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Aż 80 proc. wdrożeń systemów 
informatycznych w firmach opóźnia 
się bądź wcale nie kończy. Jedną z 
przyczyn jest niewłaściwa komunikacja. 
Prawidłowy obieg informacji w tak 
ważnym dla firmy momencie pomaga 
zdobyć aprobatę dla inwestycji wśród 
pracowników i kredyt zaufania dla 
następnych zmian.

Wdrożenie systemu IT to często 
rewolta organizacyjna, którą trzeba 
odpowiednio zakomunikować w 
przedsiębiorstwie. Wie to każdy, 
kto wdrażał systemy ERP (np. SAP) 
czy CRM (np. Siebel). Tym bardziej 
że zmiany organizacyjne spotykają 
się często z oporem ze strony pra-
cowników. Ludzie boją się tego, co nowe, niepewne, wymagające wypra-
cowania innego niż dotychczas stylu pracy.
Doświadczenie pokazuje, że kierownik projektu jest w praktyce tak 
obciążony pracą, że jego formy komunikacji zazwyczaj ograniczają się 
do e-mailowej wysyłki agend i podsumowań spotkań. Zdawkowy obieg 
informacji w wąskim gronie osób bezpośrednio zaangażowanych we 
wdrożenia systemu to jednak kropla w morzu potrzeb informacyjnych.

Potrzebna mobilizacja
Problem pojawia się już na samym początku – jak często można spotkać 
piarowca na spotkaniach roboczych traktujących o wdrożeniu? Rzadko. 
Trudno jednak oczekiwać, by to zespół roboczy domagał się obecności 
specjalisty od komunikacji w swojej grupie. Aby piarowiec mógł trzy-
mać rękę na pulsie, nie powinno zabraknąć go na żadnym kluczowym 
spotkaniu. Nikt tak jak on nie będzie umiał wskazać grup docelowych i 
określić jasnego przekazu informacyjnego związanego z każdym etapem 
wdrożenia, od którego zależy, jakie działania podejmujemy z zakresu 
komunikacji wewnętrznej i jakie cele chcemy osiągnąć.

Trudne początki
Na pierwszym etapie, kiedy prowadzone są wstępne rozmowy pomiędzy 
zarządem a firmą wdrożeniową pracownicy zazwyczaj nie mają żadnych 
informacji o planowanych zmianach. Tym naturalniej pojawiają się plotki i 
dociekania, czemu służą kolejne odbywające się spotkania i jak wpłyną one 
na codzienną pracę zatrudnionych w przedsiębiorstwie osób.
To dobry moment, by uświadomić pracownikom, że firma potrzebuje 
inwestycji w dodatkową infrastrukturę IT. Przekaz powinien zawierać 

aktualny obraz sytuacji. Pokazać problemy, czę-
sto poważne, często też prozaiczne, z jakimi na 
co dzień borykają się poszczególne działy. Obra-
zową kontrą będzie zawsze przedstawienie sytu-
acji już po przeprowadzeniu zmian.
Celem prowadzonych działań jest przekonanie 
pracowników, że system usprawni ich pracę i 
zredukuje koszty, a nie będzie narzędziem kon-
troli i wymierzania kar. Pracownicy od początku 
muszą być pewni, że zarząd nie „wyrzuca pienię-
dzy w błoto” zamiast przeznaczyć je na podwyżki. 
Dobrym narzędziem na tym etapie wdrożenia 
będzie publikacja materiału lub cyklu materiałów 
na temat potrzeb inwestycyjnych w IT w gazetce 
wewnętrznej, drukowanej lub rozsyłanej w for-
mie newslettera drogą elektroniczną.
Jeżeli w firmie pojawia się opór wobec zmian, 
niezbędne jest zaangażowanie menedżerów 
jako przekaźników informacji. Pomocni będą też 
liderzy opinii. Łatwiej przekonają oni pracowni-
ków, że nowy system jest niezbędnym rozwią-
zaniem. Różne problemy w firmie, które mogą 

być rozwiązane przez system 
IT menedżerowie mają szansę 
omówić podczas spotkań z 
pracownikami. Nie powinny 
być one jednak dla pracownika 
bardzo absorbujące czasowo, 
gdyż zrodzi to już na wstępnym 
etapie wdrożenia pewność, 
że także wprowadzenie zmian 

będzie dla nich bardzo czasochłonne. Piarowiec 
może moderować rozmowy w większym gronie 
bądź przygotować menedżerów i zarząd do ich 
przeprowadzania.
Doświadczenie pokazuje, że kierownicy przed-
stawiają projekt od lepszej strony, gdy sami są 
przekonani do danego rozwiązania. Jest to jed-
nak zadanie nie tylko dla piaru, ale i zarządu. 
Jeżeli ten chce pozyskać aprobatę menedżerów 
dla wdrożenia, musi dużo wcześniej zaangażo-
wać ich w proces decyzyjny o wyborze systemu. 
Na pierwszym etapie prac, kiedy prowadzone są 
rozmowy z konkretnymi oferentami usług IT pia-
rowiec może jednak sondować, jakie menedżero-
wie mają zdanie na temat konkretnych rozwiązań 
czy oferentów. Dzięki temu będzie mógł łatwiej 
przewidzieć, który menedżer będzie bardziej 
popierał wybrane rozwiązanie, a ta informacja 
może być pomocna w przyszłych działaniach.

Partner od IT
Nie bez znaczenia jest także zbudowanie dobrej 
opinii o firmie wdrożeniowej w środowisku pra-
cowniczym. Dobre „sprzedanie” partnera od IT 
- podkreślenie kompetencji danej firmy, doświad-
czenia, przedstawienie poszczególnych anality-
ków i wdrożeniowców będzie bazą do lepszej 
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Kierownicy przedstawiają 
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rezultatu, należy wesprzeć pracowników – uruchomić infolinię szybkiej 
pomocy czy zainicjować dodatkowe szkolenia. Piarowiec może pokusić się 
o zbadanie opinii pracowników na temat systemu, obsługi i jego przydat-
ności - pod warunkiem, że dane, jakie otrzyma będą do czegoś służyć, na 
przykład skierowaniu grupy pracowników na dodatkowe szkolenia.

Bliski koniec
Po zakończeniu wdrożenia 
piarowiec ma szansę utrwalić 
korzyści, jakie daje system. 
Zawsze są one dwojakie: dla 
poszczególnych działów i glo-
balne - dla całej firmy. Zakoń-
czenie wdrożenia jest więc 
dobrym pretekstem do spot-
kania firmowego w większym 
gronie czy nawet do imprezy 
firmowej. Warto przygo-
tować na nią prezentację, na przykład z nagranymi na wideo wypowie-
dziami pracowników różnego szczebla, a nawet klientów czy kontrahentów 
na temat tego, jakie zmiany system wniósł do ich pracy, jak oceniają oni 
obsługę i funkcjonalność systemu itd. Jeśli sprzyja temu ogólna atmosfera 
w firmie, można pokusić się o żartobliwą formę podsumowania wdrożenia, 
umieszczając humorystyczne rysunki, komiksy na tablicy w kuchni lub na 
imprezie integracyjnej odgrywając scenki nawiązujące do wdrożenia.
W przekazie informacyjnym warto pokazać nie tylko teraźniejszość - roz-
wiązanie bieżących problemów, ale także przyszłość, czyli zwiększenie 
mocy produkcyjnych, skrócenie czasu realizacji zamówień itp. Pracownicy 
mają świeżo w pamięci wdrożenie, nie ma więc większego sensu wystawiać 
„laurki”. Jeżeli były trudności, lepiej o nich uczciwie powiedzieć, nadając im 
na przykład ton ciekawostki lub anegdoty.
Innowacje technologiczne dużego kalibru można też wykorzystać do budo-
wania wizerunku firmy w otoczeniu zewnętrznym. Nagłośnienie faktu 
wdrożenia w postaci case study ma szansę zainteresować na przykład 
media lokalne. Odbiorcami - czytelnikami artykułów będą nie tylko auto-
rytety lokalne, firmy współpracujące, klienci, ale także pracownicy firmy i 
ich bliscy, co może utwierdzić tych ostatnich w przekonaniu o słuszności 
przeprowadzonych działań.

Profity dla firmy
Jeżeli istnieją w firmie problemy komunikacyjne, to ujawnią się one właśnie 
przy implementacji nowych rozwiązań, gdyż wdrożenie to sztuczny twór, 
na który można ponarzekać. To także dobry moment dla piarowca, żeby 
testować nowe narzędzia komunikacyjne i obserwować obieg informacji 
oraz pojawiające się bariery.
Najważniejsza korzyść, jaka płynie z dobrej komunikacji dla zarządu to kre-
dyt zaufania, jaki zyskuje on u pracowników. Załoga dobrze poprowadzona 
przez zmianę organizacyjną będzie ufała zarządowi i miała świadomość, że 
jeśli w przyszłości pojawią się inne zmiany - a mogą one dotyczyć znacz-
nie trudniejszych spraw, jak np. fuzje czy restrukturyzacje - zostaną one 
przeprowadzone z poszanowaniem potrzeb pracowników. Nawet jeżeli w 
danej chwili zarząd może nie planować rewolucji w firmie, nie wiadomo, 
czy sytuacja rynkowa nie wymusi takich, przy których pozyskanie przychyl-
ności pracowników będzie kluczowe. Wtedy zarząd sięgnie po ten kredyt 
zaufania.
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współpracy. W biuletynie wewnętrznym oraz 
podczas spotkań w zespołach warto więc krótko 
przedstawić firmę wdrożeniową i stawiane przed 
nią zadania.
W trakcie wdrożenia szczególnego znacze-
nia nabiera wzajemne zaufanie i otwartość na 
wymianę informacji: pracownicy potrzebują infor-
macji na temat postępu prac, a wdrożeniowcy - 
rzetelnych danych. Jeżeli pracownicy będą pozy-
tywnie nastawieni do wdrożenia, wzrośnie ich 
zaangażowanie we współpracę, a także wiary-
godność przekazywanych przez nich informacji. 
Dobra komunikacja zaowocuje więc szybkim roz-
wiązywaniem problemów i de facto wpłynie na 
krótszy czas wdrożenia. Pracownicy mogą jednak 
z różnych względów unikać rzetelnego udzielania 
informacji wdrożeniowcom. Tym ważniejsze jest 
pokazanie istoty współpracy między pracowni-
kami a firmą implementującą system, która jest 
kluczem do sprawniejszego przeprowadzenia 
wdrożenia.
Nie zmienia to faktu, że w trakcie wdrażania 
systemu zawsze pojawiają się niedomówienia, 
które negatywnie wpływają na przebieg prac i 
atmosferę w firmie – na przykład do systemu tra-
fiają błędne dane, czego wynikiem jest koniecz-
ność zmiany konfiguracji. Ktoś musi ponieść 
koszty dodatkowej pracy, rozpoczyna się więc 
poszukiwanie winnego. W tej sytuacji interwen-
cja piarowca może okazać się niezbędna. Jeśli jest 
dobra wola do współpracy po obu stronach, roz-
wiązanie zostanie wypracowane. Trzeba jednak 
wypracować je wcześniej.

Ręka na pulsie
Pracownicy mogą oczekiwać informacji o postę-
pie prac nad systemem. Uzyskać je mogą na 
spotkaniach roboczych od bezpośredniego prze-
łożonego, z tablic informacyjnych czy z magazynu 
firmowego. W tym ostatnim możemy wydzielić 
nawet stałą rubrykę przeznaczoną na informo-
wanie o etapach wdrożenia IT. Informować w 
niej, jaki etap prac został wykonany, umieszczać 
wypowiedzi zarówno firmy wdrożeniowej, jak i 
pracowników zaangażowanych w proces. W ten 
sposób nie tylko informujemy pracowników o 
rozwoju wydarzeń, ale także doceniamy wkład 
pracy tych, którzy przyczynili się do przejścia 
prac do kolejnego etapu. Jeżeli pojawiają się trud-
ności, powinno się o nich mówić, ale post factum: 
zaistniał problem, ale znaleźliśmy rozwiązanie.
Kiedy system jest wdrożony, zaczynają się odby-
wać szkolenia dla jego użytkowników. Na tym 
etapie szczególnie ważne będzie wsłuchanie się 
w informację zwrotną – piarowiec musi wiedzieć, 
czy działania, które podejmował, aby zbudować 
aprobatę i zaufanie do systemu przyniosły efekt. 
Jeżeli okaże się, że nie przyniosły spodziewanego 
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