak kwestia ta wymaga głębszej ana-
lizy w celu odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu to ludzie, konkretne jednostki, 
a w jakim stopniu sposób zarządzania nimi, efekt synergii ich wzajemnych działań, 

3  Zob. np. G. Morgan, Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
4  C.K. Prahalad, G. Hamel, The Core Competence of the Corporation, „Harvard Business Review”, 

Maj–June 1990, s. 81.
5  D.J. Collis, C.A. Montgomery, Competing on Resources, „Harvard Business Review”, July–Au-

gust 2008.
6  Zob. M. Porter, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, Polskie, Wydawnic-

two Ekonomiczne, Warszawa 1994.
7  Akronim od pierwszych liter angielskich wyrazów: valuable, rare, inimitable, well organized.
8  Zob. np. Ch. O’Riordan: Using the VRIO Framework in practising fi rms taking the resource-based 

view (RBV), „Accountancy Ireland”, no. 3, vol. 38, June 2006.
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osadzenie ich w danej kulturze organizacyjnej oraz ich uczestnictwo w specyfi cz-
nych procesach czy systemach determinują tę unikalność kreowanej przez nich war-
tości dodanej. Niniejsza praca nie ma na celu rozstrzygnięcia tej kwestii. Wyraża się 
natomiast pogląd, że to właśnie zasoby niematerialne, tzw. miękkie, można zakla-
syfi kować jako zasoby strategiczne i o najwyższym stopniu unikalności (rozumia-
nej jako trudność powielenia przez konkurencję). W szczególności są to: strategia, 
struktura, procesy organizacyjne, kultura organizacyjna, pozamaterialne czynniki 
motywacyjne, relacje z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym, wizerunek i re-
putacja organizacji, marka, informacje i wiedza oraz zarządzanie nimi, i oczywiście 
ludzie, zwłaszcza kadra menedżerska9. Według przedstawicieli szkoły zasobowej 
wymienione czynniki odgrywają bardzo ważną rolę w procesie tworzenia wartości 
i co istotne dla omawianej problematyki, wszystkie one dotyczą sfery komunikacji.

Powyższa argumentacja dowodzi, że komunikacja korporacyjna nie tylko poma-
ga promować i propagować mocne strony organizacji, ale także przyczynia się do 
ich powstawania, gdyż jest niezbędnym elementem wielu źródeł przewagi konku-
rencyjnej. Według M.B. Goodmana komunikacja korporacyjna jest strategicznym 
narzędziem do uzyskania takiej przewagi10. Komunikacja pełni bowiem funkcję 
spoiwa w łańcuchu wartości i jest obecna w każdym jego ogniwie.

Sformułować można tezę, że system zintegrowanej komunikacji korpora-
cyjnej może sam w sobie stanowić źródło przewagi konkurencyjnej organizacji. 
Przedsiębiorstwa, mając podobne produkty, procesy, technologie, dostęp do źródeł 
zaopatrzenia i źródeł fi nansowania, dostęp do zasobów ludzkich na rynku pracy, 
mogą stworzyć i zintegrować specyfi czny styl, sposób czy szerzej cały system ko-
munikacji, na którym, jako unikalnej kompetencji, opierać się będzie ich strategia 
odróżniania się. Częściowe potwierdzenie tej tezy można odnaleźć w dyskusji wokół 
tzw. determinizmu technologicznego, w której ramach dowiedziono, że te same tech-
nologie dają inne rezultaty przy odmiennej kulturze organizacyjnej. Kultura organi-
zacyjna jest urzeczywistniana oraz kultywowana przez komunikację (począwszy od 
przekazywania korporacyjnych wartości, a skończywszy na stylu interpersonalnego 
komunikowania się członków organizacji), dlatego wchodzi w zakres zarządzania 
systemem ZKK. Ponadto o możliwości zbudowania z systemu komunikacji źródła 
przewagi konkurencyjnej świadczy również istnienie korelacji między efektywną 
komunikacją korporacyjną a wynikami fi nansowymi przedsiębiorstw oraz fl uktu-
acją kadr. Pokazują to wyniki badań prowadzonych cyklicznie przez globalną fi rmę 
konsultingową Watson Wyatt Communication ROI Study™11. Można wyciągnąć 
z nich wniosek, że komunikacja warunkuje optymalne wykorzystanie dwóch naj-
ważniejszych zasobów organizacji: ludzkich i fi nansowych.

9  Zob. A.K. Koźmiński, D. Jemielniak, Zarządzanie od podstaw. Podręcznik akademicki, Wy-
dawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 110–111 i 129; M. Kowalska, Zyskać 
przewagę…, op. cit., s. 166–170.

10  Corporate Communication. Theory and Practice, red. M.B. Goodman, State University of New 
York Press, Albany 1994, s. 1.

11  Zob.: http://www.watsonwyatt.com/research/resrender.asp?id=w-868&page=1.
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Komunikacja korporacyjna – pojęcie i jego pojemność

Komunikacja to strumienie komunikatów płynących w różne strony, od i do róż-
nych osób i miejsc, przenikających się i ulegających przeobrażeniom (zarówno pod 
względem treści, jak i formy). Tak rozumiana komunikacja to proces transmisji in-
formacji. Jednak komunikacja to także akt rozumienia, wzajemne oddziaływanie 
nadawcy i odbiorcy oraz wymiana znaczeń. Według zwięzłej defi nicji J. Fiskego, ko-
munikacja to po prostu „społeczna interakcja poprzez komunikaty”12. Stosunkowo 
pojemną i uniwersalną defi nicję komunikowania proponuje A. Górski i przyjmuje 
się ją jako wystarczającą na potrzeby niniejszego opracowania:

Komunikowanie to proces porozumiewania się, którego celem jest wymiana myśli, dzie-
lenie się wiedzą, informacjami oraz ideami. To przekazywanie i wymiana informacji 
niezbędnej do funkcjonowania każdej jednostki, grupy, społeczności czy organizacji, 
to warunek współpracy każdego zespołu, gdzie wszystkie decyzje uzależnione są od 
prawidłowej komunikacji, i to nie tylko w sensie technicznym, lecz przede wszystkim 
merytorycznym, zapewniającym realizację określonych celów13.

Dokonując przeglądu pokaźnego dorobku badaczy komunikowania, można 
wymienić następujące momenty przełomowe w budowie kolejnych modeli, które 
kształtowały rozwiązania marketingowe (zwłaszcza dotyczące promocji produk-
tów i usług): wprowadzenie pojęcia szumu komunikacyjnego (model Shannona), 
zidentyfi kowanie barier w procesie komunikowania w postaci tzw. selekcjonerów 
i regulatorów informacji (model Lewina), poszerzenie procesu o przywódców opinii 
(model Katza i Lazarsfelda), wprowadzenie pojęcia wspólnoty doświadczeń (model 
Schramma) czy dodanie elementu uczenia się (model Molesa)14. Wskazanie wymie-
nionych elementów w modelach komunikowania rozwinęło sposób myślenia o pro-
cesach komunikacji w kategoriach ich efektywności i skuteczności, co jest obecnie 
domeną zarządzania komunikacją w organizacjach15.

Zauważa się, że ewolucja koncepcji marketingowych szła w parze z ewolucją te-
orii komunikacji. Ponadto znaczny wpływ na obie dziedziny miał i ma rozwój no-
wych technologii. Między innymi to dzięki tej więzi organizacje mogły doskonalić 
swoją kompetencję komunikacyjną, która stanowi istotny składnik wspomnianego 
wcześniej portfela kompetencji. W kształtowaniu się kompetencji komunikacyjnej 
przedsiębiorstw, zrozumienia jej roli w zarządzaniu, a także wpływu na realizację 
strategii biznesowych udział miały również teorie zachowań konsumenta oraz do-

12  J. Fiske, Introduction to Communication Studies, wyd. 2, Routledge, London 1990, s. 2.
13  A. Górski, Podstawy i techniki komunikowania społecznego, Holding Edukacyjny – Paweł Piet-

rzyk Sp. z o.o., Poznań 2006.
14  Zob. T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji 

i internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
15  Zauważa się, że kryterium efektywności i skuteczności zdominowało także dziedzinę komu-

nikacji interpersonalnej zarówno w ujęciu psychologicznym (np. zagadnienie inteligencji emocjonalnej), 
jak i socjologicznej.

Andrzej Matczewski, Anna Sławik 
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robek współczesnej psychologii społecznej. Jednak ze względu na ograniczony roz-
miar opracowania wątki te nie zostały w nim rozwinięte.

Ograniczając rozważania do komunikacji biznesowej, L. Kamiński rozróżnia 
dwa jej rodzaje: komunikację marketingową, którą utożsamia z reklamą, oraz ko-
munikację korporacyjną, która jego zdaniem pokrywa się z działaniami public re-
lations. Podkreśla przy tym konieczność koordynacji obu wspomnianych rodzajów, 
ale postuluje ich funkcjonalne rozdzielenie. Sposobem na to wydaje się w opinii tego 
autora wprowadzenie zintegrowanego modelu komunikacji marketingowej16. Trudno 
zgodzić się z proponowanym przez Kamińskiego podziałem oraz zubożeniem za-
kresu i instrumentarium komunikacji. Ponadto cytowany autor dość niekonsekwent-
nie wprowadza także inny podział komunikacji, tj. na wewnętrzną i zewnętrzną, 
oraz zauważa, że „rozróżnienie na komunikację wewnętrzną i zewnętrzną wkrótce 
zaniknie i będziemy mówić po prostu o komunikacji korporacyjnej”17.

Sięgając do innych pozycji literatury przedmiotu, najczęściej można spoty-
kać pojęcie komunikacji marketingowej, która jest procesem komunikowania się 
przedsiębiorstwa z rynkiem. Dla przykładu B. Szymoniuk defi niuje komunikację 
marketingową jako „formę komunikacji społecznej, która służy zaspokajaniu potrzeb 
przez szeroko rozumianą ofertę rynkową”18. Jest ona „oddziaływaniem na wszyst-
kich uczestników rynku, w tym zwłaszcza na obecnych i potencjalnych nabywców 
promowanej oferty”19. Defi nicja ta, skądinąd słuszna, wymaga istotnego komenta-
rza. Jeżeli bowiem wyróżnia się komunikację marketingową, należy zaznaczyć, że 
jej zakres nie wyczerpuje wszystkich rodzajów, sposobów oraz aktów komunikacji 
przedsiębranych przez organizację. Autorzy opracowania proponują więc rozróżnie-
nie na komunikację zewnętrzną (z otoczeniem organizacji), która jest pojęciem szer-
szym niż komunikacja marketingowa, gdyż jej zasięg wykracza poza rynek i jego 
uczestników, oraz na komunikację wewnętrzną, zachodzącą w strukturach przed-
siębiorstwa. Jednocześnie podkreśla się konieczność integracji obu podanych obsza-
rów, zalecając stosowanie powyższego podziału wyłącznie w celu systematyzacji.

Podobny pogląd w tej kwestii wyraża M.B. Goodman, który terminu komunika-
cja korporacyjna używa do określenia „szerokiego wachlarza funkcji zarządzania 
powiązanych z wewnętrzną i zewnętrzną komunikacją organizacji”, wskazując przy 
tym, że komunikacja marketingowa jest jednym z jego składników. Kompleksowe 
podejście do komunikacji prezentuje również M. Kowalska. Używając terminu zin-
tegrowana komunikacja marketingowa (ZKM), defi niuje go jako 

zaplanowany, spójny, oparty na sprzężeniu zwrotnym i adaptatywny proces zarządzania 
wszystkimi formami komunikowania się organizacji w jej wnętrzu i z jej otoczeniem 

16  Zob. L. Kamiński, Komunikacja korporacyjna a biznes. Praktyczny poradnik, Ofi cyna Wydawni-
cza Branta, Bydgoszcz–Warszawa 2007, s. 9–11.

17  Ibidem, s. 105.
18  Komunikacja marketingowa. Instrumenty i metody, red. B. Szymoniuk, Polskie Wydawnictwo Eko-

nomiczne, Warszawa 2006, s. 15.
19  Ibidem.
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w celu osiągania zakładanych rynkowych zamierzeń strategicznych, podporządkowany 
strategii pozycjonowania20.

Cytowana autorka dodaje, że na ZKM oprócz kompozycji komunikacji marke-
tingowej (tzw. 4C) składają się ludzie i procesy21 i to te elementy stanowią o innowa-
cyjności omawianej koncepcji. 

Autorzy opracowania przyjmują w pełni defi niens powyższej defi nicji, wyraża-
ją jednak pogląd, iż nieadekwatne jest jej defi niendum. Epitet „marketingowa” ma 
nazbyt wyraźne konotacje z rynkiem i ze względu na to zawężenie nie nadaje się do 
określania całokształtu działań komunikacyjnych prowadzonych przez współczes-
ne przedsiębiorstwa. Autorzy proponują zatem stosowanie pojęcia „zintegrowana 
komunikacja korporacyjna” lub zamiennie „organizacyjna” w celu podkreślenia, że 
zachodzi ona również w organizacjach non-profi t oraz instytucjach. 

Należy nadmienić, że wyróżnia się dwa podstawowe aspekty komunikacji korpo-
racyjnej: organizacyjny oraz personalny, który oznacza indywidualne umiejętności 
komunikacyjne niezbędne menedżerom i pracownikom. Niniejsze opracowanie sku-
pia się wyłącznie na aspekcie organizacyjnym. Szczegółowy zakres przedmiotowy 
i podmiotowy komunikacji korporacyjnej w tym aspekcie omawia się w kolejnym 
rozdziale. Zaznacza się również, że używając terminu „komunikacja korporacyjna”, 
autorzy mają na myśli system zintegrowanej komunikacji korporacyjnej (ZKK).

System zintegrowanej komunikacji korporacyjnej

Stosunkowo łatwo jest integrować różne obszary i działania przedsiębiorstwa wo-
kół komunikacji, ponieważ jest ona ich wszechobecnym i niezbędnym składnikiem. 
Takiej możliwości nie daje np. marketing czy human resources (HR), choć to wła-
śnie w tych obszarach struktury organizacji najczęściej umiejscawia się osoby od-
powiedzialne za komunikację. Próbuje się też integrować działania na fundamencie 
koncepcji Customer Relationship Management (CRM) wokół tworzenia wartości 
dla klienta. Trzeba jednak mieć na uwadze, że komunikacja jest także podstawą 
koncepcji CRM. Dlatego proponuje się traktowanie komunikacji jako generalnego 
integratora wszelkich działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo, zarówno 
tych skierowanych na zewnątrz, jak i do wewnątrz. Aby było to możliwe, zdaniem 
autorów opracowania należy zbudować kompletny system komunikacji korporacyj-
nej, zarządzany i na poziomie strategicznym, i operacyjnym, przy czym sposób tego 
zarządzania powinien być przejawem holistycznego spojrzenia na proces komuni-
kacji w ogóle.

Poniżej prezentuje się zarys systemu zintegrowanej komunikacji korporacyjnej 
z uwzględnieniem jego podsystemów, kanałów, narzędzi, struktury (rozwiązań or-
ganizacyjnych), procesów, infrastruktury technicznej, teleinformatycznej i rzeczo-

20  M. Kowalska, Zyskać przewagę…, op. cit., s. 68.
21  Ibidem, s. 245.
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wej, ludzi (zarówno tych w organizacji, jak i w otoczeniu przedsiębiorstwa) oraz 
zasobów fi nansowych (budżetu). Należy podkreślić, że zarządzanie systemem ZKK 
musi bezwzględnie się odbywać zgodnie z przyjętą strategią funkcjonalną, która jest 
wynikiem procesu planowania strategicznego działalności komunikacyjnej przed-
siębiorstwa na podstawie wytyczonych celów: nadrzędnych celów biznesowych oraz 
celów strategicznych dla obszaru komunikacji.

Podsystemy

W systemie ZKK można wyróżnić dwa główne podsystemy: podsystem komunika-
cji zewnętrznej, z otoczeniem przedsiębiorstwa, oraz podsystem komunikacji we-
wnętrznej. Ten pierwszy obejmuje: komunikację marketingową, zarządzanie re-
lacjami z klientami (CRM), zarządzanie doświadczeniami klientów (Customer 
Experience Management – CEM), zarządzanie wizerunkiem i reputacją, zarządza-
nie marką, w tym jej pozycjonowanie, politykę społecznej odpowiedzialności, za-
rządzanie informacją, w tym system pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania 
informacji gospodarczych i kontaktów handlowych, oraz zarządzanie wiedzą; przy 
czym te dwa ostatnie elementy należą jednocześnie do podsystemu komunikacji we-
wnętrznej.

Podsystem komunikacji wewnętrznej obejmuje z kolei: system obiegu dokumen-
tów, kulturę organizacyjną, komunikację w procesie zarządzania zmianą, zarządza-
nie konfl iktem, umiejętności komunikacyjne ludzi pracujących w organizacji. Jest 
też silnie powiązany z polityką personalną przedsiębiorstwa, zwłaszcza z motywa-
cją, rekrutacją, ocenianiem i rozwojem zasobów ludzkich.

Kanały

Kanały komunikacji odpowiadają ludzkim możliwościom poznawania za pomocą 
zmysłów: wzroku, słuchu, mowy oraz rzadziej w przypadku komunikacji korpora-
cyjnej – smaku i dotyku. W sytuacji komunikacji niebezpośredniej, kiedy uczestni-
cy komunikacji nie znajdują się w tym samym miejscu i czasie, wykorzystuje się ka-
nały pośredniczące w przekazywaniu komunikatu: zapisy informacji na nośnikach 
drukowanych, analogowych lub cyfrowych, przesyłane pocztą tradycyjną, kurierem 
lub pocztą elektroniczną, środki porozumiewania się na odległość: telefon, faks, wi-
deotelefon oraz media masowe, tj. prasa, radio, telewizja i Internet. Można – zwłasz-
cza w komunikacji korporacyjnej – i w literaturze przedmiotu zaleca się stosowanie 
kilku kanałów jednocześnie, co istotnie zwiększa skuteczność przekazu, zarówno 
pod względem dodarcia do odbiorcy, jak i zrozumienia.
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Narzędzia

Poniżej prezentuje się otwarty katalog narzędzi komunikacji korporacyjnej. 
Akcentuje się określenie „otwarty”, gdyż w związku z dynamicznym rozwojem 
form i sposobów komunikacji, najczęściej na fundamencie nowo powstających kon-
cepcji marketingowych oraz z dziedziny HR, instrumentarium to stale się poszerza. 
Zaproponowany podział (pogrupowanie) narzędzi traktuje się jako umowny i jeden 
z możliwych, gdyż wiele instrumentów komunikacji funkcjonuje na pograniczu wy-
mienionych grup lub jest też na tyle elastycznych czy uniwersalnych, że można sto-
sować je w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Ważną rolę odgrywa tu również 
intencja użytkownika narzędzia oraz cel, w którym zostaje ono użyte.

Narzędzia komunikacji korporacyjnej stanowią: 
• reklama: produktowa i wizerunkowa, prasowa, radiowa, telewizyjna, inter-

netowa, zewnętrzna (outdoor), kinowa, artykuły sponsorowane (advertorial), 
płatne ogłoszenia w TV (informercial), ambient media (niestandardowe no-
śniki reklamy), product placement;

• sprzedaż bezpośrednia (osobista): prezentacja oferty, rozmowy handlowe 
i negocjacje, wyjazdy służbowe, pokazy produktów, wzorniki, telemarketing, 
standardy obsługi klienta, techniki up-sell i down-sell, obsługa reklamacji 
i gwarancji;

• promocja sprzedaży: promocje cenowe, oferty specjalne, rabaty, sprzedaż 
łączona, sprzedaż krzyżowa (cross selling), gadżety fi rmowe i upominki re-
klamowe, gratisy, premie, próbki produktów (sampling), kupony (talony), pro-
gramy lojalnościowe, konkursy i loterie, płatność ratalna, odroczone terminy 
płatności;

• marketing bezpośredni: bazy danych, mailing, e-mailing, telemarketing, te-
lezakupy, sprzedaż katalogowa, sklepy internetowe, infolinie, wykorzysta-
nie telefonii komórkowej (SMS-y i MMS-y), marketing wirusowy, marketing 
szeptany, akcje burzowe;

• merchandising i opakowanie produktu;
• identyfi kacja wizualna: znaki fi rmowe i logotypy, barwy korporacyjne, druki 

fi rmowe, druki okazjonalne, layout materiałów reklamowo-informacyjnych, 
stroje fi rmowe i dress code, oznakowanie środków transportu, oznakowanie 
zewnętrzne, oznakowanie wnętrz, ekspozycje;

• publikacje: katalogi, foldery, ulotki, plakaty, raporty, albumy, wydawnictwa 
okolicznościowe, multimedialne prezentacje fi rmy, fi lmy korporacyjne;

• imprezy targowo-wystawiennicze: wystawy, targi branżowe, targi pracy, tar-
gi internetowe;

• organizacja lub udział w konferencjach, seminariach, warsztatach;
• witryna internetowa, serwisy, portale i wortale internetowe, pozycjonowanie 

stron WWW w wyszukiwarkach internetowych; sieć intranetowa i sieć eks-
tranetowa;

• sponsoring: sportowy, kultury, medialny, naming rights;
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• public relations: kontakty z mediami (media relations): konferencje prasowe, 
press room na stronie WWW, rzecznik prasowy, eventy dla przedstawicieli 
mediów, wypowiedzi ekspertów; eventy marketingowe; imprezy integracyjne 
i okolicznościowe; relacje z instytucjami; komunikacja działań z zakresu spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu: na rzecz społeczności lokalnej, na rzecz 
ochrony środowiska, na rzecz zasobów ludzkich; relacje inwestorskie (inve-
stor relations); PR kryzysowy; e-newslettery, media społecznościowe (Web 
2.0): serwisy społecznościowe, blogi, czaty, fora dyskusyjne, Twitter, podca-
sty; zwiedzanie fi rmy („Otwarte Drzwi”), udział w rankingach, koresponden-
cja okolicznościowa (życzenia, zaproszenia, listy gratulacyjne); 

• lobbing: pośredni, bezpośredni, ofensywny, defensywny, grass roots lobby-
ing;

• spotkania: cykliczne i ad hoc, działowe, międzydziałowe, menedżerskie, in-
formacyjne, integracyjne, edukacyjne, zebrania, narady, prezentacje, wykła-
dy, burze mózgów, przemówienia, negocjacje;

• dokumenty: procedury, instrukcje, polityki, plany, programy, raporty, spra-
wozdania, zarządzenia, polecenia, regulaminy, statuty, umowy, listy, oferty 
handlowe, formularze, okólniki;

• wydawnictwa fi rmowe: magazyny, biuletyny, gazetki, newslettery i e-news-
lettery;

• tablice ogłoszeń, radiowęzeł, telewizja korporacyjna;
• skrzynki pomysłów, życzeń, zażaleń;
• archiwa, biblioteki, bazy;
• konkursy i wyróżnienia dla pracowników;
• pozyskiwanie informacji: badania rynkowe, społeczne, pracownicze; wywiad 

gospodarczy; kontakty biznesowe, analiza informacji z mass mediów, serwi-
sów internetowych, instytucji naukowo-badawczych, izb gospodarczych, in-
nych organizacji branżowych. 

Struktura

Rozwiązanie organizacyjne warunkuje prawidłową integrację działań komunika-
cyjnych, dlatego stanowi istotny element systemu. Struktura w znacznym stopniu 
determinuje zarządzanie. Podczas gdy wybór typu i kształtu struktury służb odpo-
wiedzialnych za komunikację korporacyjną powinien zostać dokonany na podstawie 
zarówno jej funkcjonalności, jak i najlepszego dopasowania do obecnej struktury 
całej organizacji, to postuluje się, na podstawie doświadczeń autorów w praktycz-
nym zarządzaniu, aby po pierwsze, cały system komunikacji korporacyjnej był koor-
dynowany i nadzorowany przez jedną osobę, a po drugie, by była to osoba reprezen-
tująca najwyższy poziom kierowniczy przedsiębiorstwa (np. dyrektor), raportująca 
bezpośrednio do zarządu.

Mówiąc o strukturze, należy również wyjść poza organizację i podkreślić rolę 
struktur sieciowych funkcjonujących w jej otoczeniu. Struktury te tworzone są 
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przez grupy interesariuszy przedsiębiorstwa i przyjmują zróżnicowane formy – od 
instytucji po społeczności zawiązywane w cyberprzestrzeni. System zarządzania 
ZKK musi uwzględniać istnienie struktur sieciowych i ich potrzeby w zakresie ko-
munikacji. Stanowi to duże wyzwanie dla współczesnych przedsiębiorstw, w szcze-
gólności w stosunku do niezwykle dynamicznych struktur wirtualnych, funkcjonu-
jących w oparciu o mobilne technologie.

Procesy

Komunikacja jest elementem wszystkich procesów zachodzących w przedsiębior-
stwie i składających się na łańcuch wartości, a zwłaszcza procesów handlowych, 
marketingowych, personalnych i organizacyjnych. Z uwagi na to, niezwykle ważne 
staje się sprawne zarządzanie komunikacją w płaszczyźnie poziomej, odpowiadają-
cej przebiegowi danych procesów.

Identyfi kując procesy zachodzące już w samym obszarze zarządzania komuni-
kacją korporacyjną, za niezwykle istotne należy uznać: planowanie (wyznaczanie 
celów, budowanie strategii oraz tworzenie planów komunikacji) oraz kontrolę (anali-
zę i ocenę skuteczności oraz efektywności ekonomicznej działań komunikacyjnych), 
ze szczególnym uwypukleniem kontroli przez sprzężenia zwrotne (sterującej).

Infrastruktura

W celu umożliwiania efektywnego zarządzania komunikacją korporacyjną, pełne-
go wykorzystania dostępnego spektrum jej instrumentów, a także rzeczywistej in-
tegracji procesów i działań potrzebne jest stworzenie odpowiedniej infrastruktury 
technicznej, teleinformatycznej i rzeczowej, a następnie ich stała modernizacja i ak-
tualizacja. Chodzi tu o implementację narzędzi informatycznych (software) typu: 
systemy klasy ERP, CRM, elektroniczne obiegi dokumentów, platformy intraneto-
we oraz inne aplikacje dedykowane konkretnym procesom bądź funkcjom; a także 
o oprzyrządowanie pozwalające na korzystanie z tych narzędzi (hardware). Do tego 
dochodzi wyposażenie w nowoczesny sprzęt biurowy, w tym mobilny. Do elemen-
tów infrastruktury wspomagającej komunikację należą również środki transportu 
oraz budynki i pomieszczenia.

Ludzie

Tak jak w przypadku wszystkich innych systemów, również w systemie komunikacji 
korporacyjnej ludzie stanowią zasób fundamentalny. Jednak nie organicza się ich do 
zasobów ludzkich danej organizacji, bowiem zaliczyć tu należy także wszystkich in-
nych adresatów działań komunikacyjnych przedsiębiorstwa (można założyć, że grupa 
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ta jest tożsama z interesariuszami organizacji). Ludzi w systemie ZKK można podzie-
lić na nadawców i odbiorców przekazów, przy czym podział ten jest bardo dynamicz-
ny ze względu na to, w jakiej roli występują w konkretnej sytuacji komunikacyjnej. 

W stosunku do niezwykle obszernego grona potencjalnych adresatów, niezbęd-
na staje się ich segmentacja. Na bazie rezultatów segmentacji powstają kryteria do-
boru kanałów, narzędzi, nadawców oraz kontekstu poszczególnych działań komuni-
kacyjnych przedsiębiorstwa. Przykładowe segmenty adresatów komunikacji korpo-
racyjnej to: klienci (obecni – standardowi/kluczowi, potencjalni utraceni), decydenci 
zakupowi (doradcy klientów), konkurenci, partnerzy biznesowi (dostawcy, pośred-
nicy, pozostali uczestnicy łańcucha dostaw, sojusznicy, fi rmy konsultingowe, agen-
cje reklamowe), pracownicy, współpracownicy i konsultanci zewnętrzni, związki 
zawodowe, rodziny pracowników, społeczność lokalna, kandydaci do pracy, akcjo-
nariusze/udziałowcy, inwestorzy (obecni i potencjalni), organy administracji (pań-
stwowej, samorządowej, unijnej), organy władzy (ustawodawczej, wykonawczej, są-
downiczej, krajowej, unijnej, międzynarodowej), instytucje regulacyjne, instytucje 
fi nansowe, organizacje gospodarcze (izby, zrzeszenia, samorządy gospodarcze), in-
stytucje naukowo-badawcze i edukacyjne, instytucje kulturalne i religijne, media, 
liderzy opinii. Zadaniem ZKK jest oferowanie poszczególnym segmentom przeka-
zów, które pod względem treści, formy i częstotliwości odpowiadają ich potrzebom 
komunikacyjnym, a które z punktu widzenia całego systemu komunikacji korpora-
cyjnej są spójne i wzajemnie się wzmacniają, wywołując efekt synergii na poziomie 
semantycznym, ekonomicznym oraz organizacyjnym. Można stwierdzić, że integra-
cja działań komunikacyjnych pozwala na korzystną w tym przypadku redundancję 
treści komunikatu, jednak nie w wyniku prostego jej powielania czy multiplikowa-
nia, ale poprzez różne formy umiejscowione w rozmaitych kontekstach.

Budżet

Dopełnieniem charakterystyki systemu ZKK jest budżet, czyli planowane nakłady 
fi nansowe na realizację celów komunikacji zgodnie z przyjętą strategią. Budżet two-
rzony jest na etapie planowania działań komunikacyjnych. Projektowanie kosztów 
i przychodów na potrzeby systemu ZKK pełni istotną funkcję w procesie jej integra-
cji. Pozwala bowiem na optymalizację kosztów przy jednoczesnej maksymalizacji 
przewidywanych wyników ekonomicznych. Przede wszystkim jednak budżet stano-
wi punkt odniesienia dla późniejszych działań kontrolnych zmierzających do oceny 
realizacji wymiernych celów stawianych przed komunikacją korporacyjną.

Podsumowanie

Holistyczne podejście do zarządzania komunikacją w przedsiębiorstwie proponuje 
nowe spojrzenie nie tylko na tę dziedzinę jego funkcjonowania, lecz także na zarzą-
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dzanie organizacją w ogóle. Podejście to opiera się na integracji wszystkich elementów 
i aktów komunikowania wokół strategii biznesowej w celu jej efektywnej i skutecznej 
realizacji. Warunkiem implementacji zintegrowanej komunikacji korporacyjnej jest 
budowa kompleksowego systemu, obejmującego również procesy, struktury i zasoby 
ludzkie, który pozwoli zarówno na strategiczne, jak i operacyjne zarządzanie tym ob-
szarem. Wyzwaniem dla współczesnych przedsiębiorców jest więc tworzenie organi-
zacji zorientowanych na komunikację (communication-oriented), które stanowią ko-
lejny krok na drodze ewolucji nauki i praktyki zarządzania.
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