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PublicRelationsw branżylogistycznej– PRwewnętrzny
Czylubimychodzićdopracy?Czyw pracyczujemysiędobrze?Czyjesteśmydobrzepoinformowani,wiemygdziezmierzafirma,jakiemacele,jakzamierzajeosiągnąć?Czyszefowienassłuchają?Czyatmosferapracysprzyjaefektywnemu
wykonywaniuobowiązków,czyjesteśmyzmotywowanidopracyi nienarzekamy?Czy,kiedynarzekamy,mamyz kimporozmawiaćo naszychproblemach?Czypracodawcasłuchanas
uważniei nielekceważy?

Powyższefunkcjesągeneralnei możnaz powodzeniemrozbićjenapodkategorie.
Każdypracownikpowinienmiećjasnookreślonezadania,
jakiefirmaprzednimstawia.Pracownikpowinienjednakwiedziećrównież,jakajestmisjafirmy,jakimwartościamikierujesięcałaorganizacjaz zarządemnaczele,gdziezmierzaprzedsiębiorstwo.Tobardzoważnefunkcje,którebezpośrednio
wpływająnajakośćwykonywanejpracy.

Powyższepytaniatotylkoczęśćpytań,jakiemożepostawić
sobieszefw stosunkudoswoichpracowników,a takżepytania,jakiekażdyz pracownikówmożepostawićsobiesamemu.Odpowiedzinateorazwieleinnychpytańdotyczącychnaszej pracy, naszych obowiązków, naszej firmy, naszego
zaangażowania, są kluczowe dla zdefiniowania roli PR wewnętrznegow firmie.

Istotnejestw PRwewnętrznympodejściemówiąceo wpływie,jakimaśrodekorganizacjinawizerunekzewnętrzny.Szczególnieważnejesttowewszystkichbranżachusługowych,kontaktachz klientami.Pracownikzadowolonyz pracy,dobrze
poinformowany,zmotywowany,jestwizytówkąfirmy,która
przekładasięnazadowolenieKlienta,a docelowonareputacjęprzedsiębiorstwa.JesttobardzoważnyaspektPRwewnętrzPRwewnętrznytow głównejmierzekomunikacja.Pracow- nego.
nikdobrzepoinformowanytopracownik,któryjestpewnyprzyszłości,nieobawiasię,jestchętnydowspółpracyi zaangażo- Podstawowenarzędziakomunikacjiwewnętrznej
wania– czasemnawetzaangażowaniawykraczającegopoza
W raporciez badaniaGFMPManagementConsultantsnatezakresobowiązków.PRwewnętrznytojednaknietylkosama
komunikacja– toswegorodzajuklimat,jakipracodawcaza mattrendówi wyzwańw obszarzezarządzania,HRi komupomocątechnikPRwytwarzaw firmieorazsposoby,jakimi nikacjiwewnętrznejz października 2009rokuzawartesądanedotyczącezarównostosowanychnarzędziPRwewnętrznego,
wpływanapracownika.
jaki skaliichwykorzystywaniaprzezprzedsiębiorstwa.
„Public relations wewnętrzne to działania podejmowane
Donajczęściejwykorzystywanychnarzędziw komunikacji
przezprzedsiębiorstwowobecswoichpracowników.Zazwyczajodnosząsięonedoosóbaktualniezatrudnionych,nierzad- wewnętrznej należy, według autorów raportu, Internet,
kojednakzdarzasię,żeswymzasięgiemobejmujątakżepra- eventyi imprezyintegracyjne,spotkaniai prezentacjekierowcownikówemerytowanychbądźpotencjalnych(naprzykład nikówdlazespołów,tabliceinformacyjneorazwydawnictwa
studentów).Ponieważpublicrelationswewnętrznepolegagłów- wewnętrzne.Raportzawieracałągamęnarzędzi,jakimiponienaodpowiednioprowadzonejpolityceinformacyjnej,czę- sługująsięmenedżerowiew komunikacjiwewnętrznej,jedstonazywanejesttakżeinternalcommunications(komunika- nakpowyższezdecydowaniedominują.Raportbadałdwiekacja wewnętrzna), bądź human communications. Czasami tegorieprzedsiębiorstw:małei duże.Charakterystycznejest,
o publicrelationswewnętrznymmówisiętakżehumanrela- żew dużychorganizacjachInternetjestzdecydowanienajczęściejwykorzystywanymnarzędziemw komunikacjiz prations”2.
cownikami.

FunkcjePRwewnętrznego

Do najważniejszych funkcji PR wewnętrznego zaliczyć
można:
● zarządzaniekomunikacjąwewnętrzną
● kształtowaniepostawlojalnościi zaufaniawobecfirmy
● kreowaniesprzyjającejatmosferyw firmie
● motywowaniepracownikówi inspirowaniedoaktywności
● kreowaniewizerunkuzewnętrznego
● wzmacnianiepoczuciajednościwśródgruppracowniczych.

Interesującejest,żewedługdanychz raportuwynika,żepolskieprzedsiębiorstwanajczęściejw komunikacjiz pracownikamikoncentrowałysięna:komunikowaniuzmianw firmie;
doskonaleniuistniejącychnarzędzikomunikacji;komunikowaniuokreślonegoprojektu;komunikacjistrategii/wizji/misji;
organizowaniuimprezi spotkańfirmowych;doskonaleniukomunikacjigóra– dół.Niestety,raportpokazuje,żetakielementjakdoskonaleniekomunikacjidół– górajestzdecydowanieniżejplasowanyodwymieniowychaspektów.Unaocznia

1 Autorjestwykładowcą„PRi komunikacjiw organizacji”w WyższejSzkoleFinansówi Zarządzaniaw Warszawie.Prowadzirównieżzajęcianastudiach
podyplomowych,MBAorazw StudiumZarządzaniaZasobamiLudzkimiINEPAN.Jestteżkonsultantemfirmw zakresiePR(przyp. red.).
2 B.Rozwadowska„Funkcjai rolapublicrelationswewnętrznego”[w:]B.Rozwadowska„PublicRelations.Teoria– Praktyka– Perspektywy.”,WydawnictwoStudioEmka Sp.z o.o.,Warszawa 2010,s. 116.
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to,żeobszartenjestnadalniedocenianyw polskichprzedsiębiorstwach.
Zapewnewynikatoz podejściafirmydopracownika,któregocechąjestdobrzeprzekazanainformacja.Silneorganizacjestawiająjednakw dużejmierzenakomunikacjędół– góra,słuchającwłasnegopracownika.Podejścietakiemabardzo
konkretnekorzyści,któremogąprzełożyćsięwymierniena
funkcjonowaniefirmy.Niejednokrotnieszansa,jakąotrzymująpracownicypytanio zdanieczyopinienatematwłasnejpracy,czypracyfirmy,owocujeinnowacjami,usprawnieniami.Warto słuchać pracownika, bowiem jego opinia jest kluczowa
w sprawnymzarządzaniucałąfirmą.

PRwewnętrzny– przykładDPD
Poniższyprzykładjestzobrazowaniemfilozofiii politykifirmywzględempracowników.
Wymaganiai pracamogąbyćbowiemdobrzewykonywane,
gdypolitykainformacyjnaw przedsiębiorstwiejestnawysokimpoziomie,a jednymz jejnajważniejszychcelówjestdostarczeniewiedzyi zrozumieniazachodzącychw firmieprocesów.
„KierownictwoDPDPolskazałożyło,iżstawianiepracownikomwymagańmusibyćpoprzedzonezapewnieniemimodpowiedniegopoziomuwiedzyi pomocyw zrozumieniuprocesów.Dostępdowiedzyjestfundamentemprocesubudowania
odpowiedzialnościosóbzatrudnionychnaróżnychszczeblach
organizacji.Pracownicyzadowoleni,topracownicyzaangażowani,a w konsekwencjiodpowiedzialni.

Podkoniec 2006r.przeprowadzonopierwszez cyklubadanie,któregocelembyłookreślenie,w jakimstopniupracownicyidentyfikująsięz firmąi jakoceniająprzepływinformacji.Pytaniaz zakresukomunikacjidotyczyłytakichkwestii,jak
międzyinnymirelacjepracownikóww kontaktachz przełożonymii współpracownikami,dobrydostępdoinformacji,poczuciesatysfakcjiz pracyw DPD.W ankiecieznalazłosięrównieżmiejscenawłasnewnioskii postulatypracowników.
Wynikipokazały,żewartowzmocnićstopieńidentyfikacji
pracownikówz firma.W tymcelu,w 2007roku,podjęliśmy
decyzję o opracowaniu kodeksu wartości obowiązujących
w DPDPolska,wprowadzającegopolitykęwspółodpowiedzialnościi współdecydowaniaoraznowezasadykomunikacjiwewnętrznej(projektWINWORDS).
Kodeks wartości – współodpowiedzialność i współdecydowanie

Sukcesw branżyzależyodzatrudnionychludzi.Tonasipracownicykontaktującsiębezpośrednioz klientami,mająrównocześnie największy wpływ na wizerunek firmy na zewnątrz. Dlatego tak istotne jest, by osoby współpracujące
z firmąwykazywałyodpowiedniąmotywacjęi zaangażowanie
w swojąpracę.
W trakciepracnadkodeksemskupionosięwięcnaczynnikach,którewpłynąmotywująconadziałaniawszystkichpracowników,zwłaszczatychluźnozwiązanychorganizacyjnie
z firmą,a takistotnychw kształtowaniujejwizerunkunazewnątrz,jakkurierzy.
Zakluczowezasadyobowiązującew kodeksieDPDPolska
uznaliśmy współdecydowanie i współodpowiedzialność.
Dziękitemuwszyscypracownicy– takżekurierzy,współpracującyz firmąjakoniezależnepodmiotygospodarcze,mogą
uzyskaćpoczuciepartycypacjiw procesiepodejmowaniadeCoważne,odpowiedzialnośćpracownikai działanie„jakwła- cyzji,ichopiniajestszanowanai branapoduwagę.
ściciel”sąmożliwedoosiągnięciatylkowówczas,gdyosoba
zatrudnionamamożliwośćwspółdecydowaniao politycefirProceswdrażaniaw firmiekodeksuwartościrozpoczętood
my.Oddaniewpływunadecyzjezapadającew najbliższymoto- standardowegoszkoleniaz zakresurozwojukompetencjimeczeniupracownikamaniewątpliwiezasadniczywpływnapo- nedżerskichi komunikacji.Zostałoonowzbogaconeo trzyistotdejmowaneprzezniegodecyzje.
neaspekty:
1.nabyciewiedzyi umiejętnościwprowadzaniazmiani braOd czego zaczęliśmy…
niaodpowiedzialności,
2.wypracowaniewłasnychnarzędziocenyi rozwojuodpowiedzialnościorazwprowadzenieumiejętnościprzeprowadzaPunktemwyjściadladziałańDPDPolskaw zakresiewzmocniazmiani odpowiedzialnościjakoelementukulturyorganieniekomunikacjibyłyszczegółowebadaniai analizysatysnizacyjnej,
fakcjipracownikówDPDPolska,którepozwoliłynarzetelną
3.włączeniepracownikównawszystkichpoziomachw podejocenęobszarów,wymagającychdoskonalenia.
mowaniedecyzjii zapewnienieidentyfikacjiz decyzjamipodejmowanymiprzezprzełożonychorazpoprawakomunikacjidwustronnej.

Rys. 1. Schemat współdecydowania i współodpowiedzialności w DPD.
Źródło:materiaływewnętrzneDPDPolska.
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W celuwypracowaniawłasnychnarzędziocenyi rozwoju
odpowiedzialności pracowników nawiązano współpracę
z firmąszkoleniowązajmującąsięrozwijaniemkompetencji.Podczasseriispotkańz pracownikamipodzielonymina
grupyzadaniowezdefiniowanopojęcieodpowiedzialności
w odniesieniudoposzczególnychstanowisk.Wypracowane
definicjezapisanow prostyi zrozumiałysposób,naprzykład:
„magazynierodpowiadazasprzęti materiały”,„kierownik
nadzorujepracępodwładnychi odpowiadazajejefektyitd.”.
Takisposóbpracynaddefiniowaniempojęći zadańdałpra-
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cownikom poczucie współuczestnictwa i oddziaływania
naprocesyzmianw firmie.
Omówieniei dostosowaniedostandardówfirmowychhasłaodpowiedzialnościstałosiępodstawądostworzenianarzędziasłużącegodojejpomiaru.W tensposóbpowstałfirmow y ark usz ocen y, zaw ier aj ąc y międ zy inn ym i opis
kompetencjiorazzachowańpożądanychi niepożądanych.Ustalono,żeodpowiedzialnośćmożebyćmierzonaw 7obszarach,
któreskładająsięnacyklwyznaczającykonkretnezadania– od
momenturozpoczęcia,przezrealizację,zakończenie,ażdo
etapupoprawianiabłędówi stworzenianowychulepszonych
rozwiązań.

A

Cykl podejmowania odpowiedzialności (źródło:materiaływewnętrzneDPDPolska)
● samodzielnedoprecyzowaniei zrozumieniepotrzebi celów
● aktywnepodjęciezobowiązania
● realizacjai monitorowanie
● samodzielnesprawdzeniewynikóww porównaniuz założeniami
● przyjmowaniekonsekwencji
● samodzielnaanalizabłędów– przyczynichpowstawania
● tworzeniepomysłówrozwiązańi planównaprawczych.

L

Dokażdegoz elementówcyklustworzonoodpowiednikodekszachowań.Zawieraonopiskonkretnychdziałańi postaw,
ważnychw procesierealizacjizadania.Dziękitemuprzełożonymamożliwośćdokładnejanalizystosunkupracownika
do wykonywanej pracy. Narzędzie wykorzystywane jest
przedewszystkimw procesieocenpracowniczych,przeprowadzanychrazdoroku.Tenprostymodelumożliwiatakże
przeprowadzenieprzezpracownikasamokontroli”3.

Podsumowanie

K

Możnazaryzykowaćtezę,żeprzyszłośćpolskichi zagranicznychprzedsiębiorstww dużejmierzezależyodkomunikacji
wewnętrznej.To,w jakisposóbnaszzespół,pracownicywypełniająswojezadania,w jakisposóbpodchodządopracy,
przełożonych,klientów,stanowio sukcesiefirmy.Możnazatemsparafrazować:„Jaknaswidzątaknaspiszą…i dalej…
jaknasopiszą,taknaswycenią”.WartozatemprzykładaćwagędoPRzewnętrznegoi wewnętrznego.Tostanowio naszym
sukcesie.Pracowniktokapitał.
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