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O respondentach 

39%

23%
14%

24%

10%

Liczba osób odpowiedzialnych za 
komunikację w badanych firmach

1 2 3 4 i więcej Inne (np. 0,5 etatu)

Zaproszenia do udziału w badaniu zostały wysłane do

wielu korporacji i wszystkich spółek notowanych na

GPW w Warszawie. W większości podmiotów

problemem było jednak ustalenie osoby

odpowiedzialnej za komunikację wewnętrzną w firmie.

Najczęściej nikogo takiego nie było lub działaniami

przypominającymi komunikację wewnętrzną zajmowały

się asystentki zarządu, działy marketingu, PR czy HR.

Z uwagi na ujawniony w procesie pozyskiwania

uczestników badania brak struktur lub osób

odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną

w znaczącej części spółek funkcjonujących w Polsce,

wyniki niniejszego badania charakteryzują

nie tyle komunikację kierowniczą w spółkach

w ogóle, co komunikację kierowniczą

w organizacjach ze sformalizowanym systemem

komunikacji wewnętrznej
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O respondentach 

7%

15%

24%

15%

39%

Wielkość zatrudnienia
w firmach biorących udział 

w badaniu

do 30 31-100 101-500 501-1000 więcej niż 1000

23%

22%

23%

3%

29%

Struktura 
własności firm

Spółka akcyjna z polskim kapitałem

Spółka akcyjna z zagranicznym kapitałem

Spółka akcyjna z polskim kapitałem notowana na GPW

Spółka akcyjna z zagraniczny kapitałem notowana na GPW

Inna
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O respondentach 

18%

12%
11%

9%
8% 8%

7%
6% 6%

4% 4% 4%

2%
1%

Firmy biorące udział w badaniu wg branż 
Wystawienniczo-konferencyjna

Usługi profesjonalne B2B

Nieruchomości

Media

Lotnictwo

PR

BPO/SSC

Nieruchomości

Ochrona Zdrowia

Doradztwo prawne

Chemia

NGO



Wyniki
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W jaki sposób kierownicy w Państwa firmie komunikują się z podległymi 
pracownikami w kwestiach dotyczących strategicznych informacji 
korporacyjnych? Można zaznaczyć więcej, niż jedną odpowiedź.

60 58
52

32

10
5

Mailowo Face-to-face Poprzez bieżące
spotkania informacyjne

Podczas cyklicznych
spotkań realizowanych
w ramach komunikacji

kaskadowej

Kierownicy nie są
włączani w proces

komunikacji tego typu
informacji

Inne

Jakie? 

— Poprzez intranet

— Telefonicznie

— Poprzez newsletter

— Kampanie 

informacyjne w 

gazetce 

wewnętrznej

Najpopularniejszymi sposobami komunikowania na linii kierownik-podległy pracownik są maile, indywidulane

rozmowy oraz bieżące spotkania informacyjne. Może to oznaczać, że komunikacja kierownicza w większości

spółek nie jest ustandaryzowana, brakuje procedur ją regulujących i zamiast przemyślanego działania

przyjmuje ona kształt komunikacji ad hoc. Jednocześnie 32 proc. respondentów wskazało, że w ich firmach

odbywają się cykliczne spotkania w ramach komunikacji kaskadowej, co jest pozytywnym sygnałem i świadczy

o rosnącej świadomości roli komunikacji kierowniczej.
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W jaki sposób oceniana jest jakość komunikacji prowadzonej przez 
kierowników? Można zaznaczyć więcej, niż jedną odpowiedź. 

64

21

10 9
4

Nie jest oceniana W ramach oceny 360 stopni Poprzez ankiety satysfakcji ze
spotkań informacyjnych

Inne W formie raportów
komunikacyjnych

Jakie?

— Regularny feedback

— Ankieta pracownicza

— Kwartalna ankieta 

pracownicza

— Coroczne badanie 

satysfakcji

— Podczas badania 

zaangażowania

— Dialogue Leadership

Assessment!
Aż 64 respondentów wskazało, że komunikacja kierownicza w ich firmach nie podlega ocenie. Tymczasem brak

oceny to brak wiedzy o przebiegu komunikacji kierowniczej, jej jakości, reakcji pracowników i obszarach do

ewentualnej poprawy.
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W jaki sposób kierownicy są wspierani w komunikacji kierowniczej? Można 
zaznaczyć więcej, niż jedną odpowiedź. 

40 39

29

9

3

Kierownicy mają do
dyspozycji materiały

wspierające komunikację

Nie są wspierani Kierownicy są obejmowani
szkoleniami/warsztatami z

obszaru komunikacji

Kierownicy mogą korzystać z
narzedzia informatycznego

zaprojektowanego na
potrzeby komunikacji

kaskadowej

Inne

Jakie? 

— Wsparcie działu HR

— Przez zespół 

współpracowników 

odpowiedzialnych za 

swój pracowniczy pion

— Indywidualna kwestia 

współpracy z 

przełożonym 

wyższego szczebla

39 proc. respondentów wskazuje, iż kierownicy w ich firmach nie są wspierani w prowadzonej komunikacji. Biorąc

pod uwagę strategiczne znaczenie jakości komunikacji kierowniczej w komunikacji wewnętrznej, a szczególnie

komunikacji zmian, taki wynik jest niepokojący.

!



INTERPRETACJA ODPWIEDZI NA 10-STOPNIOWEJ SKALI

W pytaniu nr 4 respondenci proszeni byli o zaznaczenie na 10-stopniowej skali, w jakim stopniu 

zgadzają się z przedstawionymi twierdzeniami. Przy opracowywaniu wyników:

zaznaczenie punktów 1-4 przyjęto za odpowiedź „nie zgadzam się”

zaznaczenie punktów 5 lub 6 przyjęto za odpowiedź „trudno powiedzieć”,

zaznaczenie punktów 7-10 przyjęto za odpowiedź „zgadzam się”.

10www.martis-consulting.pl
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Proszę zaznaczyć, w jakim stopniu zgadza się Pan/Pani z poniższymi 
twierdzeniami w kontekście Pana/Pani spółki. 

„Komunikacja wewnętrzna w mojej firmie jest 

ważnym wsparciem dla procesów biznesowych.”

W ogóle się 

nie zgadzam

Zdecydowanie 

się zgadzam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7% 7% 14% 3% 6% 8% 6% 15% 10% 24%

55%55 proc. respondentów zgodziło się ze stwierdzeniem,

iż komunikacja wewnętrzna jest ważnym wsparciem dla

procesów biznesowych. Wskazuje to na rosnącą

świadomość wagi komunikowania wewnętrznego dla

sprawnego funkcjonowania organizacji.
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Proszę zaznaczyć, w jakim stopniu zgadza się Pan/Pani z poniższymi 
twierdzeniami w kontekście Pana/Pani spółki.

„Myślę, że kadra kierownicza jest świadoma wagi 

swojej roli w komunikacji wewnętrznej.”

W ogóle się 

nie zgadzam

Zdecydowanie 

się zgadzam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11% 8% 14% 12% 7% 9% 16% 10% 6% 7%

45% Aż 45 proc. ankietowanych uważa, że kadra

kierownicza nie jest świadoma swojej roli

w komunikacji wewnętrznej. Pokazuje to potrzebę

zintensyfikowania działań na rzecz budowania

wśród polskich menedżerów zrozumienia dla

komunikacji wewnętrznej i roli kierowników

w tym obszarze.
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Proszę zaznaczyć, w jakim stopniu zgadza się Pan/Pani z poniższymi 
twierdzeniami w kontekście Pana/Pani spółki. 

„Komunikacja kierownicza (kierownik-podległy 
pracownik) jest kluczowym kanałem 

przekazywania informacji korporacyjnych.”

W ogóle się 

nie zgadzam

Zdecydowanie 

się zgadzam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5% 7% 10% 5% 7% 8% 11% 18% 9% 20%

58%

Aż 58 proc. respondentów wskazuje kadrę

kierowniczą jako kluczowy kanał przekazywania

informacji korporacyjnych.
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Proszę zaznaczyć, w jakim stopniu zgadza się Pan/Pani z poniższymi 
twierdzeniami w kontekście Pana/Pani spółki. 

„Kadra kierownicza pełni kluczową rolę w procesie 

komunikowania zmian pracownikom.”

W ogóle się 

nie zgadzam

Zdecydowanie 

się zgadzam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5% 7% 9% 5% 2% 5% 13% 10% 14% 30%

67%

58 proc. respondentów wskazuje kadrę kierowniczą jako kluczowy kanał przekazywania informacji

korporacyjnych i aż 67 proc. przyznaje, że kadra kierownicza pełni kluczową rolę podczas

komunikowania zmian pracownikom. Z jednej strony te wyniki pokazują coraz częstsze angażowanie

kierownictwa w proces komunikacji, z drugiej jednak odpowiedzi na poprzednie pytania sugerują, że

jakość komunikacji kierowniczej w ich firmach nie jest oceniana ani kontrolowana.
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Dodatkowe uwagi respondentów 

„Myślę, że badanie jest zbyt ogólne, żeby wyciągnąć z niego bardziej konkretne wnioski. Dodatkowo 

większość menadżerów deklaruje zrozumienie wagi komunikacji wewnętrznej – problemem jest 

jej egzekucja (zwłaszcza opóźnienia lub nawet brak w przełomowych dla firmy momentach). 

Dodatkowo część firm nauczyła się dbać o komunikację w czasie ważnych zmian, ale po kilku 

miesiącach wszystko wraca na stare tory.” 

„Jeżeli jest jakiś problem z zaangażowaniem wśród pracowników lub ich poziomem satysfakcji

z warunków w miejscu pracy, kadra kierownicza uznaje zwykle, że winna jest... komunikacja, ew. 

HR i to zwykle te dwie funkcje są obarczane odpowiedzialnością za wdrożenie zmian ukierunkowanych 

na poprawę sytuacji. Tymczasem tak naprawdę zadanie to należy do szefów, a nie do funkcji wsparcia. 

Można napisać najlepszy na świecie plan komunikacji zmian, ale jeżeli kierownicy nie zrobią z 

niego właściwego użytku…”

„Bardzo ważny temat. Moim zdaniem niedoceniany i niewłaściwie postrzegany przez polskich 

menedżerów. Warto zapytać "z drugiej" strony, czyli skąd pracownicy dowiadują się o zmianach. 

Podejrzewam, że niektórych firmach kierownik będzie ostatnim źródłem komunikacji.”

„Komunikacja wewnętrzna musi być wspierana przez zespół pracowników, 

zmotywowanych, chętnych do współpracy, zaangażowanych.” 



Zamiast podsumowania…

…7 kroków do sprawnej komunikacji kierowniczej
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Dobrze prowadzona komunikacja kierownicza jest nieocenionym wsparciem dla procesów biznesowych, szczególnie

w okresie zmian w organizacji. Wdrożenie nawet najlepszej strategii biznesowej bez właściwego jej zakomunikowania

może przynieść fiasko. Źle zinterpretowane decyzje zarządu, brak zrozumienia dla kierunków działań zamiast

zmotywować pracowników, mogą doprowadzić do zminimalizowania ich zaangażowania, a w najgorszym wypadku nawet

zablokowania projektów.

Wyniki badania powinny po pierwsze zachęcić specjalistów odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną do

uruchomienia działań budujących wśród kadry kierowniczej zrozumienie istoty komunikacji wewnętrznej, korzyści

płynących z niej dla biznesu, a także roli samych menedżerów w tym obszarze. Kolejnym wnioskiem, płynącym z badania

jest konieczność zwiększenia wsparcia kierowników w procesie komunikacji. Trudno oczekiwać pozytywnych efektów od

komunikacji kierowniczej, jeśli nie podlega ona kontroli.

7 kroków do sprawnej komunikacji kierowniczej to kilka syntetycznych porad, które, mam nadzieję, pomogą zjeść tę

komunikacyjną żabę.

– Dominika Lenkowska-Piechocka,

Szef zespołu ds. komunikacji wewnętrznej Martis CONSULTING 



1. POKAŻ, ŻE WARTO

Komunikacja wewnętrzna jest ważna, podnosi

zaangażowanie pracowników, a tym samym

wpływa pozytywnie na wyniki firmy. Ale co

to właściwie znaczy z punktu widzenia szefa działu

X? Szukając argumentów motywujących kadrę

kierowniczą do działania, pokaż namacalne

korzyści płynące ze sprawnej komunikacji

wewnętrznej na poziomie działów, pionów, a na

końcu całej firmy. Pokaż, jak dobra komunikacja

rozwiązała problemy, usprawniła procesy w innych

firmach czy działach. Posłuż się przykładami

z podwórka osób, do których się zwracasz. Ubierz

argumenty w liczby, podsumuj. Jeśli nie zbudujesz

w kadrze kierowniczej przekonania, że czas

włożony w komunikację przyniesie wymierne

korzyści już na poziomie ich jednostki, nie licz na

większe zaangażowanie.

19www.martis-consulting.pl

1

START

SPRAWNA 

KOMUNIKACJA 

KIEROWNICZA 

7 kroków do sprawnej komunikacji kierowniczej



2. NAUCZ – POKAŻ, JAK KOMUNIKOWAĆ

Komunikacja to trudna sztuka, szczególnie jeśli w grę

wchodzi komunikacja zmian. Nawet najbardziej

doświadczeni menedżerowie, w obawie o „spalenie”

tematu, mogą w ogóle do jego komunikacji nie

podejść. Zaproponuj kierownikom wsparcie w tym

obszarze. Szkolenia, warsztaty, a przede wszystkim

przykład płynący z góry. Jeśli kadra kierownicza

najwyższego szczebla milczy, trudno wymagać

komunikacji od pozostałej.

20
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3. POSTAW PYTANIA

Szczególnie w wypadku zmian trudnych do

zaakceptowania przez pracowników, zaangażowanie

kadry kierowniczej w proces komunikacji wiąże się

z ryzykiem. Może się przecież okazać, że wśród

kierowników są także oponenci zmian. Mogą też

pojawić się obawy o to, czy kierownicy są

wystarczająco sprawnymi komunikatorami, aby

udźwignąć i właściwie przekazać trudne treści. Te

obawy mogą mieć swoje uzasadnienie. Dlatego

projektowanie komunikacji kierowniczej warto zacząć

od postawienia sobie takich pytań jak: Co zmiana

przyniesie osobom, od których oczekujemy, aby stali

się ich ambasadorami? Czego kadra kierownicza

może się obawiać w związku ze zmianą? Co może

być niejasne? Dlaczego kierownicy mogą przyjąć

pozytywną postawę wobec zmian, a dlaczego

negatywną?

21www.martis-consulting.pl
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4. ZBUDUJ ARGUMENTACJĘ, POZYSKAJ 

AMBASADORÓW

Gdy już masz zdiagnozowane kwestie, które mogą

wpłynąć na postawę kadry kierowniczej wobec

zmiany, a więc na jakość i skuteczność prowadzonej

przez nich komunikacji, czas na zbudowanie

argumentacji i zaprojektowanie treści skierowanych

do kierowników. Powinny one być tak sformułowane,

aby rozwiewały obawy, a tłumaczyły korzyści. Bez

względu na charakter zmiany, nasz mózg zawsze

odnosi się do niej z rezerwą. Aby przezwyciężyć ten

naturalny opór, trzeba, niestety, włożyć energię

i pomóc poznać najpierw kierownikom, a potem

pracownikom, czym dokładnie jest „nowe”. Strach

i sprzeciw wobec zmiany biorą się bowiem

z niewiedzy.

4
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5. PROMUJ

Szukaj dobrych praktyk w swojej firmie.

Pokaż, jakie sposoby komunikacji

wypracowały poszczególne zespoły. Może

się okazać, że coponiedziałkowa wspólna

kawa na rozruch działu księgowości,

podczas której omawiane są cele na cały

tydzień, a pracownicy dzielą się swoimi

pomysłami na usprawnienie procesów,

będzie inspiracja dla innych? A może

w innym, mniejszym dziale sprawdza się coś

mniej standardowego? Promuj te

rozwiązania, zachęć do dzielenia się dobrymi

praktykami.

23www.martis-consulting.pl
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6. WSPIERAJ – DOSTARCZ NARZĘDZIA, PODPOWIEDZ

Niemal 40% specjalistów ds. komunikacji wewnętrznej

wskazuje, że w ich firmach kierownicy nie otrzymują

żadnego wsparcia w procesie komunikacji. Jest to bardzo

ryzykowne, biorąc pod uwagę fakt, że komunikacja

kierownicza niesie ze sobą zagrożenie zniekształcenia

informacji. Przekaz może mieć tyle wersji, ilu kierowników

jest w firmie. A to przecież niezwykle ważne, aby do

wszystkich pracowników dotarł taki sam komunikat. W tym

kontekście istotne jest wypracowanie takich narzędzi, które

z jednej strony będą wsparciem dla kierownictwa

w prowadzonej komunikacji, a z drugiej sprawią, że przekaz

będzie spójny. Zadbaj zatem o Q&A, scenariusz spotkania,

uwzględniający, jak się zachować w trudnych sytuacjach –

gdy np. pojawi się pytanie, na które kierownik nie zna

odpowiedzi, czy ciekawe merytorycznie i wizualnie

materiały informacyjne, a nawet forum, na którym możliwe

będzie zgłaszanie dodatkowych pytań czy wymiana opinii

nt. treści do komunikowania. Wskaż też osobę, do której

kierownicy mogą zgłaszać się bezpośrednio z pytaniami.

24www.martis-consulting.pl
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7. NADAJ ZNACZENIE

Rola kierownika jest znacznie szersza niż wydawanie

poleceń służbowych. Niby to oczywistość, a jednak

praktyka pokazuje coś innego. Nadal wielu spośród

kierowników swoje miękkie obowiązki, wśród których

znajduje się komunikacja z pracownikami, uważa za

drugo- i trzeciorzędne. Dlatego kluczowym jest

uświadomienie kierownikom wagi tych obowiązków,

w czym na pewno pomoże wsparcie się o autorytet

zarządu. Jeśli kadra kierownicza otrzyma jasny komunikat

od prezesa zarządu, apelujący o zaangażowanie w proces

komunikacji, będzie nam zdecydowanie łatwiej

egzekwować ten obowiązek. Inną kwestia jest zbudowanie

narzędzi, które pozwolą oceniać jakość działań

komunikacyjnych. Może to być np. ankieta satysfakcji po

spotkaniach czy ocena 360 stopni. Tymczasem ponad

60% specjalistów ds. komunikacji przyznaje, że

komunikacja prowadzona przez kierowników nie podlega

żadnej ocenie

25www.martis-consulting.pl
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O Martis CONSULTING 



Jesteśmy renomowaną firmą konsultingową, działającą na rynku od 2001 roku. Zajmujemy się kształtowaniem wizerunku firm w mediach oraz wśród

społeczności inwestorów; świadczymy usługi z zakresu komunikacji z rynkiem finansowym i doradztwa strategicznego dla przedsiębiorstw i instytucji.

Posiadamy doświadczenie w zakresie wspierania spółek giełdowych w obszarze komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, w tym przy publicznych

ofertach sprzedaży akcji i innych transakcjach na rynku kapitałowym. Przygotowujemy i wdrażamy strategie oraz programy społecznej odpowiedzialności

biznesu (CSR). Wspieramy firmy m.in. w procesie raportowania według międzynarodowych standardów i realizowaniu programów etycznych, w tym

w opracowywaniu kodeksów etyki.
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Komunikacja wewnętrzna 

Zapraszamy do kontaktu: komunikacjawewnetrzna@mc.com.pl
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