
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

- dobre praktyki 
Komunikacja emplo 

Poradnik dla osób odpowiedzialnych za 
wewnętrzny proces wdrożenia emplo do 
organizacji. 
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Komunikacja emplo jako nowego narzędzia w firmie może zostać przeprowadzona na wiele 
sposobów. Ale żeby przyniosła spodziewane efekty powinna zostać dobrze przygotowana i 
skoordynowana. Ważne będzie odpowiednie jej dostosowanie do kultury organizacji.  

Warto zwrócić uwagę na spójność komunikatów na temat emplo, płynących od 
kluczowych managerów oraz od osób wprowadzających to narzędzie do firmy.  

Z naszego doświadczenia wynika, że warto wybrać jedną osobę, która będzie odpowiedzialna 
za przeprowadzenie kampanii komunikacyjnej.  

Najlepiej sprawdzi się osoba, która: 

• zna pracowników oraz strukturę firmy 
• ma zbudowaną wewnętrzną sieć kontaktów  
• rozumie specyfikę kultury organizacji, wie co się sprawdza w firmie a czego w 

komunikacji lepiej unikać  
• dostrzega korzyści wprowadzenia emplo, popiera ten pomysł 
• umie zachęcać, przekonywać do proponowanych rozwiązań 

 
Podpowiedź: 
W większości małych i średnich firm nie ma osoby, która zajmowałaby się wyłącznie 
komunikacją wewnętrzną. Przeważnie są jednak pracownicy, którzy pełnią taką rolę 
nieformalnie (często są to specjaliści z działu HR). 
 
 

 
To do: 
1) Wyłonienie osoby odpowiedzialnej za komunikację emplo w organizacji, ustalenie 

z nią zakresu odpowiedzialności i zaangażowania. 
2) Przekazanie wszystkich posiadanych informacji na temat emplo, założenie konta i 

włączenie w prace przygotowawcze. 
 
  

Krok 1 
Wybór szefa komunikacji emplo 
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Zdefiniowanie celów komunikacji – jakie efekty ma przynieść kampania? 

Każda firma samodzielnie definiuje cele kampanii komunikacyjnej, dobierając je do specyfiki 
firmy oraz dotychczasowych doświadczeń z wprowadzaniem nowych narzędzi.  

Przykładowe oczekiwania: 

è Pracownicy są poinformowani o emplo, posiadają informacje czym jest emplo i do 
czego może być przez nich wykorzystane 

è Pracownicy są pozytywnie nastawieni do emplo, widzą korzyści z jego wdrożenia 
è Wszyscy pracownicy dokonują pierwszego logowania do systemu w przeciągu dwóch 

– trzech dni od otrzymania zaproszenia 
è W emplo pojawiają się treści wprowadzane przez użytkowników innych niż 

Ambasadorzy 

 

Osoby komunikujące - kto, od kogo i w jakiej kolejności będzie otrzymywał 
informacje? 

W przypadku wprowadzania zmian najpopularniejszy i najprostszy sposób to komunikacja 
kaskadowa, w której bezpośredni przełożony informuje swój zespół.  

W przypadku wprowadzania emplo zachęcamy do bardziej rozbudowanej formuły kampanii, 
ale przełożeni powinni być poinformowani, jeszcze przed rozpoczęciem komunikacji w 
całej firmie.  

Szczególnie ważne wydaje się zadbanie o dobre zrozumienie decyzji o wdrożeniu emplo  na 
każdym szczeblu zarządzania. Jeśli przełożeni nie będą przekonani do narzędzia, ich 
pracownikom będzie trudno wykorzystać w pełni jego możliwości. 

 

  

Krok 2 
Stworzenie planu komunikacji 
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kampanii 
komunikacyjnej

przygotowanie 
komunikatów i 
materiałów 
wspierających

przekazanie 
informacji 
managerom

komunikacja do 
wszystkich 
pracowników

Narzędzia komunikacyjne – jaką drogą pracownicy zostaną poinformowani o emplo? 

Do wyboru mamy całe spektrum możliwości. Wszystko zależy od przyzwyczajeń, kultury 
organizacji, preferencji pracowników. Z doświadczenia wiemy, że kreatywność osób 
wdrażających emplo nie ma granic J  

Przykłady typów narzędzi: 
 

• Teasery (zapowiedzi – zagadki, mające zaciekawić bez ujawniania całości) 
• Plakaty, ulotki i naklejki informacyjne 
• Prezentacje 
• Ogłoszenia przy okazji oficjalnych spotkań 
• Specjalne spotkania z okazji wprowadzenia emplo 
• Roadshow w biurach regionalnych 
• Notki w dotychczasowych narzędziach komunikacyjnych 
• Maile, wewnętrzne newslettery 

Zanim uruchomimy emplo warto postawić na kilka tradycyjnie wykorzystywanych do 
komunikacji wewnętrznej narzędzi. Najważniejsze jest dotarcie z informacją do każdego 
pracownika. Jeśli do tej pory firma korzystała ze statycznego Intranetu, koniecznie musi się w 
nim znaleźć stosowna informacja z przekierowaniem do emplo. 

Materiały dodatkowe: 
W załączniku proponujemy różnorodne materiały wspierające komunikację wewnętrzną. Są to 
projekty plakatów i naklejek, które można wykorzystać w trakcie wdrażania emplo w firmie. 

 

Harmonogram – co, kto, kiedy? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
To do: 
Przygotowanie planu komunikacji z uwzględnieniem etapów, dat, osób odpowiedzialnych oraz 
dostępnych zasobów. 
Przygotowanie narzędzi komunikacyjnych. 

 
 
 
 

Krok 3 
Przekazanie informacji o emplo 
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Warto profilować komunikację, w zależności  od grupy, dla której  jest przeznaczona.  

Na tym etapie, o emplo wiedzą już prawdopodobnie kluczowe osoby w firmie oraz dział HR. 
Jeśli tak nie jest, powinni otrzymać informację w trybie indywidualnym! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proponujemy stworzenie osobnych treści dla każdej z grup. Komunikaty powinny zawierać 
odpowiedzi na główne pytania: 
	

• Czym jest emplo? 
• Dlaczego (po co?) firma wprowadza emplo? 
• Co jest główną potencjalną korzyścią jaką daje ich grupie emplo? 
• Od kiedy emplo będzie dostępne dla wszystkich pracowników? 
• Od czego zacząć? 
• Kogo mogą prosić o pomoc w obsłudze emplo lub dopytać w razie wątpliwości? 

 

Dla każdej z grup, odpowiednie będą inne narzędzia przekazu. 
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Komunikacja do managerów / managerów liniowych 
 

Managerowie mają kluczowy wpływ na późniejszą adopcję narzędzia. Jednocześnie 
wydają się być grupą, której z racji wielu zajęć oraz silniejszych przyzwyczajeń, trudniej się 
przekonać do codziennego używania emplo. 

Warto poświęcić czas na przekonanie ich do wykorzystania emplo, ponieważ to oni w 
największym stopniu: 

• Modelują zachowania pracowników (pracownicy idą za ich przykładem) 
• Wskazują kierunki, w których podąża firma  
• Budują kulturę organizacji 
• Są wyznacznikiem oczekiwań (np. jeśli manager nie jest zaangażowany w 

komunikację na emplo, jego zespół może dojść do przekonania, że nie jest to mile 
widziane) 

Najczęściej wybieraną formą komunikacji do managerów liniowych są spotkania z ogólną 
prezentacją narzędzia oraz dyskusja. 

Czynniki  wzmacniające przekaz: 

• Obecność prezesa firmy lub członka zarządu odpowiedzialnego za decyzję o 
wdrożeniu emplo 

• Pokazywanie szerszej perspektywy firmy (np. Enterprise Social Network jako 
odpowiedź na potrzeby związane z zarządzaniem osobami z pokolenia Y i Z, 
potrzeba utrzymania / zbudowania kultury organizacji mimo rozproszenia,…)  

• Mówienie o tym CO można zrobić dzięki emplo zamiast JAK to zrobić 
• Wskazywanie obszarów zarządzania, które mogą być wspierane poprzez emplo 
• Otwartość na pytania i wątpliwości 

 

Przykładowy plan komunikacji: 

è Zaproszenie na spotkanie na temat emplo (optymalnie wysłane przez kluczową w 
firmie osobę) 
 

è Spotkanie: 
o Prezentacja 
o Dyskusja 
o Informacja o planie komunikacji do pozostałych pracowników 

 
Materiały dodatkowe: 
W załączniku proponujemy przykładową prezentację, do wykorzystania w trakcie spotkań z 
managerami. 
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Komunikacja do ambasadorów 
 

Ambasadorowie są osobami, których zadaniem będzie przygotowanie emplo dla pozostałych 
użytkowników, tak by pracownicy logujący się po raz pierwszy mogli zobaczyć żywy i aktualny 
strumień informacji. Druga ważna rola ambasadorów to reprezentowanie emplo wobec 
pozostałych pracowników, odpowiadanie na pytania oraz pomoc innym w zakresie 
użytkowania emplo.  

Podpowiedź: 
O zadaniach i celach dla Ambasadorów można przeczytać więcej w części poradnika 
dotyczącej budowania kontentu.  

 

Czynniki, wzmacniające przekaz: 

• Umocowanie w roli, wskazanie tej roli jako wyróżnienia 
• Pokazywanie szerszej perspektywy firmy (np. Enterprise Social Network jako 

odpowiedź na potrzeby związane z zarządzaniem osobami z pokolenia Y i Z, potrzeba 
utrzymania / zbudowania kultury organizacji mimo rozproszenia,…)  

• Jasne komunikowanie odpowiedzialności i oczekiwań 
• Zdefiniowanie konkretnych celów i terminów realizacji dla każdego z Ambasadorów 

(np. założenie grup, wypełnienie bazy wiedzy, zweryfikowanie struktury, założenie 
ankiety,…) 

• Mówienie o tym CO jest możliwe, ale także dość szczegółowo o tym JAK wykonać 
poszczególne czynności w emplo 

• Otwartość na pytania, zastrzeżenia i wątpliwości 
 
Przykładowy plan komunikacji: 

è Pierwsze spotkanie wewnętrzne na temat emplo 
o Wprowadzenie do tematu – czym jest emplo 
o Propozycja roli Ambasadora, mówienie oczekiwań wobec tej roli i 

odpowiedzialności za zadania 
o Prośba o deklarację dotyczącą przyjęcia (bądź odrzucenia) roli Ambasadora 
o Podkreślenie poufności informacji do czasu oficjalnej komunikacji dla 

wszystkich pracowników (opcjonalnie) 
è Szkolenie (około 3 – 4 godziny) 

o Praktyczne przejście przez podstawowe funkcjonalności profilu osobistego 
emplo 

è Spotkanie projektowe z Ambasadorami 
o Podział zadań pomiędzy poszczególnych Ambasadorów 

 
Materiały dodatkowe: 
W załączniku proponujemy przykładową prezentację oraz scenariusz szkolenia dla 
Ambasadorów.  
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Komunikacja do wszystkich pracowników 
 

Komunikacja do wszystkich pracowników, jest tą częścią kampanii, w której zachęcamy do 
najbardziej kreatywnego podejścia i wykorzystania różnorodnych możliwości. Zbudowanie 
pozytywnych skojarzeń z emplo pomoże zachęcić pracowników do eksperymentowania z 
możliwościami narzędzia. 

Kluczem do zwiększenia adopcji jest skupienie się na użytkownikach końcowych 
i pokazaniu korzystnego wpływu emplo na ich codzienną pracę i efektywność.  
Emplo to poważne narzędzie biznesowe, które może zapewnić firmie przewagę konkurencyjną 
(np. poprzez przyśpieszenie czasu realizacji zadań i rozwiązywanie problemów organizacji). 
Korzyści biznesowe, poprawienie wydajności są istotne dla zarządu i kierowników - 
pozostałych pracowników mogą mniej pociągać a nawet stworzyć wizję kolejnego „super 
narzędzia”, które przyniesie tylko utrudnienia. Dla większości pracowników liczy się po 
prostu użyteczność na co dzień. Dlatego komunikowanie emplo powinno być 
skoncentrowane na indywidualnych korzyściach dla końcowych użytkowników, czyli np. 
pokazaniu jak dzięki emplo mogą zwiększyć wygodę pracy, korzystać z pomocy 
i doświadczenia innych. 
 
Zasada jest prosta - jeśli pracownicy widzą konkretne korzyści dla siebie, łatwiej im przyjąć 
nowe rozwiązania. 
 

Czynniki, które wzmacniają przekaz: 

• Wywołanie efektu zaciekawienia, zainteresowania 
• Wywołanie pozytywnych emocji powiązanych z emplo 
• Pokazanie korzyści indywidualnych każdego pracownika, wynikających z używania 

emplo 
• Jasna informacja, że emplo jest systemem firmowym i ma za zadanie wspierać cele 

firmy 
• Poparcie przełożonych, spójny przekaz z pozostałą komunikacją 
• Nadanie logowaniu do emplo istotnego wymiaru 
• Ogłoszenie konkursu wzmacniającego obecność pracowników na emplo i jego 

potencjalną atrakcyjność 
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Przykładowy plan komunikacji: 
 

è Elementy teaserowe 
o Wprowadzenie komunikatów zaciekawiających pracowników, ale nie 

ujawniających nazwy samego narzędzia  
(np. plakaty z hasłami typu „już za chwilę…”, ciastka z wróżbą z tekstami 
związanymi z angażującą komunikacją i rozwojem, datownik odliczający dni do 
„dnia zero”…) 
 

è Spotkanie inauguracyjne (dzień przed wysłaniem wszystkich zaproszeń do systemu) 
o Ogłoszenie decyzji o wprowadzeniu emplo (optymalnie przy uczestnictwie 

kluczowego managera) 
o Wyjaśnienie do czego będzie służyć emplo w organizacji i CO można dzięki 

niemu zrobić (dostosowane do uprawnień nadanych pracownikom w emplo) 
o Wskazanie Ambasadorów, podkreślenie ich roli, podziękowanie za 

dotychczasowe zaangażowanie i skierowanie do nich w razie pytań 
o Informacja o terminie, w którym pracownicy otrzymają zaproszenie do 

logowania 
o Wskazanie, które dotychczasowe procesy przejmuje emplo (np. od początku 

przyszłego tygodnia wszystkie wnioski urlopowe będą zgłaszane do emplo,…) 
o Dyskusja, pytania,… 
o Ogłoszenie konkursu (np. „przedstaw swój zespół na emplo” gdzie prosimy o 

zrobienie stylizowanego, śmiesznego,… zdjęcia zespołu i wstawienie go w 
miejscu do tego przeznaczonym na emplo). Omówienie regulaminu oraz 
nagrody. 
 

è Kampania zachęcająca do zalogowania się w emplo  
o plakaty, naklejki… wszystko co przypomina o tym by się zalogować 
o prośba do managerów o przypomnienie pracownikom o logowaniu i 

zaprzyjaźnieniu się z emplo 
o stały kontakt z Ambasadorami, włączanie ich w kampanię 

 
Materiały dodatkowe: 
W załączniku proponujemy przykładową prezentację na spotkanie z pracownikami. 
Zapraszamy także do skorzystania z gotowych (ale edytowalnych) wzorów plakatów. 
Pomocne informacje i pomysły na zwiększanie poziomu logowania można znaleźć w części 
poradnika poświęconemu ADOPCJI narzędzia. 

 
To do: 
Realizacja zaplanowanej kampanii. Stopniowe poinformowanie wszystkich pracowników o 
wprowadzeniu emplo. Śledzenie statystyk logowań w celu weryfikacji osiągnięcia założonych 
celów. 


