
WEBINARIUM

PEWNOŚĆ W CZASIE NIEPEWNOŚCI, 
CZYLI JAK KOMUNIKACJA WSPIERA ZMIANY BIZNESOWE



WPROWADZENIE

Niespodziewany wybuch pandemii postawił biznes przed koniecznością szybkiej weryfikacji swoich strategii, w 

tym podejmowania zdecydowanych kroków, takich jak redukcje zatrudnienia czy zmiany struktury. W sytuacji 

braku czasu ważniejsze niż dotąd staje się, by komunikacja dotrzymywała tempa zmianom, a zespół Twojej firmy 

z przekonaniem wspierał zarząd w odbudowie biznesu. 

Na przykładach zaczerpniętych z pracy z naszymi klientami pokazujemy, jak komunikacja realnie wpływa na 

proces wdrażania decyzji, a w efekcie pozwala wzmocnić biznes w tym trudnym momencie.

Zapraszamy do lektury.



TAK, TWOJA FIRMA MOŻE WYJŚĆ

SILNIEJSZA
NAWET ZE ZMIAN WYNIKAJĄCYCH 

Z TRUDNYCH DECYZJI BIZNESOWYCH



Zrozumienie i akceptacja decyzji 

biznesowych wewnątrz organizacji

Kapitał dla dalszej odbudowy biznesu

Kontrola nad narracją, czyli realny wpływ 

na to, jak wewnątrz i na zewnątrz komentowane 
są Twoje decyzje

JAK KOMUNIKACJA WSPIERA WDRAŻANIE ZMIAN?

Neutralizacja niepokojów strony społecznej 

i kluczowych interesariuszy spółki

Realne wsparcie kluczowych pracowników 

dla procesu wprowadzania zmian 



ERA (POST)COVID-19 – JAKA JEST 
„NOWA NORMALNOŚĆ”?

szybsza

nieprzewidywalna

trudna do zaakceptowania



76%

PRACODAWCY

68%

PRACOWNICY

jest zaniepokojonych tym, w jaki sposób 

epidemia COVID-19 może wpłynąć na kondycję 
firm, w których pracują

Jak COVID-19 wpłynął na 
funkcjonowanie ich biznesów 
i z czym się dla nich wiąże?

• dla 61% 
pracodawców jest 
zagrożeniem –
zapotrzebowanie 
na usługi firmy 
spadnie

• 14% spodziewa 

się, że będzie 
musiało zakończyć 
działalność swojej 
firmy

Czego najbardziej obawia się Pan/i w kontekście 
swojej pracy w zaistniałej sytuacji związanej z 

epidemią COVID-19?

• 53% - zmniejszenia 

pensji

• 42% - utraty pracy

• 27% -
niewypłacenia pensji

Na podstawie wyników badania zrealizowanego w dniach 6-19.04.2020 przez Insight Lab metodą CAWI na próbie 233 osób  (56 pracodawców i 
177 pracowników) wykonujących prace biurowe



PRACOWNICY RÓWNIEŻ ZDAJĄ 
SOBIE SPRAWĘ Z POWAGI SYTUACJI
I PRAWDOPODOBNIE SPODZIEWAJĄ 

SIĘ DECYZJI DOTYCZĄCYCH ZMIAN.



KEY RULES KOMUNIKACJI W CZASIE (POST)COVID-19

INTEGRACJA 
KOMUNIKACJI 
ZE ZMIANAMI

KLUCZOWA 
ROLA LIDERÓW

AKTYWNA 
KOMUNIKACJA



KEY RULES KOMUNIKACJI

ZASADA #1

INTEGRACJA 
KOMUNIKACJI 
ZE ZMIANAMI

szybkie mapowanie status quo, komunikacji 
i nastrojów pracowników

weryfikacja wpływu sytuacji na cele biznesowe 
i założenia strategii

zaplanowanie i wdrożenie działań zgodnie 
z zasadami #2 i #3

monitoring, monitoring, monitoring – w 

czasach niewiadomej trzeba trzymać rękę na pulsie, by 
szybko zmienić plan działania



zaangażowanie ambasadorów zmian –
pracowników, którzy cieszą się największym 
zaufaniem zespołu

solidne przygotowanie liderów zaangażowanych 

w proces komunikacji

kaskadowanie informacji we właściwej dla 

czasu i miejsca formule

KEY RULES KOMUNIKACJI

ZASADA #2

KLUCZOWA ROLA 
LIDERÓW

dla budowania zrozumienia i akceptacji 
zmian



KEY RULES KOMUNIKACJI

ZASADA #3

AKTYWNA 
KOMUNIKACJA

Planuj komunikację od wewnątrz do zewnątrz – dzięki temu 
panujesz nad narracją.

THE FIRST-MOVER ADVANTAGE

ktokolwiek jest pierwszy, żeby zdefiniować: 
1)kryzys, 
2)Twoje motywy, 
3)Twoje działania 

– kontroluje interpretację wydarzenia 



Jak działać, gdy kapitał zaufania 
na starcie jest niski?

CASE STUDY #1



SYTUACJA I WYZWANIA

Duża firma
Lokalizacje w wielu miastach Polski 

Kilka tysięcy pracowników
White & blue collars

SYTUACJA
Wdrożenie nowej strategii biznesowej oraz głęboka restrukturyzacja (w tym zwolnienia grupowe)

BARIERY
Przerwane wdrożenie poprzedniej strategii 
biznesowej
Wcześniejsze zwolnienia grupowe

WYZWANIA
Niskie morale załogi
Brak zaufania do zarządu i wiary w firmę

CEL
Sprawne przeprowadzenie procesu zmiany ORAZ budowa zaufania do zarządu, firmy i nowej strategii



AKTYWNA KOMUNIKACJA

• Pracownicy wiedzą i pamiętają więcej niż się 

może wydawać

• Najgorsza dla ludzi jest niepewność

• Ludzie plotkują, a braki w posiadanych 

informacjach wypełniają domysłami 

• Milczenie i niepotrzebne zwlekanie nie są 

rozwiązaniem

• Aktywna komunikacja wykorzystująca różne 

kanały

• Słuchanie plotek i gaszenie ich w zarodku

• Zapowiedź zmiany (odpowiedź na plotki) – komunikacja od Prezesa

• Różne kanały komunikacji: online (webcasty, intranet, mailingi) i offline (spotkania bezpośrednie, plakaty, magazyn 

firmowy) 

• Szybkość działania – w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia zmiany zarząd spotkał się z niemal wszystkimi 

pracownikami (24 spotkania w 22 lokalizacjach)

Jak to zrobiliśmy?



WIARYGODNOŚĆ

Jak to zrobiliśmy?

• Kluczowa rola zarządu w komunikacji (szczególnie w pierwszym etapie)

• Dwie fale bezpośrednich spotkań członków zarządu z pracownikami – w ciągu pierwszych dwóch tygodni procesu zmiany i po 

czterech miesiącach

• Staraliśmy się precyzyjne dopasować osoby prowadzące spotkania do potrzeb i oczekiwań danej grupy pracowników

• Ścisłe przestrzegaliśmy zasady wiarygodności komunikatów i realizacji zapowiedzi/obietnic

• Pokazaliśmy twarde dane stojące za nową strategią; szybko komunikowaliśmy pierwsze efekty

• Wiarygodność nadawców: odpowiedni dobór liderów-nadawców komunikacji pod względem stanowiska, przekonania do 

wprowadzanej zmiany oraz osobistej wiarygodności dla pracowników (warto uważnie wsłuchać również w krytyczne głosy z 

organizacji) 

• Wiarygodność komunikatów: konsekwentna realizacja zapowiedzi lub otwarta komunikacja rezygnacji z realizacji

• Wiarygodność zmiany: twarde dane potwierdzające konieczność zmiany, wymierne, weryfikowalne cele, quick wins



OTWARTOŚĆ I SZCZEROŚĆ

Jak to zrobiliśmy?

• Na warsztacie strategicznym z zarządem wspólnie ustaliliśmy, że otwartość i szczerość to fundamenty komunikacji

• Otwarcie mówiliśmy o sytuacji firmy, konieczności restrukturyzacji, ale także przyczynach tego stanu rzeczy i popełnionych błędach

• Otwarta komunikacja procesu restrukturyzacji – sukcesów oraz porażek

• Pracownicy wiedzą i pamiętają więcej niż się może wydawać

• Pracownicy oczekują szczerości, a nie malowania trawy na 

zielono

• Ludzie plotkują, a braki w posiadanych informacjach 

wypełniają domysłami (gorszymi niż prawda)

• Tylko otwarta i szczera komunikacja pozwala na 

budowę trwałego zaufania pracowników do firmy 

i zarządu

• Manipulacje lub mijanie się z prawdą szybko 

wyjdą na jaw i na długo obniżą zaufanie w firmie



DIALOG Z PRACOWNIKAMI

Jak to zrobiliśmy?

• Na warsztacie strategicznym z zarządem wspólnie potwierdziliśmy otwarte podejście do dialogu w procesie zmiany

• Zapewniliśmy wiele możliwości zadawania pytań i otrzymywania odpowiedzi:

• Online: webcasty, możliwość zadawania pytań mailem, stale aktualizowana sekcja Q&A w intranecie

• Offline: spotkania z pracownikami, najczęściej powtarzające się pytania zostały wraz z odpowiedziami wydrukowane 

w magazynie firmowym oraz rozwieszone w dostępnych dla pracowników miejscach w biurach firmy

• Warto angażować pracowników w otwarty dialog. Rozmowa jest lepsza niż jednostronna komunikacja 

• Zachęcajmy pracowników do zadawania pytań i odpowiadajmy na nie (szczerze i otwarcie)

• Trudne pytania to dobra wiadomość! Pracownicy i tak o tym rozmawiają, pytanie daje szansę na przedstawienie 

stanowiska firmy

• Nie padło trudne pytanie, o którym wiadomo, że jest w głowach pracowników? Odpowiedzmy na to pytanie sami z siebie



UDAŁO SIĘ?

• Proces zmiany przebiegł sprawnie i zgodnie z planem

• Przez cały czas firma działała bez przeszkód czy przestojów

• Nie było sporu zbiorowego

pracowników rozumie 
założenia nowej strategii

78% 

Wyniki ankiet pracowniczych

pracowników rozumie 
powody wdrożenia nowej 

strategii

79% 
pracowników jest dobrze 

poinformowanych o procesie 
wdrażania strategii

67% 
menedżerów zostało 
zmotywowanych do 
wdrażania strategii

89% 



Jak znaleźć liderów i zaangażować 
ich do wspólnej komunikacji zmian?

CASE STUDY #2



Na 2 miesiące przed zakończeniem naboru 
tylko 30% zakładanych zgłoszeń

Brak zainteresowania tematem,                           

niechęć do włączenia się w komunikację

Sprzeciw strony społecznej, wyrażony w 

listach i przekazach bezpośrednich 

kierowanych do zarządu

Kojarzenie PDO ze zwolnieniami grupowymi 

NEGATYWNY 
WIZERUNEK TEGO 

TYPU PROGRAMÓW

AKTYWNOŚĆ ZWIĄZKÓW 
ZAWODOWYCH

BRAK POPARCIA WŚRÓD 
PRZEŁOŻONYCH

Brak wiedzy na temat odbioru programów przez 

pracowników stwarzał potrzebę szybkiej diagnozy sytuacji 

– gdzie mamy sojuszników, jakie potrzeby informacyjne 

mają poszczególne grupy odbiorców i przede wszystkim –

zwiększały potrzebę zadbania o komunikację zarówno tych 

odchodzących pracowników, jak i pozostających w firmie. 

KONIECZNOŚĆ ZMAPOWANIA                         
I ZABEZPIECZENIA NASTROJÓW 
PRACOWNIKÓW

Z CZYM SIĘ MIERZYLIŚMY?

NIEWYSTARCZAJĄCA 
LICZBA ZGŁOSZEŃ



JAKIE CELE REALIZOWALIŚMY?

Optymalizacja zatrudnienia poprzez pozyskanie zaplanowanej liczby zgłoszeń do PDO

CEL BIZNESOWY

CEL KOMUNIKACYJNY

Pozyskanie akceptacji i zrozumienia dla istoty PDO i szans, jakie stwarza pracownikom

Stworzenie warunków wspierających podejmowanie dobrowolnych decyzji uprawnionych 
pracowników firmy o zakończeniu pracy w spółce

CEL TAKTYCZNY



1 Ustalenie kontekstu biznesowego dla PDO, 
bezpiecznego do komunikacji 4

2 5
3 6

NASZA TAKTYKA W 10 KROKACH

Pakiet materiałów komunikacyjnych 

(prezentacje indywidualne na spotkania, profilowane Q&A,  
komunikaty do kanałów wewnętrznych)

Rozwiązania twarde –
punkt informacyjno - konsultacyjny 

Spotkania ze związkami zawodowymi

Zabezpieczenie komunikacji zewnętrznej

Promocja programu

7
Stały monitoring nastrojów wewnątrz + media



NASZA TAKTYKA W 10 KROKACH

Mapa uczestników komunikacji

▪ Podział nadawcy/odbiorcy – PRZEŁOŻENI WŚRÓD NADAWCÓW KOMUNIKACJI!

▪ Priorytety i kategorie grup do komunikacji - ustalenie kluczowej grupy i najbardziej 
wrażliwej/wymagającej komunikacyjnie

▪ Ścieżka dojścia do ambasadorów wewnętrznych (bliska współpraca z regionami)

Zdefiniowanie nowego modelu roli przełożonych w procesie (zapis w regulaminie –
„nie musisz zgłaszać chęci udziału przełożonemu”)

Przygotowanie przełożonych do rozmów z pracownikami (pełne wyposażenie)

8
9
10



FILARY PRZEKAZU

zmiany technologiczne

▪ nowe systemy 
i narzędzia

▪ nowe produkty i usługi

zmiany organizacyjne

PROGRAM DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ

STRATEGIA BIZNESOWA KORZYSTNA FORMA ROZWIĄZANIA 
STOSUNKU PRACY

SZANSE I MOŻLIWOŚCI

dobra i przyjazna praktyka

łagodna  i stopniowa 
zmiana

sprawdzone rozwiązanie 
na rynku

zabezpieczenie finansowe

prawo do świadczeń

samodzielna decyzja 
o przyszłości zawodowej



EFEKTY 

pozyskanie zakładanej liczby zgłoszeń do 

programu

100% zabezpieczenie komunikacji 

na zewnątrz organizacji

pozytywna ocena komunikacji zmian 

w audycie komunikacji wewnętrznej spółki 



Nawet, gdy: 
sytuacja jest dynamiczna,

działasz równocześnie na wielu polach,
nie masz wypracowanej strategii

- NAJWAŻNIEJSZE JEST TO, BY KOMUNIKOWAĆ
że jesteś, szukasz rozwiązań, działasz.



PROTIPS KOMUNIKACJI ZMIAN W DOBIE (POST)COVID-19 

komunikuj przez  liderów cieszących się zaufaniem –
oddolne wsparcie Twoich decyzji przez ambasadorów zmian ma 
dużą moc

szybko analizuj i diagnozuj, integruj komunikację ze strategią 

biznesową i aktualnymi potrzebami odbiorców

KLUCZOWA ROLA 
LIDERÓW

INTEGRACJA 
KOMUNIKACJI 
ZE ZMIANAMI

AKTYWNA 
KOMUNIKACJA

w czasach niepewności dawaj pewność - wychodź z aktywną 

komunikacją, zapobiegaj plotkom; dbaj o wiarygodność, przekazuj 
informacje pewne, a gdy nie możesz dotrzymać obietnic, szczerze 
wyjaśniaj przyczyny;

zabezpiecz komunikację wewnętrzną, by panować nad 

komunikacją zewnętrzną



KOMUNIKACJA WSPIERAJĄCA ZMIANY - W CZYM MOŻEMY POMÓC?

PAKIET I

PRZYGOTOWANIE 
PROCESU KOMUNIKACJI 
ZMIANY

Kiedy? Gdy przygotowujesz się do 
znaczących zmian w strukturze 
Twojej firmy 

Efekt: minimalizacja kosztów 
wizerunkowych dzięki pełnej 
kontroli nad procesem

PAKIET II

DORADZTWO CELOWE

Kiedy? Gdy zmiany są już w trakcie 
wprowadzania i spotykają się z 
brakiem akceptacji i/lub 
zrozumienia ze strony otoczenia

Efekt: ograniczenie kosztów 
wizerunkowych

Chcesz dostosować 
działania do momentu, w 

którym znajduje się Twoja 
firma?

Skorzystaj z darmowej 
porady naszych 

konsultantów



Przygotowanie 
procesu zarządzania 

zmianą

PAKIET I

SZYBKA DIAGNOZA SYTUACJI I 
MAPOWANIE ZAGROŻEŃ 

z perspektywy biznesowej, 
prawnej i komunikacyjnej

PLAN KOMUNIKACJI
- co, gdzie i kiedy komunikować 

poszczególnym grupom 
interesariuszy

PAKIET KOMUNIKATÓW
dla pracowników i innych kluczowych 

grup interesów ze wskazaniem 
optymalnych narzędzi komunikacji

PRZYGOTOWANIE DO KOMUNIKACJI 
ZE STRONĄ SPOŁECZNĄ

analiza sytuacji + pakiet argumentów + 
przygotowanie merytoryczne do spotkań

MONITORING ROZWOJU SYTUACJI
w oparciu o monitoring mediów, forów 
internetowych i check-point nastrojów 

pracowniczych oraz bieżące 
rekomendacje

WSPARCIE W KREOWANIU 
AMBASADORÓW ZMIAN

wyłonionych spośród pracowników 
spółki



Doradztwo celowe

PAKIET II

SZYBKA DIAGNOZA SYTUACJI I MAPOWANIE ZAGROŻEŃ 
z perspektywy biznesowej, prawnej i komunikacyjnej

PAKIET ROZWIĄZAŃ DO WDROŻENIU „TU I TERAZ”
- narzędzia i komunikaty pozwalające na szybką 
neutralizację niepokojów pracowników i strony społecznej 
oraz/lub mediów i innych interesariuszy zewnętrznych

OCENA EFEKTÓW I PROPOZYCJA DZIAŁAŃ W II 
KROKU 
- w zależności od rozwoju sytuacji i postawy kluczowych 
grup interesów



Zapraszamy 
do kontaktu

ul. Pilicka 19
02-629 Warszawa
+48 22 462 40 30
warszawa@komunikacjaplus.pl

Siedziba w Warszawie

Stara Giełda, plac Solny 16, pok. 414
50-062 Wrocław
+48 71 390 79 83
wroclaw@komunikacjaplus.pl

Oddział we Wrocławiu

Odwiedź naszą stronę:

komunikacjaplus.pl

ANNA KNOWSKA
Managing Director
aknowska@komunikacjaplus.pl
+48 512 962 913

MICHAŁ MATUSIEWICZ
Client Service Leader
mmatusiewicz@komunikacjaplus.pl
+48 607 211 655

AGATA POTARZYCKA-SZCZERBA
Head of Strategy and Development
apotarzycka@komunikacjaplus.pl
+48 518 806 027
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