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Ewolucja organizacji w których pracujemy…

Modernistyczne 
organizacje

• Zasoby ludzkie są 
źródłem przewagi 
konkurencyjnej

• Zasoby IT są 
drugorzędne

• Stabilne zespoły 
wewnętrzne

• Racjonalność w 
procesach i 
zadaniach

• Wysoki poziom 
etyki związanej z 
obowiązkami

Postmodernistyczne 
organizacje

• Wiedza jako 
główne źródło 
przewagi 
konkurencyjnej

• Zcentralizowany IT

• Elastyczne 
podejście do 
zasobów ludzkich

• Zasługi dla 
organizacji są 
doceniane i są 
źródłem awansów

Hiper modernistyczne 
organizacje

• Zarządzanie zmianą 
jako kluczowy 
obszar przewagi 
konkurencyjnej

• Zdecentralizowany 
IT

• Bardzo szybkie 
dostosowania w 
obszarze zasobów 
ludzkich

• Kreatywność w 
pracy  tworzy nowe 
możliwości

• Zagadnienia 
odpowiedzialności 
są centralne



Główne wyzwania komunikacji wewnętrznej

Ilość komunikatów/kanałów

64%
Pozyskanie współpracowników 

dla realizacji celów 
przedsiębiorstwa

54%

Budowanie 
zaangażowania 

współpracowników

48%

Gartner 2014 – Technology Survey Report



Główne wyzwania komunikacji do 2020

Radzenie sobie z transformacją cyfrową i sieciami społecznościowymi

Łączenie strategii biznesowej i komunikacji

Radzenie sobie z szybkością i ilością przepływających informacji

Spełnianie oczekiwań informacyjnych interesariuszy przy 
ograniczonych zasobach.

Budowanie i utrzymanie zaufania do marki i przedsiębiorstwa

Wzmocnienie roli komunikacji we wsparciu kluczowych osób 
zarządzających

Wykorzystanie big data oraz algorytmów w działaniach komunikacyjnych

Oczekiwania interesariuszy względem większej transparentności oraz 
aktywności komunikacyjnej

Wdrażanie zaawansowanych metod pomiaru skuteczności działań

Działania w obszarze zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności

Stworzenie dobrej jakości mechanizmów zarzadzania i benchmarkowania

Opracowane na podstawie: European Communication Monitor 2016, 2017. Próba badawcza: 50 krajów, n=3387, nEE=540



Ewolucja w czasie zagadnień komunikacyjnych
Długoterminowy rozwój zagadnień strategicznych w obszarze komunikacji w Europie 
począwszy od 2007 roku. CSR? Łączenie komunikacji i biznesu?

Zagadnienia strategiczne uznawane z najważniejsze

Łączenie strategii biznesowej i komunikacji         

Radzenie sobie z transformacją cyfrową i sieciami społecznościowymi

Budowanie i utrzymanie zaufania do marki i przedsiębiorstwa

Oczekiwania interesariuszy względem większej transparentności oraz aktywności komunikacyjnej

Działania w obszarze zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności

Opracowane na podstawie: European Communication Monitor 2016, 2017. Próba badawcza: 50 krajów, n=3387, nEE=540



Istotność kanałów komunikacji dzisiaj i w 2019
Komunikacja face-to-face

Komunikacja online za pośrednictwem stron www, e-mail, intranetu

Social media i social networks (blogi, Twitter, Facebook itp.)

Relacje medialne z wydawnictwami online

Relacje medialne z telewizją i radiem

Komunikacja face-to-faceRelacje medialne z drukowanymi gazetami

Komunikacja mobile (aplikacje na telefon/tablet, strony mobilne)

Wydarzenia/eventy

Komunikacja niewerbalna (wygląd, otoczenie)

Wydawnictwa firmowe/własne media (wydawnictwa dla klientów/pracowników)



Jak sobie teraz radzimy z social media?
Dostarczanie informacji poprzez social media

Znajomość trendów w social media

Unikanie ryzyka i radzenie sobie z kryzysami w social media

Tworzenie strategii dla social media

Ocena/pomiar aktywności w social media

Rozpoznawanie influencerów w social media

Interpretacja i monitorowanie danych pochodzących z social media

Tworzenie platform/rozwiązań do komunikacji w social media

Dialog z interesariuszami oparty o sieć internet

Znajomość reguł prawnych dotyczących social media

Rozumienie algorytmów social media

Zarządzanie społecznościami on-line



Co to znaczy 2.0, 3.0…?

Komunikacja Wewnętrzna 2.0

Nie chodzi o narzędzia ale o sposób, metody pracy oraz umiejscowienie KW



A jakie są Twoje wyzwania?



Transformacja, komponenty organizacji a efektywność



Lider komunikacji przyszłości - filary

Zaufanie i 
wiarygodność

Zarządzanie i 
koordynacja Treści i ich 

forma

Dystrybucja i 
kanały 

komunikacji

Odwaga i 
determinacja



Zaufanie & Wiarygodność

• Czy rozumiesz biznes w którym działasz?

• Musisz rozumieć liczby i analitykę biznesową i być gotowy/a na 
wyciąganie właściwych wniosków…

• Musisz być gotów aby zaprezentować Twój pomysł jako business case 
i kontekst jego występowania…

• Czy wiesz jak przygotować arkusz kalkulacyjny który będzie wyliczał
ROI dla Twojego nowego pomysłu?

• Czy wiesz jakimi prawami rządzi się marketing np. targetowanie, 
pomiar skuteczności, big data, NPS?

• Czy sądzisz, że kultura Twojej organizacji jest gotowa, aby korzystać na 
dużą skale z mediów cyfrowych?



Zarzązanie & Koordynacja

• Czy znasz Twoje zasoby oraz ich możliwości?

• Czy wiesz w jaki sposób łączyć
współpracowników aby zapewnić organizacji 
wyniki zgodnie z oczekiwaniami?

• Czy wiesz w oparciu o jakie reguły i zasady 
działają wirtualne zespoły i w jaki sposób 
zapewnić właściwą realizację zadań w oparciu o 
nie?



Treści

• Czy rozumiesz zasady designu i UX?

• Wiesz w jaki sposób wycisnąć maksimum korzyści z 
wideo i kiedy to działa a kiedy nie?

• Czy wiesz kiedy i jakie rysunki/obrazy działają?

• Czy wiesz kiedy stworzysz wartość dla organizacji 
przygotowując infografikę?

• Czy wiesz jakie są zasady budowania historii
organizacji czy firmy/marki?

• Czy posiadasz umiejętności dziennikarskie – np. 
story telling, który będzie wspierał cele biznesowe.



Dystrybucja treści & Kanały

• Czy konwergencja jest czymś czego 
doświadczasz w praktyce zawodowej?

• Czy wiesz jak najlepiej łączyć kanały cyfrowe i 
tradycyjne? 

• Czy już jesteś tak bardzo „cyfrowy”, że off-line
nie jest dla Ciebie?

• Czy jesteś gotowy do dialogu niezależnie od 
kanału np. social media, konferencja, spotkanie 
z pracownikami?



Determinacja & Odwaga

• Czy masz odwagę do eksperymentowania?

• Czy lubisz challengować siebie oraz innych?

• Jak często zdarza Ci się wspierać status-quo?

• Kiedy niszczysz istniejące rozwiązania, robisz to 
posiadając konstruktywne intencje?



Make it happen & Curage



Rozwój potrzebny dla 
praktyków

Oczekiwania a rzeczywistość dotyczące rozwoju
Wiedza techniczna

Umiejętności techniczne

Wiedza o biznesie

Umiejętności biznesowe

Wiedza o zarządzaniu

Umiejętność zarządzania

Wiedza o komunikowaniu

Umiejętność komunikacji

Szkolenie 
oferowane/organizowane 
przez organizację

Rozwój potrzebny dla 
ekspertów od komunikacji



Dane, dane, dane...



Ważność wizualnych narzędzi komunikacji 2017

Ważność różnych elementów komunikacji wizualnej w komunikacji strategicznej w 
europejskich organizacjach w porównaniu do 2014 r.

Opracowane na podstawie: European Communication Monitor 2016, 2017. Próba badawcza: 50 krajów, n=3387, nEE=540



Nasze umiejętności digitalowe #1
Umiejętności techniczne i kompetencje związane z produkcja cyfrowych elementów 
wizualnych są niewystarczające poza szybkimi zdjęciami i grafika biznesową. Wymagane 
jest bardzo silne wsparcie zewnętrzne.

Opracowane na podstawie: European Communication Monitor 2016, 2017. Próba badawcza: 50 krajów, n=3387, nEE=540



Nasze umiejętności digitalowe #2

Co drugi ekspert od komunikacji ma ograniczone kompetencje związane z 
komunikacja wizualną.

Opracowane na podstawie: European Communication Monitor 2016, 2017. Próba badawcza: 50 krajów, n=3387, nEE=540



Ważność poszczególnych kanałów 
komunikacji w Europie #1

Postrzegana ważność kanałów związana z zaspokojeniem potrzeb informacyjnych 
poszczególnych interesariuszy. Bardzo duże znaczenie kanałów społecznościowych.

Opracowane na podstawie: European Communication Monitor 2016, 2017. Próba badawcza: 50 krajów, n=3387, nEE=540



Ważność poszczególnych kanałów 
komunikacji w Europie #2

Zmiana znaczenia i adekwatności kanałów komunikacji w stosunku do oczekiwań grup 
docelowych począwszy od 2007 roku. Dramatycznie zmniejszająca się rola mediów 
drukowanych. Eksplozja mediów społecznościowych oraz komunikacji mobilnej.

Opracowane na podstawie: European Communication Monitor 2016, 2017. Próba badawcza: 50 krajów, n=3387, nEE=540



Czy jesteście gotowi na 
nową rzeczywistość 2.0?



Q&A

Kontakt: mpawlowski@leroymerlin.pl
Linkedin: Maksymilian-Pawlowski

mailto:mpawlowski@leroymerlin.pl

