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Wewnêtrzny czat to dla zarz¹dów 
sposób na interaktywne dotarcie nawet 
do najni¿szych szczebli organizacyjnych. 
Z kolei korzyści¹ dla pracowników jest 
mo¿liwośæ bezpośredniego zadawania 
nurtuj¹cych ich pytañ. Nie dośæ, ¿e 
czaty s³u¿¹ budowaniu 
relacji szef – pracownik, 
to jeszcze skutecznie 
usprawniaj¹ ca³¹ 
komunikacjê w firmie.

Koncepcje i oprogramowanie do prowadzenia czatów opracowuje siê w 
ramach istniej¹cych systemów informatycznych. Z tego wzglêdu coraz 
wiêcej firm wprowadza je na sta³e do procesu komunikacji wewnêtrznej. 
Pionierami na polskim rynku s¹ Bank BPH, Telekomunikacja Polska i ING 
Bank Śl¹ski. Czaty s¹ odpowiedzi¹ na potrzebê nowej, otwartej formy 
komunikacji. Nios¹ ze sob¹ wyraźny przekaz do pracowników: „Wasz 
g³os siê liczy!”. Dziêki nim równie¿ management otrzymuje informacjê 
zwrotn¹ na temat nastrojów, obaw czy oczekiwañ pracowników. S¹ to 
informacje tym cenniejsze, ¿e nie oparte jedynie na przypuszczeniach, a 
pochodz¹ce z samego źród³a. Warto te¿ podkreśliæ, ¿e czaty zwiêkszaj¹ 
popularnośæ samego intranetu jako szybkiej, ekonomicznej i bezpośred-

niej formy komunikacji. I to komunikacji dwustronnej.

Nie tak trudne początki
Niemal zawsze powodem wprowadzenia spotkañ 
online s¹ zmiany i potrzeba ich zakomunikowania. 
Prekursorem czatowania z szefem by³ Bank BPH. 
28 listopada 2001 roku ka¿dy pracownik banku 
móg³ bezpośrednio i anonimowo zadaæ pytanie 
prezesowi Józefowi Wancerowi. Bank BPH chcia³ 
w ten sposób przygotowaæ swoich pracowników 

na proces integracji z 
Powszechnym Ban-

kiem Kredytowym. 
Z a p o c z ¹ t ko w a ³ o 
to cykl wirtualnych 
spotkañ. Od tam-

tego dnia pracow-

nicy banku czatowali 
ze wszystkimi cz³on-

kami zarz¹du, a tak¿e 
z liderami wa¿nych projektów. 
Z kolei w ING Banku Śl¹skim zmiany nast¹pi³y 
we w³adzach i strukturze banku. Wi¹za³y siê one 
z du¿ymi wahaniami nastrojów pracowniczych, 
oczekiwaniem na wprowadzenie „nowego ³adu”. 
Obok publikacji w wewnêtrznym magazynie 
„BaŚKa”, spotkañ z kadr¹ zarz¹dzaj¹c¹ banku 
oraz komunikatami na stronach intranetu czat 
stanowi³ jedyne interaktywne narzêdzie umo¿-

liwiaj¹ce wszystkim pracownikom dotarcie z 
pytaniem do nowego prezesa, Brunona Bartkie-

wicza. Spotkanie online odby³o siê w czerwcu 
2004 roku, daj¹c pocz¹tek otwartej komuni-
kacji wewnêtrznej. Na tym przes³aniu oparto 
te¿ ca³y plan komunikacji nowego zarz¹du z 
pracownikami.
Jak wspomina Dorota Krupiñska z ING Bank 
Śl¹ski, zainteresowanie czatem przesz³o naj-
śmielsze oczekiwania. Pierwszemu gościowi 
zadano 512 pytañ, a w czacie uczestniczy³o 
1100 pracowników banku. Z kolei na pierwszy 
czat w TP przed piêcioma laty z Waldemarem 
Ziomkiem, dyrektorem Pionu Informatyki, zalo-

gowa³o siê ponad 2500 osób.

Niepisane prawo czata
W jednej z firm pytano na przyk³ad, czy prezes 
ma ³adn¹ córkê na wydaniu. Zdarzaj¹ siê te¿ 
pytania nawi¹zuj¹ce do aktualnej sytuacji poli-
tycznej czy wydarzeñ sportowych. Pracownicy 
nie boj¹ siê pytaæ, bo wiedz¹, ¿e pozostan¹ 
anonimowi, chocia¿ w czasach rozwiniêtej tech-

nologii ka¿dego uczestnika czata mo¿na ³atwo 
zidentyfikowaæ na podstawie adresów IP.

Czatując z szefem

W ING Banku Śl¹skim rekordem do tej pory by³ czat, w którym 
jednocześnie uczestniczy³o trzech gości: Krzysztof Brejdak, Micha³ 
Szczurek i Ben van de Vrie, bêd¹cy cz³onkami zarz¹du. Podczas spot-

kania pad³o 250 pytañ, a udzia³ wziê³o w nim w sumie 1600 pracow-

ników. Czat przewidziany by³ na 2 godziny, zosta³ jednak przed³u¿ony 
o kolejne 30 minut. 

Niemal zawsze 

powodem wprowadzenia 

spotkań online 

są zmiany i potrzeba 

ich zakomunikowania
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Spotkanie online, które zwiêksza prawdopo-

dobieñstwo szczerości i zaanga¿owania siê w 
dyskusjê ma s³u¿yæ przede wszystkim poprawie 
komunikacji wewnêtrznej i szybkiemu wyjaśnia-

niu wielu spraw z pierwszej rêki. Wobec tego 
nigdy nie powinno dojśæ do identyfikacji osób, 
które nie boj¹ siê pytaæ. Co jakiś czas zdarzaj¹ 
siê naciski na ujawnienie to¿samości internau-

tów. Wa¿ne jednak, by pracownicy czuli siê 
pewnie, dlatego reakcje moderatorów cza-

tów s¹ zawsze takie same. Mo¿na powiedzieæ, 
¿e miêdzy moderatorami i u¿ytkownikami 
wykszta³ci³a siê ju¿ swoista „kultura czatów”.
Potwierdza to Andrzej Mañkowski z Wydzia³u 
Komunikacji Wewnêtrznej w TP, który mówi, 
¿e kategorycznie odmawiany jest dostêp do 
danych uczestników czata - nawet jeśli padaj¹ 
pytania trudne, prywatne czy niestosowne, 
odbiegaj¹ce od tematu spotkania online.

Włącz się!
W ING Banku Śl¹skim na kilka dni przed pla-

nowanym czatem na stronie g³ównej intranetu 
pojawia siê zajawka zachêcaj¹ca pracowników 
do wziêcia udzia³u w spotkaniu online. W kilku 
zdaniach przedstawiana jest sylwetka gościa 
i informacja o tematyce poruszanej podczas 
czatu. Ka¿dorazowo do uczestnictwa w spot-

kaniu online zapraszani s¹ poszczególni cz³on-

kowie zarz¹du odpowiedzialni za ten segment 
banku, w którym w³aśnie dzieje siê coś wa¿-

nego lub ciekawego. Wiêkszośæ zadawanych 
pytañ jest merytoryczna i dotyczy tzw. powa¿-

nych spraw. Korzystaj¹c z tej drogi, pracownicy 
mogli ju¿ zasiêgn¹æ informacji na przyk³ad o 
wprowadzeniu nowych regulacji produktowych, 
zmianach w sk³adzie zarz¹du czy nowym syste-

mie motywacyjnym dla pracowników. Podczas 
trwania czatu - zazwyczaj przez dwie godziny 
- na stronie intranetu pojawia siê pulsuj¹cy 
baner z informacj¹ „Trwa czat z…w³¹cz siê!”. Po 
spotkaniu na stronie g³ównej intranetu ka¿do-

razowo zamieszczana jest relacja ze spotkania. 
Po krótkim czasie jest ona w³¹czana do sekcji 
„Archiwum czatów” i ka¿dy pracownik mo¿e 
do niej siêgn¹æ w dowolnym momencie.
Nieco inaczej organizacja spotkañ odbywa siê 
w TP. Tam informacja o czacie wysy³ana jest 
do wszystkich pracowników na godzinê przed 
jego rozpoczêciem. Nie ma efektu zaskoczenia, 
poniewa¿ dzieñ i godzina wirtualnego spotkania 
s¹ sta³e. Czat ogólnopolski odbywa siê w środy 
od 13.00 do 14.00 (raz na tydzieñ), a czaty 
regionalne - w czwartki o tej samej porze (raz 
w miesi¹cu). Ka¿dorazowo czat odbywa siê w 
czasie pracy, tak by pracownicy chc¹cy wzi¹æ w 
nim udzia³ nie musieli zostawaæ „po godzinach”. 
Dodatkowo mo¿na zapoznaæ siê z planami cza-

tów, umieszczonymi w specjalnym kalendarzu. Nie ma czasowych ogra-

niczeñ. Mo¿na poczytaæ nawet o czatach, które bêd¹ za rok (jeśli ju¿ je 
zarezerwowano). 

Potrzebny moderator
Za ka¿dym razem liczba pytañ nap³ywaj¹cych w trakcie czatu uniemo¿li-
wia udzielenie odpowiedzi na wszystkie z nich online. Dlatego nie obej-
dzie siê bez moderatora. W Banku BPH, w którym ostatni czat odby³ siê 
we wrześniu 2004, moderowaniem zajmowa³a siê jedna osoba. Dodat-
kowo anga¿owane by³y kolejne dwie szybko pisz¹ce asystentki oraz 
dwóch informatyków. Ka¿dy gospodarz czatu móg³ wesprzeæ siê przy 
udzielaniu odpowiedzi informacjami pochodz¹cymi od osób, które razem 
z nim przyby³y na spotkanie online. Zdarza³o siê, ¿e by³o to nawet 4 
wspó³pracowników.
Pytania wraz z odpowiedziami nie znika³y po zakoñczeniu wirtualnych roz-

mów. Ju¿ nastêpnego dnia by³y podwieszane na stronach intranetowych. 
Z kolei te pytania, na które gospodarz czatu nie zd¹¿y³ odpowiedzieæ 
online mo¿na by³o przeczytaæ z odpowiedziami po tygodniu. Najciekaw-

sze i najczêściej zadawane pytania publikowa³o wewnêtrzne wydawnictwo 
„Impuls”. Czat organizowano co 2-3 miesi¹ce, w zale¿ności od wydarzeñ 
w banku. Z regu³y, wykorzystuj¹c specyfikê biznesu bankowego, spotkanie 
rozpoczyna³o siê w godzinach zmiany w oddzia³ach, tj. oko³o 14.00. Ka¿de 
trwa³o pó³torej godziny. Informacja o czacie z odpowiednim wyprzedze-

niem by³a rozsy³ana poczt¹ wewnêtrzn¹ na skrzynki wszystkich jednostek 
organizacyjnych. Ponadto na intranecie pojawia³ siê kolorowy baner rekla-

muj¹cy to wydarzenie. Dzieñ przed spotkaniem wysy³ano informacjê przy-

pominaj¹c¹ o wydarzeniu. W Banku BPH w trakcie 3 lat przeprowadzono 
15 czatów, na które zalogowa³o siê ³¹cznie 3900 uczestników. Zadano 
2000 pytañ i tyle te¿ udzielono odpowiedzi. Bank czeka kolejna zmiana, 
a to stwarza okazjê do przywrócenia czatowania z szefem.

Magdalena Czarnecka 

Robert Klimek, g³ówny specjalista z Pionu 

Komunikacji Korporacyjnej TP 

Zdecydowanie polecam korzystanie z tego 
kana³u komunikacji. Jednak jeśli ma on byæ 
wartości¹ dodan¹ dla organizacji, w czacie 
musz¹ uczestniczyæ osoby kompetentne. Jeśli 
gospodarz czatu, na przyk³ad dyrektor pionu, 
nie czuje siê na si³ach, aby udzieliæ szczegó-

³owych odpowiedzi, powinien zabraæ na czat 
specjalistê z danego zakresu. Wa¿ne jest, aby 
czat nie sta³ siê narzêdziem „autopromocji” 

poszczególnych menad¿erów (oczywiście istnieje taka pokusa), gdy¿ 
takie podejście mo¿e zaszkodziæ instytucji czata jako u¿ytecznego 
narzêdzia komunikacji wewnêtrznej. 

Katarzyna Myśliwiec, ekspert z Depar-

tamentu Public Relations Banku BPH

Warto korzystaæ z czatów, poniewa¿ 
prze³amuj¹ kolejne bariery w komunikacji 
wewnêtrznej w firmie. Daj¹ szanse obu stro-

nom. Nie mo¿na jednak w powa¿nej firmie 
czatowaæ dla samego czatowania. Zawsze 
powinny byæ powody organizowania tej nie-

codziennej formy dyskusji.
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