KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA
NIEWYKORZYSTANE ŹRÓDŁO PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ
Obszary komunikacji wewnętrznej

Komunikacja góra-dół

Komunikacja pozioma

Komunikacja dół-góra

Zapewnianie pełnego doinformowania wszystkich
pracowników na tematy związane
z firmą i ich pracą w firmie

Zapewnianie swobodnego przepływu informacji
między pracownikami w ramach
i pomiędzy jednostkami organizacyjnymi

Zapewnianie pracownikom możliwości
przekazywania informacji, uwag, opinii, sugestii
i pomysłów

Pracownicy z innych zespołów /
działów na czas przekazują mi
niezbędne informacje.

Mam możliwości przekazywania
opinii, sugestii i propozycji
usprawnień.

Bariery
Ilość informacji przekazywanych na
temat tego, co dzieje się
w firmie, jest:

6%

72%

Maksimum

Za duża

Średnia
z badań

39%

56%

79%

Maksimum

Średnia
z badań

52%

44%

Odpowiednia

Za mała
Minimum

Większość pracowników ma poczucie,
że nie otrzymuje wystarczająco dużo
informacji. Nie zawsze oznacza to,
że firma przekazuje za mało informacji często chodzi o to, że brakuje informacji
naprawdę istotnych z punktu widzenia
pracowników.

W sytuacji zmian firma jasno
komunikuje pracownikom
wszystkie istotne informacje.

49%

Maksimum

Średnia
z badań

Minimum

25%

Procent pozytywnych odpowiedzi

W porównaniu do innych wyników, ocena
przepływu informacji między pracownikami
wydaje się dobra. Jednak jeżeli średnio tylko
nieco ponad połowa pracowników na czas
otrzymuje ważne dla pracy informacje, to
jest to duże zagrożenie dla działania firmy.

Średnio mniej niż połowa pracowników
ma poczucie, że w firmie tworzy się
możliwości przekazywania uwag
i pomysłów. Ci, którzy mają takie poczucie,
nie zawsze są jednak przekonani, że ich głos
jest uwzględniany.

W naszej firmie pracownicy ufają
sobie wzajemnie.

W naszej firmie warto być szczerym
i otwartym.

48%

Maksimum

Średnia
z badań

32%
10%

Minimum

Procent pozytywnych odpowiedzi

Średnio jedynie 32% pracowników uważa,
że firma dobrze komunikuje zmiany.
Komunikowanie zmian jest testem działania
komunikacji góra-dół. Pracownicy narzekają
na zbyt późne przekazywanie informacji
i dużą rolę plotek.

22%

Minimum

Procent pozytywnych odpowiedzi

73%

Maksimum

Średnia
z badań

30%
4%

29%
9%

Minimum

Procent pozytywnych odpowiedzi

Procent pozytywnych odpowiedzi

Średnio tylko 30% badanych
pozytywnie ocenia zaufanie między
pracownikami. Oznacza to, że problemy
w komunikacji poziomej nie wynikają
z prostych ograniczeń, ale mają źródło
we wzajemnych nastawieniach
pracowników do siebie.

Istotną barierę dla komunikacji
dół-góra stanowi poziom otwartości
w firmie. W wielu firmach bardziej
ryzykowne jest mówienie o problemach
i wychylanie się z pomysłami, niż ukrywanie
trudnych tematów i bierna postawa.

Głębsze problemy
 Styl zarządzania mało
włączający pracowników, oparty
na przekazywaniu poleceń
i kontroli
 Niski poziom wiarygodności
wyższej kadry zarządzającej

 Niski poziom zaufania
między pracownikami / działami
 Silosowość (brak integracji
pracowników wokół wspólnych
celów)

 Kultura obwiniania
(w przypadku problemów
zaczynanie od szukania winnego)
 Wysoki poziom obaw
i poczucie zagrożenia pracowników

Kultura organizacyjna / styl zarządzania

Niski poziom zaangażowania
Trudności we wdrażaniu strategii /
inicjatyw zmian

Utrudniony przebieg procesów
Konflikty i opóźnienia powodujące
dodatkowe koszty

Obniżona elastyczność firmy
Ograniczone szanse na
innowacyjność

Obniżona efektywność organizacyjna
Czego oczekują pracownicy?
Jak dużo informacji chciałabyś / chciałbyś otrzymywać na poszczególne tematy?
Moje możliwości rozwoju zawodowego
Cele mojego działu
Moje zadania
Zasady wynagradzania
Ocena mojej pracy
Produkty firmy
Dodatkowe świadczenia dla pracowników
Planowane zmiany
Wyniki firmy
Strategia firmy
Wyzwania i trudności w firmie
Działania marketingowe firmy
Koncern na świecie
Zadania i specyfika innych działów

4,31
4,26
4,26
4,22
4,20
4,17
4,13
4,05
4,04
4,03
3,99
3,82
3,56
3,49

1

2

3

Pracownicy w pierwszej kolejności oczekują
indywidualnych informacji dotyczących ich
samych jako pracowników firmy.
Oczekują też konkretnych informacji
o firmie, które mają przełożenie na ich
sytuację.
Tematy odległe od pracowników, dotyczące
innych części organizacji i ich działań, są dla
nich najmniej interesujące.

4

5

bardzo mało <-----------------------------> bardzo dużo

Jak dużo informacji na temat firmy chciałabyś / chciałbyś otrzymywać z poszczególnych źródeł?
Bezpośredni przełożony

4,35

Bezpośredni przełożony
jest dla pracowników najbardziej
pożądanym źródłem informacji.

Dyrektor działu / lokalizacji
Podwładni

3,90

Im nadawca bardziej oddalony
w hierarchii tym mniej informacji
pracownicy oczekują od niego.

Współpracownicy

3,88

3,96

Związki zawodowe

3,81

Najwyższe kierownictwo firmy

3,63
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bardzo mało <----------------------------> bardzo dużo

Co to oznacza?
Efektywność organizacyjna
zależy od komunikacji
Komunikacja wewnętrzna jest kluczowa dla
efektywności organizacyjnej :
- Pozwala budować zaangażowanie
pracowników sprzyjające sprawnemu
wdrażaniu strategii i inicjatyw zmian
- Umożliwia lepszą integrację działań
i sprawniejszy przebieg najważniejszych
procesów
- Daje szanse szybko reagować na problemy
i wyzwania oraz sprzyja innowacyjności

Komunikacja wewnętrzna
nie działa dobrze

Poprawa komunikacji wymaga
działań na głębszym poziomie

Dane z 70 audytów komunikacji wewnętrznej*
zrealizowanych przez GFMP Management
Consultants wskazują na istnienie

poważnych barier w działaniu
komunikacji wewnętrznej . Pracownicy
nisko oceniają działanie komunikacji w ich
firmach.
Bariery, stwierdzone w naszych badaniach,
mają głębsze podłoże - w kulturze
organizacyjnej i stylu zarządzania.

Stworzenie warunków do skutecznej komunikacji
na tym głębszym poziomie jest największym
wyzwaniem firm. Jednocześnie daje największą
szansę na odblokowanie pełnego potencjału

i uzyskanie długotrwałej, trudnej do
skopiowania przewagi . Nie jest to zadanie
jedynie dla działu komunikacji lub działu HR.
Konieczne jest włączenie się zarządu firmy - to
zarząd musi dać sygnał do zmiany i zrobić
pierwszy krok.

Jak doskonalić komunikację?

1

BADANIE KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ
I KULTURY ORGANIZACYJNEJ

DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ
I NIE BÓJ SIĘ
SIĘGNĄĆ GŁĘBIEJ

 Gdzie są problemy w naszej organizacji?
 Z czego wynikają?
 Jakie są potrzeby różnych grup pracowników?

Efekty:
— Zbudowanie świadomości potrzeby zmian
— Oparcie się na faktach a nie przypuszczeniach

2

UKIERUNKUJ
STRATEGICZNIE
DZIAŁANIA
KOMUNIKACYJNE

STRATEGIA KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ
(na bazie diagnozy)
 Na czym zależy organizacji i jakie mamy wyzwania?
 Na czym skoncentrować działania komunikacyjne?
 Kto, co i jak będzie komunikować?

Efekty:
— Jasny plan działania dla wszystkich nadawców
— Przekonanie kadry zarządzającej do działań

DOSKONALENIE KOMUNIKACJI

3

ZWIĘKSZAJ
EFEKTYWNOŚĆ
KOMUNIKACJI
WEWNĘTRZNEJ

Kierunki działań doskonalących powinny być obrane na bazie diagnozy.
W wielu przypadkach najlepsze efekty przynosi:
 Zaangażowanie kadry kierowniczej w komunikację
(zbudowanie świadomości, dostarczenie informacji, zapewnienie wsparcia)

 Optymalizacja wykorzystania narzędzi komunikacji
(jasne określenie funkcji, dostosowanie do potrzeb odbiorców)

 Rozwijanie otwartości i wiarygodności firmy
(rzeczywista zmiana kulturowa zainicjowana przez kierownictwo firmy)

* Prezentowane na wykresach dane pochodzą z 70 badań opinii pracowników przeprowadzonych przez GFMP
Management Consultants. Oparte są na 62 080 ankietach. Ponieważ dane z poszczególnych badań odnoszą się
do liczebnie zróżnicowanych populacji, prezentowane w raporcie średnie dla ogółu obliczane były jako średnia ze
średnich z poszczególnych badań. Wykresy zawierają również "Maksimum", czyli najwyższy zanotowany wynik
oraz "Minimum", czyli najniższy wynik ze wszystkich badań.
W przypadku wszelkich pytań dotyczących raportu, jak również tematu komunikacji
wewnętrznej, serdecznie zapraszam do kontaktu:
Wojciech Kurda, Senior Consultant, GFMP Management Consultants
e-mail: wkurda@gfmp.com.pl
Raport został przygotowany przez firmę GFMP Management Consultants doradzającą
wiodącym firmom w kraju w obszarach zarządzania strategicznego, kultury organizacyjnej
i komunikacji firmy.
 Strategia  Kultura  Komunikacja

www.gfmp.com.pl

tel. 22 672 50 00

blog.gfmp.com.pl

Aby wydrukować raport pobierz wersję w postaci prezentacji Power Point (.ppt 1,8 MB)

