
Dobra komunikacja i zgrany zespół – bezcenne wartości efektywnej pracy. 
 

W podręczniku do historii dla klasy 4 szkoły podstawowej pada stwierdzenie, że najlepszą formą 

uniknięcia bądź rozwiązania konfliktu jest rozmowa (wsparcie dzieci w nauce zdalnej czasami 

przypomina takie pożyteczne kwestie). W świecie i rzeczywistości, gdzie o konflikt nietrudno, bo 

zwiększony poziom stresu, napięcia i niepokoju jest wręcz wymarzonym środowiskiem aby się spór 

pojawił – warto o tym pamiętać. Rozmowa, a właściwie szeroko rozumiana „komunikacja” przeżywa 

właśnie prawdziwą rewolucję. Wkroczyliśmy w erę sieci 5G, dzięki której uzyskujemy kosmiczną 

prędkość transferu danych, co sprawia, że połączenia video stają się zupełnie powszechne i naturalne. 

Komunikatorów wszelkiego rodzaju używamy zamiennie z pocztą elektroniczną czy telefonem. 

Wszystko wokół nas jest smart i online – co sprawia, że tak naprawdę jesteśmy w nieustającym 

kontakcie… Jednak warto postawić pytanie czy to wszystko sprawiło, że komunikacja jest skuteczna, 

a pracownicy czują się bardziej doinformowani i zintegrowani? 

Dla przypomnienia komunikacja jest procesem zachodzącym między nadawcą a odbiorcą informacji. 

Jego celem jest zamierzone poszerzenie lub zmiana świadomości. Składa się na ten proces: 

zakodowanie informacji przez nadawcę i przekazanie jej przez formalny lub nieformalny kanał – czyli 

poprzez wykorzystanie nośnika informacji. Następnie dochodzi do odbioru zakodowanej informacji, po 

czym niezbędne jest jej odkodowanie. Aby proces się zakończył zgodnie z oczekiwaniem nadawcy 

wymagana jest jego swoista ewaluacja w postaci sprzężenia zawrotnego.  

Tyle w kontekście teoretyczno – akademickim, bo w praktyce wygląda to już zdecydowanie gorzej… 

czyli będzie teraz o sytuacji pandemicznej? Tak, bo zagrożenie zarażeniem COVID-19 spowodowało 

zarówno utrudnienia w możliwości wykorzystywania (tak cennej) komunikacji niewerbalnej oraz 

doprowadziło do rozproszenia zespołów. To wszystko wymusiło potrzebę znalezienia sposobów 

i nowych form swoistej „indywidualnej komunikacji zespołowej”, która byłaby równie skuteczna 

i efektywna jak ta – zwykła, codzienna komunikacja między pracownikami obecnymi fizycznie w biurze. 

Piszę o komunikacji werbalnej jako o „cennej” z dzisiejszego punktu widzenia, bo jeszcze do niedawna 

na ten aspekt nie zwracaliśmy aż tak dużej uwagi. Byliśmy ze sobą, mogliśmy się spotykać – więc to 

oczywiste, że komunikowaliśmy się niewerbalnie. Oczywiście, na każdym szkoleniu ze skutecznej 

komunikacji trenerzy podkreślali istotność takich kwestii jak mowa ciała, gestykulacja i tego typu 

przekaźników informacji zgodnie z ideą „everything communicate” – czyli „wszystko komunikuje”. 

Jednak dopiero zderzenie się z wymuszonym notorycznym brakiem możliwości spotkania fizycznego 

z rozmówcą uświadomił, że odkodowanie informacji bez kontaktu face to face jest czasami wielce 

problematyczne. Mówi się w końcu, że obraz zastępuje tysiąc słów… 

W kompleksowym raporcie pt. Rynek pracy po koronawirusie, opublikowanym w listopadzie 2020 

roku, poprzedzonym ogólnopolskimi badaniami wykonanymi na zlecenie BIGRAM i THINKTANK przez 

agencję badawczą Cube Research - dużo miejsca poświęcono właśnie kwestiom komunikacji, 

organizacji pracy, zarządzania i motywacji w organizacji. Autorzy raportu zwrócili uwagę na kluczową 

rolę działów personalnych i HR w firmach, które podczas pandemii najczęściej odpowiadały za zmiany 

wprowadzane w firmach: „Wdrażały w organizacjach pracę zdalną świadczoną z home office, 

odpowiadały za efektywną komunikację w zespole i pomiędzy poszczególnymi jego członkami, dawały 

wsparcie oraz motywowały szczególnie tych, którzy mieli trudności z szybkim przystosowaniem się do 

nowych warunków pracy. Specjaliści ds. zasobów ludzkich pracy będą mieli jeszcze więcej, bo wkrótce 

wszystkie procesy HR – takie jak: rekrutacja, szkolenia, oceny pracownicze, wdrażanie nowych 



pracowników do firmy, a nawet zarządzanie kryzysowe czy procesy restrukturyzacji i zwolnień – będą 

świadczone online.” 

Z raportu jednoznacznie wynika, że w obliczu pandemii i w kontekście pracy zdalnej największą 

trudnością i barierą (pomijając oczywiście dogodne warunki, czy niedobór sprzętu, słabe prędkości 

internetu) były problemy z komunikacją w zespole czy też brak komunikacji ze strony zarządu. 

Wypowiadający się na łamach raportu Tomasz Kosik Dyrektor Generalny, Emerson Process 

Management wyraża swoje zaskoczenie: - Analizując wyniki raportu, zastanawia mnie, dlaczego 

w czasach pracy zdalnej najważniejszym sposobem motywacji staje się stawianie pracownikom jasnych 

celów i zadań. Czyż nie powinno się tak robić na co dzień? Jeszcze bardziej dziwi, że tak wielu 

menedżerów dopiero teraz zaczyna myśleć o budowaniu solidnej sieci komunikacji. Przecież taką 

komunikację budujemy w czasach spokoju, a gdy następuje czas walki o przetrwanie posługujemy się 

nią w sposób automatyczny i naturalny. Wtedy wszyscy pracownicy są dobrze poinformowani 

o planach firmy i wiedzą co robić niezależnie od sytuacji. 

Według autorów raportu na pierwszym miejscu wśród najważniejszych narzędzi motywacyjnych przez 

badanych wskazywane jest właśnie „Budowanie solidnej sieci komunikacji”. W opracowaniu 

stwierdzono, że pożądanym kierunkiem, w którym powinny zmierzać firmy jest właśnie praca nad 

komunikacją, a także budowanie poczucia wspólnoty przy jednoczesnym zaufaniu do pracowników 

i wspieraniu ich w samodzielności. Dr Małgorzata Bonikowska Współzałożyciel i Prezes ośrodka 

THINKTANK podsumowuje: - W niepewnych czasach ludzie ewidentnie chcą współuczestniczyć 

w losach instytucji, w których pracują. Liczy się budowanie solidnej sieci komunikacji, zwiększanie 

autonomii pracowników i ich partycypacji, ustalanie wspólnych celów, delegowanie mniejszych 

i osiągalnych zadań, promowanie innowacyjności i kreatywności, jasne kryteria wyników i motywatory 

pozapłacowe. Respondenci doceniają przywództwo strategiczne i wspomagające a przede wszystkim 

sytuacyjne (aż 53 proc. wskazań). To oznacza, że potrzebujemy dziś nie tyle charyzmatycznych liderów, 

co przewodników. Jeśli wskażą kierunek, sami wiemy co robić, aby dojść do celu. 

W odniesieniu do wyników raportu warto zwrócić uwagę na realizowany przez (doskonale znaną 

czytelnikom Biuletynu Mazowiecki Rynek Pracy) firmę Pracownia Gier Szkoleniowych trzyletniemu 

projektowi pt. Zgrany Urząd. To wyjątkowe partnerstwo Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 

Programów Unijnych, Pracowni Gier Szkoleniowych oraz holenderskiego Technologicznego 

Uniwersytetu w Delft współfinansowane ze środków unijnych. Jego celem jest opracowanie 

i wdrożenie nowoczesnych programów szkoleniowych dla kadry urzędników nie tylko MJWPU, ale też 

innych podobnych instytucji w Polsce. Projekt zakłada udział pracowników urzędu w szeregu 

inspirujących warsztatów i szkoleń, rozwijających ważne i cenione na rynku pracy umiejętności XXI 

wieku: zarządzania, współpracy w zespole, czy skutecznej komunikacji. Całe przedsięwzięcie będzie 

wartościowe ze względu na kompetencje potrzebne w pracy zespołowej przy jednoczesnym rozwoju 

osobistym jego uczestników – zwłaszcza w tym ostatnim obszarze – dobrej komunikacji. 

Unikalność projektu polega na stworzeniu i wdrożeniu w urzędzie zupełnie nowej linii szkoleń opartych 

o symulacje organizacyjne, a to wszystko ma być dostosowane do potrzeb i kontekstu działania 

organizacji. Symulacje organizacyjne uważane są za najnowocześniejsze metody treningowe, 

stosowane przede wszystkim przez sektor biznesowy, ale coraz częściej także w administracji 

publicznej na świecie i w Polsce. Badania nad szkoleniowymi walorami symulacji organizacyjnych 

prowadzone są od kilkudziesięciu lat, m.in. na Uniwersytecie Technicznym Delft. Dowiedziono, że 

rozwój wiedzy i umiejętności poprzez symulacje jest nie tylko możliwy, ale bardziej skuteczny niż 

w tradycyjnych szkoleniach.  



Pandemia, która zaskoczyła realizatorów projektu w trakcie jego procedowania – spowodowała 

konieczność wprowadzenia modyfikacji w zakresie realizacji i postawienia większego nacisku na 

zastosowanie innych narzędzi, w tym tych online. 

- Jeszcze przed pandemią zakładaliśmy, że jedna z symulacji wraz z procesem rozwojowym, będzie 

projektowana on-line. Przygotowaliśmy kompleksowy program „Klient czy petent? Obywatel 

w centrum usług publicznych”. W pierwszym kroku, uczestnicy biorą udział w grze Archipelago 

Competence Game edycja specjalna, przygotowanej specjalnie dla pracowników administracji 

publicznej. W grze, wcielamy się w rolę pracownika, który współpracuje z klientami on-line, a do wyboru 

ma jedynie komunikację zdalną. O ile przed pandemią była to rzadkość w administracji, rok 2020 

pokazał, że musimy i MOŻEMY zmienić sposób myślenia o współpracy i obsługi klienta. Pandemia 

COVID-19 sprawiła, że inną symulację, projektowaną jako duże wydarzenie w sali szkoleniowej, 

zmieniliśmy na formę zdalną – opowiada o modyfikacjach w realizacji projektu Agnieszka Leśny 

trenerka i project menager w PGS Pracownia Gier Szkoleniowych Sp. z o.o.  i dodaje:  - Zmiany 

w projekcie wymuszone przez pandemię to zamiana charakteru symulacji integracyjnej przeznaczonej 

dla całej organizacji (150 uczestników) z gry stacjonarnej w online’ową. Zamiast całodziennego 

wydarzenia dla dużej grupy zaproponujemy rozgrywkę on-line, która ma przyczynić się do lepszego 

poznania się i integracji pracowników oraz warsztat bazujący na doświadczeniach z rozgrywki 

i koncentrujący się na tematyce współpracy i innowacyjności. Pandemia sprawiła również, że inaczej 

zaprojektowaliśmy wspomniany proces rozwojowy dookoła gry Archipelago. Początkowo 

planowaliśmy to jako doświadczenie typowo e-learningowe. Z czasem zrozumieliśmy, że pracownicy są 

obecnie bardzo zmęczeni tego typu formami i są one zdecydowanie nadreprezentatywne w czasie pracy 

zdalnej. Wprowadziliśmy więc przewagę formy video (wywiady, wystąpienia ekspertów) w miejsce 

lektur, czy zadań do rozwiązania – a cały program oparliśmy na dowolności. Uczestnik sam będzie 

wybierał, które zagadnienia go interesują i z tego ułoży swój, indywidualny plan rozwoju. My jedynie 

zasugerujemy ścieżkę, wspomagając się analizą przebiegu rozgrywki każdego gracza. 

Z pewnością wdrożenie produktów projektu Zgrany Urząd pozwoli w warunkach symulacyjnych 

uzyskać informację zwrotną jak w instytucji publicznej można poprawić komunikację i integrację 

między pracownikami. Tego typu rozwiązania z pewnością przyczynią się do zwiększenia świadomości 

deficytów kompetencyjnych, ale to dobrze, bo warto poznać niedoskonałości w sytuacji symulowanej, 

by w rzeczywistej uniknąć błędów i konfliktów. Podsumowując - komunikacja jest wyzwaniem, 

któremu trzeba stale się przyglądać i poświęcać czas na jej usprawnianie. Trzymam kciuki, byśmy 

wszyscy wrócili do możliwości częstszych spotkań bezpośrednich, ale też zachęcam, by integrować 

rozproszone zespoły przy użyciu akceptowalnych i wartościowych narzędzi, to z pewnością wpłynie 

pozytywnie nie tylko na efektywność pracy, ale przede wszystkim na większą samodzielność, 

motywację i poczucie współdziałania wszystkich pracowników organizacji. 

Paweł Trojanowski 

Filia WUP w Siedlcach 
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