
Efektywna komunikacja wewnętrzna podczas pracy 

zdalnej? To możliwe! 
 

Jeszcze kilka miesięcy temu praca zdalna była dość ograniczonym i rzadko spotykanym 

sposobem organizacji pracy.  Panująca sytuacja pandemiczna na świecie zmusiła jednak 

liderów do wprowadzenia systemu pracy zdalnej, jako istotny element codzienności. Jak 

jednak utrzymać efektywną komunikację wewnątrz zespołu rozmawiając jedynie przez 

komunikatory? Adriana Borucka partner zarządzający agencją komunikacji 

wewnętrznej wyjaśnia jak dobrze zarządzać zespołem podczas pracy zdalnej. 

 

1. Trudności komunikacyjne wynikające z pracy zdalnej 

Komunikacja zdalna niesie za sobą szereg wyzwań, głównie ze względu na 

asynchroniczność, jaka powstaje z powodu bardzo zindywidualizowanej organizacji 

pracy. Ponadto, zdecydowana większość kanałów komunikacji zdalnej jest 

pozbawiona elementu interakcji: e-mail, intranet, media społecznościowe dla 

pracowników – to wszystko niesie ze sobą pewne ryzyko błędnego odczytania 

emocji czy intencji nadawcy komunikatu, a jest to przecież kluczowy element dobrej i 

efektywnej komunikacji. 

Kolejną trudnością, jaka powstaje podczas pracy zdalnej jest brak możliwości 

dostosowania komunikacji do nastrojów panujących wśród pracowników. W 

sytuacjach komunikacji typowej często podprogowo czujemy, w jakim nastroju są 

nasi odbiorcy. Komunikacja zdalna jest w dużej mierze pozbawiona tych możliwości i 

staje się pochodną nastroju nadawcy, bez uwzględnienia potrzeb i emocji  

odbiorców. 

Jeszcze inną konsekwencją komunikacji zdalnej jest słaby dostęp do informacji 

nieoficjalnych. Dzisiaj, po ponad roku od wprowadzenia pracy zdalnej, zaczynamy 

dostrzegać negatywne skutki dla zespołów. Nie ma nieformalnych rozmów przy 

kawie, czy w drodze na stołówkę. Pracownicy nie są w stanie upewnić się, czy 

dobrze zrozumieli informacje, które otrzymali. Nie mogą zweryfikować ich 

wiarygodności, nie są w stanie zestawić komunikatu ze sprzężeniem zwrotnym, jak i 

ogólnego efektu procesu komunikacji.  

Te wszystkie elementy sprawiają, że komunikacja zdalna wymaga dużo większego 

nakładu pracy w fazie planowania komunikacji, jednocześnie wymuszając na nas 

czujność i wsłuchiwanie się w potrzeby naszych odbiorców. Co ciekawe, przez 

miniony rok, potrzeby komunikacyjne pracowników ulegały bardzo częstym 

zmianom. Na znaczeniu zyskała częstotliwość komunikacji, kontakt wzrokowy, czy 

możliwość integracji z zespołem. 

2. Jak wesprzeć pracownika, gdy z jego strony pojawiły się trudności w 

pracy zdalnej? 



W pierwszej kolejności, aby lider miał w ogóle świadomość pojawiających się 

trudności w komunikacji zdalnej, musi być w bliskim kontakcie z pracownikami. W 

komunikacji zdalnej bardzo często tracimy z oczu właśnie te osoby, które borykają 

się z różnymi problemami. 

Moim zdaniem trzeba zacząć od ustalenia zasad komunikacji w trybie zdalnym. Po 

pierwsze trzeba dobrać odpowiednie narzędzia do pracy i komunikacji w zespole. Na 

początku pandemii wielokrotnie widzieliśmy, że pojawiały się grupy pracowników, w 

których występował problem z obsługą narzędzi wybranych do komunikacji zdalnej. 

Nie wszyscy na co dzień pracowali na Skype, nie wszyscy znali też MSTeams. 

Trzeba też pamiętać, że przed pandemią w Polsce mieliśmy relatywnie wysoki 

wskaźnik pracowników, którzy nie byli biegli w obsłudze programów komputerowych, 

stąd dobór narzędzi i edukacja w zakresie wykorzystania ich jest tak  kluczowym 

etapem organizacji pracy zdalnej. 

Jeżeli nasz pracownik ma problemy z komunikacją zdalną, nie jest tak wydajny jak 

był wcześniej, nie do końca potrafi współpracować z zespołem, naszym zadaniem 

jako lidera jest mu towarzyszyć w tych trudnościach, tak długo jak tego potrzebuje. 

Każdy z nas inaczej wdraża się w nowe technologie, inaczej reaguje na zmiany, stąd 

indywidualne podejście i zapewnienie bezpiecznego środowiska do nauki i 

budowania nowych kompetencji jest tu niezbędne. 

Kiedy już ustalimy jakich narzędzi i kanałów będziemy używali w komunikacji 

wewnętrznej, należy określić  ogólne zasady komunikacji. I tak na przykład mail jest 

narzędziem do tego, aby wysyłać informacje do których pracownik będzie chciał 

wrócić i które wymagają wczytania się. Jednocześnie mail nie jest narzędziem do 

tego, żeby wysłać prośbę o pilną komunikację, czy do dawania negatywnego 

feedbacku, który niesie ze sobą mnóstwo różnych emocji. Innym przykładem kanału 

komunikacji wewnętrznej, który wymaga uzgodnienia zasad jest komunikator/czat 

firmowy. Pracownicy korzystają z komunikatorów na różne sposoby - jedni są 

dostępni cały czas i są w stanie odpowiadać na wszystkie przychodząca 

wiadomości, inni potrzebują się skupić i w związku z tym potrafią godzinami nie 

odpowiadać na wiadomości, które otrzymują w komunikatorze. Jeżeli te 2 grupy 

spotkają się, może pojawić się konflikt, ponieważ każdy będzie oczekiwał, że 

odbiorca zachowa się zgodnie z tym, jak my sami byśmy się zachowali. Stąd, 

uzgodnienie zasad, np. godzin, w których będziemy ze sobą komunikowali się, lub 

też czasu, jaki sobie dajemy na udzielenie odpowiedzi, pomoże zminimalizować 

liczbę konfliktów, które osłabiają komunikację w zespole. 

3. Czego kategorycznie nie robić jako lider grupy prowadzonej zdalnie? 

W systemie pracy zdalnej to na liderze spoczywa ogromna odpowiedzialność za 

jakość komunikacji w zespole. Tak naprawdę z badań dotyczących komunikacji 

wewnętrznej  State of the Sector 2021 przeprowadzonych po roku pandemii, jasno 

widać, że w okresie pracy zdalnej lider jest kluczowym spoiwem komunikacji 



wewnętrznej. W związku z tym, pierwszą rzeczą, o którą trzeba zadbać to 

uświadomienie lidera, jak ogromną wagę mają jego działania komunikacyjne lub też 

ich brak. 

Jeśli chodzi o zachowania, których zdecydowanie należy unikać będąc liderem, to 

założenie, że sposób, w jaki się komunikujemy powinien być narzucony całemu 

zespołowi. Kiedyś mówiliśmy, że trzeba się komunikować z innymi tak jakbyśmy 

sami chcieli, żeby ktoś się z nami komunikował. Dzisiaj jesteśmy o krok dalej. 

Wiemy, że liderzy muszą komunikować się z ludźmi w taki sposób, w jaki oni 

potrzebują być skomunikowani.  

Kolejną rzeczą, której trzeba kategorycznie unikać to brak regularności w 

komunikacji. Komunikacja zdalna wymaga dużej częstotliwości kontaktu  i stałego 

utrzymywania relacji. Pamiętajmy, że tutaj nie mamy okazji do krótkich rozmów przy 

kawie, nie jesteśmy w stanie zauważyć, że ktoś ma pewne trudności czy problemy. 

W komunikacji zdalnej nie wyczujemy problemów tak, jak to się dzieje w komunikacji 

regularnej. Stąd spotkania z pracownikami, regularne, krótkie rozmowy, powinny być 

bezwzględnie wpisane w kalendarz lidera i realizowane. 

4. Co jeżeli w grupie pojawi się konflikt? Jak nim zarządzać/sobie z nim 

poradzić? 

Konflikty w trybie zdalnym zdarzają się relatywnie częściej niż w pracy w biurze, a 

wynika to przede wszystkim z błędnego odczytywania emocji osób, z którymi się 

komunikujemy. 

Choćby taki przykład: piszę maila, w którym zależy mi na tym, żeby podkreślić termin 

w którym chciałabym otrzymać odpowiedź. W związku z tym informacje o terminie 

piszę na czerwono i podkreślam dwukrotnie. Nie ma w moim działaniu złych intencji, 

nie ma negatywnych emocji, a jedynie chęć podkreślenia tego co jest dla mnie 

ważne. Po drugiej stronie jest odbiorca, który tego maila akurat przeczytał w trudnym 

dla siebie momencie, ponieważ chwilę wcześniej otrzymał negatywny feedback i 

jego nastawienie do pracy w tej chwili jest dość pesymistyczne. Z dużym 

prawdopodobieństwem mojego maila odczyta zupełnie inaczej niż zakładałam. I 

konflikt gotowy. 

Dlatego też w komunikacji zdalnej tak ważne jest upewnianie się, że dobrze 

zrozumieliśmy przekaz od nadawcy. I tak naprawdę, jedynym sposobem na to, żeby 

rozwiązywać konflikt, który  pojawia się w komunikacji zdalnej, jest zorganizowanie 

spotkania i wyjaśnienie sytuacji. Wielokrotnie w organizacjach obserwujemy takiego 

„ping-ponga” mailowego, kiedy pracownicy „przerzucają się” argumentami, 

wymieniają kolejne maile i tak naprawdę z każdą kolejną wiadomością rośnie 

napięcie. Żeby uniknąć tego typu problemów, przydatna jest reguła wewnętrzna, 

która mówi o tym że jeżeli mamy jakiś problem, chcemy przekazać negatywny 

feedback albo jeśli zwyczajnie mamy wątpliwości - powinniśmy podnieść słuchawkę i 



zadzwonić. Wiele konfliktów zostanie rozwiązanych na miejscu i nie będzie eskalacji, 

która niesie ze sobą negatywne, długoterminowe konsekwencje dla całego zespołu. 

5. Jak zintegrować grupę pracującą zdalnie? 

Integracja zespołów zdanych nie jest łatwa, ale też nie jest niemożliwa. Pozwól, że 

podzielę się kilkoma przykładami jak to działa w różnych firmach. 

W Zalando istnieje taka formuła, jak wirtualna kuchnia. Każdy z pracowników w 

dowolnym momencie może wejść do takiej wirtualnej kuchni i porozmawiać z innymi 

osobami, które w tym czasie są tam obecne. Nigdy nie wiemy kogo tam spotkamy, 

nie wiemy jaki temat się rozwinie, jest to przestrzeń, w której możemy spotkać ludzi 

ze swojej organizacji i po prostu porozmawiać. 

Innym sposobem na integrację zespołu są regularne kawy online. Znam wiele 

zespołów, które raz w tygodniu, najczęściej w piątki, umawiają się na taką 

półgodzinną kawę i rozmawiają na tematy niezwiązane z pracą.  

6. Jak  utrzymać zapał do pracy? 

Jeszcze przed pandemią grupa pracowników zdalnych to była grupa w organizacji,  

która rzeczywiście najszybciej wypalała się zawodowo. Bardzo trudno jest utrzymać 

wysokie zaangażowanie w zespołach rozproszonych, pracujących zdanie. Ja myślę, 

że kluczowe tutaj jest docenianie, pokazywanie wartości, jaką wnoszą pracownicy do 

firmy i budowanie dobrej atmosfery w zespole. Większość z nas zdecydowanie 

bardziej będzie się angażowała w działania, które są zauważane, które wnoszą 

dodatkową wartość, ponieważ są zwyczajnie postrzegane przez nas jako użyteczne. 

7. Czy istnieją plusy pracy zdalnej? 

Praca zdalna to jest raj dla wielu osób, które nie czują się swobodnie w kontaktach 

bezpośrednich. Przeprowadzaliśmy ostatnio audyt w dosyć dużej organizacji i jeden 

z pracowników, z którym miałam okazję rozmawiać powiedział, że dla niego praca 

zdalna to jest po prostu wybawienie. Bo dla niego każdy kontakt bezpośredni, każda 

potrzeba spotkania z drugą osobą, stanowi ogromne wyzwanie. 

Praca zdalna to także otwarcie nowych możliwości dla osób, które wcześniej nie były 

przyjmowane do biur ze względu na różnego rodzaju niepełnosprawności. To 

również szansa dla tych osób, które wcześniej miały problemy z dojazdem do pracy, 

a teraz mogą pracować w wymarzonej organizacji, niezależnie od lokalizacji. 

Myślę też, że dla wielu pracowników, praca zdalna była okazją do pokazania swoich 

mocnych stron, które wcześniej nie były zauważalne. To samodzielność, 

umiejętność szukania danych czy efektywnego zarządzania czasem własnym 

zostały wyeksponowane w pracy zdalnej. 



8. Na koniec Twoje Top 3 rady efektywnej komunikacji zdalnej.  

1.   Wykorzystaj kanały komunikacji asynchronicznej, takie jak e-mail czy intranet 

do przekazywania konkretnych informacji, a nie emocji, bo te mogą być źle 

zrozumiane. 

2.   Dopasuj sposób komunikacji do swojego odbiorcy, nie narzucaj swojego stylu 

komunikacji innym. 

3.   Jako lider, bądź w stałym kontakcie ze swoim zespołem. Pytaj, jak czują się 

ludzie i jakiego wsparcia potrzebują,  bądź przy nich gdy jesteś potrzebna/y. 

W każdej organizacji pojawiają się problemy związane z komunikacją, ponieważ 

angażuje ona czynnik ludzki, bardziej niż jakikolwiek inny proces w organizacji. 

Liderzy przez lata nauczyli się radzić sobie z problemami komunikacyjnymi w swoich 

zespołach, a także odpowiednie zarządzać konfliktami. Pandemia zaskoczyła nas 

wszystkich, sprawiając, że w procesach komunikacyjnych pojawiły się nowe 

wyzwania i problemy, na które wielu liderów nie było przygotowanych. Zdaje się, że 

praca zdalna zostanie z nami na dłużej, jednak problemy komunikacji pracy zdalnej - 

już nie. Mam nadzieję, że mój wywiad z Adrianą Borucką również się do tego 

przyczyni, stanowiąc wartościowe wsparcie dla liderów zespołów zdalnych. 
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