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Krótkie przypomnienie 
obecnej sytuacji…



© Bartosz Grucza

Świat się zmienia na naszych oczach
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Integracja zarządzania projektami i zarządzania zmianą
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Wyzwania
w zarządzaniu zmianą



Fazy nastawienia do zmiany
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Faza wyparcia

Zarządzanie zmianą

Typowe myśli:

„Tak naprawdę to jeszcze nic nie wiadomo, co z tej zmiany wynika”

„Wszystko rozejdzie się jeszcze po kościach”

„Jednego prezesa przeżyłem, to i kolejnego przeżyję”

„Właściwie ta zmiana mnie nie dotyczy”

„Chcę po prostu robić to, co do mnie należy”

Typowe uczucia:

Brak świadomości doznawanych emocji

Podświadome obawy, strach

Typowe zachowania:

Wykonywanie dotychczasowych działań niezwiązanych ze zmianą

Ignorowanie inicjatyw wynikających ze zmiany

Unikanie rozmów na temat zmiany

© Sławomir Błaszczak i Krzysztof Pimpicki
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Faza oporu

Typowe myśli:

„Kto wymyślił tak bezsensowną zmianę”

„Jestem przeciwny tej zmianie”

„Dlaczego wprowadzają tą zmianę w tak głupi sposób”

„Obawiam się, że nic już nie będzie jak dawniej”

Typowe uczucia:

Złość, irytacja, rozdrażnienie, agresja

Strach, obawy, niepewność

Typowe zachowania:

Podburzanie innych

Krytyka, obiekcje

„Włoski strajk”

Pokazywane złych stron zmiany

Zarządzanie zmianą

© Sławomir Błaszczak i Krzysztof Pimpicki

9



Faza prób

Typowe myśli:

„Chyba najgorsze mamy już za sobą”

„Jak sobie poradzę w tej sytuacji”

„Nie jestem pewien, czy ta zmiana przyniesie korzyści”

„Ta cała zmiana wygląda lepiej niż się wydawało na początku”

Typowe uczucia:

Niepewność

Ekscytacja

Typowe zachowania:

Podejmowanie prób, eksperymentowanie

Uczenie się nowych zachowań, rozwijanie nowych umiejętności

„Dwa kroki do przodu, krok do tyłu”

Zarządzanie zmianą

© Sławomir Błaszczak i Krzysztof Pimpicki
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Faza adaptacji

Typowe myśli:

„Znów czuję satysfakcję z pracy”

„Nie chciałbym wrócić do stanu sprzed zmiany”

„Jestem zadowolony, że sprostałem wymaganiom, jakie niosła ze sobś ta zmiana”

„Czuje, że w nowych warunkach pracuję efektywnie”

Typowe uczucia:

Spokój

Zadowolenie

Entuzjazm

Typowe zachowania:

Poszukiwanie nowych rozwiązań, ulepszanie

Efektywne wykonywanie obowiązków

Dobra praca zespołowa

Zarządzanie zmianą

© Sławomir Błaszczak i Krzysztof Pimpicki
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Jak usprawnić osobisty proces przechodzenia przez zmianę

1. Uświadom sobie, czego się obawiasz

2. Zbieraj informacje na temat zmiany

3. Wyobraź sobie przyszłość

4. Próbuj zastosować nowe rozwiązania

5. Ucz się i wyciągaj wnioski

Objawy silnych emocji w oporze

Wyzwiska i przekleństwa

Zadawanie pozornych pytań

Wydawanie poleceń

Wymówki i pretensje

Ironia

Wskazywanie na czyny, do których skłaniają przeżywane emocje

Zarządzanie zmianą

© Sławomir Błaszczak i Krzysztof Pimpicki
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Wspieranie innych w przechodzeniu przez fazy zmiany

Krok 1 – przejście z fazy wyparcia do oporu

1. Dostarczaj informacji – czego wymaga sytuacja zmiany, jaka role pełni w niej dana osoba

2. Określaj terminy na konkretne działania wynikające ze zmiany

3. Traktuj oznaki oporu jako naturalne sygnały przejścia do kolejnej fazy

Krok 2 – przejście z fazy oporu do prób

1. Okazuj zrozumienie dla negatywnych reakcji – dużo słuchaj!

2. Zachęcaj pracownika, aby spróbował – zadawaj pytania „ku przyszłości”

3. Pomóż pracownikowi dostrzec pozytywne aspekty zmiany

Krok 3 – przejście z fazy prób do adaptacji

1. Wspieraj pracownika – wciąż może cofnąć się do oporu

2. Pomagaj mu rozwijać nowe umiejętności

3. Określaj zadania, w których potrzebuje twojego wsparcia oraz takie, w których może być samodzielny

© Sławomir Błaszczak i Krzysztof Pimpicki
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Postrzeganie zmiany: „dolina rozpaczy ”, krzywa Kübler-Ross.

© Bartosz Grucza
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Postrzeganie zmiany: „dolina rozpaczy”

Każda zmiana powoduje początkowo utratę produktywności 

kompensowaną przyszłymi efektami

Produktywność 

Użytkowników

RealizacjaKoncepcja

Zmiana

Po uruchomieniu

czas

© Bartosz Grucza
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Kiedy zarządzanie zmianą jest potrzebne?

Niska Wysoka

ZŁOŻONOŚĆ 

TECHNICZNA

ZŁOŻONOŚĆ 

SPOŁECZNA

Niska

Wysoka

Potrzeba 

zarządzania 

zmianą

Typ 1

Technicznie złożone, 

lecz niewiele 

aspektów 

społecznych

i ludzkich

Typ 3

Społecznie wrażliwe

i technicznie złożone 

– wpływające

na strukturę, 

interakcje

w organizacji, kulturę, 

etc.

Typ 0

Niewielka 

zmiana

Typ 2

Trudności związane

z aspektami 

społecznymi, ludzkimi

i podziałem władzy

w strukturze firmy

© Bartosz Grucza
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Model 8 kroków
J.P. Kottera - założenia



8 etapowy proces prowadzący do udanej 

zmiany według J.P.Kottera - istota

Krok 1: Wzbudź potrzebę zmiany

Krok 2: Stwórz zespoły przewodzące zmianom

Krok 3: Zdefiniuj wizję zmiany

Krok 4: Komunikuj i mobilizuj, aby zdobyć zaangażowanie

Krok 5: Sprzyjaj działaniu

Krok 6: Zadbaj o „małe sukcesy”

Krok 7: Nie przestawaj

Krok 8: Spraw by zmiana się utrzymała
© Bartosz Grucza
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8 etapowy proces prowadzący do udanej 

zmiany według J.P.Kottera - zasady

Zasady modelu Kottera:

⚫ Każdy krok jest niezbędny

⚫ Proces jest dynamiczny

⚫ Niektóre kroki mogą się nakładać i być realizowane równocześnie

⚫ Zmiana jest procesem iteracyjnym

© Bartosz Grucza
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© Bartosz Grucza
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8 etapowy proces prowadzący do udanej 

zmiany według J.P.Kottera – dwa podejścia

© Bartosz Grucza

Analiza-Myśl-Zmiana Widzenie-Czucie-Zmiana
1. Dostarczyć ludziom analiz.

Informacja jest rozpowszechniana i analizowana, 

tworzone są raporty, prezentacje na temat 

problemów, rozwiązań, postępu w rozwiązywaniu 

pilnych kwestii, współpracy zespołowej, 

komunikacji, opóźnień tempa działań lub innych 

kluczowych problemów w ramach ośmiu kroków.

1. Pomóc ludziom dostrzec.

Zwrócenie uwagi, dramatyczne sytuacje są 

kreowane aby pomóc innym zwizualizować 

problemy, rozwiązania, lub postęp w 

rozwiązywaniu samozadowolenia, strategię, 

wzmocnienie lub inne kluczowe problemy w 

ramach ośmiu kroków

W konsekwencji… W konsekwencji…

2. Dane i analizy wpływają na to jak 

myślimy.

Informacja i analizy zmieniają myślenie ludzi. 

Pomysły niespójne z konieczną zmianą są 

porzucane lub modyfikowane.

2. Dostrzeżenie czegoś nowego pobudza 

emocje.

Wizualizacje dostarczają użytecznych pomysłów, 

które trafiają do ludzi na głębszym poziomie niż 

poziom myślenia. Wywołują one reakcję, która 

redukuje emocje blokujące zmianę oraz pobudza 

te emocje, które wspierają zmianę.

3. Nowy sposób myślenia zmienia 

zachowania lub wzmacnia zmienione 

zachowania.

3. Pomysły zabarwione emocjami zmieniają 

zachowania lub wzmacniają zmienione 

zachowania.
21



Model 8 kroków
J.P. Kottera - kroki



© Bartosz Grucza
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Krok 1:

Increase urgency

Wzbudź potrzebę zmiany



Skuteczne…

● Pokazywanie innym potrzeby zmian 

w „atrakcyjny” sposób

● Pokazywanie innym „zewnętrznych” 

dowodów na to, że zmiana jest 

konieczna

● Poszukiwanie tanich i prostych 

sposobów na radzenie sobie 

z „samozadowoleniem”

● Nie ignorowanie przejawów 

strachu, złości: pojawiają się one 

nawet w najlepszych organizacjach 

Nieskuteczne… 

⚫ Koncentrowanie się jedynie na 

racjonalnym aspekcie zmiany i 

ignorowanie uczuć oraz emocji

⚫ Zaniedbywanie kroku 1 (budowania 

potrzeby zmiany) i przeskakiwanie od 

razu do etapu tworzenia rozwiązań

⚫ Wiara w to, że jeżeli nie pojawi się 

kryzys, „pożar” do gaszenia, to zmiany 

jakoś pójdą

⚫ Myślenie, że jeżeli nie jest się prezesem 

nie można nic zmienić ani osiągnąć w 

organizacji

© Bartosz Grucza
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Krok 1:

Increase urgency

Wzbudź potrzebę zmiany



Krok 2:

Build guiding teams
Stwórz zespoły przewodzące zmianom

© Bartosz Grucza
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© Bartosz Grucza

Zaangażowanie pracowników:
• Zaangażowani 29%

• Niezaangażowani 55%

• Aktywnie niezaangażowani 16%
Badania Instytutu Gallupa przeprowadzone na próbie 1 000 000 pracowników w USA

Różne stopnie zaangażowania pracowników w zmiany:

1. Świadomość

2. Zrozumienie

3. Wspieranie

4. Pomoc

5. Aktywne zaangażowanie

6. Lider zmiany

26

Krok 2:

Build guiding teams
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Krok 2:

Build guiding teams
Stwórz zespoły przewodzące zmianom

© Bartosz Grucza

Dlaczego liderzy zmian są tak ważni:

• Podnoszą prawdopodobieństwo sukcesu i redukują ryzyko porażki projektu

• Przyspieszają realizację projektu

• Scalają grupę projektową

• Potrafią zmniejszyć opór i zapewnić zaangażowanie

• Są w stanie równoważyć korzyści biznesowe z korzyściami osobistymi

• Umieją zapewnić, by ci których dotknęła zmiana czuli się włączeni z prace i zaangażowani

• Dbają o rozwój współpracowników

• Nadają impet zmianom, szczególnie w trudnych momentach

• Umieją dbać o postrzeganie i pozycję projektu - promować projekt w organizacji

• Są w stanie budować i podtrzymywać zaufanie wszystkich zaangażowanych grup

27



Krok 2:

Build guiding teams
Stwórz zespoły przewodzące zmianom

© Bartosz Grucza

Cechy lidera zmian:

• Komunikatywny

• Szczery

• Charyzmatyczny

• Umiejący podejmować decyzje

• Realista

• Godny zaufania

• Poważany

• Empatyczny

• …

28



Krok 2:

Build guiding teams
Stwórz zespoły przewodzące zmianom

© Bartosz Grucza

Zadania lidera zmian:

• Być autorem i gwarantem wiarygodnej wizji przed ludźmi

• Utwierdzić w przekonaniu o sukcesie wszystkie grupy interesu

• Zagwarantować, że zmiana ma profesjonalny charakter której nadrzędnym celem jest 

dobro organizacji

• Zbalansować korzyści dla firmy z korzyściami dla ludzi

• Należycie przygotować oprawę projektu (przejrzysty plan)

• Mobilizować grupy biznesowe odpowiedzialne za poszczególne części projektu i 

zapewnić na ich czele najlepszych ludzi

• Zagwarantować efektywny plan komunikacji i nadzorować jego działanie

• Komunikować, komunikować, komunikować najlepiej bezpośrednio

• Porwać serca i umysły kadry średniego szczebla

• Ustanowić wskaźniki i kontrolować efekty zmiany

• Mieć na uwadze cele biznesowe organizacji - zmiana ma im służyć a nie je zastąpić

• Na bieżąco rozwiązywać pojawiające się problemy

• Zagwarantować, że zmiana jest ciągła i postępuje tak szybko jak to tylko możliwe 29



Krok 2:

Build guiding teams
Stwórz zespoły przewodzące zmianom

© Bartosz Grucza

Kluczowe kompetencje i atrybuty zespołu przewodzącego zmianom:

Kompetencje i atrybuty Kwestie do ustalenia

Siła i wpływ Kto spośród menedżerów wyższego szczebla powinien znaleźć się w zespole przewodzącym 

zmianie aby zmiana zakończyła się sukcesem?

Czy przedstawiciele każdej głównej grupy interesariuszy, na którą zmiana będzie miała wpływ 

zostali uwzględnieni w zespole przewodzącym zmianie ?

Czy mogą oni wystarczająco wpłynąć na innych w organizacji?

Przywództwo Czy zespoły mają w swoim składzie wystarczająco dobrych liderów aby być w stanie 

poprowadzić proces zmiany?

Różnorodność Czy członkowie zespołu reprezentują wystarczająco szeroki wachlarz perspektyw i dyscyplin do 

podejmowania dobrych decyzji?

Wiedza ekspercka Czy potencjalni członkowie zespołów posiadają wymaganą wiedzę fachową?

Jeśli nie, to czy mają dostęp do innych osób z wymaganą wiedzą ekspercką?

Wiarygodność Czy są w organizacji osoby, które powinny znaleźć się w zespole przewodzącym zmianie ze 

względu na wiarygodność i szacunek jakim się cieszą w organizacji?

D.S.Cohen, The Heart of Change Field Guide, Harvard Business School Press 2005
30



Krok 2:

Build guiding teams
Stwórz zespoły przewodzące zmianom

Skuteczne…

● Pokazywanie entuzjazmu 

i zaangażowania, aby pozyskać 

innych dla zmian

● Modelowanie pracy zespołowej 

poprzez budowanie zaufania

● Strukturalizowanie spotkań 

zespołu, aby zminimalizować 

poczucie frustracji i zwiększyć 

zaufanie

Nieskuteczne… 

⚫ Przeprowadzanie zmian „indywidualnie”, 

przez jedną bądź kilka osób

⚫ Tworzenie skomplikowanych, 

nieelastycznych struktur i procedur

⚫ Uleganie złym nastrojom, pesymizmowi, 

„naciskom”

© Bartosz Grucza
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Krok 3:

Get the vision right

Zdefiniuj wizję zmiany

© Bartosz Grucza

Chcę abyś znalazł jakiś świetny, innowacyjny sposób

aby robić dokładnie to samo co robimy od 25 lat

32



© Bartosz Grucza

Etapy tworzenia
Przeprowadzenie całościowej analizy organizacji, w tym określenie:

▪ aktualnego znaczenia problemów

▪ możliwości powstania następnych problemów jeśli obecne nie zostaną rozwiązane

▪ zakresu zmian jakie są potrzebne

Analiza czynników wpływających na wdrożenie zmian:
▪ kto będzie przeciwny zmianom?
▪ kto posiada informacje potrzebne do zmian?
▪ jaka jest pozycja inicjatora zmian

(władza, zaufanie, model komunikacji)?

Wybór strategii zmian:

▪ co musi być zrobione?

▪ przez kogo?

▪ w jakiej sekwencji?

▪ w jakim czasie? Matryca logiczna 33

Krok 3:

Get the vision right

Zdefiniuj wizję zmiany



Skuteczne…

● Próby zobaczenia – dosłownie – różnych 

scenariuszy przyszłości

● Wizje, które są tak jasne i oczywiste, że 

można je pokazać w minutę na 1 kartce 

papieru

● Wizje, które są przejmujące (np. takie jak 

zobowiązania względem klientów, 

użytkowników, pracowników)

● Strategie, które są w stanie uczynić z wizji 

rzeczywistość

● Zwracanie szczególnej uwagi na kwestie 

związane z szybkością wprowadzania 

zmian

Nieskuteczne… 

⚫ Założenie, że logiczne plany i odpowiednio 

ustawione budżety same spowodują zmiany 

zachowań u ludzi

⚫ Zbyt analityczne podejście do wizji

⚫ Wizje skoncentrowane tylko na kosztach, które 

mogą zwiększać poziom niepewności, 

powodować strach 

i zniechęcenie

© Bartosz Grucza
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Krok 3:

Get the vision right

Zdefiniuj wizję zmiany



© Bartosz Grucza

Wiem, że to zabrzmi głupio… a co gdybyśmy

po prostu porozmawiali z pracownikami?

35

Krok 4:

Communication for buy-in
Komunikuj i mobilizuj, aby zdobyć zaangażowanie



© Bartosz Grucza

Statystyka postaw w sytuacji zmian

36
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Krok 4:

Communication for buy-in
Komunikuj i mobilizuj, aby zdobyć zaangażowanie

© Bartosz Grucza

Statystyka postaw w sytuacji zmian
Postawy w procesie zmian - pierwsze 16%:

Innowatorzy - ochoczo wypróbowują nowe pomysły i wynalazki. To zainteresowanie powoduje, że mają szeroki krąg znajomych z różnych 

środowisk. Mimo sporych dystansów (geograficznych, społecznych, kulturowych) są w stanie budować między sobą przyjaźnie i trwałe

znajomości. Żeby być innowatorem trzeba:

– Dysponować wystarczającymi środkami finansowymi

– Posiadać i umieć zastosować w praktyce wiedzę specjalistyczną

– Radzić sobie z większym niż średni, poziomem niepewności

Wcześni adaptatorzy – są bardziej związani ze swoja społecznością lokalną niż innowatorzy. Często pełnią role przywódców lub opiniotwórców 

w swoich środowiskach. Stanowią źródło informacji o nowościach, zanim reszta postanowi wypróbować nowy pomysł „na własnej skórze”. 

Efektywnie, acz subtelnie wykorzystują nowe pomysły i rozwiązania adaptując je do swoich potrzeb

Postawy w procesie zmian - środkowe 68%:

Wczesna większość - adaptują nowe pomysły i technologie troszkę szybciej niż przeciętna osoba. Mają częste interakcje ze swoimi 

rówieśnikami, ale rzadko pełnią role przywódcze. Stanowią ważne ogniwo między drobną garstką ludzi, którzy już zaimplementowali nowy 

pomysł, a resztą-większością, która jeszcze się waha. Mimo wstępnych prób stosowania nowego pomysłu, potrzebują więcej czasu, by

zaadaptować go całkowicie

Późna większość - Nie zastosują nowego rozwiązania, technologii, pomysłu dopóki nie uczyni tego zdecydowana większość. Można ich

przekonywać o użyteczności nowego podejścia, jednak i tak potrzebują potwierdzenia większej części społeczności, by zacząć stosować je w 

praktyce.

Postawy w procesie zmian - ostatnie 16%:

Spóźnieni - stanowią ostatnią grupę na drodze nowego pomysłu. Nie mają wpływu na podejmowane decyzje. Najczęściej mają konserwatywne 

poglądy i postępują tak się „od zawsze postępowało”. Najczęściej mają kontakt z osobami, które podobnie jak oni wyznają tradycyjne wartości. 37
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Statystyka postaw w sytuacji zmian

•Często 

pełnią role 

przywódcze

•Stanowią 

wzór dla 

reszty

•Dostosowuj

ą nowe 

pomysły do 

siebie

•Są źródłem

informacji

•Otwarci na 

nowe

•Kontakty w 

różnych 

środowiskac

h

•Dobrze 

działają w 

warunkach 

niepewności

•Outsiderzy

•Stosują to 

„co jest 

modne”

•Pełnią rolę 

„łączników”

•Promują 

„sobą” nowy 

pomysł

•Przyswajają 

nowy 

pomysł, 

kiedy jest on 

całkowicie 

sprawdzony i 

bezpieczny

•Postępują 

tak, jak 

większość

•Konformizm

•Wyznają 

tradycyjne 

wartości

•Nie lubiący 

zmian i 

broniący się 

przed nimi

•Zamknięci 

we własnym 

kręgu

Innowatorzy Wcześni

Adaptatorzy

Wczesna

Większość

Późna

Większość

Spóźnieni

Zmiana
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Krok 4:

Communication for buy-in
Komunikuj i mobilizuj, aby zdobyć zaangażowanie



© Bartosz Grucza

Celem komunikacji zmiany jest dotarcie z właściwym przekazem do każdej ze 

wskazanych wcześniej grup pracowników i przekonanie ich o tym, że:
MUSIMY się zmienić (zmiana jest konieczna)

CHCEMY się zmienić (zmiana jest potrzebna i przyniesie korzyści)

POTRAFIMY się zmienić (mamy odpowiednie zasoby tj. ludzi, pieniądze, czas, 

profesjonalne wsparcie; możemy się nauczyć nowych sposobów działania)

Miernikiem dobrej komunikacji jest szybka i obserwowalna

ZMIANA ZACHOWAŃ
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Krok 4:

Communication for buy-in
Komunikuj i mobilizuj, aby zdobyć zaangażowanie



Skuteczne…

● Komunikowanie w sposób prosty, 

oddziałujący na emocje, nie 

skomplikowany ani technokratyczny

● Odrobienie pracy domowej - zanim się 

zacznie komunikować: zrozumienie co 

ludzie czują

● Mówienie głośno o emocjach, które 

towarzyszą procesowi zmian: 

niepewności, zagubieniu, złości, braku 

zaufania

● Oczyszczenie kanałów komunikacji ze 

śmieci, które mogą zakłócić przekaz

● Stosowanie innowacyjnych sposobów 

przekazywania informacji

Nieskuteczne… 

⚫ Brak komunikacji lub zbyt słaba 

komunikacja 

⚫ Komunikowanie w taki sposób, jak 

gdyby jedynym celem było 

PRZEKAZANIE informacji

⚫ Przypadkowe wzbudzanie cynizmu 

przez działanie wbrew wysyłanym 

komunikatom

© Bartosz Grucza
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Krok 4:

Communication for buy-in
Komunikuj i mobilizuj, aby zdobyć zaangażowanie



Krok 5:

Enable action

Sprzyjaj działaniu

© Bartosz Grucza

A co gdybyśmy nic nie zmieniali… 

i po prostu zdarzyłby się jakiś cud?
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© Bartosz Grucza

Edukacja i komunikacja Pokazanie osób dotkniętych logiką 

zmiany

np. Caterpillar często kształci w 

zakresie zarządzania zmianą

Partycypacja Uczestnictwo w procesie decyzyjnym 

zmniejsza opór

np. 3M zachęca pracowników do 

udziału w wydarzeniach dotyczących 

zmiany

Budowanie wsparcia i 

zaangażowania

Doradztwo, terapia lub kształcenie 

nowych kompetencji

np. GM dostarcza pakiet relokacyjny 

i szkolenia w trakcie zamykania 

fabryk

Budowanie pozytywnych relacji Ludzie są bardziej przychylni 

zmianom jeśli ufają kierownikom

np. Częste odwiedzanie 

podwładnych

Wdrażanie zmiany zgodne z 

zasadami fair play

Bycie spójnym i szanowanie 

procedur

np. Spełnianie obietnic

Manipulacja i kooptacja Zastosowanie propagandy by 

pozyskać chętnych do współpracy 

np. GM przekonuje związki obiecując 

pracownikom benefity

Wybieranie ludzi, którzy akceptują 

zmianę

Zatrudnianie w pierwszej kolejności 

ludzi, którzy lubią zmiany

np. GM wymienia 12 spośród 14 

kierowników wyższego szczebla w 

trakcie restrukturyzacji

Wymuszanie Naciski i siłowe rozwiązania np. Siła perswazji
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Krok 5:

Enable action

Sprzyjaj działaniu



Skuteczne…

● Dzielenie się swoimi doświadczeniami z procesu 

zmian przez pracowników, którzy przechodzili już 

przez taki proces 

i „przetrwali”

● Systemy motywacji (nie tylko finansowe), które 

wspierają postawy optymistyczne i inspirują do 

działania

● Informacja zwrotna, która pomaga pracownikom 

podejmować decyzje związane z wizją zmian

● Wyposażenie kierowników w nowe narzędzia, 

poprzez danie im nowych ról i odpowiedzialności, 

które będą wymagać od nich zmiany postaw i 

zachowań

Nieskuteczne… 

⚫ Ignorowanie przełożonych, którzy 

blokują swoich pracowników przed 

aktywnym udziałem w procesie zmian

⚫ Rozwiązywanie „problemu szefa” 

poprzez odebranie mu władzy i 

oddanie jej w ręce jego pracowników

⚫ Próby rozwiązania problemów 

wszystkich barier jednocześnie

⚫ Poddawanie się pesymizmowi i 

strachowi

© Bartosz Grucza
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Krok 5:

Enable action

Sprzyjaj działaniu



Krok 6:

Create short-term wins

Zadbaj o „małe sukcesy”

© Bartosz Grucza

Zamiast ryzykować coś nowego,

kontynuujmy bezpiecznie

powolne odchodzenie w nicość…
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Krok 6:

Create short-term wins

Zadbaj o „małe sukcesy”

Szybkie wyniki (quick wins) i małe sukcesy:

● służą jako szybka informacja zwrotna dla kierownictwa 

firmy w zakresie trafności ich wizji i strategii

● dają tym, którzy ciężko pracują nad wdrożeniem 

zmian, dodatkową energię i motywację do działania

● pomagają uwierzyć i zaangażować się tym, którzy do 

zmian podchodzą sceptycznie

● odbierają władzę i argumenty cynikom

© Bartosz Grucza
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Krok 6:

Create short-term wins

Zadbaj o „małe sukcesy”

Skuteczne…

● Prowadzenie działań, które przynoszą bardzo 

szybkie rezultaty

● Sukcesy i wyniki, które są widoczne dla wielu 

● Sukcesy, które adresują sferę emocjonalną i 

przyczyniają się do zmniejszenia oporu przed 

zmianą

● Sukcesy, które działają na tych „na górze”, którzy 

dzięki temu będą bardziej wspierać nas w procesie 

zmian

● Sukcesy, których osiągnięcie nie wymaga 

znacznych nakładów finansowych, 

skomplikowanych sposobów i narzędzi – nawet 

jeżeli w obliczu WIELKIEJ WIZJI wydają się mało 

znaczące

Nieskuteczne… 

⚫ Rozpoczynanie kilkudziesięciu 

projektów na raz

⚫ Osiąganie i pokazywanie 

pierwszych sukcesów zbyt 

późno

⚫ Naciąganie rzeczywistości

© Bartosz Grucza
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● Utrzymuj nieustanną potrzebę zmian

● Adresuj coraz trudniejsze kwestie i problemy

● Zachowaj umiar

Krok 7:

Don’t let-up

Nie przestawaj

© Bartosz Grucza

Kultura organizacyjna zjada zmianę na śniadanie, 

obiad i kolację…

nie zostawiaj jej więc bez opieki
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Skuteczne…

● Agresywne podejście do pozbywania 

się pracy, która nie pozwala skupić się 

na priorytetach: usuwanie zadań, które 

miały znaczenie w przeszłości, ale nie 

po wprowadzeniu zmian, delegowanie 

zadań na niższe poziomy w organizacji

● Ciągłe poszukiwanie sposobów na 

utrzymywanie potrzeby zmian

● Wykorzystywanie nowych sytuacji, aby 

rozpocząć nową falę zmian

● No i jak zwykle: pokazywanie, 

pokazywanie, pokazywanie…

Nieskuteczne… 

⚫ Tworzenie sztywnego planu 

wieloletniego

⚫ Przekonywanie siebie, że już 

wszystko wdrożyliśmy

⚫ Przekonywanie siebie, że można 

wdrożyć zmiany organizacyjne bez 

konfrontowania pewnych zachowań –

politycznych i biurokratycznych

⚫ Praca tak ciężka i żmudna, że po 

jakimś czasie wykańczasz się i 

wypalasz fizycznie i psychicznie

© Bartosz Grucza
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Krok 7:

Don’t let-up

Nie przestawaj



Krok 8:

Make it stick

Spraw by zmiana się utrzymała

© Bartosz Grucza

Lista kontrolna skuteczności podtrzymywania zmiany:

Wskaźniki zmian zachowań Wskaźniki braku zmiany zachowań

U liderów zmiany poszukuje się porady i zaangażowania. Liderzy zmiany są krytykowani.

Efekty zmiany są wykorzystywane do oceny jak najlepiej można usprawnić 

bądź kontynuować działania.
Korzyści wynikające ze zmiany są kwestionowane lub deprecjonowane.

Kładzie się nacisk na to, co wymaga poprawy, dostosowania czy ponownej 

analizy.

Nacisk kładziony jest na to, co może być kontynuowane i utrzymane w 

dotychczasowej formie.

Występuje koncentracja na sukcesach i procesie uczenia. Uwaga koncentruje się na kosztach i wyrzeczeniach.

Więcej decyzji jest podejmowanych w zgodzie z wizją i otoczeniem 

rynkowym. 

Więcej decyzji jest podejmowanych na bazie przeszłych sukcesów i starych 

praktyk.

Stare zachowania i tradycje są wykorzystywane do opisu jak rzeczy się  

zmieniły.
Stare wzorce zachowań i tradycje są wykorzystywane do racjonalizacji błędów 

i usprawiedliwiania nowych decyzji.

Ludzie dążą do zrozumienia co powinni robić i co jest od nich wymagane 

aby być skutecznym w nowym otoczeniu.

Ludzie działają w taki sposób, który im lub innym gwarantował skuteczność w 

przeszłości.

Liderzy i promotorzy zmiany zyskują większe wpływy. Oponenci zmiany zdobywają coraz więcej uwagi i posłuchu.

Liderzy i promotorzy zmiany znajdują wsparcie i środki na kontynuowanie 

zmiany.
Wzrasta frustracja wśród liderów zmiany.

Osoby na wysokich stanowiskach zaczynają opuszczać organizację lub 

oddział gdyż zrozumieli, iż nie pasują już do organizacji.

Nowozatrudnione osoby opuszczają organizację z powodu niedopasowania 

lub frustracji.

D.S.Cohen, The Heart of Change Field Guide, Harvard Business School Press 2005
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Skuteczne…
● Nie zatrzymywanie się na kroku 7 – zmiany trzeba 

zakorzenić

● Stworzenie programu wprowadzającego dla 

pracowników, który pokaże, co jest dla nas ważne

i jakimi zasadami się kierujemy

● Wykorzystanie procesu awansów do promowania 

ludzi, którzy postępują zgodnie z nowymi zasadami

i angażują się aktywnie w proces zmian

● Promowanie programu zmian na zewnątrz:

u klientów, w grupie, etc.

● Upewnianie się ponad wszelką wątpliwość, że 

proces zmiany zachowań jest kontynuowany w taki 

sposób, aby pozwolić rozwinąć się nowej kulturze 

organizacyjnej

Nieskuteczne… 

⚫ Poleganie jedynie na 

przełożonym, systemie 

wynagrodzeń czy 

czymkolwiek innym, co 

nie jest związane ze 

zmianą kultury, która 

pomoże przenieść 

organizację na inny 

poziom

⚫ Próby zmiany kultury 

jako pierwszy krok w 

procesie zmian

© Bartosz Grucza
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Podsumowanie
jednym zdaniem



Pamiętaj…

W. Edwards Deming
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Dziękuję za uwagę
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