Słowem wstępu,
Rok 2020 zmienił w wielu organizacjach postrzeganie komunikacji wewnętrznej.
Obszar niesłusznie i często do tej pory niedoceniany, w czasie pandemii zaczął
odgrywad kluczową rolę we wszystkich firmach bez wyjątku.
Raport „Komunikacja wewnętrzna 2021 – prognozy i dobre praktyki” powstał
z inicjatywy ekspertów IC Mobile świadczących kompleksowe usługi z zakresu
komunikacji pracowniczej, i… z potrzeby czasów. Naszym celem było stworzenie
publikacji, która zagreguje doświadczenia i opinie praktyków z obszaru komunikacji
z pracownikami i stanie się wsparciem, inspiracją i drogowskazem dla tych, którzy
poszukują sposobności do otwartej wymiany doświadczeo.
Przeglądacie Paostwo efekt koocowy naszej trzymiesięcznej pracy i współpracy
z fantastycznymi ekspertami w swoich dziedzinach – doświadczonymi praktykami
z różnych branż i organizacji o zróżnicowanych strukturach i kulturze organizacyjnej
– Leroy Merlin, Jerónimo Martins, ING Bank Śląski, UNUM życie TUiR S.A., Deloitte,
Aplikacje Krytyczne, IT-DEV, kancelaria Raczkowski, Weekly i z wielu innych.
Przygotowując się do wydania tego raportu, poprosiliśmy ich o odpowiedź na pytanie,
na czym według nich, powinna skupid się komunikacja wewnętrzna w roku 2021
i w kolejnych latach, w zakresie kompetencji specjalistów, języka i narzędzi komunikacji
oraz metod angażowania pracowników; jakie trendy się utrzymają, które się wzmocnią,
a które osłabną. I w koocu, jak u nich przebiega komunikacja z pracownikami w tym
pełnym wyzwao czasie.
Dziękujemy wszystkim autorom artykułów za podzielenie się wiedzą
i doświadczeniem oraz, że postaraliście się znaleźd na to czas, w tak gorącym okresie,
kiedy domykane są ostatnie projekty, planowane budżety, a czasu jest jakby wprost
proporcjonalnie mniej do ilości zadao. Dlatego tym bardziej dziękujemy za Waszą
otwartośd i gotowośd do wspierania innych.
Natomiast Czytelnikom życzymy wielu inspiracji.
Pamiętajcie, że zawsze możecie liczyd na nasze wsparcie!
Zapraszamy do lektury i kontaktu.
Lidia Skrzyniecka, Katarzyna Kryńska, Magdalena Kuropieska-Deloff,
IC Mobile
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LIDER KOMUNIKACJI 2025
– CZYLI O WYZWANIACH PRZYSZŁOŚCI

DR MAKSYMILIAN PAWŁOWSKI, MENEDŻER
KOMUNIKACJI KORPORACYJNEJ W LEROY MERLIN
Doktor ekonomii, ukooczył Wydział Zarządzania
Uniwersytetu Warszawskiego, posiada tytuł MBA Uniwersytetu
Erazma w Rotterdamie. Specjalizuje się w obszarze komunikacji
korporacyjnej oraz transformacji cyfrowej przedsiębiorstw
ze szczególnym uwzględnieniem korporacyjnych portali
społecznościowych. Autor licznych artykułów i szkoleo
poświęconych tematyce zarządzania, marketingu i komunikacji.

Obszar komunikacji korporacyjnej nieustannie ewoluuje, co jest
bezpośrednio związane ze zmianami społecznymi, ekonomicznymi oraz technologicznymi, jak
również z wyzwaniami przed którymi stawiane są przedsiębiorstwa. I nie jest to zjawisko zaskakujące,
ponieważ zmiany są immanentną cechą naszego życia, niemniej to co jest nowe, to tempo ich
zachodzenia. Zatem liderzy komunikacji muszą umied radzid sobie z jednej strony z wolumenem
informacji i z drugiej strony z szybkością jej przepływu. Ale dzisiaj w obszarze komunikacji nie chodzi
tylko o przepływ informacji, jej skuteczne dostarczenie do odbiorcy czy wykorzystane narzędzia,
ale o wartośd, jaką ta informacja tworzy dla przedsiębiorstwa. I jest to relatywnie nowa optyka
patrzenia na obszar komunikacyjny, szczególnie biorąc pod uwagę, że jeszcze dwie dekady temu był
to obszar traktowany jako „sympatyczny” dodatek do struktury organizacyjnej, a dzisiaj uważany jest
w wielu dojrzałych przedsiębiorstwach, za obszar strategiczny. Zatem co się zmieniło i na rozwój
w jakim kierunku powinni przygotowad się eksperci od komunikacji w perspektywie kilku lat?
To co jest kluczowe, z punktu widzenia komunikacji to, że jej podstawy się nie zmieniają i cały czas
w sercu jej istoty działania i racji bytu pozostają interakcje między ludźmi, przekazywanie informacji
oraz emocji, które ukierunkowane są na tworzenie relacji, współdziałanie oraz osiąganie celów,
niezleżenie czy odbiorcy są umiejscowieni wewnątrz czy na zewnątrz organizacji. Zatem kluczową
kompetencją jest i będzie umiejętnośd projektowania architektury informacji, tak aby odbiorca mógł
ją otrzymad, zrozumied i na jej podstawie podjąd działania, które wynikają z intencji nadawcy. Jednak
to co się zmienia, to wagi czy akcenty stawiane na poszczególne cele komunikacji organizacyjnej – nie
jest nim tylko przeniesienie informacji, ale osiągnięcie określonego rezultatu na poziomie
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biznesowym. Zatem zmieniają się pryncypia projektowania działao komunikacji, które najczęściej
rozpoczyna się od kooca – na przykład zadając sobie pytanie, dlaczego stawiając się na miejscu
odbiorcy, zrobiłem czy pomyślałem tak czy inaczej i jaki czynnik informacyjny na mnie wpłynął, że tak
się zadziało (można wykorzystad np. metodę person reprezentujących grupy docelowe). Umiejętnośd
właściwego odpowiedzenia na to pytanie, w moim odczuciu jest kluczem w zakresie umiejętności
budowania skutecznych planów czy strategii komunikacyjnych. Warto też posłużyd się empatią (jako
umiejętnością współodczuwania, wsłuchania się w emocje innych i ich zrozumienie), która
zdecydowanie pomaga w procesie projektowania działao komunikacyjnych.

„To co się zmienia, to wagi czy akcenty stawiane
na poszczególne cele komunikacji organizacyjnej – nie jest nim tylko
przeniesienie informacji, ale osiągnięcie określonego
rezultatu na poziomie biznesowym.”
Dodatkowo od działów i ekspertów komunikacji oczekuje się umiejętności związanej
z przeprowadzaniem transformacji organizacyjnej w wymiarze zarówno kulturowym, procesowym
jak i technologicznym. To powoduje, że kompetencje muszą byd niezwykle rozległe i stale
rozbudowywane, co decyduje o wycenie i skuteczności zawodowej danego eksperta – znajomośd
narzędzi i technologii informatycznych, umiejętnośd tworzenia treści (reżyseria filmów czy pisanie
tekstów), umiejętności związane z analityką biznesową, znajomośd prawa, umiejętności trenerskie,
praktyczne umiejętności zarządzania sytuacjami kryzysowymi, zarządzanie zespołem czy zdolności
związane z występowaniem przed kamerą – aby tylko wymienid kilka z bardziej kluczowych.
Wyzwaniem, z którym muszą się mierzyd zarządzający komunikacją to digitalizacja i technologia
przenoszenia informacji. Sama technologia jest z zasady neutralna, a więc pozostaje kwestia jej
właściwego zastosowania do realizacji zdefiniowanych celów oraz zapanowania nad wolumenem
informacji tak, aby uniknąd szumu, który może uniemożliwiad dotarcie informacji do odbiorców.
Łatwośd wdrażania nowych rozwiązao, szczególnie tych opartych na chmurze, powoduje nieustanny
marsz w kierunku zwiększania ilości kanałów komunikacyjnych, często przy jednoczesnym
zmniejszeniu aspektu oceny ich użyteczności, skuteczności czy doświadczeo użytkowników (UX).
Zatem kierunek, który musi byd znacznie mocniej eksplorowany i praktycznie wykorzystywany,
to analityka systemu komunikacyjnego (rozumianego jako kompletna platforma komunikacji
i współpracy w przekroju całego przedsiębiorstwa) w przedsiębiorstwie i bazujące na osiąganych
wynikach decyzje dotyczące rozwoju jednych narzędzi komunikacji i eliminowaniu tych nie
spełniających kryteriów efektywności. Jednocześnie tradycyjna analityka dzisiaj nie wystarcza,
rozumiana jako pomiar ilości kliknięd czy czasu spędzonego na czytaniu danej treści. Pomiar jutra to
połączenie linią konwersji jaka zachodzi pomiędzy ilością użytkowników, kliknięd czy wyświetleo,
stworzonych nowych pomysłów poprzez uczestników danej grupy, ilości wdrożonych pomysłów
i nowych procesów, z wynikami finansowymi związanymi z ich wdrożeniem. U podstaw wyzwolenia
tego ciągu zdarzeo stoją procesy komunikacyjne i narzędzia informatyczne umożliwiające łączenie
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potencjału ludzi. Dlatego, dzisiaj należy komunikację rozpatrywad jako siłę napędową współpracy,
która tworzy niekwestionowaną wartośd dla organizacji.
Warto zwrócid uwagę, że wspomniane narzędzia, są tylko nośnikami treści i ewentualnie ułatwiają ich
tworzenie np. poprzez narzędzia redakcyjne. A to, co ma kluczowe znaczenie w komunikacji to
zamieszczane na platformach komunikacyjnych treści, ich jakośd i istotnośd dla odbiorców (tutaj też
przydaje się wyczucie i empatia). Wraz z nowymi narzędziami zmienia się tradycyjne pojęcie autorów
oraz czytelników i tym samym centralne działy komunikacji są dzisiaj odpowiedzialne za to, aby
podnosid kompetencje komunikacyjne wszystkich pracowników tak, aby sami mogli byd redaktorami
treści, czyli twórcami. To znowu kompletne przestawienie modelu komunikacyjnego, w porównaniu
do tego z czym mieliśmy do czynienia dekadę temu. To również powoduje, że trzeba inaczej
zarządzad regułami związanymi z tworzeniem i publikacją treści. Wymagane jest odejście od kontroli
treści na rzecz edukacji związanej z ogólnymi zasadami dotyczącymi tego co można komunikowad
a tego co nie będzie tolerowane. Im większa jest transparentnośd tych zasad tym większa skłonnośd
pracowników do wchodzenia w rolę twórców i tworzenie z platform komunikacyjnych atrakcyjnych
miejsc do budowania wewnętrznych społeczności.
Reasumując, mam poczucie, że jesteśmy w środku istotnej zmiany w obszarze komunikacji
organizacyjnej. Z jednej strony otaczają nas niezwykle wydajne systemy, które umożliwiają niemalże
nieograniczony przepływ informacji, z drugiej strony reguły i kultura przedsiębiorstw jest jeszcze nie
w pełni kompatybilna z tą szybkością i potrzebami użytkowników. Zawsze na koniec (lub początek),
trzeba zadad sobie pytanie, czy współpracownicy są już gotowi – przygotowani – do tego,
aby aktywnie włączyd się i skutecznie korzystad z danego systemu komunikacji i współpracy
przedsiębiorstwa i czy będzie to budowad ich pozytywne doświadczenia i wartośd dla firmy…
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7 NARZĘDZI, KTÓRE POPRAWIĄ EFEKTYWNOŚD
KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ

MARCIN HERMAN, DYREKTOR DZIAŁU PR I KOMUNIKACJI
WEWNĘTRZNEJ, RZECZNIK PRASOWY
Doświadczony menedżer i ekspert w zakresie komunikacji
korporacyjnej z blisko 20-letnim stażem. Ostatnio pracował jako
dyrektor działu PR i komunikacji wewnętrznej oraz rzecznik prasowy
Alior Banku. Wcześniej przez wiele lat związany z agencją Profile.

Przyszłośd komunikacji wewnętrznej jest teraz. Nie potrzebujemy science
fiction. Mamy w zasięgu ręki narzędzia, które mogą podnieśd efektywnośd komunikacji i wzmocnid
zaangażowanie pracowników. Te wyzwania pozostaną aktualne w 2021 r. szczególnie w obliczu
spowolnienia gospodarczego i pandemii koronawirusa.
Specjaliści zajmujący się komunikacją wewnętrzną nigdy nie mieli lekko. Obecnie, gdy wiele firm
szuka oszczędności, tym bardziej muszą szukad sposobów na tworzenie dodatkowej wartości, którą
wnoszą do organizacji. A nic tak nie przemawia do zarządu, jak poprawa efektywności biznesowej.
1. Aplikacja mobilna
Na wykorzystanie aplikacji mobilnej do komunikacji z pracownikami sieci sprzedaży zdecydował się
Orange Polska. We współpracy z Weekly.pl stworzyli narzędzie, w którym pracownicy mają w jednym
miejscu bieżący dostęp do informacji na temat aktualnych ofert, cenników, produktów, usług,
promocji i stanów magazynowych, a także codziennych statystyk sprzedaży. Jak wiadomo handlowcy
lubią rywalizację, więc ten prosty ruch sprawił, że nie tylko zaglądają regularnie do aplikacji,
ale jeszcze wzrosła ich motywacja.
W szybko zmieniającym się świecie rośnie zapotrzebowanie na poprawę komunikacji operacyjnej
związanej z biznesem. Osoby odpowiedzialne za komunikację wewnętrzną mają odpowiednią wiedzę
i doświadczenie, by wziąd na siebie tę odpowiedzialnośd (jeśli do tej pory jeszcze tego nie zrobiły).
Aplikacja mobilna może i powinna byd kanałem komunikacji nie tylko korporacyjnej, czy HR-owej,
ale również biznesowej. Swoją aplikację ma również Alior Bank. Wszyscy pracownicy zostali
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wyposażeni w smartfony [1], dzięki czemu mają dostęp do różnych narzędzi przydatnych w pracy.
Jednym z nich jest aplikacja, która jest mobilną wersją portalu pracowniczego.
Zalety: Bezpośrednie dotarcie w miejscu i czasie, które jest najbardziej dogodne
dla pracownika. Wygodne dla pracowników pierwszej linii lub pracujących w terenie.
Wyzwania: Perfekcyjny UX i wygoda użytkownika. Nie wszyscy pracownicy mają służbowe
smartfony (chod zapewne wszyscy mają prywatne). Spełnienie wymogów bezpieczeostwa
informatycznego (IT Sec).
2. Powiadomienia PUSH
Pracownicy jak nigdy wcześniej oczekują, że ważne informacje same ich znajdą, a nie że będą musieli
ich szukad. Ile razy dowiedzieliście się o ważnym zdarzeniu w firmie po czasie, lub w najlepszym razie
od współpracowników w trakcie lunchu? Bo nie mieliście czasu, nie zajrzeliście do intranetu,
przegapiliście maila z HR? Ten problem rozwiązują powiadomienia PUSH. Ich przewagą nad smsami
jest możliwośd skierowania pracowników po więcej informacji do aplikacji lub bezpośrednio do
intranetu. Ważne by były używane z rozwagą (nie więcej niż raz dziennie dla naprawdę istotnych
informacji).
Zalety: Natychmiastowe dotarcie do wszystkich pracowników z najważniejszą informacją
dnia. Wyróżnienie w zalewie innych komunikatów.
Wyzwania: Możliwośd wyłączenia powiadomieo. Konkurencja z pushami z innych aplikacji.
Pokusa wysłania zbyt wielu powiadomieo, co nieuchronnie prowadzi do dewaluacji tego
narzędzia.
3. Podcasty
Do telefonu zaglądamy średnio 58 razy dziennie, przez 3 godziny i 15 minut, z czego 70% sesji trwa
krócej niż minutę [2]. W natłoku obowiązków służbowych naszym pracownikom łatwiej będzie
wysłuchad 2-3 minutowego newsa z życia organizacji, niż przeczytad długi tekst lub obejrzed wideo.
Lepiej nie lekceważyd trendu, skoro według danych Voxnest [3] słuchalnośd podcastów w Europie
w pierwszym półroczu wzrosła o 53% rok do roku.
Podcasty w komunikacji z pracownikami liniowymi wykorzystuje na przykład niemiecka firma
energetyczna E.ON [4]. Do tej pory w ramach cotygodniowego cyklu „News Line” powstało
250 epizodów programu.
Zalety: Podcastu można słuchad zawsze i wszędzie, nawet w trakcie pracy. Niskie koszty
produkcji.
Wyzwania: Wygoda, wygoda, wygoda. Korzystanie z plików dźwiękowych musi byd zgodne
z doświadczeniem, jakie pracownicy mają z popularnych serwisów muzycznych typu Spotify.
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4. Social media
Odkąd media społecznościowe zdominowały krajobraz komunikacyjny, granica między tym,
co zewnętrzne i wewnętrzne coraz bardziej się zaciera. Wchodząc w interakcję z treściami w mediach
społecznościowych pracownicy niejednokrotnie czują dumę z tego, jak ich firma się prezentuje, a jeśli
do tego ten obraz jest zgodny z ich odczuciami, sami stają się jej ambasadorami.
Dobrym przykładem takiego zastosowania social mediów są filmy, które bank BNP Paribas Polska
regularnie publikuje na LinkedIn po ogłoszeniu wyników kwartalnych [5]. Prezes banku w przystępny
sposób omawia kluczowe wskaźniki, przypomina osiągnięcia kwartału, a także dziękuje koleżankom
i kolegom z zespołu. W obliczu zmian i wyzwao przed jakimi stoją organizacje, bezpośrednia
komunikacja CEO do klientów i pracowników jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zalety: Twoi pracownicy już tam są. Funkcjonalności
i interakcję z treściami.
Wyzwania: Niepożądane zachowania pracowników w sieci.

ułatwiające

konsumpcję

5. Roboty, czatboty, sztuczna inteligencja
Według różnych źródeł (McKinsey [6], The Economist Intelligence Unit [7]) pracownicy spędzają
20-25% czasu na szukaniu informacji potrzebnych do pracy. Są na rynku firmy, które powszechnie
wykorzystują czatboty w relacjach z klientami. Stąd już tylko krok do udostępniania tych narzędzi do
komunikacji z pracownikami.
Możemy zacząd jeśd małą łyżeczką, czyli np. od obsługi procesów HR. Automatyczne odpowiedzi na
pytania „ile mam jeszcze urlopu”, czy polecania typu „złóż wniosek o świadczenie świąteczne” nie
tylko poprawią doświadczenie pracownika, ale także uwolnią zasoby osób, których zadaniem było do
tej pory odpowiadanie na maile pracowników.
Polska ma tutaj do nadrobienia spory dystans wobec świata. Jednym z pierwszych wdrożeo
czatbotów w organizacji była wirtualna asystentka Ivy w firmie Intel [8] w …2013 r. Swojego czatbota
wdrożył również Microsoft [9]. Na polskim rynku możliwości różnego rodzaju robotów wykorzystuje
Alior Bank, który zautomatyzował już około 100 procesów [10]. Częśd z nich obsługuje procesy HR,
np. uzyskiwanie zaświadczenia o zarobkach.
Zalety: Automatyzacja procesu. Wygoda. Szybkośd
Uwolnienie zasobów.
Wyzwania: Garbage in, garbage out, czyli jakośd danych.

dostępu

do

informacji.

6. Analityka danych
Obecnie nadal niedocenianym, czy też może niedofinansowanym narzędziem komunikacji
wewnętrznej jest analityka danych. Tymczasem dostęp do danych na temat naszych pracowników
i ich analiza pozwoli na bieżąco dostosowywad komunikację do potrzeb pracowników, zarówno pod
względem formy, jak i treści. Które kanały działają najlepiej? Ilu pracowników weszło w interakcję
z komunikatem? Jak długo pozostają w aplikacji lub na stronie? Jaka jest demografia odbiorców?
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Kiedy i o jakiej porze najlepiej komunikowad się z pracownikami? To tylko niektóre pytania, na które
będziemy w stanie odpowiedzied sięgając do naszych zasobów danych.
Zalety: Wiedza o zachowaniach użytkowników to lepsza, bardziej dopasowana komunikacja.
Wyzwania: Skąd wziąd dane?
7. Zawsze aktualne
Niezależnie od tego, jak bardzo nowoczesnymi (lub anachronicznymi) kanałami i formami
komunikacji wewnętrznej dysponujemy, nic nie zastąpi bezpośredniej komunikacji od CEO. Pod tym
względem nic się nie zmienia od lat, a wręcz rola liderów rośnie. Zważmy na to, jak zmieniają się
organizacje – z hierarchicznych, zbiurokratyzowanych, na bardziej sieciowe, elastyczne; kim są nasi
odbiorcy – milenialsi, przyzwyczajeni do bezpośredniej komunikacji tu i teraz; jakie jest tempo zmian
wokół nas i jakie wyzwania się z tym wiążą. Osobisty mail ze skrzynki prezesa, nagranie wideo,
spotkanie twarzą w twarz z pracownikami (szczególnie nieformalne) – forma jest drugorzędna, liczy
się regularnośd i autentycznośd, bardziej niż dopracowana do perfekcji forma. Pamiętajmy o tym.

[1] https://prnews.pl/alioor-bank-smartfonizacja-446342
[2] https://blog.rescuetime.com/screen-time-stats-2018
[3] https://blog.voxnest.com/2020-mid-year-podcast-industry-report
[4] https://www.freshairstudios.co.uk/our-work
[5] https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6699584698219401216
[6] https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/the-social-economy
[7] https://economictimes.indiatimes.com/jobs/employees-spend-more-than-25-of-their-time-searching-for-theinformation-they-need-to-do-their-jobs-citrix/articleshow/69839496.cms?from=mdr
[8] https://blogs.intel.com/jobs/2013/05/ask-ivy/#gs.hy09so
[9] https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-05-05/chatbots-are-your-newest-dumbest-co-workers
[10] Wyniki finansowe za 2019 r. https://www.aliorbank.pl/dodatkowe-informacje/relacje-inwestorskie/wynikifinansowe.html
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„GWIEZDNE WOJNY” O UWAGĘ UŻYTKOWNIKA

IRENEUSZ MIRGOS, CEO W WEEKLY.PL
Od 20 lat tworzy produkty i usługi cyfrowe dla biznesu. Od 2014 r.
rozwija Weekly.pl – aplikację umożliwiającą skuteczne szkolenia
i komunikację wewnętrzną dla firm z wykorzystaniem smartfonów.
Z aplikacji korzystają pracownicy, m.in.: Orange, PZU, UPC, Provident
w Polsce, w Europie i w Meksyku.

W powieści "Powrót z gwiazd" wydanej w 1961 roku Stanisław Lem
opisywał służące do czytania optony, podobne do książki, "... ale o jednej, jedynej stronicy między
okładkami. Za dotknięciem pojawiały się na niej kolejne karty tekstu.” To dokładny opis
współczesnych czytników ebooków, tyle że stworzony niemal 60 lat temu. Czy zatem żyjemy dziś
w świecie przyszłości Lema? Pod pewnymi względami na pewno tak. Praktycznie każdy z nas ma
w kieszeni osobisty komunikator, smartfon. Stał się on naszym towarzyszem życia, z którym
spędzamy kilka godzin dziennie. Umożliwia nam kontakt ze znajomymi, dostęp do informacji, wiedzy
i rozrywki. Jest prawdziwym komputerem osobistym.
Łatwy dostęp do informacji, kiedy i gdzie chcemy, jest okupiony faktem, że otrzymujemy wiele
bodźców oraz komunikatów i przestajemy je przyswajad. Powstaje zjawisko „smogu informacyjnego”,
z którym można poradzid sobie przenosząc komunikację tam, gdzie jest zwrócona uwaga odbiorców
– na telefon. Doświadczenia naszych klientów pokazują, że taka zmiana poprawia nawet
czterokrotnie wyniki odczytywania treści.
Ze smartfona korzystamy inaczej niż z komputera. Używamy go przez cały dzieo, w różnych
sytuacjach, a przeglądanie treści bywa przerywane przez przychodzące połączenie. Jeżeli spojrzymy
na liczby, to

70% sesji trwa mniej niż 2 minuty, a tylko 5% z nich dłużej niż 10 minut. Średnio

bierzemy telefon do ręki prawie 60 razy dziennie. [1] Dlatego komunikacja wykorzystująca smartfon
musi uwzględniad to, w jaki sposób ludzie z nich korzystają. Rozwiązaniem jest oparcie komunikacji
o mikrotreści, a więc teksty, zdjęcia, grafiki, czy też wideo zaprojektowane tak, aby można się z nimi
zapoznad w ciągu maksymalnie kilku minut. Rekomendujemy też klientom, aby w miarę możliwości
każda treśd była skoncentrowana na jednym zagadnieniu.

11
www.ic-mobile.pl
office@ic-mobile.pl
784 531 556

Raport „Komunikacja wewnętrzna 2021
– prognozy i dobre praktyki”

Użytkownicy smartfonów są bombardowani powiadomieniami dotyczącymi nie tylko połączeo
i wiadomości, ale również generowanymi przez różne aplikacje. W ten sposób “walczą” one o uwagę
użytkownika. Dlatego też aktywne wykorzystanie powiadomieo jest kluczowe dla zwrócenia uwagi
pracownika na nasze treści. W systemie weekly.pl wbudowaliśmy wiele kontekstowych
mechanizmów wysyłania powiadomieo, które pomagają utrzymywad zaangażowanie użytkowników.
Kiedy wdrożymy w organizacji komunikację opartą o mikrotreści, to kluczowe staje się jej
planowanie, tak aby wiele drobnych komunikatów i zadao, które wysyłamy, z punktu widzenia
odbiorcy stanowiło spójną całośd. Pomagają w tym mechanizmy harmonogramów oraz precyzyjnie
kierowanie treści do wybranych grup użytkowników.

„Rozwiązaniem jest oparcie komunikacji
o mikrotreści, a więc teksty, zdjęcia, grafiki, czy też wideo
zaprojektowane tak, aby można się z nimi zapoznad w ciągu
maksymalnie kilku minut.”
Ocena jakości komunikacji powinna byd oparta o liczby – to użytkownicy „płacą” za treści swoim
czasem i tylko dobre treści przedstawione we właściwy sposób mogą przykud ich uwagę. Zazwyczaj
rekomendujemy stosowanie 3 kluczowych wskaźników:
•

onboarding – odsetek użytkowników, którzy pobrali i zainstalowali aplikację,

•

aktywnośd – użytkownicy aktywni w aplikacji w ciągu ostatnich 7-14 dni,

•

odczyty opublikowanych treści.

Osobisty charakter komunikacji wykorzystującej smartfony to w dobie pracy zdalnej szansa na to,
aby byd bliżej ludzi oraz by pracownicy mieli poczucie, że:
•

firma działa i ma wszystko pod kontrolą – ważne jest przekazywanie aktualnych komunikatów
odnoszących się do rzeczywistości,

•

w każdej chwili mogą się wypowiedzied, zgłosid problem i mied poczucie, że ich głos jest słyszany.

Wykorzystanie smartfonów w komunikacji firmowej to również wyzwanie związane z RODO,
bezpieczeostwem, zarządzaniem dostępem dla pracowników. Wykorzystując gotowe systemy
oferowane w modelu usługi (SaaS) mamy te zagadnienia już właściwie zaadresowane. Ten model
współpracy nie wymaga nakładów początkowych. Wdrożenie systemu spersonalizowanej
komunikacji dla kilkuset pracowników to koszt kilku tysięcy miesięcznie i czas wdrożenia około
tygodnia.
Można zatem powiedzied, że rzeczywistośd bliska opisanej w powieściach Lema jest dla każdego
dostępna.
[1] https://blog.rescuetime.com/screen-time-stats-2018
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CHATBOT W KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ

AGNIESZKA SOKOŁOWSKA, INTERNAL COMMUNICATION
AND ICSR DIRECTOR W JERÓNIMO MARTINS POLSKA
Całe życie zawodowe związana z komunikacją – zarówno zewnętrzną,
jak i wewnętrzną. Aktualnie odpowiada za komunikację wewnętrzną w sieci
Biedronka oraz programy wsparcia dla pracowników i ich rodzin. Członkini
zarządu Fundacji Biedronki. Prywatnie mama Kostka, Jagienki i Marcina.

W Biedronce pracuje ponad 70 tys. pracowników. Jesteśmy największym
prywatnym pracodawcą w Polsce. Mamy unikalną ofertę 20 programów wsparcia dla pracowników.
Naszą ambicją jest, aby ta oferta była adekwatna do potrzeb, ale też dobrze skomunikowana.
Ostatecznie programy i informacje o nich muszą byd dostępne dla każdego, na wyciągnięcie ręki.
Dlatego w 2017 r. zdecydowaliśmy o stworzeniu dedykowanej programom infolinii. Infolinia świetnie
się sprawdza, ale ma wady: pracuje kilka godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, jednocześnie może
udzielad informacji jednej osobie. To stanowczo za mało na nasze potrzeby.
Zaczęliśmy szukad rozwiązania, które pomoże nam zaadresowad najczęściej zadawane pytania
o dowolnej porze dnia i nocy. Tak trafiliśmy na pomysł chatbota. Trudno było nam znaleźd przykłady
wdrożeo w komunikacji wewnętrznej, dlatego podchodziliśmy do pomysłu ostrożnie. Wspólnie
z partnerem technologicznym ustaliliśmy, że wdrożenie musi byd stopniowe, abyśmy w razie
potrzeby mogli się wycofad z projektu, jeśli chatbot nie sprawdzi się w kontakcie z naszymi
pracownikami. Zaczęliśmy bardzo skromnie od robota, który pomagał w rejestracji i logowaniu
na stronę dla pracowników. Od tego czasu dzieli nas ciągłe poszerzanie jego możliwości, 30 tysięcy
przeprowadzonych rozmów i wprowadzona obsługa kilku procesów hr-owych.
Oczywiście chatbot nie jest w stanie udzielid informacji w bardziej złożonych sytuacjach, dlatego
infolinia z kompetentnym ludzkim wsparciem nadal jest i będzie potrzebna.
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SŁOWEM PODSUMOWANIA O NARZĘDZIACH

KATARZYNA KRYOSKA, EKSPERT DS. KOMUNIKACJI
WEWNĘTRZNEJ W IC MOBILE
Ekspert ds. Custom Publishing. Od ponad 15 lat odpowiada
za przygotowanie spójnej strategii komunikacyjnej brandów.
W komunikacji zawsze skupia się na Człowieku, zgodnie z koncepcją H2H.
Tworzone przez nią projekty były wielokrotnie nagradzane podczas
branżowych konkursów.

Co nas jeszcze czeka w komunikacji wewnętrznej? Przewidywalnymi formami,
których rozwój i akceptację należy obserwowad są nośniki komunikacji zewnętrznej. Multiplikowanie
narzędzi na działania wewnętrze to sprawdzony sposób, ale żeby były trafione
i w pełni służyły pracownikom, to analizie należy poddad grupę, której dedykujemy rekomendowane
narzędzie. U pracowników „offline” może dobrze sprawdzid się fuzja intranetu i tablicy
ogłoszeniowej np.: kioski multimedialne, monitory interaktywne. Pozwolą na szybki dostęp do
informacji, a jednocześnie na dialog z pozostałymi pracownikami.
Planując kampanie PR i marketingowe wybieramy miejsca, w których jest klient i taką samą zasadą
kierujmy się przy wyborze komunikacji wewnętrznej. Jeśli nasi pracownicy korzystają z nowych
technologii, to wdrażajmy rozwiązania, które są bliskie większości. Przed technologią i nowinkami
zawsze powinien kroczyd pragmatyzm i przemyślana kampania/forma zachęcenia pracowników do
korzystania z nowego. Bo nowe wzbudza lęk i niepewnośd. Wykorzystujmy do tego przyjazne formy
wideo, podcasty, a nawet TIK TOK, jeśli tam jest nasza grupa docelowa.
Do komunikacji /reklamy działao zewnętrznych firmy powołują ambasadorów – osoby zaufania
publicznego, celebrytów, influencerów, których zachowanie i wartości korespondują z wartościami
firmy, produktu. Influencerzy budujący biznes online oparty na sprzedaży swoich produktów, badają
fazę pomysłów w grupach mastermind, a popyt w transparentnej i silnej relacji ze swoją
społecznością. Ambasadorzy wewnętrzni, influencerzy, zespół redaktorów, grupy mastermind – siła
tkwi w różnorodności i angażowaniu ludzi do wspólnych działao, ludzi z wnętrza organizacji.
O wykorzystaniu i tworzeniu grup skupionych wokół projektu, niezależnie jak je nazwiesz, przeczytasz
w moim następnym artykule na s. 37.
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PISZ PROSTO, PISZ PRAWDZIWIE

DAMIAN ZIĄBER, RZECZNIK PRASOWY
UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO
Od wielu lat w szeroko pojętej komunikacji. Doświadczenie
zdobywał w każdym jej obszarze, przechodząc przez wszystkie
szczeble kariery, od specjalisty po dyrektora departamentu i biura
i rzecznika prasowego. Projekty, które realizował i wspierał
zdobywały nagrody w polskich (Effie, Golden Arrow)
i międzynarodowych konkursach (Magellan Awards
i Spotlight Awards).

Wszystko, co znajduje się poniżej, to zbiór dobrych rad od praktyka
z wieloletnim doświadczeniem. Przy okazji – na ten tekst można spojrzed szerzej niż tylko
w kontekście komunikowania się z pracownikami. Wejdźmy stopieo wyżej i zaznaczmy, że to w ogóle
może służyd do myślenia i rewizji sposobu komunikacji ze wszystkimi interesariuszami. Dodam też,
że to nie jest tekst o charakterze naukowym i nie miałem ambicji, aby takim był. To zbiór refleksji na
temat sposobu i języka, jakim się komunikujemy w szeroko pojętym biznesie.
Polacy nie gęsi, a przede wszystkim PPPP
Sam się łapię czasem na tym, że w poszukiwaniu słów do wyrażenia myśli sięgam po żargon,
albo anglicyzmy. Korpomowa, korpogadka, nowomowa… znacie, prawda? To spróbujmy się bez nich
obyd. Łatwo nie będzie, ale warto. Z językiem formalnym też wciąż… walczymy. A i nie tylko urzędy,
ale również biznes komunikuje się (sprawdźcie sami, moc przykładów przynosi codzienne życie)
w stylu niemalże urzędowym, albo gorzej – w stylu carskiego ukazu. O upraszczaniu języka
powiedziano już tyle, że powtarzad nie ma sensu. Są nawet firmy, które z upraszczania języka uczyniły
dobrze prosperujący biznes. Mało tego, w innych firmach są specjalne jednostki organizacyjne, które
takim upraszczaniem się zajmują. I bardzo dobrze! Podsumujmy to zatem naprędce wymyślonym
hasłem:

PPPP. Pisz prosto, pisz prawdziwie. Mam wrażenie graniczące

z pewnością, że dzisiaj jak nigdy pracownicy, konsumenci, akcjonariusze, a w gronie prywatnym
rodzina i znajomi, chcieliby otrzymywad proste i prawdziwe komunikaty. Czy tak jest? Sprawdzajcie
sami, jeszcze przed wysłaniem czy przekazaniem komunikatu.
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Powiedz to, co powinni wiedzied, zanim się dowiedzą od innych i przekręcą
O wpadkach związanych z pomijaniem istotnych przekazów w komunikacji do danej grupy
interesariuszy można opowiadad właściwie bez kooca. Przypomnę tylko, że właściwie większośd
ekspertów od komunikacji zauważa coraz mniej wyraźną granicę pomiędzy komunikacją wewnętrzną
a zewnętrzną. Niby logiczne i oczywiste, ale wciąż pokutuje postawa oblężonej twierdzy czy własnego
silosu. Nie zapominajmy o tym, że żyjemy w warunkach gwałtownej zmiany, podwyższonego
poziomu emocji (zwłaszcza tych negatywnych), czy w ogóle nadmiaru komunikatów zasypujących nas
codziennie. Im krótszy, prostszy i prawdziwszy przekaz – chociażby w tak istotnej sprawie jak
kondycja finansowa naszego pracodawcy czy spodziewane redukcje zatrudnienia albo obniżki
wynagrodzeo – tym łatwiej pracownikom będzie zrozumied i tym bardziej docenią pracodawcę,
który gra fair.
A propos – czas pandemii i post-pandemii będzie byd może okazją do rewizji wszystkich wartości,
które leżą u podstawy tej czy innej nagrody dla najlepszego pracodawcy. Zatem – powiedz to,
co wypadałoby powiedzied i zadbaj o to, aby dowiedzieli się od Ciebie, pracodawco. W przeciwnym
wypadku nie bądź zdziwiony, kiedy usłyszysz naprędce skleconą plotkę, a o wszystkich innych
szczegółach – w postaci rozemocjonowanego tekstu – dowiesz się z… mediów. I w drugą stronę
– trzysta sześddziesiąt stopni to nie tylko miara kąta pełnego. To również ciągłe patrzenie na
komunikację jako całośd. W świecie idealnym całkiem sporej liczbie komunikatów wychodzących na
zewnątrz towarzyszą przynajmniej skrótowe komunikaty do pracowników. Ot, zwykła przyzwoitośd
i rzeczywisty szacunek dla osób tworzących organizację. Na koniec tego wątku ponownie odwołam
się do liter

P. Plotka i półprawda

to wrogowie komunikacji pracodawcy

i zrozumienia po stronie pracowników.
Konstrukcja przekazu
Wiemy, że prosto i wiemy, że prawdziwie. Ale do tego warto dodad kolejny element układanki.
Nie, nie będzie to kolejne P. Dodajmy słowo „szybko”. Takie mamy czasy, takie mamy
media (rozumiane bardziej jako elektroniczne narzędzia i cyfrowe platformy komunikowania się niż
portale informacyjne, prasę, radio i telewizję), że o obieg informacji powinniśmy zadbad nie tylko
sami, ale we właściwym momencie. Czas reakcji w komunikacji – niezależnie od tego
czy reagujemy na informację z zewnątrz, czy tworzymy własny komunikat – uległ drastycznemu
skróceniu w ciągu ostatnich kilku lat. Warto o tym pamiętad. Czyli mamy już: prosto, prawdziwie,
bez przeinaczeo, szybko.

„Im krótszy, prostszy i prawdziwszy przekaz – chociażby
w tak istotnej sprawie jak kondycja finansowa naszego
pracodawcy czy spodziewane redukcje zatrudnienia albo obniżki
wynagrodzeo – tym łatwiej pracownikom będzie zrozumied i tym bardziej
docenią pracodawcę, który gra fair.”
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Kontekst i inne niby-faramuszki
Domknijmy zbiór haseł, które mogą byd naszymi drogowskazami do dobrej komunikacji. Kontekst
– bo nawet najlepsze intencje (skądinąd wiemy, co nimi wybrukowano…) mogą byd zabójcze dla
naszych działao komunikacyjnych, kiedy nie pomyślimy o kontekście, albo użyjemy takiego,
który wpisze się w to, co mamy w przestrzeni publicznej, czyli gorące spory o politykę, wartości,
światopogląd, etc. Wyznaję zasadę, że w pracy powinno się co do zasady mówid o pracy
i komunikowad oszczędzając pracownikom kolejnych emocji związanych z jedną, drugą czy entą
stroną publicznej dyskusji (by nie rzec – nawalanki). Oczywiście podejścia w realnym świecie są różne,
ale myślę, że umiar i złoty środek (nic nowego, wymyślony w koocu przez Greków dawno temu) mogą
nam służyd zwłaszcza teraz. Tuż po kontekście do głowy przychodzi mi jeszcze, przekornie użyję
anglicyzmu, mimo wszystko, tzw. efekt „wow”. Ileż to razy zastanawialiśmy się nad wymyśleniem
czegoś, co przykuje uwagę naszych wewnętrznych odbiorców. Nowe imprezy firmowe, nowe
pomysły, wszystko po to, aby się wyróżnid. Powiem krótko – do rozważenia i głębokiego
przemyślenia. I nie chodzi już tylko o to, że dzisiaj pracujemy zdalnie w wielu przypadkach.
Przyjaciele komunikacji
Na koniec dwa słowa o przyjaciołach komunikacji. Bynajmniej nie dlatego, że nie warto kooczyd
negatywnym przekazem (przy okazji – tę zasadę też warto sobie przyswoid). Otóż, zawsze mamy kilku
przyjaciół czy lepiej – aliantów w komunikacji. Po kolei zatem. Lider, a zwłaszcza lider nieformalny.
Ręka w górę, kto uważnie przygląda się pracownikom i wychwytuje osoby z naturalnymi cechami
przywódczymi i charyzmą? Niekoniecznie mowa o nr 1 w organizacji, czy o szefie zespołu. Warto się
rozejrzed, warto zaangażowad. Są wśród nas tacy, którzy są urodzonymi komunikatorami, to nasi
alianci. Kolejny sprzymierzeniec to… czas. I właśnie wykonujemy pętlę, bo o czasie była mowa
wcześniej. A zaraz po tym – język polski, prosty, prawdziwy…tak, już wiecie.

PPPP.

Do dzieła, udanej komunikacji! Aha, test korytarzowy, przeczytanie na głos, skrócenie
do 140 znaków – to wszystko też pomaga.
Felieton jest luźnym zapisem z prezentacji wygłoszonej we wrześniu 2020 r. na konferencji
poświęconej komunikacji wewnętrznej.
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KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA, „PO PROSTU”

EMILIA KLIMEK, MENADŻER ZESPOŁU PR I KOMUNIKACJI
WEWNĘTRZNEJ W ING BANKU ŚLĄSKIM
Odpowiedzialna za rozwój intranetu, komunikację
z zarządem i promocją działao pracowników. (po lewej)
KAROLINA ŻUROWSKA, SPECJALISTKA JĘZYKOWA
W ING BANKU ŚLĄSKIM
Upraszcza, szkoli i promuje prosty język wśród pracowników.

„Przepis na udaną komunikację
wewnętrzną? Jakby to ująd krótko…
To konsekwencja, transparentnośd i prostota.”

Od lat konsekwentnie tworzymy dla pracowników
środowisko wymiany informacji, inspiracji, dzielenia się swoimi sukcesami. To również platforma
wiedzy. Co ważne, przeprowadzamy również badania – o, tak! Wiele firm skupia się na badaniach
z klientami, ale często zapominają o potrzebach własnych pracowników. W ING sprawdzamy,
eksperymentujemy i pytamy naszych pracowników: Co chcesz wiedzied? W jakiej formie możemy
Ci to przedstawid? Czy jest Ci to potrzebne w codziennej pracy? Czy możemy robid to lepiej?
Wpływa to na to, że cały proces komunikacji wewnętrznej nie jest wymysłem kilku pracowników,
ale całej pracowniczej społeczności. Tak było zawsze, a odkąd powstał wewnętrzny intranet – wtedy
ta ciągłośd i szybkośd wymiany informacji, naprawdę ruszyła z kopyta!
Jeszcze prościej!
Kiedy w

2014

roku powstał w naszym banku zespół Po prostu, który zaczął upraszczad

komunikację do klientów, zrobiliśmy rachunek sumienia i zadaliśmy sobie pytanie: czy zawsze między
sobą komunikujemy się prosto? W koocu, nie ma prostoty w organizacji, jeśli sama organizacja nie
myśli prosto. Postanowiliśmy uprościd również komunikację wewnętrzną. Odczarowywaliśmy język,
którym mówimy do siebie na co dzieo. Nie musimy na siłę brzmied „mądrze” i „profesjonalnie”. Naszą
mądrośd i profesjonalizm pokazujemy właśnie w tym, że umiemy przekazad nasze myśli precyzyjnie
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i prosto. Co ciekawe, jedną z naszych zasad prostego języka, która dołączyła do jego podstaw,
wymyślił pracownik. To zasada: krótkich zdao, prostszych słów, pisania osobowego i unikania
urzędowego tonu.
Szkoliliśmy i upraszczaliśmy. Mało tego – za komunikację wewnętrzną dostajemy ciągle wiele nagród,
m.in. za magazyn wewnętrzny „Baśka” wydawany nieprzerwanie od

1994 roku, nasz culture

book, który tworzymy wspólnie z pracownikami czy serię filmów o upraszczaniu. Za te ostatnie
otrzymaliśmy międzynarodowe wyróżnienie – na Digital Communication Awards w Berlinie. Można?
Można.
I przyszedł 2020…
Niestety, nie wynajdziemy szczepionki na wirusa, ale przez działania komunikacji wewnętrznej,
mogliśmy chociaż trochę wpłynąd na lepsze samopoczucie naszych pracowników. Dzięki temu,
że nasza komunikacja jest prosta od lat, a sam prezes Brunon Bartkiewicz jest mocno zaangażowany
w komunikację do pracowników – wszystkie działania były naturalne i potrzebne. Nasi pracownicy nie
czują sztuczności, fałszu, czy zatajania informacji.
Komunikacja wokół COVID-19 zaspokajała potrzeby informacyjne pracowników i redukowała stres
związany z nagłą zmianą. Dzięki niej nasi pracownicy wiedzieli, w jakim kierunku zmierza nasza
organizacja. Uwrażliwiała też na to, że różne jednostki borykają się z odmiennymi wyzwaniami, jeśli
chodzi o nową organizację pracy (kontakt z wieloma osobami w miejscach spotkao, nagłe przejście na
pracę zdalną w centrali). Cotygodniowe newslettery, wpisy na blogu, anonimowe czaty z zarządem
– to standardy naszej komunikacji wewnętrznej. Co ciekawe, „pandemiczny” newsletter prezesa
banku spotkał się z taką dużą popularnością, że jest kontynuowany do dziś.
Czy COVID coś zmienił? W komunikacji wewnętrznej cały czas robimy swoje. Może bardziej
świadomie, bo wiemy co, jak i do kogo mówid i pisad. Nie przygotowywaliśmy się do tej sytuacji
(bo kto mógł to zrobid). Jednak to wszystko, to kwestia systematycznej pracy i ciągłego zadawania
sobie pytao, czy to, co robimy, jest na miarę oczekiwao naszych pracowników. Mieliśmy kilka
inicjatyw badawczych dotyczących komunikacji, które teraz bardzo się przydały.
To siła pracowników
Komunikacja wewnętrzna nie istnieje bez siły i energii pracowników. Pokazało nam to m.in.
zaangażowanie w wirtualne „Biegnij Warszawo”. Napędzaliśmy się wzajemnie, aby wyjśd
i – oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeostwa – indywidualnie pobiegad lub pospacerowad.
Pieniądze zebrane podczas tego wydarzenia przekazujemy niezmiennie Fundacji ING Dzieciom.
Nasza recepta?
Ciągłe sprawdzanie się! Takie sytuacje, jak komunikacja „pandemiczna”, to test komunikacji
wewnętrznej. Jesteśmy przekonani, że go zdamy – bo to nasza wspólna sprawa.
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JAK SPRAWDZID, CZY W FIRMIE PANUJE
SYNDROM ZMĘCZENIA INFORMACJĄ?

MAGDALENA KUROPIESKA-DELOFF, EKSPERT DS.
KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ W IC MOBILE
Ekspert PR z 15-letnim stażem. Specjalizuje się w komunikacji
wewnętrznej, budowaniu zaangażowania i komunikacji kaskadowej.
Wspiera zarządy w komunikacji pracowniczej. Posiada wieloletnie
doświadczenie w farmacji, produkcji i telekomie. Autorka licznych
eventów firmowych i wizjonerka.

Syndrom zmęczenia informacją został zdiagnozowany i opisany przez
psychologa Davida Lewisa. Mówi on, że coraz więcej osób nie jest w stanie przyswoid nowych
wiadomości i ma problem ze zrozumieniem prostych komunikatów, nie mówiąc już o ich selekcji.
Z kolei firma analityczna Basex wylicza, że przeciętny pracownik biurowy spędza w tygodniu
20 godzin na odgruzowywaniu skrzynki e-mailowej.
Jak w tym wszystkim ma się komunikacja wewnętrzna w Twojej firmie? Czy jesteś pewien,
że przekazywane informacje trafiają do wszystkich pracowników we właściwym czasie? Czy nadal
korzystasz z tych samych kanałów i narzędzi, z których korzystałeś przed rozpoczęciem pandemii?
Jaka jest satysfakcja z komunikacji wewnętrznej w dobie pracy zdalnej? Czy wykorzystywane przez
Ciebie kanały i narzędzia są naprawdę skuteczne?
W każdej firmie warto co jakiś czas badad komunikację wewnętrzną. Dzięki temu zyskujemy
wartościowy kierunkowskaz, który wskazuje nam, gdzie jesteśmy i w którą stronę warto podążad.
To od komunikacji zależy rozumienie przez pracowników procesów wewnętrznych oraz swoich
codziennych zadao, od niej zależy również poziom satysfakcji z wykonywanej pracy,
a ta bezpośrednio przekłada się na wyniki osiągane przez pracowników firmy.
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Jak zatem przeprowadzid audyt komunikacji wewnętrznej?
Bardzo często spotykamy się z opiniami klientów, że hasło audyt komunikacji wewnętrznej kojarzy im
się przede wszystkim z badaniem ankietowym. Bywa, że jest ono używane nawet jako jego synonim.
I nie dziwi nas to, ponieważ badanie ankietowe jest jedną z najczęściej stosowanych metod
badawczych w przypadku audytu komunikacji wewnętrznej, poza tym nie każdy ma wykształcenie
socjologiczne, aby znał się na wszystkich terminach związanych z badaniami. Jednak wiedzę
podstawową zawsze warto posiadad, aby móc łatwiej komunikowad się ze specjalistami, którym
zlecany jest audyt i by mied świadomośd, jakie działania mogą, a może nawet powinni nam
zaproponowad w danej sytuacji.
Jakiej zasady audytu nie można złamad?
Najprostsza definicja mówi, że audyt komunikacji wewnętrznej jest niezależną oceną komunikacji
wewnętrznej w danej organizacji pod względem zgodności z określonymi standardami, wzorcami
– np. celami wewnętrznymi organizacji, wartościami kultury organizacyjnej lub standardami
ogólnymi, gdy takie założenia nie są w organizacji jeszcze przyjęte. Jak widad, w tej definicji nacisk nie
jest położony na metodę badawczą, a na niezależnośd oceny – oznacza to, że audyt,
aby był obiektywny, powinien zostad przeprowadzony przez badaczy zewnętrznych, spoza firmy.
Jaką metodę badawczą wybrad?
Odpowiedź na to pytanie może zaskoczyd wielu czytelników, a brzmi ona: żadną.
To wybrana firma zewnętrzna, eksperci od komunikacji wewnętrznej i badao powinni sami
zasugerowad, jaka metoda bądź zestaw metod, będzie najlepsza dla danej organizacji, po wstępnych
konsultacjach z klientem i zapoznaniu się z firmą. Wybór metody zależy bowiem od kilku
podstawowych czynników:




jaki problem chcemy zbadad (na jakie pytania chcemy uzyskad odpowiedzi),
jaka jest struktura badanej grupy (struktura organizacji, struktura demograficzna
pracowników, dostęp do mediów wewnętrznych),
na jakim poziomie jest feedback i zaangażowanie pracowników (czy zakładamy, że będzie
problem z uzyskaniem odpowiedniej frekwencji w badaniu czy nie).

Dopiero po uzyskaniu odpowiedzi na te pytania, podczas wstępnych konsultacji, można
zaproponowad konkretne metody.
Dlaczego nie wszędzie sprawdzi się ankieta?
Jeśli grupa badanych jest bardzo hermetyczna, w firmie nie funkcjonują rozwinięte narzędzia
komunikacji wewnętrznej, a w dodatku organizacja przechodzi kryzys lub zachodzą w niej duże
zmiany, wielce prawdopodobne jest, że frekwencja w badaniu będzie niewielka, przez co badanie
będzie miało niską wartośd merytoryczną. Ankieta nie przyniesie zamierzonych efektów, również jeśli
firma chce zbadad bardzo konkretny obszar, np. bariery udzielania feedbacku. W obu przypadkach,
warto zamiast badania ankietowego lub jako jego uzupełnienie, przeprowadzid serię wywiadów
pogłębionych z pracownikami.
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Niezależnie od wybranej metody i firmy, którą zaangażujesz do badania…
Profesjonalny audyt komunikacji wewnętrznej przeprowadzisz tylko z partnerem gwarantującym
współpracę z doświadczonymi socjologami. Ale to nie wszystko. My wiemy, że samo zorganizowanie
badania nie oznacza sukcesu. Dlatego na bazie naszych doświadczeo dodatkowo przygotowałyśmy
listę „must have” pomocną w zaplanowaniu badania i komunikacji około audytowej. Pamiętaj o:








planie komunikacji około badaniowej np.: metodą 4P (przygotuj, poinformuj,
powitaj, pomagaj) ,
nadaniu poczucia sensu udzielania odpowiedzi – ludzie chętniej zaangażują się w działanie,
które może poprawid ich sytuację,
zadbaniu o poufnośd wypowiedzi,
zaplanowaniu badania odpowiednio w czasie – nie realizuj badania w okresie szczególnie
intensywnej pracy,
daniu szansy na udzielenie odpowiedzi wszystkim pracownikom, również tym np. pracującym
w terenie lub bez dostępu do komputera,
przekazaniu pracownikom wyników badania, chociaż w uproszczonej formie, np. infografiki,
pokazywaniu efektów (jeśli uda Ci się rozwiązad jakiś problem, poinformuj, że to wynik
badania opinii pracowników).
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ROLA EMPATII W KOMUNIKACJI

DR TOMASZ KOZŁOWSKI,
TWÓRCA POZNAOSKIEGO CENTRUM
SZKOLENIOWO-BADAWCZEGO
Socjolog, wykładowca akademicki na Uniwersytecie SWPS
i w Wyższej Szkole Bankowej, szkoleniowiec, badacz.
Aktywny promotor kompetencji społecznych w edukacji
i biznesie. Publicysta i autor książek i artykułów z zakresu
socjologii kultury, socjologii edukacji, profilaktyki
zachowao ryzykownych wśród młodzieży.

Wyobraźmy sobie pingwina na środku ruchliwego skrzyżowania.
Jak będzie się zachowywad? To oczywiste – jeśli nie zostanie rozjechany, całkiem możliwe, że dozna
ataku serca. To sytuacja skrajnie różna od jego naturalnych warunków. A jak często zastanawiamy się
nad naszymi naturalnymi warunkami? Moi studenci spytani o to samo często odpowiadają,
że naturalnym środowiskiem człowieka jest las lub plaża – błąd. To sawanna. Miasta, do których
jedynie zaadaptowaliśmy się, to w gruncie rzeczy betonowa dżungla, w której nasz umysł musi
nauczyd się nawigowad i która jest dla niego źródłem pewnych ograniczeo i stresu. W sytuacji, gdy
nad betonową dżunglą rozciąga się widmo pandemii i koniecznośd siedzenia w ciasnych klatkach
mieszkao – jest jeszcze gorzej. Nas jednak nie stad na globalny atak serca. W przeciwieostwie do
pingwina – musimy to przetrwad.
W czasach zdalnej pracy komunikacja z pracownikiem ma przed sobą trudne wyzwania. Zawsze
powtarzam, że jesteśmy biologicznymi istotami społecznymi, co oznacza, że jesteśmy w sposób
naturalny zaprogramowani do kontaktu twarzą w twarz. Nie zastąpi go telefon, telekonferencja, czy
tym bardziej mail. Prawdopodobnie o wiele lepiej komunikowalibyśmy się w wirtualnej
rzeczywistości, która pozwoliłaby nam doświadczyd trójwymiaru i niemal namacalnej obecności
innych (co zresztą jest wyobrażalnym standardem). Tymczasem nasza komunikacja wiąże się z dużymi
ograniczeniami. Praca w COVIDzie jest zdezorganizowana, mniej systematyczna, a przez to również
bardziej stresująca. Coraz więcej osób twierdzi, że odgłos nadchodzącej wiadomości czy dzwonek
telefonu zaczynają wzbudzad niekorzystne skojarzenia. Mniej przyjazną przestrzenią wydaje się nasz
własny dom – ponieważ nie czujemy się w nim do kooca prywatnie. Podsumowując – okoliczności
stały się w ostatnim czasie mniej przyjazne i zupełnie zrozumiałe jest, że dla ludzi jest to psychospołeczne wyzwanie.
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Niestety, wielu z nas uświadamia to sobie tylko teoretycznie. W praktyce, nasz stres, pośpiech
i frustracja budują w nas przekonanie, że jest gorzej, niż było. Sprzyja to upatrywaniu winy w innych,
doszukiwaniu się w nich braku kompetencji, czy w ostateczności – nawet złej woli. Tak po prostu
działa nasz umysł. Z tego m.in. powodu czas kwarantanny zostanie zapamiętany jako doświadczenie
bardzo trudne, wiążące się z ograniczeniami wolności, ale także z ogólnym obrazem świata jako
miejsca nieprzyjaznego i obcego.

„Jesteśmy w sposób naturalny zaprogramowani
do kontaktu twarzą w twarz. Nie zastąpi go telefon,
telekonferencja, czy tym bardziej mail. Prawdopodobnie
o wiele lepiej komunikowalibyśmy się w wirtualnej rzeczywistości,
która pozwoliłaby nam doświadczyd trójwymiaru.”
W tym trudnym okresie powinniśmy pamiętad o roli empatii. To absolutny fundament wszystkich
społecznych kompetencji. Rozmawiając przez telefon czy odbierając kolejną wiadomośd
uświadamiajmy sobie, że po drugiej stronie jest osoba, która prawdopodobnie tak samo jak my
mierzy się właśnie z przeciwnościami losu i „dźwiga swój krzyż”. Spiesząc się często o tym właśnie
zapominamy.
W jednym eksperymencie młodzi klerycy – osoby teoretycznie bardziej empatyczne
– konfrontowali się z sytuacją, w której wymagana była ich natychmiastowa reakcja: osoba w ich
otoczeniu (w istocie pomocnik eksperymentatora) nagle zasłabła. Zdecydowana większośd badanych
rusza z pomocą. W drugim wariancie zmieniono okoliczności tak, by badani spieszyli się. Gdy ktoś
tracił przytomnośd – niemal wszyscy dalej biegli w swoją stronę, licząc na pomoc innych, sami zaś
mając na uwadze swoje spóźnienie. To mówi wiele o naszych czasach, w których tak wiele okraszone
jest nieśmiertelnym „ASAP” lub „na wczoraj”. Liczy się tylko nasz cel.
Nie koniec na tym, postrzegając innych przez pryzmat wyłącznie naszego zadania z większą łatwością
stosujemy krzywdzące schematy poznawcze, kategoryzujemy innych i dopuszczamy się
upraszczających wyjaśnieo. Koncentrując się na sobie z większą łatwością dezorganizujemy także
pracę innych – z mniejszymi oporami wydzwaniamy i dobijamy się na messengerze, nie zastanawiając
się nad czym ktoś inny akurat pracuje. To przykładowe, drobne działania, które przyczyniają się do
narastania wrażenia ogólnego chaosu: każdy, w nieprzyjaznych dośd warunkach, między jednym
telefonem a drugim, usiłuje dociągnąd swoje zadanie do kooca.
To prawda, że jesteśmy jak przerażony pingwin na skrzyżowaniu. Ale bez odrobiny empatii i namysłu
jesteśmy jak pingwin z tykającą bombą zegarową w plecaku.
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SŁOWEM PODSUMOWANIA O JĘZYKU

LIDIA SKRZYNIECKA, EKSPERT DS. KOMUNIKACJI
WEWNĘTRZNEJ W IC MOBILE
Od 12 lat związana z komunikacją. Wcześniej jako dziennikarz, następnie
wydawca internetowych serwisów informacyjnych,
w koocu wykładowca akademicki oraz specjalista ds. PR i custom
publishing. Od 7 lat specjalizuje się w komunikacji wewnętrznej. Obecnie
doradza firmom, jak budowad komunikację wewnętrzną
w wymiarze Human-to-Human.

O zasadach poprawnego pisania, o skutecznym komunikowaniu się,
o odpowiednim dobieraniu form do odbiorców i obrazu do teksów, napisano wiele książek.
Dlaczego? Ponieważ „To, co się łatwo czyta, bardzo trudno napisad” (Nathaniel Hawthorne). Istnieją
na szczęście fundamentalne zasady pisania w taki sposób, aby zwiększyd szanse, że czytelnicy
zrozumieją nas tak, jak byśmy sobie tego życzyli.
1. Używaj prostego języka
Specjalistyczne słownictwo sprawdzi się wyłącznie na spotkaniach ekspertów danej branży. A Ty masz
byd zrozumiany przez wszystkich.
2. Skup się na tym, co najważniejsze
Długie informacje zachowaj dla zainteresowanych zgłębieniem tematu. W komunikacie skup się na
odpowiedzi na najważniejsze pytania: „Co?”, „Kto?”, „Kiedy?”, „Gdzie?”, „Dlaczego?".
3. Opowiedz o korzyściach
Zastanów się, dlaczego chcesz poinformowad o czymś pracowników i dlaczego właśnie teraz,
a następnie im o tym napisz.
4. Dopasuj przekaz do odbiorcy
Jeżeli dana informacja ma różne znaczenie dla poszczególnych grup pracowników, a jest istotna,
przygotuj dla nich osobne komunikaty, uwzględniając potrzeby i i korzyści danej grupy.
5. Dodaj grafikę lub zdjęcie
Obraz trafnie ilustrujący treśd pomaga w jej zrozumieniu, zgodnie z intencjami autora.
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JAK WYKORZYSTAD NARZĘDZIA MICROSOFT 365
DO BUDOWANIA ZAANGAŻOWANIA
W ZESPOLE ROZPROSZONYM?

ŁUKASZ POTRZEBKA, PRODUCT & SERVICE
PORTFOLIO LEAD AT IT-DEV
Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.
Od ponad 13 lat pracuje przy dostarczaniu rozwiązao dla klientów
wykorzystując technologie firmy Microsoft. Od 3 lat buduje Cyfrowe
Miejsca Pracy oparte o chmurę Microsoft. Interesuje się zagadnieniami z
obszaru użyteczności i działaniami angażującymi pracowników.

Przechodzenie na zdalny model pracy powoduje koniecznośd mierzenia się
ze spadkiem motywacji i zaangażowania pracowników. Istotne znaczenie w rozwiązaniu tego
problemu ma komunikacja wewnętrzna. Umiejętne wdrożenie narzędzi Microsoft 365 w obszarze
komunikacji poprawia zaangażowanie pracowników i zwiększa ich produktywnośd.
Wyzwania pracy zdalnej
Zagrożenie epidemiczne spowodowało, że wiele firm wprowadziło pracę zdalną. Częśd
z pracowników przywitała nową rzeczywistośd z zadowoleniem, dla części natomiast jest to uciążliwe.
32% osób przyznaje, że ich samopoczucie i motywacja z tego powodu uległy pogorszeniu. [1] Powody
takiego stanu rzeczy są zarówno osobiste, jak i organizacyjne. Z pracą zdalną wiążą się takie
wyzwania, jak trudnośd w znalezieniu równowagi pomiędzy życiem prywatnym, a pracą, izolacja
pracownika, brak bezpośrednich kontaktów ze współpracownikami oraz poczucie anonimowości. [2]
Aby zapewnid ciągłośd operacyjną, organizacje decydują się na rozwiązania, które prowadzą do
zmniejszenia zaangażowania pracowników, co powoduje spadek konkurencyjności i rentowności. [3]
Zadaniem pracodawcy jest dopilnowanie, aby nowy, często narzucony odgórnie, tryb pracy, nie
powodował u pracowników pogorszenia motywacji i zaangażowania. Nie powinno się jednak
postrzegad obecnej sytuacji jako tymczasowej.

88%

pracowników uważa, że po ustąpieniu

zagrożenia epidemicznego trend rozwojowy pracy zdalnej nie ustanie. *1+ Wynika z tego, że praca
zdalna, a tym samym związane z nią wyzwania, staną się nową codziennością.
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Znaczenie zaangażowania
Zaangażowanie można analizowad w dwóch wymiarach: miękkim, wpływającym na samopoczucie
i zachowanie pracowników, oraz twardym, dającym się przeliczyd na wartości mierzalne. W wymiarze
miękkim można powiedzied, że pracownicy, którzy są zaangażowani w swoją pracę:





chętniej polecą swojego pracodawcę,
lepiej się rozwijają zawodowo,
wiążą swoją przyszłośd z pracodawcą,
rzadziej rozglądają się za innymi możliwościami zatrudnienia. *4+

Powyższe stwierdzenia przyczyniają się do poprawy kompetencji kadry i zwiększenia jakości
wykonywanej pracy. W sytuacji, gdy poziom zaangażowania spada, możemy zaobserwowad sytuację
odwrotną, w której organizacja, jako marka na rynku pracy, traci na atrakcyjności.
W wymiarze mierzalnym dowiedziono, że organizacje charakteryzujące się wysokim współczynnikiem
zaangażowania swoich pracowników, statystycznie:






osiągają lepsze wyniki sprzedaży (średnio o 20%),
są bardziej rentowne (średnio o 21%),
są bardziej produktywne (średnio o 17%),
charakteryzują się mniejszą rotacją pracowników (24% - 59%, zależy
od charakterystyki stanowisk),
borykają się z mniejszą liczbą incydentów i wypadków (średnio o 70%). *3+

Rysunek 1. Korzyści z zaangażowania pracowników wg Galloup *3+
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Wszystkie powyższe czynniki dają się przeliczyd na korzyści materialne lub patrząc na to z drugiej
strony – na potencjalne straty, wynikające z niewystarczającego poziomu zaangażowania.
Jak zatem przeciwdziaład negatywnym trendom i zabezpieczyd się przed skutkami spadku motywacji
pracowników? Na zaangażowanie wpływają działania z wielu dziedzin, natomiast największy wpływ
mają aktywności z obszaru komunikacji. *4+ Aktywności te powinny byd podejmowane zarówno
w momencie wprowadzania zmiany, jaką niewątpliwie jest przejście na pracę zdalną, oraz już po jej
przeprowadzeniu – aby móc przeciwdziaład negatywnym czynnikom i podtrzymywad osiągnięte
pozytywne efekty.

Rysunek 2. Wpływ inicjatyw na zaangażowanie wg CMB *4+

Szczególną rolę w komunikacji pełni dobrze przygotowany, zorientowany na cele plan działao oraz
aktywni i otwarci liderzy. Plan powinien byd zbudowany w oparciu o mierzalne założenia, których
istotną częścią powinny byd zakładane poziomy zaangażowania pracowników. Aktywnośd liderów
organizacji powinna wspierad i wzmacniad działania, jakie przewidziane zostały w planie.
Komunikacja od organizacji
Brak odpowiedniej komunikacji od zarządu i organizacji jest stawiany na trzecim miejscu na liście
rzeczy utrudniających pracę. W tym samym czasie managerowie dwukrotnie częściej, niż podwładni,
oceniają działania i komunikację kadry kierowniczej, jako przejrzyste i zrozumiałe *10+. Rozbieżności
te są istotną przyczyną spadku motywacji pracowników, którzy mogą interpretowad tę sytuację jako
brak zaangażowania ze strony kierownictwa. A to z kolei prowadzi do szkodliwego nastawienia
pracownika „skoro im nie zależy, dlaczego mnie by miało?”.
Z tego właśnie powodu jednym z ważniejszych zadao organizacji i jej kadry kierowniczej jest
zakomunikowanie stanu faktycznego, nie pozostawiając przestrzeni na domysły. W pierwszej
kolejności należy rozpropagowad dostępnośd kadry zarządzającej – jakie są jej zadania i za co jest
odpowiedzialna. Zarząd powinien również ogłosid, jak postrzega przyszłośd organizacji i rolę
pracowników oraz pracowad nad podstawami kultury organizacji. Te działania motywują
pracowników, zarówno podczas pracy stacjonarnej, jak i zdalnej. [2]
Kolejną odpowiedzialnością organizacji jest zbudowanie kanału przekazu do pracowników. Kanał ten
powinien umożliwiad zbieranie opinii i uwag. Do tego celu wykorzystad można jedno z flagowych
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narzędzi dostępnych w ramach Microsoft 365 – usługi SharePoint Online. Takie działanie poprawia
widocznośd i rozpoznawalnośd kadry managerskiej wśród pracowników.
Aby zapewnid lepszą przejrzystośd informacji, poprawid jej adekwatnośd i dopasowanie do odbiorcy,
należy ją kierowad do pracowników, uwzględniając ich role i obowiązki. To rozwiązuje problem niskiej
oceny jakości komunikacji od organizacji. Usługa SharePoint Online posiada wbudowane
mechanizmy, wspierające kierowanie treści, co czyni ją odpowiednią do zaadresowania tego
wyzwania.
Modelowe wdrożenie opisanego wyżej kanału komunikacyjnego zakłada utworzenie przestrzeni,
w której redaktorzy związani z biurem zarządu i kadrą managerską będą publikowad informacje
o charakterze korporacyjnym i organizacyjnym. W tej przestrzeni powinny znaleźd się aktualności
i wiadomości z obszaru firmowego z możliwością kierowania do poszczególnych grup odbiorców.
Poniżej zaprezentowano wizualizację takiego obszaru, zrealizowanego na platformie SharePoint
Online.

Ikony utworzone przez Freepik z www.flaticon.com
Rysunek 3. Organizacyjny kanał komunikacyjny
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Społeczności pracownicze
Wysoce wydajni pracownicy określają poziom wsparcia otrzymywanego od przełożonych
na 8 w 10-cio stopniowej skali, podczas gdy pracownicy o niskiej wydajności – jedynie na 6,8.
Tylko jedna trzecia pracowników uznaje, że doceniono ich dodatkowe zaangażowanie w pracy,
a tylko jedna czwarta pracowników czuje się w pracy doceniona. [10]
Z punktu widzenia komunikacji i zaangażowania ważne jest, aby promowad i pobudzad połączenia
pomiędzy pracownikami. *2+ Identyfikacja i wzmacnianie połączeo pracowniczych to wyróżnik
najlepszych rozwiązao z obszaru komunikacji. [14] Zadania te spełnia inna z usług Microsoft 365
– Yammer. Za jej pomocą jest możliwe budowanie firmowych sieci społecznościowych,
pozwalających użytkownikom na aktywny udziału w cyfrowym życiu organizacji i dających im
możliwośd bycia rozpoznanym. Z punktu widzenia wdrożenia usługi ważne jest, aby odpowiednio
moderowad dyskusje i promowad pozytywne wzorce zachowao. Populacja pracownicza nawet
największych organizacji nie jest tak liczna jak otwarte społeczności internetowe. Nie można liczyd na
przewidywany samoistny rozwój firmowej społeczności. Dlatego o jej zbudowanie należy zadbad tak
samo jak o utrzymanie i rozwój. Usługa Yammer posiada gotowe narzędzia i raporty, które pozwalają
osiągnąd ten cel:

Rysunek 4. Użycie społeczności Yammer
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Udział kadry managerskiej w komunikację w społeczności firmowej znacząco poprawia motywację
pracowników. Przykład zaangażowania grupy 25 reprezentantów kadry managerskiej przez okres
19 tygodni pokazał wzrost interakcji i zaangażowania pracowników o ponad

50%. [5] A wszystko

to przy zaangażowaniu w wymiarze średnio czterech aktywności na managera dziennie. Aktywności,
które były planowane przez osoby odpowiedzialne za komunikację, minimalizowały czas, jaki
managerowie musieli poświęcad na to zadanie.
Komunikacja w zespołach
Aby poprawid zaangażowanie osób pracujących zdalnie należy dostarczyd technologii, która pozwoli
na organizowanie spotkao twarzą w twarz. Technologia ta powinna również umożliwiad przesyłanie
szybkich komunikatów, dzięki czemu możliwe będzie nieformalne odpytywanie pracowników jak się
czują, co jest istotne z punktu widzenia ich komfortu psychicznego. [2]
Dzięki zastosowaniu Microsoft Teams czas potrzebny na zorganizowanie spotkao spada o około 17%,
a przeniesienie dyskusji, zwyczajowo przeprowadzonych podczas posiedzeo, na tablice dyskusyjne
zespołów pozwala na zredukowanie liczby samych spotkao o prawie

19%. [6] Tak zaoszczędzony

czas może byd przeznaczony na podtrzymywanie relacji pomiędzy pracownikami lub na pracę
w skupieniu nad codziennymi zadaniami.
Ważne jest, aby wdrażając narzędzie do zdalnej współpracy, nie pogłębid poczucia zagubienia
pracowników. Realizowanie wielu zadao jednocześnie pogarsza naszą produktywnośd. [13]
Rozwiązanie musi byd przejrzyste. Komunikacja powinna byd zebrana w ujednoliconej strukturze,
a użytkownicy powinni móc organizowad własną przestrzeo wedle potrzeb. Dzięki temu współpraca
i przełączanie się między tematami nie będą uciążliwe. Poniżej zaprezentowano przykład tak
zorganizowanej przestrzeni roboczej:

Rysunek 5. Pulpit zespołów użytkownika, utworzony za pomocą AvePoint MyHub
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Podsumowanie
Komunikacja ma znaczny wpływ na zaangażowanie pracowników. Zaangażowani pracownicy
wpływają na zwiększenie sprzedaży, wzrost rentowności, produktywności czy konkurencyjności.
Aby poprawid jakośd komunikacji wewnętrznej, a co za tym idzie i motywację pracowników, warto
sięgnąd po sprawdzone rozwiązania, jakimi są narzędzia, wchodzące w skład platformy Microsoft 365.
Przede wszystkim należy zadbad o zasięg przekazu zarządu i kierownictwa. Utworzenie
organizacyjnego kanału komunikacji z wykorzystaniem usługi SharePoint Online eliminuje silosy
informacyjne pomiędzy managerami a ich podwładnymi, budując i umacniając podstawy kultury
organizacyjnej.
Istotną rolę w angażującą komunikację pełni kadra kierownicza. Wykorzystanie usługi Yammer
i zaangażowanie kierownictwa w podtrzymywanie połączeo pracowniczych potrafi zwiększyd
zaangażowanie w społeczności o ponad połowę.
Nie należy również zapominad o kontaktach bezpośrednich. Możliwośd prowadzenia komunikacji 1:1
oraz sprawdzanie samopoczucia pracowników za pośrednictwem usługi Teams zmniejsza poczucie
wyizolowania pracowników.

[1] https://www.cionet.com/back-to-work
[2] https://sloanreview.mit.edu/article/set-up-remote-workers-to-thrive/
[3] https://www.gallup.com/workplace/238085/state-american-workplace-report-2017.aspx
[4] https://info.itagroup.com/employee-engagement-research-report.html
[5] https://www.swoopanalytics.com/blog/show-me-the-numbers
[6] https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/Total-Economic-ImpactMicrosoft-Teams.pdf
[7] https://efficiency365.com/2020/01/19/training-vs-adoption/
[8] https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-teams-blog/the-3-phases-to-fuel-microsoft-teams-adoption-inyour/ba-p/1218650
[9] https://www.prosci.com/resources/articles/manager-change-management-role
[10] https://www.tinypulse.com/hubfs/EE%20Report%202019.pdf
[11] https://news.microsoft.com/features/new-tools-can-help-boost-wellbeing-soothe-unexpected-stresses-working-fromhome/
[12] https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2020/07/08/future-work-good-challenging-unknown/
[13] https://medium.com/@unlimitix/the-truth-about-multitasking-62046a5cde26
[14] https://www.nngroup.com/articles/intranet-design/
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ELASTYCZNA KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA
W GRUPIE KAPITAŁOWEJ EXACT SYSTEMS

ALEKSANDRA KROLL, SPECJALISTA DS. KOMUNIKACJI
W EXACT SYSTEMS SP. Z O.O.
Marketerka, praktyk komunikacji wewnętrznej, dbająca o sprawny
przepływ informacji oraz wizerunek w grupie kapitałowej Exact
Systems. Organizatorka spotkao LinkedIn Local Częstochowa. Posiada
potwierdzone doświadczeniem umiejętności w obszarze tworzenia
strategii komunikacji, content marketingu oraz employer brandingu.

Podobno pierwszy dom budujemy dla wroga, drugi dla przyjaciela,
a dopiero trzeci dla siebie. Niemożliwe jest zbudowanie doskonałego miejsca do życia w jeden dzieo,
podobnie jest z tworzeniem idealnej komunikacji wewnętrznej. W obu przypadkach mamy do
czynienia z procesem, w którym niezbędne są środki, czas oraz zaangażowanie wielu ludzi. Równie
ważne jest poszukiwanie najlepszego rozwiązania. Ostatnie wydarzenia jednak dobitnie pokazały,
że taka inwestycja jest niezwykle opłacalna.
To, co zaobserwowałam w komunikacji wewnętrznej od wybuchu pandemii, to jej większa
elastycznośd. Koniecznośd przekazywania często bardzo trudnych treści, informacji, które szybko
traciły na aktualności, potrzeba wspierania pracowników, wyznaczania bieżących celów – to główne
zadania, którym każdy dział komunikacji wewnętrznej próbował sprostad przez ostatnie miesiące.
W Exact Systems, grupie kapitałowej z usystematyzowaną komunikacją wewnętrzną: własną
aplikacją pracowniczą, intranetem polskim i międzynarodowym, newsletterem, helpdeskiem
oraz narzędziami do wspólnej pracy online w ramach pakietu Office365, można było zaobserwowad
zwiększoną potrzebę relacji pomiędzy pracownikami. Znajomośd narzędzi sprawiła, że w tym
trudnym czasie wszyscy mieli możliwośd dopasowania ich do swoich potrzeb, bez gorączkowego
szukania nowych rozwiązao.
Sporym wyzwaniem było znalezienie równowagi między przekazywaniem trudnych treści związanych
z przestrzeganiem zasad bezpieczeostwa, zaleceniami rządu, które przecież dynamicznie się
zmieniały, komunikatami zarządu a tekstami luźniejszymi, których nigdy w naszej komunikacji
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wewnętrznej nie brakowało. Dodatkową trudnośd stanowił fakt, że częśd pracowników przeszła na
pracę zdalną, lecz wiele osób każdego dnia wykonywało swoje obowiązki w terenie. Pomocne,
jak zawsze, okazały się insighty płynące od pracowników różnych działów.
Kluczową okazała się próba zrozumienia odmiennej perspektywy, potrzeb i motywacji pracowników
w zmieniającej się rzeczywistości. W jej wyniku jeszcze w czerwcu powstał cykl „Nowa rzeczywistośd”,
w którym szefowie działów szczegółowo opowiadali o tym, jak ułożyli pracę swojego zespołu tuż po
wybuchu pandemii, z jakimi wyzwaniami się mierzyli oraz jak tę nową sytuację odebrali ich
podwładni. Co jest niezmiernie istotne zarząd spółki od początku mocno zaangażował się
w działania komunikacyjne, a prezes firmy opowiedział o nowej rzeczywistości z perspektywy
osoby zarządzającej spółkami w 13 krajach w Europie i Azji.
Intranet w tym czasie pełnił głównie funkcję informacyjną, integrację przenieśliśmy na Teamsy,
a pozostałe zadania realizowane były przy użyciu helpdeska oraz narzędzi pakietu Office365.
Na szczegółową analizę zachowania użytkowników brakowało czasu, cieszyły nas jednak dane
z intranetu widoczne gołym okiem: ilośd odsłon, polubieo i komentarzy.

„Kluczową okazała się próba zrozumienia
odmiennej perspektywy, potrzeb i motywacji
pracowników w zmieniającej się rzeczywistości.”
Na podsumowanie przyszedł czas we wrześniu, podczas corocznego badania komunikacji
wewnętrznej. Wyniki ankiety pokazały, że budowa intranetu idealnego w grupie kapitałowej Exact
Systems wciąż trwa. Pracownicy firmy zdefiniowali na nowo funkcje komunikacji wewnętrznej
i postawili na takie przystosowanie dostępnych narzędzi, które pomoże im zwiększyd efektywnośd
codziennej pracy. Wciąż jesteśmy w procesie, burzymy i stawiamy na nowo, ciągle jednak opieramy
się na stabilnych fundamentach, których budowę rozpoczęliśmy przed trzema laty. Mamy
świadomośd, że kiedy pandemia przeminie, będziemy już w nowej, zupełnie innej rzeczywistości,
z innymi przyzwyczajeniami i sposobem pracy. Dlatego warto wykorzystad czas, który pozostał nam
do tego momentu, aby powiedzied „sprawdzam” i dad sobie przestrzeo do modyfikacji komunikacji
wewnętrznej, bez szkody dla wcześniejszego planu.
Exact Systems sp. z o.o. działa od 2004 r. i jest liderem branży kontroli jakości, czyli selekcji, naprawy
i sortowania części, komponentów oraz wyrobów gotowych dla przedstawicieli branży
motoryzacyjnej w Polsce i jedną z największych firm w tym obszarze w Europie. Głównymi
odbiorcami usług firmy są dostawcy i poddostawcy dla przemysłu motoryzacyjnego oraz producenci
samochodów. Klientami są również zakłady zajmujące się produkcją wielkoseryjną z branży
elektronicznej, AGD oraz kosmetycznej. Obecnie Exact Systems posiada swoje przedstawicielstwa
w 13 paostwach: Polsce, Czechach, Niemczech, Słowacji, Turcji, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Węgrzech,
Belgii, Holandii, Portugalii, Hiszpanii oraz Chinach. Grupa Kapitałowa Exact Systems każdego dnia
deleguje do pracy ponad 5500 pracowników biurowych oraz operacyjnych.
34
www.ic-mobile.pl
office@ic-mobile.pl
Raport „Komunikacja wewnętrzna 2021
784 531 556
– prognozy i dobre praktyki”

ACH TA KOMUNIKACJA, ACH ZAANGAŻOWANIE…

AGNIESZKA SOKOŁOWSKA, INTERNAL COMMUNICATION
AND ICSR DIRECTOR W JERÓNIMO MARTINS POLSKA
Całe życie zawodowe związana z komunikacją – zarówno zewnętrzną,
jak i wewnętrzną. Aktualnie odpowiada za komunikację wewnętrzną
w sieci Biedronka oraz programy wsparcia dla pracowników i ich
rodzin. Członkini zarządu Fundacji Biedronki. Prywatnie mama Kostka,
Jagienki i Marcina.

W Biedronce jest nas – pracowników – ponad 70 tys. To olbrzymi zespół
i olbrzymia odpowiedzialnośd za jakośd, formę i kanały komunikacji.
Co dwa lata przeprowadzamy badanie zaangażowania. Oprócz wyciągania wniosków z częstych
rozmów prowadzonych z naszymi kolegami z różnych działów, chcemy poznad ich opinie również
w ujęciu ilościowym. Z badania z 2017 roku dowiedzieliśmy się, że komunikacja jest fatalna, tylko 52%
pracowników uważa, że jest dobrze lub bardzo dobrze. W 2019 roku nasi koledzy ocenili komunikację
już trochę lepiej, bo

64%, 12 punktów procentowych więcej.

Co się zmieniło przez te dwa lata? Przede wszystkim poprzez badania focusowe dopytaliśmy, co kryje
się za tymi liczbami. Oczywiście okazało się, że w olbrzymim worze o nazwie komunikacja,
komunikacja wewnętrzna to tylko wycinek całości. Ale mieliśmy na niego wpływ, więc zakasaliśmy
rękawy i ruszyliśmy do pracy. Zatem:
Personalizacja przekazu. Zaczęliśmy od stworzenia person. Towarzyszyliśmy naszym kolegom
w pracy, rozmawialiśmy, stworzyliśmy ankietę dopytującą o zainteresowania, troski, najważniejsze
dla nich przekazy, wsłuchaliśmy się w język jakim mówią. To z myślą o ich potrzebach teraz
przygotowujemy komunikaty, artykuły, quizy skierowane do poszczególnych grup i dostosowane
do kanałów komunikacyjnych.
Kanały komunikacji. Analiza statystyk wykorzystania poszczególnych narzędzi komunikacyjnych
i rozmowy z naszymi kolegami wskazały, że kto żyw jest online, więc możemy swobodnie używad
narzędzi elektronicznych z ich cudownymi możliwościami interakcji. Quizy, ankiety, konkursy
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przyciągają lekką formą i pomagają komunikatom w dotarciu przez zabawę. Chatbot dedykowany
pracownikom okazał się super pomocny w udzielaniu odpowiedzi na najczęstsze pytania.
Spersonalizowane esemesy kierują pracownika do dedykowanej właśnie dla niego wiadomości.
A tymczasem plakaty, które zyskały niechlubne acz zasłużone miano tapety, zostały zredukowane
do jednego, zbierającego najważniejsze informacje na dany miesiąc.
Menedżerowie. Potęga mocy i niemocy komunikacyjnej. Do akcji wkroczyły szkolenia, mentoringi
i wsparcie HR business partnerów, podręcznik komunikacji ze wskazówkami i dobrymi praktykami.
No i cel roczny związany z poprawą komunikacji dla wszystkich menedżerów Biedronki.
Spotkania. Wspólnie z działami operacyjnymi wypracowaliśmy schematy spotkao, strukturę,
częstotliwośd. Duuużo pracy wymagało wypracowanie nowych nawyków, monitorowanie wdrożenia
dobrych praktyk. W efekcie spotkania już nie były problemem w kolejnym badaniu.
Statystyka. Nie, to wcale nie nuda! Często z wypiekami obserwujemy lajki dla poszczególnych
newsów, liczbę wejśd na poszczególne informacje z newslettera. Dzięki niej wiemy, że bez sensu jest
newsletter z więcej niż 4 newsami, bo do piątego nikt już nie zagląda. Wiemy, że nie tylko
my uwielbiamy informacje o awansach – to jeden z najchętniej czytanych tematów. Statystyka
to źródło wiedzy o tym, czym naprawdę interesują się nasi koledzy: deklaracje „chciałbym wiedzied
więcej o naszym otoczeniu biznesowym” nie czytają się tak, jak „odbiór dni wolnych za sobotę”.
Internal Communication Business Partners. Komunikacja projektów, sukcesów, dotarcie do kolegów
z innych obszarów nie zawsze jest oczywista dla działów, które nie zajmują się komunikacją. Chcemy
byd dla nich realnym wsparciem. Dlatego każdy z nas blisko współpracuje z kilkoma obszarami
w firmie. Chcemy byd jak najbliżej ich projektów, kierunków działao, zespołu, aby umied o tym mówid
do naszych odbiorców.
Komunikacja kolejnej edycji badania. Jak widzicie sporo zmieniliśmy w ciągu dwóch lat. I to nie tylko
w komunikacji. Zebraliśmy te zmiany, aby pokazad naszym kolegom, że ich głos jest wysłuchany.
Że warto się podzielid swoją opinią. Wielkim wsparciem było grono 100 ambasadorów
zaangażowania, rodem z operacji, którzy mogli na miejscu, we wszystkich sklepach i centrach
dystrybucyjnych, porozmawiad o zaangażowaniu. To złożyło się na 90% udziału w badaniu
z 2019 roku.

Biedronka:
 zatrudnia ponad 70 tys. pracowników


83% to kobiety





Panie zajmują 72% stanowisk kierowniczych
ponad 11 tys. osób pracuje dłużej niż 10 lat
ponad tysiąc osób pracuje dłużej niż 20 lat
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ZASTOSOWANIE PODSTAW INFLUENCER MARKETINGU
W KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ

KATARZYNA KRYOSKA, EKSPERT DS. KOMUNIKACJI
WEWNĘTRZNEJ W IC MOBILE
Ekspert ds. Custom Publishing. Od ponad 15 lat odpowiada
za przygotowanie spójnej strategii komunikacyjnej brandów.
W komunikacji zawsze skupia się na Człowieku, zgodnie z koncepcją H2H.
Tworzone przez nią projekty były wielokrotnie nagradzane podczas
branżowych konkursów.

W IC Mobile zawsze chętnie przenosimy nasze doświadczenia z różnych
dziedzin na grunt komunikacji z pracownikami. Szczególnie bliska jest nam idea wykorzystywania
narzędzi zaczerpniętych z marketingu. Wychodzimy bowiem z założenia, że pracowników, w wielu
sytuacjach, można traktowad jak klientów wewnętrznych – w koocu do nich kierujemy kampanie,
działania komunikacyjne, promocyjne, budujemy relacje, badamy potrzeby (np. audyt komunikacji
wewnętrznej), tworzymy dla nich produkty (np. intranet). To oni są celem naszych strategii
komunikacji. Czy te działania nie brzmią tożsamo z działaniami kierowanymi przez marki do klientów
zewnętrznych?
Bliską nam dziedziną marketingu jest influencer marketing, którego metodykę chętnie przenosimy
na grunt komunikacji z pracownikami w celu wyłonienia spośród pracowników zespołu
ambasadorów idei i działao ważnych dla firmy. Można powoład np. zespół ambasadorów wartości
firmowych czy nowego narzędzia do komunikacji.
W tabeli poniżej podsumowaliśmy dla Was, w jakich działaniach w ramach programów
ambasadorskich w komunikacji wewnętrznej, czerpiemy z doświadczeo i metodyki influencer
marketingu.

37
www.ic-mobile.pl
office@ic-mobile.pl
784 531 556

Raport „Komunikacja wewnętrzna 2021
– prognozy i dobre praktyki”

DZIAŁANIA

Influencer marketing

Program ambasadorski

Jak wyłonid
ambasadorów?

Za pomocą narzędzi do monitoring
internetu

Sprawdzid, kto angażuje się
w działania wewnątrz firmy
(np. biegi firmowe, akcje
charytatywne, kto chętnie
zgłasza się do projektów,
kto aktywnie komentuje
w mediach wewnętrznych),
zapytad znajomych z pracy
z różnych działów, kto u nich
jest naturalnym „społecznikiem”,
ogłosid oficjalną rekrutację

Co sprawdzid?

Czy pozytywnie wypowiada się na
temat marki

Czy pozytywnie wypowiada się
na temat firmy / swojego
zespołu

Jak się rozliczad?

Finansowo, od kampanii albo
od wyników (można np. udostępnid
influencerowi unikalny link, poprzez
który jego odbiorcy będą mogli
podjąd ważne dla marki działanie,
np. kupid produkt/usługę lub
zarejestrowad się na wydarzenie
– w ten sposób sprawdzimy
skutecznośd kampanii)

Trzeba zaplanowad benefity,
np. w postaci wyższej oceny
w SOP, udziału w szkoleniach
dedykowanych tylko
ambasadorom, możliwości
realnego wpływu na pracę
w firmie, możliwości bycia
w wybranej społeczności,
gratyfikacji okolicznościowych,
podziękowania od przełożonych,
promocji członków zespołu
ambasadorskiego w firmie
(employee branding)

Jak budowad
relację?

Długofalowo – komentuj, opiniuj
w kanałach influencera; wspierając
jego działania, wspierasz również
swoją markę; nie zapominaj
o influencerze wraz z koocem
Waszej kampanii IM, kontynuuj
relację, podtrzymuj kontakt

Długofalowo – nawet jeśli
zakooczysz projekt ambasadorski
przy danej kampanii, utrzymuj
kontakt z ambasadorami,
byd może niedługo będą mogli
Cię wesprzed przy kolejnych
działaniach

Jak współpracowad?

Zaufaj, bądź partnerem a nie szefem

patrz: IM
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Jak angażowad?

Daj poczucie wpływu i sprawczości,
pytaj o zdanie – niech influencer ma
możliwośd pracy z Tobą nad
projektem kampanii lub chociaż
wprowadzenia swoich drobnych
sugestii, aby miał poczucie, że nie
zapewnia tylko kanału dystrybucji,
a jest ważna częścią projektu, który
jest również jego projektem

patrz: IM

Jak uwiarygadniad
przekaz do odbiorcy
influencera
/ambasadora?

Daj mu działad – to influencer
najlepiej zna swoich odbiorców
– w koocu sam zbudował swoją
społecznośd, intuicyjnie lepiej
wyczuwa jej nastroje, potrzeby
i zainteresowania, dlatego słuchaj
jego porad, proś o nie i bierz pod
uwagę, wie jakim językiem
komunikowad się ze swoimi
odbiorcami

Dawaj ambasadorom wskazówki,
a nie gotowe teksty
komunikatów. Niech własnymi
słowami opowiadają innym
o idei projektu, któremu
ambasadorują, pozwól
im doświadczad, uczyd się, uzbrój
w informacje, niezbędne
materiały, inspiruj – to jest
Twoja rola

Jak IM wpływa na
SEO?

Wykorzystywanie popularnych
nazwisk, zwiększa ruch na stronach
internetowych; kierowanie ruchu
z dobrze wypozycjonowanych stron
influencerów do strony promowanej
marki poprawia jej pozycjonowanie
w wynikach wyszukiwania

Udzielanie się w mediach
wewnętrznych, np. intranecie,
liderów opinii z firmy, może mied
pozytywny wpływ
na zwiększenie aktywności
użytkowników w danym kanale
komunikacji (teza oparta
na doświadczeniu; brak badao)

Źródło: www.ic-mobile.pl/blog

W naszym podejściu do przygotowania programu ambasadorskiego dla firm, timeline dzielimy
na cztery etapy:





opracowanie założeo takiego programu (cele, statut, benefity, harmonogram i in.),
wyłonienie ambasadorów (rekrutacja nieoficjalna), proces oficjalnej rekrutacji,
prowadzenie spotkao ambasadorów i ich działao, wsparcie merytoryczne,
szkolenia i benefity,
ewaluacja celów zespołu ambasadorskiego.

Chętnie dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Zapraszamy na konsultacje i spotkania mastermind!
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WARTOŚCI W FIRMIE – JAK KOMUNIKOWAD COŚ,
CZEGO NIE WIDAD?

MAŁGORZATA MORAOSKA, KIEROWNIK ZESPOŁU
KOMUNIKACJI KORPORACYJNEJ W UNUM ŻYCIE TUIR S.A
Od 2016 roku odpowiada za komunikację w Unum Życie TUiR S.A,
jest rzecznikiem prasowym i prezes Fundacji Unum. Wcześniej
tworzyła strategię PR dla Metlife oraz była odpowiedzialna za PR
w Europ Assistance Polska. Współpracuje z Polską Izbą
Ubezpieczeo w ramach projektów dotyczących wizerunku branży
oraz Koalicją Liderzy Pro Bono. Ukooczyła London School of Public
Relations, a także studia podyplomowe na UW z zakresu Psychologii
Komunikacji z Mediami.

Wychodzę z założenia, że najlepsza i najbardziej efektywna komunikacja
to taka, po której nasi odbiorcy coś czują, a nie tylko wiedzą. Taka, która porusza
i dotyka warstw, które są najbliżej ich samych. Oczywiście wszystko zależy od tematu i celu
komunikacji, ale jestem przekonana, że im bardziej angażujemy odbiorców, tym bardziej efektywni
w komunikacji jesteśmy.
Wartości w komunikacji międzyludzkiej
Wyobraźmy sobie sytuację, że chcemy spotkad się z zespołem, by zakomunikowad im nowy model
pracy od kolejnego tygodnia. Jak każda zmiana i ta będzie budziła wiele obaw, niepewności, jednych
zaciekawi, innych zestresuje. Jeśli chcemy zaadresowad te emocje, nie możemy skoncentrowad się
jedynie na fakcie zmiany. W naszym komunikacie musimy uwzględnid wiele możliwych odbiorów tego
komunikatu, uszanowad je i odnieśd się do nich. O ile w kilkuosobowym zespole znalazłaby się
przestrzeo na informację zwrotną oraz troskę o odczucia odbiorcy, o tyle w dużo większych zespołach
trudno o indywidualne podejście do każdego. Jak zatem zadbad o dobre odczucia związane
z naszą komunikacją?
Ważne jest to, z jakiej warstwy ów komunikat nadajemy. Do oceny warstw może nam posłużyd model
funkcjonowania człowieka według Roberta Diltsa. Tożsamośd jest tą najgłębszą warstwą, odpowiada
na pytanie kim jestem i co stanowi o mojej tożsamości. Kolejną głęboką warstwą jest obszar naszych
wartości. To w tym miejscu znajdą się odpowiedzi na pytania: Co powoduje, że robię to, co robię?
Co myślę? W co wierzę? To niezwykle ważny obszar komunikacji, który nadaje wiarygodnośd naszym
słowom i czynom.
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Kolejna warstwa to nasze umiejętności, które świadczą o tym, jak coś robimy, jakie zasoby do tego
wykorzystujemy. Zachowanie to najbardziej widoczna warstwa, która determinowana jest zarówno
przez te głębsze, jak i przez kolejną: kontekst/środowisko. Ten obszar z kolei mówi nam o tym, gdzie
i w jakich okolicznościach się znajdujemy. Im głębszych obszarów sięgamy w komunikacji
– co zaznaczę, wymaga odwagi i czasem odrobiny ekstrawertyzmu – tym jesteśmy odbierani, jako
bardziej wiarygodni, z większą charyzmą i bardziej przekonujący.
Istotą komunikacji opartej o wartości jest postawienie w centrum człowieka, jego tożsamości,
przekonao, jego odczud oraz kontekstu, w którym się aktualnie znajduje. Uważności na jego potrzeby
oraz odczucia. Jestem zwolennikiem komunikacji human-to-human, w której nie zapominamy,
że wszystko, o czym chcemy zakomunikowad wpływa na człowieka i jego odczucia. Taka refleksja
pozwala tworzyd nie tylko wartościowe komunikaty, ale przede wszystkim relacje międzyludzkie
oparte na zaufaniu. A to stanowi doskonałą platformę do zrozumienia i współpracy.
Wartości w przedsiębiorstwie
Istotą każdego przedsiębiorstwa jest przetrwad i generowad zyski. Tak mówi żelazna zasada
ekonomii. A gdzie są wartości? Znajdują się w odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób?
Czyli, jak przedsiębiorstwo będzie komunikowad się z interesariuszami, pracownikami, konkurencją,
klientami. W jaki sposób będzie podejmowad kluczowe decyzje, jak będzie realizowad swoją strategię
i obierad cele, jakie cechy będzie przyjmowad kultura organizacyjna, jakie postawy w firmie będą
promowane, a jakie będą eliminowane, i w koocu – jaki firma będzie miała styl przywództwa oraz jak
będzie reagowad na wyzwania rynkowe.
Kodeks wartości firmowych to wdrukowany sposób postępowania każdego pracownika
i współpracownika w każdej relacji spółki, czy to wewnętrznej czy zewnętrznej. To niezwykle cenne
narzędzie do regulowania postaw i sposobu funkcjonowania, ale też pewne ograniczenie.
Po pierwsze, musi byd spójne dla wszystkich obszarów firmy, bez względu na specyfikę pracy. Jeśli na
przykład spółka umieści w swoim systemie wartości „szacunek do środowiska” to wymagad to będzie
analizy wszystkich działao, nie tylko zakupów w dziale administracji, ale i relacji obszaru sprzedaży
z klientem, działu finansowego, działu IT, wyboru dostawców itp. Z punktu widzenia klienta nie ma
gorszej rzeczy niż rozdźwięk pomiędzy tym, co głosi spółka, a tym, jak jest w rzeczywistości. Aby tego
rozdźwięku uniknąd, kluczowa jest spójnośd w działaniu, co oznacza zaangażowanie absolutnie
wszystkich w firmie.
Głównym ambasadorem systemu wartości jest zawsze szef. Jeśli wartości mają byd wprowadzone
przez zespół HR tylko po to, by wspomóc system oceny pracownika lub dział marketingu, aby dotrzed
do określonej grupy klientów, może się to zakooczyd poważnym kryzysem zaufania, niezwykle
trudnym do odbudowania. Umacnianie systemu wartości w firmie to stały, nigdy niekooczący się
proces, realizowany nie tylko w komunikacji „z góry” czyli od szefa, ale również w działaniach
marketingowych i tonie komunikacji firmy, w mechanizmach promujących postawy pracowników,
w obsłudze klienta, w relacjach z interesariuszami, w sposobie rozstrzygania sporów (również
wewnętrznych), czy reklamacji... Jak zatem umacniad system w firmie?
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Wiele firm ma wypisane wartości na ścianach. W mojej ocenie wartości i przekonania ma się w sobie,
a to co na ścianach to tylko dekoracja, do której z czasem łatwo nabrad dystansu. Wartości powinny
byd widoczne już w pierwszym kontakcie z firmą – warto by były przedstawiane podczas procesów
rekrutacyjnych i onboardingowych. Wszelkie zmiany w firmie, czy nowe przedsięwzięcia/projekty to
dobra okazja, by o nich przypomnied. Wszędzie tam, gdzie chcemy zakomunikowad sposób, w który
realizujemy zadania, odwołanie do wartości będzie doskonałym umocnieniem naszego przekazu.
Wartości są ludzkie, więc powinny znaleźd się tam, gdzie rozmawiamy z pracownikami, klientami czy
interesariuszami, a w ślad za słowami muszą iśd czyny. Codzienne funkcjonowanie firmy jest
papierkiem lakmusowym przestrzegania kodeksu wartości i jedynie ta spójnośd oraz konsekwencja
zapewnią przedsiębiorstwu stabilnośd systemu, przewidywalnośd działao, zaufanie rynkowe oraz siłę
konkurencyjną.

„Głównym ambasadorem systemu wartości jest zawsze szef. Jeśli
wartości mają byd wprowadzone przez zespół HR tylko po to, by
wspomóc system oceny pracownika lub dział marketingu, aby dotrzed
do określonej grupy klientów, może się to zakooczyd poważnym
kryzysem zaufania, niezwykle trudnym do odbudowania.”
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CO NA TO CEO? CZYLI KILKA SŁÓW O ROLI
KADRY MANAGERSKIEJ W KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ

MAŁGORZATA GÓRSKA, PEOPLE, CULTURE
& COMMUNICATION DIRECTOR W KANCELARII RACZKOWSKI
Menedżer HR, która swoje 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu
działami HR zdobywała m.in. w Nike, Actavis, Gedeon Richter i Iron
Mountain. Influencer HRI.

Pandemia Covid w świecie biznesu przeprowadziła błyskawiczną
rewolucję. Szybko pokazała nasze deficyty w obszarach związanych nie tylko z zarządzaniem, pracą
w zmianie, ale także zwinności reagowania. Niewątpliwą oznaką obecnych czasów jest też rola
komunikacji wewnętrznej, która w tym roku niczym kopciuszek założyła pantofelki i wyszła na salony.
Na których do dnia dzisiejszego dzielnie dyskutuje z zimną królową o imieniu VUCA. A co na to dwór
królewski? Czyli jaka jest rola kadry menedżerskiej w komunikacji wewnętrznej?
Komunikacja wewnętrzna do marca 2020 r. była traktowana raczej po „macoszemu”. Kadra
zarządzająca delegowała ten obowiązek najczęściej na działy HR, ewentualnie PR. Mimo że już
od kilku lat dużo mówiło się o świecie VUCA to dopiero pod koniec pierwszego kwartału 2020 r.
wszyscy zbiorowo uświadomiliśmy sobie, że żyjemy w ciągłej zmianie, która generuje dużo
niepewności.
Odszyfrowując termin VUCA – jest to świat pełen złożoności, zmienności, niepewności
i niejednoznaczności. Brzmi znajomo? Od kilku lat jest to nasza codziennośd. Silnie poczuliśmy
ją jednak dopiero od niedawna. Odpowiedzią na wyzwania VUCA jest „odczarowywanie” zmian:





prezentowanie wizji w miejsce zmienności,
upraszczanie w miejsce skomplikowanych działao,
wyjaśnianie w celu budowania zrozumienia,
bycie innowacyjnym, zwinne działanie, mimo niejasności i często chaosu
lub deficytu informacyjnego.
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Jednym z kluczowych narzędzi w pracy nad powyższymi wyzwaniami jest dobrze prowadzona
komunikacja wewnętrzna.
Rola komunikacji wewnętrznej przeszła przez dużą transformację na początku 2020 r. Dotychczas
drugoplanowy, poboczny obowiązek dośd szybko pojawił się, jako temat na spotkaniach zarządów.
Początkowe nawałnice związane z szybkim przygotowywaniem zasad pracy podczas pandemii,
zmieniły się w rozmowy bardziej strategiczne, skupione na komunikacji sytuacji firmy, decyzjach
finansowych, czy też osobowych. Priorytetem stało się przygotowywanie planów komunikacyjnych
zorientowanych na budowanie zaangażowania, motywacji, czy też integracji, a także wspierania
działalności biznesowej.
Zmienił się także sposób motywowania pracowników. Piękne biura, fantazyjne ekspresy do kawy,
benefity w postaci siłowni, czy też owocowych czwartków przestały odgrywad znaczącą rolę.
W zamian ciężar przesunął się na kadrę zarządzającą i jej styl przywództwa. Jednym z podstawowych
narzędzi efektywnego menedżera stała się przy tym komunikacja. Budująca wiedzę, transparentnośd,
bezpieczeostwo, ale także angażująca i zachęcająca do osiągania celów.
Pandemia pokazała, że firmy z dojrzałą kulturą organizacyjną stawiającą na otwartośd, zaufanie
partnerstwo i przywództwo (w miejsce tzw. „dyrektorzenia”) miały „łatwiejsze” zadanie w marcu niż
skostniałe organizacje ze sztywną hierarchią, dystansem, budujące złudny autorytet na władzy.
Liderzy z tych pierwszych organizacji rozumieją rolę przywództwa, indywidualizowania stylu
zarządzania i opierania go o wzajemne partnerstwo i zaufanie. W opozycji stoją organizacje z kadrą
menedżerską z cyklu „zawód dyrektor” – praca zdalna i rzeczywistośd pełna niepewności bezlitośnie
niestety obnażyły jej braki w zarządzaniu i komunikacji. W dojrzałych organizacjach pracownicy byli
zorientowani na osiąganie wyników mimo trudnych warunków pracy, pracownicy firm stawiających
na hierarchie borykali się często zaś z tzw. „ręcznym sterowaniem”, gaszeniem pożarów i pracą
w poczuciu braku zaufania. Efektem było niskie morale i praca na tzw. minimum.
Zasadnym jest pytanie o wyciągniętą z trudnej sytuacji lekcję. Czy brak inwestycji w kadrę
zarządzającą i utrzymywanie przestarzałej kultury władzy mimo odmiennych potrzeb pracowników
nie były zbyt kosztowną lekcją? Dodatkowo warto poszukad odpowiedzi na pytanie,
czy menedżerowie odrobili lekcję i włączyli komunikację w pakiet swoich narzędzi pracy, traktując ją
jako codzienny rytuał? Nikt już chyba nie ma wątpliwości, że przekłada się ona bezpośrednio nie tylko
na motywację, zaangażowanie, postawę, ale także na wyniki biznesowe.

„Jednym z podstawowych narzędzi efektywnego
menedżera stała się przy tym komunikacja. Budująca wiedzę,
transparentnośd, bezpieczeostwo, ale także angażująca
i zachęcająca do osiągania celów.”
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W czasie pandemii działy HR, czy też PR były odpowiedzialne za tzw. globalne informacje, codzienna
komunikacja przeszła jednak w ręce liderów. Ważne i trudne zadanie, jeżeli myślimy z perspektywy
utrzymania motywacji pracowników i wyników firmy w świecie pracy zdalnej, globalnego zamknięcia
gospodarki i chaosu nowej sytuacji. Pracownik HR, czy też PR nie zbuduje jednak codziennej,
wzajemnej relacji na linii pracownik – lider, która jest niezbędna w codziennym biznesowym
działaniu.
Kluczową rolę w komunikacji odegrały także zarządy. Te najbardziej skuteczne „wyszły” do ludzi,
odeszły od bycia odległym, zimnym tworem na rzecz otwartego dialogu z ludźmi, regularnych
spotkao, czy też sesji Q&A. Wszystko po to, by budowad poczucie stabilnego i bezpiecznego miejsca
pracy w czasach pełnych niepewności. Zarządzanie human2human zyskuje na szczęście coraz więcej
zwolenników. Dodatkowo częśd z zarządów wykorzystała czas pandemii do budowania wizerunku
pracodawcy na rynku pracy. Pracodawcy odpowiedzialnego, otwartego i etycznego, a także zwinnie
reagującego na wyzwania rynku.
Obecnie nikt już chyba nie zastanawia się, czy komunikacja wewnętrzna jest istotna. Otrzymaliśmy
solidną lekcję z pierwszego półrocza, która pokazała nam, że odpowiednio zaprojektowana
i zarządzana komunikacja wewnętrzna jest niezbędnym wsparciem realizacji strategii biznesowej.
Podczas pandemii obserwowaliśmy doskonałe praktyki realizowane nawet przy bardzo trudnych
procesach jakim są zwolnienia grupowe – przykładem jest wyjątkowo transparentna i pełna empatii
komunikacja Briana Chesky współzałożyciela Airbnb. Obserwowaliśmy także mniej chlubne przypadki,
które szybko przeciekły do sieci, pokazując jak ważny jest wewnętrzny employee experience i jak
mocno wpływa on na reputację organizacji. Możemy inwestowad w kosztowne programy EB, jeżeli
jednak nie mamy wewnętrznych ambasadorów, jakimi są nasi pracownicy, to nie powinniśmy
spodziewad się zwrotu z inwestycji.
Mam nadzieję, że rok 2020 udowodnił nam także, że rola kadry zarządzającej w procesie komunikacji
jest pierwszoplanowa i absolutnie niezbędna. Budująca przy tym wizerunek firmy, autorytet lidera
i morale pracowników.
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SILVERSI NIE TACY INNI – KOMUNIKACJA W RAMACH
WIELOPOKOLENIOWEJ ORGANIZACJI

EWA SUSZEK, DELOITTE / INTERNATIONAL
INSTITUTE OF LONGEVITY
Doświadczony menedżer ds. komunikacji. Zorientowana na
biznes, ale z pasją do zrównoważonego rozwoju i do długiego,
zdrowego życia. Obok pracy w Deloitte, szerzy wiedzę na temat
życiowej witalności wspierając działania International Institute
of Longevity i Longevity Center. Prelegent TEDx, certyfikowany
coach zdrowia. Żona, mama, podróżniczka i tancerka.

Chociaż firma składająca się z pracowników w różnym wieku nie jest
niczym nowym, w dzisiejszym środowisku biznesowym zdarza się, że nawet cztery pokolenia pracują
razem w tej samej organizacji – silversi, czyli pracownicy w wieku 55+, pokolenie X - osoby urodzone
między 1965-1979, pokolenie Y – urodzeni między 1980-2000 i pokolenie Z, czyli osoby urodzone po
2000 roku. Grupa pracowników najstarszych będzie się powiększad, bo dane pokazują, że

77%

polskich pracowników 50+ planuje aktywnośd zawodową przynajmniej do 65. roku życia *1+, a wielu
silversów zamierza pracowad po 65. urodzinach. Według danych ZUS w latach 2015–2018 grupa
pracujących emerytów powiększyła się w Polsce o 30%! Co więcej, w UE od 2017 r. liczba osób
aktywnych zawodowo 50+ jest wyższa niż osób poniżej 35. roku życia. *2+
Opracowując swoje strategie rozwoju pracowników czy strategie komunikacji, organizacje często
kierują się właśnie grupą pokoleniową, do której ci pracownicy należą. Dzisiaj jednak to podejście
podlega weryfikacji, bo możemy wyodrębnid o wiele więcej różnorodnych grup pracowników,
a postrzeganie ich przez pryzmat wyłącznie cech demograficznych jest dużym uproszczeniem. *3+
Warto pamiętad, że cechy pokoleniowe są uogólnieniami. Pracownicy mają różne typy osobowości
i często pochodzą z różnych środowisk, co również ma wpływ na ich zachowania i preferencje.
Słabnące znaczenie przynależności do danego pokolenia odzwierciedla również fakt, że potrzeby
pracowników są bardziej zbieżne niż mogłoby się wydawad. Wiele oczekiwao utożsamianych
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z milenialsami jak np. współpraca z pracodawcą, który kieruje się takimi samymi wartościami jak oni,
czy elastyczny model pracy – dotyczy coraz częściej wszystkich grup pokoleniowych.
Pomimo podobieostw, pokolenia mówią jednak swoim własnym językiem, inaczej reagują na ton,
rodzaj treści, medium i styl komunikacji. Żeby dobrze zaplanowad komunikację, trzeba poznad fakty,
nie tylko obiegowe/ stereotypowe opinie. Bo czy np. nie jest zaskakujące, że „pokolenie selfie”, czyli
pokolenie Z preferuje w pracy komunikację osobistą, a nie czat czy e-mail? *4+ A nie wszyscy silversi
nie wiedzą co to TikTok.
Przekazanie wiadomości, dotarcie do każdego pracownika i przyciągnięcie jego uwagi wymaga
przygotowania i przemyślenia. Opracowując strategię komunikacji wewnętrznej, aby dobrze
zaadresowad ewentualne różnice komunikacyjne między pokoleniami, należy przede wszystkim
zainwestowad w dwie rzeczy: przeciwdziaład stereotypom i korzystad z różnych kanałów komunikacji.

„Warto pamiętad, że cechy pokoleniowe
są uogólnieniami. Pracownicy mają różne typy
osobowości i często pochodzą z różnych środowisk,
co również ma wpływ na ich zachowania i preferencje.”

Przeciwdziaład stereotypom
Różne pokolenia postrzegają siebie nawzajem w określony sposób w pracy, głównie ze względu
na stereotypy związane z każdym pokoleniem. Na przykład starsze pokolenia mogą postrzegad
milenialsów jako leniwych i aspołecznych, a milenialsi mogą uważad pokolenie wyżu demograficznego
za staromodnych, technologicznie niepiśmiennych pracoholików. Nie ma znaczenia, ile w tych
stereotypach prawdy, mogą powodowad wzajemne uprzedzenia pracowników, prowadzące
do problemów komunikacyjnych. Warto promowad międzypokoleniowy mentoring, który daje szansę
na walkę ze stereotypami i większą integrację pomimo różnicy wieku. Młodsi pracownicy mogą
czerpad z doświadczenia starszych, a starsi pracownicy wychwycą nowe pomysły i nowe perspektywy
od młodszych.
Korzystad z różnych kanałów komunikacji
Wiele firm zwykle polega na jednym kanale komunikacji korporacyjnej przy rozpowszechnianiu
informacji wśród pracowników. Niektórzy mogą używad wyłącznie poczty elektronicznej, podczas gdy
inni polegają na tradycyjnych środkach, takich jak spotkania grupowe. Jednak używanie różnych
narzędzi komunikacyjnych jest jednym z najlepszych sposobów efektywnej komunikacji
z pracownikami z różnych pokoleo i o różnych preferencjach. Udostępnianie tej samej wiadomości
w różnych formatach zapewni odbiór informacji w całej organizacji. I co ważne, to nie jest tylko
kwestia związana z wiekiem; każda osoba ma swój własny styl komunikacji.
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Preferowane style komunikacji różnych pokoleo – wskazówki, nie wytyczne:





Silversi cenią formalną i bezpośrednią komunikację, preferując kontakt twarzą w twarz,
telefon i e-mail; cenią podstawowe informacje i szczegóły.
Pokolenie X ceni sobie nieformalną i elastyczną komunikację, preferując używanie poczty
elektronicznej, telefonu, tekstu i Facebooka.
Milenialsi doceniają autentyczną i szybką komunikację, preferując używanie tekstu, czatu,
poczty elektronicznej i Instagrama; cenią wydajnośd i podejście cyfrowe. *5+
Pokolenie Z ceni sobie przejrzystą i wizualną komunikację, preferując twarzą w twarz,
Snapchat, YouTube, TikTok i FaceTime; cenią wideo, polecenia głosowe i podejście wyłącznie
do telefonów komórkowych.

Pracodawcy muszą zrozumied, że jeśli chodzi o komunikację w miejscu pracy, nie ma jednego
uniwersalnego podejścia. Istnieje wiele sposobów dotarcia do pracowników zróżnicowanych pod
względem pokoleo, takich jak łączenie pokoleo i modyfikowanie stylu komunikacji. Analizując
wielopokoleniowy zespół, ważniejsze może okazad się zrozumienie zakresu i charakteru pracy niż
wieku.

*1+ „Voice of the Workforce in Europe", Deloitte
*2+ Ibidem
*3+ Human Capital Trends 2020, Deloitte
*4+ Generation Z & the Future of Work https://www.servicenow.com/company/media/press-room/what-is-important-togen-z-workers.html
*5+ https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2018/07/16/the-business-leaders-guide-to-communication-acrossgenerations/#73144a466565
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SŁOWEM PODSUMOWANIA O SILVERSACH

MAGDALENA KUROPIESKA-DELOFF, EKSPERT DS.
KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ W IC MOBILE
Ekspert PR z 15-letnim stażem. Specjalizuje się w komunikacji
wewnętrznej, budowaniu zaangażowania i komunikacji kaskadowej.
Wspiera zarządy w komunikacji pracowniczej. Posiada wieloletnie
doświadczenie w farmacji, produkcji i telekomie. Autorka licznych
eventów firmowych i wizjonerka.

Jedna czwarta mieszkaoców Polski jest w wieku 50+. To około

14 mln osób – ich liczba od 2007 roku sukcesywnie wzrasta. Około 73% tej grupy jest aktywna
zawodowo i zamierza pracowad tak długo, jak będzie im na to pozwalało zdrowie. *1+
Nazywamy ich „silversami” – …i chociaż demograficznie to nieco starsza grupa … to jednak jakby
młodsza! Jeśli osoby będące obecnie w wieku 50–60 lat porównamy do ich rodziców, kiedy tamci byli
w tym samym wieku, dostrzeżemy często olbrzymią różnicę nie tylko w wyglądzie, ale i w dbałości
o zdrowie czy aktywnośd fizyczną. To samo tyczy się dzisiejszych 40-latków, którzy bardziej
przypominają niegdysiejszych 20-latków, a dzisiejsi 50-latkowie są jak dawniej 30-latkowie. Dlaczego
więc, kiedy w CV zostaje wstawiona data urodzenia, myślenie o potencjalnym kandydacie pozostaje
zgodne z jego rocznikiem w odniesieniu do przeszłości? Dlaczego nie decydują kompetencje, tylko
czynniki pozamerytoryczne?
Silversi to są bardzo często ludzie otwarci na nowe czasy i wyzwania. Oczywiście nie ma jednego
stałego typu osobowości, który nazwiemy „silversem”. Nie istnieje jeden typ grupy ludzi, którzy będą
posiadad dokładnie te same cechy, jednak większośd osób określanych „silversami” ma pragnienie
bycia zaangażowanym w technologie, ma potrzebę rozwoju w niezbędne we współczesnym świecie
umiejętności. Ma potrzebę bycia częścią społeczności (tej inspirującej i motywującej),
podtrzymywad i budowad nowe relacje i zwyczajnie chcą byd potrzebni. Dzisiejsi 50-latkowie chcą jak
najdłużej utrzymad status materialny, zapewniad dzieciom i wnukom dobry start, jednak coraz
częściej też myślą o sobie i spełnianiu swoich marzeo i potrzeb.
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Coraz więcej osób 50+ myśli więc o uzupełnieniu kwalifikacji albo o zdobyciu nowych. Podejmuje
studia uzupełniające lub jest gotowa się przekwalifikowad, by wzmacniad swoją pozycję na rynku.
Ci ludzie często łamią stereotypy, nie chcą byd niewidzialni i udowadniają, że wiek to tylko liczba,
a oni mają kompetencje potrzebne w ich pracy.
Nie zatrzymamy „silver tsunami”, czas więc dostosowad swoje organizacje do współpracy z tą grupą
wiekową. Wdrożyd dedykowane rozwiązania, dostosowad komunikację, przygotowad odpowiednie
benefity. Najlepszą inwestycją jest tu edukacja pracowników w zakresie utrzymywania dobrej
kondycji fizycznej i psychicznej, by ich doświadczenie i wiedza służyły organizacji jak najdłużej.
[1] Communication Unlimiteed Atena Research & Consulting
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„DZIWNE, U MNIE DZIAŁA…” CZYLI O SZTUCE
EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI Z DZIAŁEM IT

MARTA LIEBCHEN-SUPRON, MENADŻER DS. KOMUNIKACJI
W APLIKACJE KRYTYCZNE SP. Z O.O.
Zajmuję się szeroko rozumianą komunikacją. W ostatnim czasie moim
głównym obszarem działao jest komunikacja wewnętrzna i employer
branding. Kreatywnośd to słowo, które najpełniej mnie określa
i często prowadzi do zgłębiania nowych zakresów np. UX czy Design
Thinking. Chętnie podejmuję niestandardowe wyzwania zawodowe.
Ludzie stanowią sens mojej pracy. Jestem współtwórcą H2H ❤.

Co zrobid by u nas też działało? Przede wszystkim jasnym musi byd, kto
za komunikację w firmie odpowiada. Bez wątpienia taka osoba powinna cieszyd się zaufaniem
zarządu, ale przede wszystkim zespołu. Dobrze, jeśli jest to ktoś, kto lubi ludzi, jest otwarty, posiada
łatwośd wyczuwania nastrojów i potrzeb teamu. Idealnie, jeśli zarząd liczy się z jej zdaniem i osoba
ta może mied wpływ na kierunek i kształt podejmowanych decyzji.
Polecam nawiązywanie kontaktu z nowymi osobami przez osobę odpowiedzialną za komunikację
już w pierwszym dniu ich pracy. Wręczany przeze mnie welcome pack z imieniem nowej koleżanki
czy kolegi zawsze zawiera moją wizytówkę, a po otworzeniu poczty, mail ode mnie wyświetla się jako
jeden z trzech pierwszych. W mailu proszę o napisanie kilku zdao o sobie, które są przesyłane do
wszystkich pracowników w formie krótkiej wizytówki. Uwierzcie mi że zwłaszcza teraz ma to ogromny
sens. Proszę tylko o te informacje, którymi nowi pracownicy chcą się sami z nami podzielid – panuje
pełna dobrowolnośd. Zawsze w tych wizytówkach wymieniane są pasje, zainteresowania, co stanowi
idealny temat do pierwszych rozmów np. przy ekspresie w kuchni.

„W branży IT to nie wysokośd wynagrodzenia,
które w wielu firmach jest na bardzo zbliżonym poziomie,
ale atmosfera pracy jest tym, co przyciąga
potencjalnych kandydatów.”
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Dobrą praktyką jest, by wszelkie komunikaty, poza tymi, które dotyczą zdarzeo nagłych
i wymagających natychmiastowej reakcji, wychodziły z jednej skrzynki. To znacznie ułatwia
pracownikom znalezienie wyszukiwanych informacji. Z doświadczenia wiem, że większośd
komunikatów z różnych działów, przed wysłaniem do całego zespołu, wymaga znacznego
uproszczenia i „oczyszczenia” z branżowego słownictwa. Zdobycie uwagi wszystkich, nie tylko
pracowników branży IT, w dzisiejszych czasach przeładowanych informacjami to trudna sztuka.
Ja stawiam na komunikaty, które składają się z grafiki jednoznacznie kojarzonej z treścią komunikatu
i absolutnie wyłącznie niezbędnymi informacjami oraz linku do zasobu, gdzie można na dany temat
przeczytad więcej.
Komunikacja to przede wszystkim bycie z ludźmi i dla ludzi. Dla mnie oczywistym jest, że to ja
jestem dla zespołu, a nie zespół dla mnie. Moją rolą jest dostarczanie informacji, integracja teamu,
pomoc w często niestandardowych sytuacjach i bycie swoistym łącznikiem pomiędzy pracownikami
i zarządem. Drzwi do mojego pokoju są zawsze otwarte, dzięki czemu nieustannie toczą się w nim
dyskusje, wymiana zdao, a nie rzadko burza mózgów na tematy nurtujące zespół.
Na szczęście coraz częściej kadra zarządzająca zdaje sobie sprawę z kluczowej roli komunikacji,
a osoby za nią odpowiedzialne zajmują wysokie miejsce w strukturze organizacyjnej firm. W branży IT
to nie wysokośd wynagrodzenia, które w wielu firmach jest na bardzo zbliżonym poziomie, ale
atmosfera pracy jest tym, co przyciąga potencjalnych kandydatów. Odpowiednio dobrana osoba od
komunikacji może w znaczący sposób w budowie wspomnianej atmosfery pomóc, nie rzadko
działając w odważny, niestandardowy sposób. Zapytacie jak? Na przykład forsując pomysł
przychodzenia do biura z psami. Uwierzcie mi, że psiaki mają niezwykle kojący wpływ na wszystkich.
Albo poprzez drobne gesty, jak czekolada z napisem „Miło Cię ponownie widzied” wręczana tym
osobom, które po pierwszej fali pandemii wracały do pracy w biurze.
Kiedy możemy mied pewnośd że komunikacja działa? Kiedy jest prawdziwa, dla ludzi, o ludziach
i z ludźmi. Kiedy angażuje, kiedy nie ma barier, by wszyscy mogli wyrazid swoje zdanie i móc mied
wpływ na to, co ich dotyczy. Kiedy pracownicy sami tworzą pozytywne treści o firmie w mediach
społecznościowych, a opinie o pracodawcy powodują, że każdy chce byd częścią naszego zespołu.

„Moją rolą jest dostarczanie informacji, integracja teamu,
pomoc w często niestandardowych sytuacjach i bycie swoistym
łącznikiem pomiędzy pracownikami i zarządem.”
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ROI W IC, CZYLI JAK WYLICZYD ZWROT Z INWESTYCJI
W KOMUNIKACJĘ WEWNĘTRZNĄ

LIDIA SKRZYNIECKA, EKSPERT DS. KOMUNIKACJI
WEWNĘTRZNEJ W IC MOBILE
Od 12 lat związana z komunikacją. Wcześniej jako dziennikarz, następnie
wydawca internetowych serwisów informacyjnych, w koocu wykładowca
akademicki oraz specjalista ds. PR i custom publishing. Od 7 lat
specjalizuje się w komunikacji wewnętrznej. Obecnie doradza firmom,
jak budowad komunikację wewnętrzną w wymiarze Human

Określenie ROI dla inwestycji w komunikację wewnętrzną stanowi często
problem dla osób, które w firmach są za ten obszar odpowiedzialne. Wdrożenie strategii, działao czy
narzędzi komunikacji wewnętrznej, jak każdy inny projekt wymaga bowiem przygotowania wcześniej
karty projektu – prezentacji, która zawierałaby konkretne – nie tylko słowa – a właśnie liczby
wskazujące na to, że taka inwestycja po prostu się zwróci. Jednak w tym przypadku wyliczenie ROI nie
jest takie oczywiste, chociaż jest jak najbardziej możliwe, co nie tak dawno próbowaliśmy udowodnid
z Łukaszem Potrzebką z Digital Dexterity Labs TV (IT-DEV) podczas wspólnego webinaru (link do
nagrania opublikowałam na koocu artykułu).
Znajdź mierzalne wskaźniki
Najważniejsze to oprzed wyliczenia o mierzalne wskaźniki, np. wskaźniki zaangażowania
pracowników, jak czas produktywnej pracy (według badao stanowi on mniej niż 3h dziennie!).
Tracimy czas np. na poszukiwanie informacji wewnątrz firmy. Podczas, gdy można go zaoszczędzid
i przeznaczyd na ważniejsze działania, jeśli np. istniałaby w firmie uporządkowana łatwo dostępna
baza wiedzy w ramach narzędzia komunikacji wewnętrznej.
Komunikacja ma największy wpływ na zaangażowanie pracowników
Według przywołanych podczas webinaru badao i raportów, spośród wielu inicjatyw, jakie podejmują
przedsiębiorstwa, to właśnie komunikacja wewnętrzna ma największy wpływ na poziom
zaangażowania pracowników. Wśród innych, plasujących się również wysoko, wymieniono także
Programy Rozwojowe Pracowników czy eventy firmowe. Jednak dodatkowo za znaczeniem
komunikacji wewnętrznej, w takim zestawieniu, przemawia fakt, że niemal wszystkie pozostałe
inicjatywy mogą byd realizowane za pomocą odpowiedniego narzędzia komunikacji, jak
chociażby intranet.
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Przykład: wydarzenia firmowe m.in. wydarzenia integracyjne, podsumowania roku, wigilie firmowe
i inne – w obecnym pandemicznym czasie przeszły do online’u. Dzięki rozbudowanemu narzędziu do
komunikacji wewnętrznej można je zrealizowad za jego pośrednictwem w zupełnie innej niż
dotychczas formie. Ponadto żadne wydarzenie nie będzie cieszyło się zadowalającą frekwencją
i zaangażowaniem pracowników, jeśli nie zostanie poprzedzone odpowiednio przygotowaną
komunikacją około eventową. Szczególnie jest to ważne w przypadku eventów online – ponieważ
mamy w tej chwili przesyt komunikacji interenetowej.
Drugi przykład, który można podad na podstawie tego zestawienia, to chociażby Programy Rozwoju
Zawodowego. Można je połączyd z e-learningiem umieszczonym np. w intranecie i umożliwid
pracownikom w ten sposób darmowe zdobywanie wiedzy online, a także dzielenie się wiedzą
z innymi wewnątrz firmy. Z jednej strony, organizacja dzięki e-learningowi buduje employer branding
pokazując, że dba o rozwój pracowników. Z drugiej, umożliwia pracownikom dbanie o employee
branding i rozwój eksperckiego wizerunku zaangażowanych pracowników. Bazę do e-leraningu może
z powodzeniem stanowid platforma służąca do komunikacji wewnętrznej.

„Najważniejsze to oprzed wyliczenia
o mierzalne wskaźniki, np. wskaźniki zaangażowania
pracowników, jak czas produktywnej pracy.”
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Czy przez brak komunikacji wewnętrznej można zbankrutowad?
Jeśli jesteśmy już przy innych działaniach podejmowanych w celu angażowania pracowników, warto
podkreślid, że firmy często przepalają swoje budżety, ponieważ zamiast zainwestowad najpierw
w świadomie prowadzoną komunikację z pracownikami, inwestują w działania podejmowane ad hoc,
które, przy dużym szczęściu zadziałają jednorazowo, ale nie zbudują zaangażowania pracowników
z efektem długofalowym. Czyli nie dośd, że przedsiębiorstwo traci pieniądze na braku zaangażowania
pracowników wynikającym z braku świadomie prowadzonej komunikacji wewnętrznej, to dodatkowo
traci na inwestycji w działania podejmowane ad hoc, które de facto zaangażowania długofalowego
nie zapewniają. Takimi działaniami mogą byd np. nietrafione benefity. Poza tym, żeby trafid
z benefitami, musimy prowadzid najpierw komunikację wewnętrzną, by mied jak zapytad
pracowników np. o to, jakich benefitów oczekują i dad im szansę wyboru – bez tego nie uzyskamy
feedbacku, a koło marnotrawienia budżetu zamknie się i potoczy dalej.
ROI w czasie pandemii
Sprawna komunikacja z pracownikami zapewnia jednak nie tylko celnośd wyborów czy oszczędnośd
czasu, ale też zwiększa gotowośd operacyjną. Umożliwia np. przejście w tryb pracy zdalnej „z dnia na
dzieo” i operacyjną gotowośd do pozostania w tym trybie tak długo, jak będzie to konieczne.
Ponadto zapewnia pracownikom poczucia bezpieczeostwa. Wierzę, że wszystkie przedsiębiorstwa
zapewniają obecnie swoim pracownikom bezpieczeostwo, spełniając wszelkie wymogi reżimu
sanitarnego. Natomiast zapewnienie poczucia bezpieczeostwa jest już czymś innym. Pracownicy
muszą byd bowiem jego świadomi, a żeby tak się stało muszą mied dostęp do informacji, które ich
o tym przekonają. Nie możemy bowiem wymagad od pracowników zaangażowania, jeśli będą się
obwiali o swoje bezpieczeostwo – wynika to np. z piramidy potrzeb Maslova.
Konkretne przykłady wyliczeo ROI w komunikacji wewnętrznej znajdziecie w nagraniu webinaru,
który miałam przyjemnośd współprowadzid z Łukaszem Potrzebką z Digital Dexterity Labs TV (IT-DEV).
Aby go obejrzed wejdź na YouTube / kanał Digital Dexterity Labs TV / webinar „Warto się
komunikowad! – Jaki jest zwrot z inwestycji w komunikację wewnętrzną?”
Lub skopiuj link do nagrania i wklej go do swojej przeglądarki: https://youtu.be/LY_UJ9wW1yM
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ZAPRASZAMY TAKŻE DO POBRANIA
BEZPŁATNIE NASZEGO DRUGIEGO RAPORTU
https://subscribepage.com/icmobileraporteventy
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Znamy siłę i mechanizmy komunikacji wewnętrznej i sprawnie poruszamy
się w jej obszarze niwelując wewnętrzne kryzysy, rozwijając kulturę
otwartości i budując zaufanie pracowników do firmy. Jak to robimy?
Wspieramy firmy w budowaniu i rozwoju komunikacji z pracownikami.
Na podstawie badao indywidualnych potrzeb firmy, tworzymy komunikację
systemowo. Opracowujemy strategię komunikacji. Rekomendujemy
i wdrażamy optymalne narzędzia (intranet, biuletyn, komunikator i in.),
opracowujemy komunikaty w formach dobranych do pożądanego efektu
działao (np. informacje, artykuły, wideo).
Szkolimy kadrę zarządzającą, jak organizowad i przeprowadzad efektywne
spotkania z pracownikami. Budujemy wewnętrzne zespoły
redaktorów. Przekazujemy nasze "know how" pracownikom
odpowiedzialnym za komunikację wewnętrzną. I przez cały czas
służymy im radą i wsparciem.
W czasie pandemii, aby móc kompleksowo odpowiadad na potrzeby firm,
połączyłyśmy siły z M&M Group i dołączyłyśmy do naszej oferty również
eventy firmowe – hybrydowe i online, oferując m.in. wydarzenia na
platformie 3D.
Naszą wiedzą z obszaru komunikacji z pracownikami dzielimy się na bieżąco
na stronie internetowej: http://ic-mobile.pl/blog
oraz na Linkedin: https://www.linkedin.com/company/ic-mobile
Zapraszamy do kontaktu!

Katarzyna Kryoska, Magdalena Kuropieska-Deloff i Lidia Skrzyniecka

komunikacja wewnętrzna / audyt / wdrożenia / strategia / consulting / szkolenia / narzędzia
komunikacji / upraszczanie języka / eventy firmowe
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