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Wprowadzenie

Fuzje i przejęcia są dziś jednymi z najpowszechniejszych zmian spotykanych w świe-
cie biznesu. Dynamika zmian zachodzących w gospodarce światowej sprawia, że moż-
na przewidywać, iż przedsiębiorstwa przyszłości będą ciągłym procesem łączenia się
firm oraz ciągłym procesem redukcji biznesów.

Połączenia to zjawiska wyjątkowo złożone i wielowymiarowe. Ich konsekwencją
jest zwykle łączenie się dwóch podmiotów gospodarczych o odmiennych kulturach
organizacyjnych, różnych stylach zarządzania, niespójnych systemach wartości, bardzo
różnej historii, doświadczeniach i strategiach. Istnieją próby porównywania procesu
łączenia się firm do zawierania związku małżeńskiego175 – analiza danych w odniesie-
niu do trwałości i satysfakcji z takiej decyzji jest podobna do statystyk małżeńskich.
Okazuje się, że odsetek nieudanych fuzji jest podobny do odsetka nieudanych mał-
żeństw. Jak pisze Z. Wilimowska, badania na temat efektywności fuzji i przejęć świad-
czą o niezadowalającej efektywności działań na tym rynku176. W latach dziewięćdzie-
siątych większość z nich (ponad 58%) nie przyniosła większych korzyści akcjonariu-
szom, a prawie połowa tych działań przyniosła im straty.

W organizacjach podlegających zmianom można zauważyć co najmniej dwie ten-
dencje, które mogą prowadzić do niepowodzeń:

● tendencja pierwsza – firmy nowicjusze w zarządzaniu zmianami – w tym wy-
padku charakterystyczne jest to, że decyzje o zmianie zapadają na szczeblu naj-
wyższego kierownictwa i tam widoczne są końcowe efekty (np. poprawa
wskaźników rentowności po przeprowadzonej fuzji). Natomiast pracownicy
i kierownicy niższego szczebla to kadra zwykle pomijana w fazie przygotowania
– ludzie ci ponoszą ciężar zmian, nie widząc korzyści dla siebie, a często z prze-

                                                       
175 S. Cartwright, C.L. Cooper, Kiedy firmy łączą się lub są przejmowane. Strategie, konflikty, rozwią-

zania, Petit, Warszawa 2001, s. 11.
176 Z. Wilimowska, Dynamiczne zarządzanie fuzją, http://www.zti.com.pl/instytut/pp/referaty/ref24_full.html,

stan z marca 2006 r.
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świadczeniem, że ta zmiana nie jest „ich”, tylko zarządu. Oprócz braków kom-
petencyjnych kierownictwa w zakresie zarządzania zmianą, charakterystyczny
jest dla tych organizacji sposób przedstawiania wizji zmiany jako dynamicznego
i natychmiastowego wzrostu. Stąd początkowy „hurraoptymizm” (jeśli ludzie
uwierzyli przełożonym), przeradzający się z czasem w zniechęcenie, rozczaro-
wanie i frustrację (gdy następuje zetknięcie z realiami). Spadek motywacyjny
ogarnia z czasem całą organizację, od najniższych do najwyższych szczebli,

● tendencja druga – firmy „rozczarowani małżonkowie” – to organizacje, w któ-
rych podstawy zarządzania zmianami istnieją nie tylko na poziomie zarządzania
strategicznego, ale są także dokonywane na poziomie zarządzania zasobami
ludzkimi (w bezpośrednim kontakcie przełożonych z podwładnymi).

W organizacjach, które przeszły już niejedną zmianę, spotykamy się z innymi ro-
dzajami trudności w zarządzaniu personelem. Do typowych problemów należą na
przykład:

● negatywne doświadczenia pracowników z poprzednich sytuacji wprowadzania
zmiany wpływające na trudności w zbudowaniu motywacji do zmiany i zwięk-
szające początkowy opór wobec zmian – szczególnie demotywujące są krążące
po firmie historie i ścieżki kariery osób poprzednio zaangażowanych w zmiany,

● brak jednoznacznej determinacji i zaangażowania kierownictwa – puszczanie
oka i dawanie do zrozumienia, że jakoś to będzie lub że nie wierzą oni w powo-
dzenie zmian w oficjalnie deklarowanym kształcie.

Według M. Treama, wiceprezesa Kearney, przeprowadzający fuzje często nie prze-
strzegają kluczowych zasad postępowania w obliczu tak złożonych zmian. Wśród tych
kluczowych zasad różni autorzy wskazują przede wszystkim na takie zalecane działa-
nia, jak177:

1) pokonywanie stresu i uczucia niepewności u pracowników,
2) podtrzymywanie wysokiego morale pracowników i ich motywacji,
3) zmniejszanie oporu wobec zmian.
Działania te składają się na sztukę zwaną zarządzaniem zmianą. Zarówno kierują-

cy tymi zmianami, jak i sami uczestnicy zmian często nie posiadają wiedzy na temat
prawidłowości towarzyszących różnym przemianom. „Efekty działalności organiza-
cji zależą w dużej mierze od umiejętności i postaw menedżerów kierujących przed-
sięwzięciem. Od ich świadomości dynamiki zmian. Stosowanie nowoczesnych tech-
nologii zarządzania jest warunkiem koniecznym zarządzania przedsiębiorstwem
przyszłości”178.

Zachodzi więc pytanie, jakie czynniki związane z samym procesem zmiany rozu-
mianym jako proces psychologiczny, czy szerzej – społeczny, mogą odpowiadać za
przyczyny niepowodzenia fuzji i przejęć.

                                                       
177 Na przykład: S. Cartwright, C.L. Cooper, Kiedy firmy…, s. 12.
178 Z. Wilimowska, op.cit.
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Fuzje i przejęcia, czyli proces ciągłej zmiany

Z teorii i praktyki w obszarze zarządzania zmianą wynika, że zmiany są dla większości
ludzi sytuacją raczej trudną, często postrzeganą jako zagrożenie. Każda zmiana powo-
duje naruszenie pewnego stanu równowagi (choć dla utrzymania status quo również
potrzebna jest energia). Wysiłek ten, przejawiający się jako określony trwały układ
stanowi źródło naturalnej inercji (zastoju, oporu) dla prób jego naruszenia. Chęć
wprowadzenia jakiegoś nowego, korzystnego nawyku na poziomie indywidualnym
(np. zmiany w sposobie żywienia lub organizacji czasu pracy własnej) jest dobrym
przykładem na zilustrowanie zjawiska inercji podtrzymującego niezadowalający stan.
Wiele osób zdaje sobie sprawę, że jakość ich życia uległaby znacznej poprawie, gdyby
tylko potrafili wprowadzić w nim pewne zmiany. Źródłem dodatkowej frustracji może
być świadomość, że zmiany te wcale nie są skomplikowane, leżą w zasięgu ich możli-
wości i przyniosłyby wiele dobrego, gdyby tylko byli w stanie je wdrożyć – oraz, że
opór bierze się niemal wyłącznie z ich starych przyzwyczajeń.

Na poziomie organizacyjnym siła inercji wzmacniana jest dodatkowo przez inne – niż
tylko indywidualne przyzwyczajenia – czynniki. Należą do nich na przykład tradycja,
historia i kultura organizacyjna, wypracowane praktyki, sposób sprawowania władzy,
normy, standardy, a nawet czynniki pozaorganizacyjne (np. zachowania konkurencji).

Fuzje i przejęcia są szczególną i dużą zmianą w rzeczywistości pracowników. Jak
wszystkie zmiany w otoczeniu społecznym mogą być postrzegane przez poszczególne
osoby i zespoły w krańcowo pozytywny lub negatywny sposób – zależnie od subiek-
tywnej interpretacji sytuacji poprzedzającej fuzję. Oceniając ryzyko negatywnego zin-
terpretowania sytuacji, należy wziąć pod uwagę przynajmniej dwa typy czynników:

● czynniki o charakterze organizacyjnym,
● czynniki o charakterze osobowościowym.
Analizując czynniki o charakterze organizacyjnym, należy się zastanowić, jak pra-

cownicy lub ich reprezentanci (liderzy opinii) podchodzą do zmian:
● czy odbierają zmianę jako korzystną, czy też, jako skierowaną przeciwko ich

osobistym interesom,
● jakie mają wcześniejsze doświadczenia ze zmianami (złe czy dobre),
● jaki mają poziom zaufania do kierownictwa (duży czy mały),
● czy rozumieją cele zmiany i korzyści wynikające z nich dla pracowników,
● jakie mają nastawienie do intencji kadry kierowniczej (są przekonani czy scep-

tyczni),
● czy aprobują proponowaną koncepcję zmiany,
● jak oceniają sposób wprowadzania zmiany (jako prawidłowy czy nieprawidło-

wy) – częstym błędem jest nieangażowanie pracowników w proces planowania
i podejmowania decyzji dotyczących zmiany.

Wśród czynników o charakterze osobowościowym mamy do czynienia ze zróżni-
cowanym poziomem tolerancji na nowość i możliwościami adaptacji do zmiany179. Co
ciekawe, cecha związana z szybkością przystosowywania się do zmian rozkłada się
                                                       

179 J. Greenberg, R.A. Baron, Behavior in organizations, Prentice Hall, Uppre Saddle River 2000.
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w populacji zgodnie z krzywą dzwonową180. Typologia autorstwa Rogersa i Shoemake-
ra (1971) ilustruje różnice, jakie występują w populacji pod względem łatwości przyj-
mowania zmian i uczestniczenia w nich181 (zob. rysunek 30).

Rysunek 30. Rozkład indywidualnego tempa dostosowywania się do zmiany
Źródło: opracowanie własne na podstawie P. Makin, G. Cooper, Ch. Cox, Organizacje a kontrakt psychologiczny:
Zarządzanie ludźmi w pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 281.

Można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że w większych przedsiębior-
stwach znajdziemy podobne proporcje wśród załogi. Oznacza to, że także w obliczu
tak złożonych zmian organizacyjnych, jak fuzje i przejęcia, nie należy spodziewać się
powszechnie entuzjastycznych nastrojów wobec nowej sytuacji. Jak bowiem wynika
z powyższego rozkładu, pracowników lubiących zmiany i interpretujących je jako
szansę dla siebie jest stosunkowo najmniej (tylko 2,5%). Innowatorzy to osoby skłonne
do podejmowania ryzyka, źle tolerujące rutynę, ciągle poszukujące nowinek (technicz-
nych, stylistycznych i innych). Można je określić mianem „organizacyjnych niespokoj-
nych duchów”. Wcześni adaptatorzy są nieco ostrożniejsi niż innowatorzy, ale ich tem-
po adaptacji do zmian jest także szybkie. Przeciwieństwem tych dwóch grup szybko
reagujących na zmiany są maruderzy. Ta podpopulacja stanowi 16% populacji całko-
witej i składa się z osób podejrzliwie traktujących każdą innowację; jest to grupa bar-
dzo długo i opornie przystosowująca się do zmian. W przedsiębiorstwach tworzą ją
zwykle osoby słabiej wykształcone, starsze, pracownicy o dłuższym stażu i zachowaw-
czych poglądach.

Wśród pracowników o przeciętnym nasileniu takiej cechy, jak łatwość przystoso-
wywania się do zmian, największą grupę tworzą tzw. wczesna oraz późna większość.
Zgodnie z logiką powyższego rozkładu, w organizacjach, w obliczu planowanych
i dokonywanych zmian, należy spodziewać się raczej sceptycyzmu niż entuzjazmu.

                                                       
180 B. Zawadzki, J. Strelau, P. Szczepaniak, M. Śliwińska, Inwentarz osobowości NEO- FFI Costy i Mc

Crae, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 1998, s. 112.
181 Za: P. Makin, G. Cooper, Ch. Cox, Organizacje a kontrakt psychologiczny: Zarządzanie ludźmi

w pracy, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2000.
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Wynika to również ze wspomnianego zjawiska inercji systemów, czyli tendencji każ-
dego stabilniejszego układu/organizacji do podtrzymywania swojej struktury – nawet
wówczas, gdy jest ona dysfunkcjonalna. W świetle powyższego rada dla praktyków
zarządzania zmianą (osób odpowiedzialnych za fuzje i przejęcia) jest taka, by mieć
świadomość powyższych proporcji (tj. faktu, że zwolenników zmian jest na początku
zwykle mniej niż jej przeciwników). Warto pamiętać o tym, by aktywnie działać
w kierunku zwiększenia masy krytycznej zwolenników, nie warto natomiast na począt-
ku koncentrować się na walce z maruderami (choć dobrze jest zlokalizować źródła
oporu i przygotować się na jego wystąpienie).

Nowoczesne metody analizy struktury osobowości (takie jak np. test „Wielka Piąt-
ka”182) rzucają dodatkowe światło na zbiór cech osobniczych, które mogą mieć zwią-
zek z reakcjami na zmiany. Za zróżnicowanie w tym zakresie mogą odpowiadać takie
czynniki, jak otwartość na doświadczenie (Openness to Experience)183 lub też poszu-
kiwanie (mocnych) wrażeń/poszukiwanie stymulacji184. O ile na gruncie marketingu
czy zarządzania pojęcia otwartości na doświadczenie i poszukiwania wrażeń mogą być
uznawane za podobne lub tożsame, o tyle na gruncie psychologii takie rozumowanie
nie znajduje podstaw.

Z punktu widzenia psychologii dostrzec można wyraźne rozróżnienie powodów
i charakteru obu nastawień. Otwartość na doświadczenie ma charakter poznawczy i jest
wiązana z cechami intelektu (np. myśleniem dywergencyjnym i kreatywnością)185.
Poszukiwanie wrażeń jest wiązane z typem układu nerwowego (jego reaktywnością)
i w konsekwencji z wymiarem intro-ekstrawersji186. Osoby znajdujące się na pozytyw-
nym krańcu kontinuum wyznaczanego przez wymienione powyżej cechy będą reago-
wać na zmianę z entuzjazmem, postrzegać sytuację zmiany jako szansę i wyzwanie.
Osoby z przeciwnego krańca kontinuum będą przejawiały obawy, niepokój i spadek
motywacji. Jednostki te mogą także reagować innymi objawami (np. depresyjnymi lub
agresywnymi) charakterystycznymi dla sytuacji nasilonego stresu oraz przeżywania
konfliktów wewnętrznych187.

Należy jednocześnie pamiętać, że zmiana dotyka nie tylko pracowników, ale i kadrę
zarządzającą, i to w pierwszej kolejności. Ta na pozór banalna prawda ma poważne
konsekwencje dla organizacji. W kategoriach psychologicznych188 oznacza to, że bez
zmian postaw osób na stanowiskach kierowniczych nie jest możliwe wprowadzenie
zmian w całej organizacji. Zatem menedżerowie, aby zmieniać firmę, muszą zmienić
                                                       

182 Na model osobowości zwany „Wielką Piątką” (Big Five, autorzy: R. McCrae i P.T. Costa) składa
się pięć czynników: (1) neurotyzm (może być rozumiany jako niepewność, nerwowość, pobudliwość),
(2) ekstrawersja (towarzyskość), (3) otwartość na doświadczenie (oryginalność, wyobraźnia, szerokie
zainteresowania), (4) ugodowość (mała konfliktowość) oraz (5) sumienność (skrupulatność, obowiązko-
wość). Każdy czynnik ma drugi biegun (np. neurotyzmowi można przeciwstawić stabilność emocjonalną);
za: A. Beauvale, Czynnikowe ujęcie osobowości [w:] Klasyczne i współczesne koncepcje osobowości, red.
A. Gałdowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999, s. 253.

183 B. Zawadzki, J. Strelau, P. Szczepaniak, M. Śliwińska, op.cit., s. 16–17.
184 K. Pospiszyl, Psychopatia, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1992.
185 B. Zawadzki, J. Strelau, P. Szczepaniak, M. Śliwińska, op.cit., s. 16–17.
186 K. Pospiszyl, op.cit., s. 187–192.
187 L. Clarke, Zarządzanie zmianą, Gebethner i Ska, Warszawa 1997, s. 98.
188 E. Aronson, T.D. Wilson, R.M. Akert, Psychologia społeczna. Serce i umysł., Wydawnictwo Zysk

i S-ka, Poznań 1997, s. 309–353.
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sami siebie w kierunku zgodnym z oczekiwanym kursem przekształceń w firmie.
W wypadku kadry menedżerskiej proces zmiany osobistych postaw może być trudniej-
szy niż u pracowników, gdyż często muszą oni rozstać się z dotychczasową rolą, zanim
jeszcze będą mogli dostrzec nową rolę189 – czasem na długo przed szansą zafunkcjo-
nowania w niej.

Najczęstszym racjonalnym motywem nabycia przedsiębiorstwa jest aspekt tech-
niczno-organizacyjny, którego głównym celem jest osiągnięcie efektu synergii. W ra-
mach synergii dochodzi do redukcji kosztów działalności podstawowej oraz do uzy-
skania nowych korzyści operacyjnych. Szybkość zmian otoczenia gospodarczego wy-
musza aktywne i dynamiczne zarządzanie nowoczesną organizacją powstałą w wyniku
połączenia. Jednak w zależności od postawy menedżerów i pracowników efekty tych
działań mogą być dalekie od pierwotnych, optymistycznych planów.

Obszary zmian w procesach łączenia się przedsiębiorstw

Fuzje i inne zmiany w organizacjach najczęściej są odpowiedzią na aktualne lub prze-
widywane modyfikacje zachodzące w otoczeniu organizacji (np. rynek, klienci, firmy
konkurencyjne). Postrzeganie otoczenia przez kierownictwo firmy wpływa na zmiany
w jednym lub kilku obszarach przedstawionych na rysunku 31.

Fuzje przedsiębiorstw wiążą się z interwencją w większość z przedstawionych na
rysunku 31 obszarów (strategia, ludzie, struktura, systemy, technologia). Co więcej,
fuzje będące tylko zmianą na pojedynczym poziomie (np. struktury) rzadko przynoszą
spodziewane efekty190. Do przykładowych kierunków zmian w każdym z tych obsza-
rów należą:

1) w obszarze strategia firmy
● modyfikacja zasadniczego sposobu działania firmy na rynku;

2) w obszarze ludzie
● zmiany w kompetencjach koniecznych do realizacji zadań, pojawienie się

nowych luk kompetencyjnych,
● konieczność zmiany stylu kierowania przez kierownictwo (np. w kategoriach

koncepcji zarządzania K. Blancharda – SL II® – powrót do stylu S1 lub S2),
● dopasowanie kultury organizacyjnej do nowej sytuacji (np. wyrugowanie sta-

rych nawyków i rytuałów wśród personelu);
3) w obszarze struktura organizacji

● konieczność modyfikacji istniejącej struktury jednostek organizacyjnych,
● zmiany w zakresach kontroli i odpowiedzialności jednostek organizacyjnych

i pracowników na poszczególnych stanowiskach;

                                                       
189 L. Clarke, op.cit., s. 72.
190 Ibidem, s. 33.
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Rysunek 31. Obszary zmian w fuzjach i przejęciach

Źródło: opracowanie własne na podstawie L. Clarke,  Zarządzanie zmianą, Gebethner i Ska, Warszawa 1997, s. 38.

4) w obszarze systemy
● sprawdzenie adekwatności do nowej sytuacji systemów: wynagradzania,

komunikowania, pozyskiwania pracowników, kształtowania kariery zawo-
dowej i rozwoju, oceniania, zarządzania operacyjnego;

5) w obszarze technologia
● weryfikacja istniejących zasobów technicznych i sposobu ich wykorzystania

w odmiennych realiach (np. modyfikacja struktury i parametrów technicz-
nych sieci informatycznej i telefonicznej; niektóre urządzenia mogą okazać
się bezużyteczne i stają się balastem – między innymi komputery, które mo-
gą nie sprostać wymogom nowego oprogramowania),

● w firmach produkcyjnych konieczność zmian w technologii produkcji.
Wspomniane wcześniej ryzyko interpretacji przez pracowników sytuacji zmiany jako

zagrażającej wiąże się także z zakresem zmiany. Z dużym prawdopodobieństwem można
uznać, że jeśli zmiana obejmuje kilka z wymienionych powyżej obszarów, to istnieje
poważne ryzyko, iż pracownicy firmy zareagują na zmiany negatywnie. Nawet jeśli
zmiana jest przyjęta z zadowoleniem, należy wziąć pod uwagę, że jej zakres spowoduje
wystąpienie reakcji analogicznych jak w sytuacjach kryzysowych (w sytuacji kryzysowej
zaburzeniu ulega mechanizm zewnętrznej i wewnętrznej adaptacji jednostki do systemu).

Fuzja to zmiana obejmująca wiele aspektów organizacji, opór wobec tak szeroko za-
krojonych modyfikacji jest naturalną reakcją pracowników. Zarzuty i obawy wobec
zmiany należy traktować tak, jak organizacja traktuje zastrzeżenia ze strony klientów
zewnętrznych – jako darmową informację zwrotną i szansę rozwojową. Pracownicy są
wszak klientami wewnętrznymi – traktujmy ich zatem jak klientów i wysłuchujmy. Ma-
my tu do czynienia z podobnymi procesami jak w relacjach z klientami zewnętrznymi:
dobrze załatwiona reklamacja zwiększa przywiązanie klienta do firmy i poprawia funk-
cjonowanie samej organizacji, źle obsłużony klient odchodzi. W wypadku pracowników
wysłuchanie ich zastrzeżeń i wątpliwości jest szansą na pomyślne przeprowadzenie

OTOCZENIE

STRATEGIA

LUDZIE SYSTEMY STRUKTURA
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zmian i rozwój firmy, gdy zignorujemy te głosy, źle potraktowani pracownicy nie włączą
się w zmianę, a wartościowi i poszukiwani na rynku specjaliści odejdą.

Obserwacja zachowań ludzi w obliczu różnych zmian dostarcza ciekawych, a cza-
sami zaskakujących rezultatów. Jedną z takich prawidłowości jest często podkreślany
fakt generalizacji reakcji na zmianę – bez względu na to, czy jest to zmiana pozytywna,
czy negatywna, dynamika i przebieg adaptacji do nowej sytuacji są podobne.

Jaka jest dynamika zmiany? Zdarzenie powoduje najpierw wyraźne pobudzenie
i silne reakcje emocjonalne (pozytywne, np. nadzieje, entuzjazm, lub negatywne, np.
rozpacz), a następnie spadek morale (często do poziomu apatii czy wręcz nastrojów
depresyjnych). W konsekwencji następuje pogorszenie funkcjonowania (efektywno-
ści), a wreszcie powolny powrót do poprzedniego stanu rzeczy (np. poprzedniego po-
ziomu produktywności). Dopiero w dalszej kolejności dochodzi do widocznego wzro-
stu sprawności działania i zadowolenia z nowej sytuacji. Ten fazowy przebieg zmiany
dobrze ilustruje model Hopsona (1984)191 oraz krzywa produktywności (zob. rysunek
32). Hopson celowo nie zakłada w swoim modelu żadnych parametrów (np. czasu),
wychodząc z założenia, że indywidualne tempo przystosowania jest różne – zależy
zarówno od osoby, jak i rodzaju zdarzenia.

Planując i wdrażając zmiany, należy pamiętać o podstawowych, wynikających z te-
go modelu zasadach, a także odpowiednio się do nich przygotować. Prawidłowości,
o których warto pamiętać, przedstawiono na rysunku 33.

                                                       
191 Za: ibidem, s. 107.

Morale

Efektywność

Samopoczucie

        1         2          3   5       6      7

          4

Czas

1. Zastygnięcie, szok, 2. Okopanie się, 3. Obniżenie nastroju, depresja, 4. Akceptacja rzeczywistości,
5. Adaptacja, 6. Sprawdzanie i poszukiwanie nowego znaczenia  oraz sensu, 7. Internalizacja (wewnętrzna
zgoda na zmianę)

Rysunek 32. Kluczowe momenty fazowego modelu Hopsona
Źródło: opracowanie własne na podstawie L. Clarke, Zarządzanie zmianą, Gebethner i Ska, Warszawa 1997,
s.107.
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1. Każda zmiana to proces, a nie chwilowe zdarzenie
2. Istnieje kilka faz dostosowania do zmiany – w tym fazy noszące znamiona kryzysu
3. Należy liczyć się z naturalnym spadkiem produktywności w trakcie zmiany
4. W procesie zmiany występuje faza reakcji depresyjnej
5. Osobiste poczucie kontroli ma znaczenie w reakcji na zmianę
6. Zmiany to zjawiska paradoksalne

Rysunek 33. Prawidłowości związane z procesami zmian

Źródło: opracowanie własne.

Każda zmiana to proces, a nie chwilowe zdarzenie – zmiany trwają i rozciągają się
w czasie. W wypadku poważnych zmian czas ten liczy się w latach. W tym okresie
uczestnicy zmian mogą doświadczać skrajnych postaw, będących zaskoczeniem nawet
dla nich samych: od euforii po rozczarowanie, smutek i mroczne wizje dotyczące przy-
szłości.

Jakie środki należy zastosować – przygotować się na to, że adaptacja do zmiany
trwa dość długo (choć to określenie jest względne), oraz na to, że czasami rola kierow-
nika w procesie zmiany może przypominać bardziej rolę terapeuty i psychologa. Moż-
na przygotować sobie wsparcie w postaci osób posiadających kompetencje przewodni-
ka po okresach zmian. Sami dla siebie bądźmy wyrozumiali i starajmy się nie tłumić
narastających emocji. Z przeszłością dobrze jest się pożegnać, wtedy nowe przyjmie-
my łatwiej.

Istnieje kilka faz dostosowania do zmiany – w tym fazy noszące znamiona kryzysu.
Typowymi fazami od momentu zaistnienia zmiany po jej rzeczywiste przyjęcie są:

● zastygnięcie – to pierwsza reakcja na zmianę, szczególnie jeśli zmiana jest na-
gła, rewolucyjna, zaskakująca. Autor modelu twierdzi, że zmiana powolna,
ewolucyjna nie wywołuje tak silnych reakcji oporowych;

● szok – mieszane, bardzo silne uczucia, zarówno negatywne, jak i pozytywne.
Reakcje są nieprzewidywalne dla osoby i jej otoczenia oraz bardzo intensywne;

● okopanie się, obrona – zaprzeczenie rzeczywistości („Nie!”, „Nie chcę, żeby
cokolwiek się zmieniło”). Obrona może rozgrywać się nawet na poziomie so-
matycznym (choroba, wypadek). Pragnienie zachowania status quo; zaprzecza-
nie konieczności zmiany; chęć powrotu do przeszłości; udawanie, że nic się nie
zmieniło;

● obniżenie nastroju, depresja – moment bezsilności, poddania się, rezygnacji.
Wydaje się, że przyszłość nic dobrego nie może przynieść, a wszystko co naj-
lepsze już za nami;

● akceptacja rzeczywistości – na szczęście nadchodzi faza pogodzenia się z nową
sytuacją. „Chyba tak musi być”, „Co zrobić…”, „Niech tak już będzie”. Na tym
etapie dominuje poczucie braku kompetencji – nie wiadomo, co robić i jak to
robić: stare, znane metody już nie wystarczają. Poziom energii jest ciągle niski.
Przy dużych zmianach niektóre organizacje decydują się w tym momencie na
rytualne pożegnanie z przeszłością i organizują coś na kształt pogrzebu i stypy;
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● adaptacja – powoli zaczyna wzrastać poziom energii, zaczyna się przebudzenie
do życia w nowych warunkach;

● sprawdzanie i poszukiwanie nowego znaczenia oraz sensu – rozpoczyna się eks-
perymentowanie i testowanie nowych zachowań. Dominuje twórczy chaos –
w dalszym ciągu jest więcej zamieszania niż porządku. Ludzie często przeżywają
frustrację i złość powodowaną błędami i brakiem widocznych efektów zmiany;

● internalizacja – pojawia się internalizacja zmiany, czyli głębokie przekonanie, że
zmiana była konieczna oraz dobra. Pojawia się dystans umożliwiający anali-
tyczne zrozumienie powodów, dla których zmiana była potrzebna. Wreszcie
możliwa jest orientacja na zadania. Zaczyna się wzrost efektywności.

Należy liczyć się z naturalnym spadkiem produktywności – zwykle celem zmian pla-
nowanych jest poprawa stanu obecnego, na przykład zwiększenie aktualnej efektywno-
ści. Jak wynika z modelu Hopsona, nie powinniśmy oczekiwać prostego, skokowego
wzrostu, tj. bezpośredniego przejścia od stanu A (obecna, niezadowalająca produktyw-
ność) do stanu B (większa, pożądana produktywność). Raczej nastawmy się na powolny
marsz poprzez momenty wzlotów i upadków, a nawet na poważny okresowy spadek
efektywności. Tendencje te dobrze ilustruje krzywa produktywności (zob. rysunek 34).

Jakie środki należy zastosować – nie należy szukać winnych tej sytuacji, ale zrozu-
mieć, że nowy stan rzeczy wymaga wykształcenia umiejętności radzenia sobie. Ten
stan jest przejściowy i nie potrwa wiecznie. Szukanie kozłów ofiarnych spowoduje
jedynie dodatkowe problemy i opóźni adaptację do nowej sytuacji. Spadek produktyw-
ności na tym etapie wiąże się z koniecznością dostosowania się do zmienionej sytuacji
i nabycia potrzebnych umiejętności. Od tego momentu – aż do czasu wytworzenia się
nowych nawyków, norm i wzorców – poziom produktywności będzie się podnosił.

Jak pokazuje praktyka (np. fiasko różnych reform), uczestnicy zmian pragną szyb-
kich i ewidentnych korzyści z procesu zmian. Jeśli nie pojawiają się one do określone-
go czasu (w wypadku dużych reform podaje się okres zaledwie 2 lat), ludzie uważają
zmianę za nieudaną, a swoje nadzieje za płonne. Zamiast cierpliwości i otwartości
zaczynają pojawiać się nastroje buntu i złości wobec autorów „nieudanych zmian” oraz
silna chęć dokonania kolejnej zmiany. Następuje koncentracja na poszukiwaniu win-
nych („Kto na tym zarobił?”) – a czasami instytucjonalizacja takich działań (komisje
śledcze). W sytuacji rozczarowania nowa zmiana najczęściej jest powodowana intencją
powrotu do poprzedniej sytuacji, która, choć nie była optymalna, to przynajmniej nie
rozczarowywała aż a w takim stopniu jak obecna (brak efektów). Prawidłowość tę
ilustruje rysunek 35192.

Występowanie fazy reakcji depresyjnej – nawet takie zmiany pozytywne jak: ślub,
awans, powiększenie rodziny, przeprowadzka do wymarzonego mieszkania czy wygra-
na, mogą spowodować nasilenie reakcji depresyjnych. Smutek może wynikać z same-
go zakończenia starego etapu i rozpoczęcia nowego (ludzie płaczą nie tylko na pogrze-
bach, ale i na ślubach). Moment przemijania uświadamia nam różne rzeczy i często
wymaga „pożegnania się z przeszłością”. Mogą wówczas ujawnić się takie emocje,
jak: ulga, żal, poczucie straty, wyzwolenia, winy i inne. Emocje te zaskakują często
zresztą samych uczestników zmian, a nie tylko ich obserwatorów.

                                                       
192 Ibidem.
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Rysunek 34. Krzywa produktywności

Źródło: opracowanie własne na podstawie L. Clarke, Zarządzanie zmianą, Gebethner i Ska, Warszawa 1997,
s. 106.

Jakie środki należy zastosować – specjaliści radzą danie czasu sobie i ludziom na
zmiany, szczególnie, gdy są to zmiany o charakterze utraty (stanowiska, pracy, zdro-
wia, osoby i inne). „Czas leczy rany” – o tej starej prawdzie dobrze pamiętać i dziś,
przeprowadzając nowoczesne przedsiębiorstwa i kadry przez procesy zmian.

Znaczenie osobistego poczucia kontroli – dla przewidywania zachowania jednostki
ważne są nie tyle obiektywne cechy sytuacji, ale sposób postrzegania jej przez daną
jednostkę193. Oprócz zmiennych osobowościowych opisanych wcześniej w tym roz-
dziale, za istotne należy uznać także poczucie zewnętrznej lub wewnętrznej kontroli
nad sytuacją (external/internal control). Jeśli jednostka posiada tzw. wewnętrzne po-
czucie kontroli (inaczej – jest wewnątrzsterowna), to będzie interpretować zdarzenia
jako powiązane z osobistą aktywnością i pozostające pod własną kontrolą. Posiadanie
poczucia zewnętrznej kontroli nad sytuacją powoduje interpretację wydarzeń społecz-
nych jako zaistniałych za sprawą przypadku, fatum czy innych, niezależnych od woli
jednostki194.

Umiejscowienie poczucia kontroli wpływa na podejmowanie decyzji przez jednost-
kę, jej poziom aktywności i aspiracji195. Osoby wewnątrzsterowne w większym stopniu
korzystają ze swoich doświadczeń i, w ocenie badaczy, wykorzystują je bardziej racjo-
nalnie, ponadto posiadają wyższą motywację osiągnięć i uważają sukces za bardziej
prawdopodobny196. Badani o wewnętrznym poczuciu kontroli przypisywali sobie
większą odpowiedzialność za wydarzenia – zarówno sukcesy, jak i porażki197.

                                                       
193 E. Aronson, T.D. Wilson, R.M. Akert, op.cit., s. 303.
194 R.Ł. Drwal, Poczucie kontroli jako wymiar osobowości – podstawy teoretyczne, techniki badawcze

i wyniki badań, Materiały do nauczania psychologii, seria III, t. 3, PWN, Warszawa 1978, s. 309–310.
195 Ibidem.
196 Ibidem, s. 312.
197 Ibidem, s. 324–325.
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Osoby te funkcjonują w pracy sprawniej i lepiej radzą sobie ze stawianymi przed nimi
wymaganiami. Powodem takiej zależności może być to, że osoby o wewnętrznym po-
czuciu kontroli znacznie aktywniej poszukują informacji pomocnych w rozwiązywaniu
postawionego problemu, widzą wiele możliwości działania, uczą się na własnych do-
świadczeniach, mają tendencję do realistycznej oceny sytuacji i zachowania się bardziej
adekwatnego, są mniej konformistyczne oraz lepiej zwalczają negatywne skutki stresu198.

Jakie środki należy zastosować – wskazywać pracownikom, na co mają wpływ
w sytuacji zmiany – im więcej takich aspektów uda się zaszczepić w świadomości, tym
większa szansa na powstanie postawy „Ta zmiana zależy ode mnie” i usunięcie posta-
wy „To ich zmiana.”

Zmiany to zjawiska paradoksalne – dobrze pamiętać o tym, że wewnętrzne
sprzeczności istnieją w obrębie samego zjawiska zmiany. Najbardziej lubimy takie
zmiany, w których nic albo niewiele się zmienia, albo gdy zmiana nie stawia nas przed
koniecznością większych wyrzeczeń. Skłonni jesteśmy zaakceptować zmiany korzyst-
ne dla nas, jednak nigdy nie możemy mieć gwarancji, że przyszłość rzeczywiście przy-
niesie pozytywy. Stąd lęki i opór dają znać o sobie nawet w sytuacji – wydawałoby się
– ewidentnie korzystnej.

Opór wobec zmian

Opór wobec zmiany to kolejna kategoria, do której warto nawiązać w kontekście zmian
indywidualnych i organizacyjnych. Opór jest rozumiany199 jako mobilizacja energii
celem ochrony status quo w sytuacji postrzeganego zagrożenia. W odniesieniu do
zmian organizacyjnych opór jest zachowaniem pracowników zmierzającym do ochrony
przed wpływem zmiany. Można pomijać lub ignorować to zjawisko, jednakże opór ma
silny wpływ na powodzenie zmiany.

Istnieje wiele mitów na ten temat – do najczęstszych należy przekonanie, że opór
jest zjawiskiem destrukcyjnym200. Jak wspomnieliśmy wyżej, współczesne podejście
do zarządzania zmianą nakazuje traktować opór jako typową czy też zupełnie naturalną
reakcję, korzystną – w określonych warunkach – dla efektów zmiany.

Zasady postępowania z oporem można sprowadzić do kilku zaleceń:
● świadomości, że występuje,
● traktowania oporu bez uprzedzeń, a osób go wyrażających nie jako wrogów, lecz

partnerów/współuczestników zmiany,
● zdobycia podstawowej wiedzy na temat rodzajów oporu i jego dynamiki,
● poznania i dobrania sposobów poradzenia sobie z nim.

                                                       
198 X. Gliszczyńska, Skala I-E w pracy. Technika pomiaru poczucia kontroli w sytuacji pracy, Pracow-

nia Testów Psychologicznych, Warszawa 1990, s. 6–7.
199 E.C. Marcus, Konflikt i procesy zmiany [w:] Rozwiązywanie konfliktów, red. M. Deutch, P.T. Cole-

man, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, s. 365.
200 D. Carr, K. Hard, W. Trahant, Zarządzanie procesem zmian, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1998.
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Fenomen oporu dobrze ilustruje technika Kurta Lewina zwana analizą pola sił. Le-
win zakładał, że procesy społeczne nie odbywają się w próżni, ale w obszarze wzajem-
nych oddziaływań, zwanych polem sił. Siły te mają charakter psychologiczny i uze-
wnętrzniają się, na przykład, pod postacią tzw. dynamiki grupy (procesów jednoczenia
i rozpadu grup). Te niewidoczne siły ujawniają się czasem w bardzo wyrazistej formie
(jak konflikt bądź silna więź pozytywna – miłość, sympatia). Za Kurtem Lewinem
można przyjąć, że każda sytuacja zastana utrzymywana jest dzięki współwystępowaniu
dwóch rodzajów sił (zob. rysunek 36):

● sił napędzających, czyli wzmacniających dany kierunek,
● sił przeciwstawnych, tzw. hamujących.
Efektywne zarządzanie każdą zmianą – a szczególnie zmianą tak złożoną jak fuzja

– polega na rozpoznaniu poziomu intensywności i natury czynników tych dwóch ro-
dzajów. Rozpoznanie to umożliwia, na przykład, wybranie najodpowiedniejszego mo-
mentu do wprowadzania zmian. Jeśli nacisk sił hamujących jest miażdżący, zmiana
może okazać się zbyt kosztowna. Dokładna analiza czynników pozwala też na zebranie
argumentów przemawiających za zmianą i na lepsze przygotowanie się do niej. Na
rysunku 37 przedstawiono zalecenia wynikające z techniki Lewina.

W wypadku tak rozległych zmian, jak fuzje i przejęcia (a często i w mniejszych
zmianach), opór nie zawsze przybiera postać racjonalną. Istnieją rodzaje oporu, które
z trudem – o ile w ogóle – poddają się takim systematycznym działaniom, jak: analiza
„za i przeciw”, merytoryczna dyskusja, perswazja i inne.

O czterech typach oporu wspomina O’Connor201. Stworzył on typologię opartą na
dwubiegunowych wymiarach: jawność oraz świadomość oporu. W ten sposób uzyskał
cztery kategorie zachowań w obliczu zmian: świadome, nieświadome, jawne (uze-
wnętrzniane) oraz ukryte (zob. rysunek 38).

siły hamujące, przeszkadzające zmianie, źródła oporu

zmiana do wprowadzenia (fuzja, przejęcie)

siły napędzające, sprzyjające zmianie, źródła zmiany

Rysunek 36. Analiza pola sił Kurta Lewina
Źródło: opracowanie własne na podstawie L. Clarke, Zarządzanie zmianą, Gebethner i Ska, Warszawa 1997,
s. 151, 155.

                                                       
201 Za: ibidem.
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Najbardziej efektywne jest takie działanie, które wzmacnia siłę czynników sprzyjających
zmianie, przy jednoczesnym osłabieniu działania tych, które zmianę hamują.

1. Określ problem (na piśmie):

 w kategoriach stanu obecnego,

 w kategoriach stanu pożądanego (po jego rozwiązaniu).

2. Zrób listę czynników działających przeciw zmianie (siły przeciwdziałające), np.:

 ludzie,

 zasoby,

 czas,

 warunki zewnętrzne.

3. Zrób listę czynników sprzyjających zmianie (siły napędzające). Staraj się być kon-
kretny.

4. Zaznacz (podkreśl) te, które wydają się najistotniejsze dla procesu zmiany.

5. Dla każdego czynnika hamującego zrób listę czynności zmniejszających lub eliminu-
jących jego działanie; muszą to być działania realne, które możesz podjąć.

6. Dla każdego czynnika sprzyjającego zrób listę czynności, które możesz podjąć, by
wzmocnić jego działanie.

7. Opisz procedurę działania w najbardziej odpowiedniej sekwencji, uwzględniając za-
soby, jakie będziesz miał do dyspozycji.

8. Co jakiś czas powinieneś powtórzyć to ćwiczenie, ponieważ wraz z wprowadzaniem
zmiany będzie się zmieniał problem do rozwiązania, a więc i siły sprzyjające oraz
hamujące.

Rysunek 37. Procedura wprowadzania zmiany zgodnie z logiką analizy pola sił
Źródło: opracowanie własne.

UKRYTY

NIEŚWIADOMY ŚWIADOMY

JAWNY

Rysunek 38. Typy oporu według O’Connora
Źródło: opracowanie własne.
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Typologia O’Connora pozwala na barwny opis różnych sposobów, w jaki ludzie re-
agują na zmiany:

● Sabotażysta – to osoba przeciwstawiająca się zmianom, ale w sposób nieoficjalny.
Zwykle ten typ oporu odbierany jest przez liderów zmiany jako zagrożenie. Rze-
czywiście, z powodu ukrywania się („schodzenie do podziemia”) jest on trudny do
zlokalizowania, nawiązania kontaktu i dlatego trudny do przezwyciężenia.

● Tkwiący w miejscu – nie zmieniają swoich zachowań. Prawdopodobnie osoby
te nawet nie są świadome swojego oporu (przynajmniej nie uzewnętrzniają go),
jednak mogą poczuć się dotknięte taką uwagą.

● Zombi – im z kolei brakuje woli zmian i energii; stopniowo i otwarcie powra-
cają do swych nawyków. Pozornie ochoczo zgadzają się na zmiany, po czym
żadnych trwałych zmian nie przyjmują.

● Oponent – otwarcie i świadomie zgłasza zastrzeżenia. Należy słuchać i rozwa-
żyć jego argumenty. Tą grupą najłatwiej jest pokierować w procesie zmian ze
względu na jawność i racjonalność jej zachowań.

W ujęciu O’Connora źródłem najpoważniejszych problemów w sytuacji wprowa-
dzania zmian może być ten typ oporu, który pozornie nie istnieje – opór niejawny i/lub
nieświadomy. Jak sobie radzić z oporem nieświadomym? O’Connor radzi, by wypro-
wadzić go na poziom świadomości poprzez dyskusje, rozmowy i wyobrażenia na temat
konsekwencji zmian („Pomyśl, co mogłoby się najgorszego stać w tej sytuacji”).

Paradoksalnie, osoby wprowadzające zmiany mogą negatywnie reagować na naj-
bardziej konstruktywną formę oporu – opór jawny i świadomy. Jak sobie radzić z tym
typem oporu? W tym wypadku dobry efekt powinno dać omówienie zastrzeżeń i źródeł
oporu, analiza i – ewentualnie – uspokojenie lęków lub modyfikacja programu zmiany.
Dobrze zdać sobie sprawę z tego, że oponenci często prezentują zdrowe i uzasadnione
postawy na „nie”. Specjaliści radzą wsłuchanie się w argumenty tej grupy oraz syste-
matyczną analizę ich stanowiska.

Skąd bierze się opór i co go powiększa? Na pojawienie się oporu i zwiększenie jego
nasilenia może mieć wpływ kilka czynników, takich jak202:

● próby utrzymywania tajemnicy, utajniania informacji o zmianach,
● zagrożenie interesów różnych grup (np. organizacyjnych „świętych krów”),
● bazowanie na lęku jako strategii wprowadzania zmiany,
● wprowadzenie atmosfery podejrzliwości wobec obcych (konsultantów, agentów

zmiany) zamiast nastawienia na współpracę,
● przewaga obaw przed porażką nad wizją optymistyczną.

Działania, jakie należy podjąć w związku z oporem, przedstawia rysunek 39.

                                                       
202 P. Makin, G. Cooper, Ch. Cox, op.cit.
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Warto:
 Uświadomić sobie, że zmiana jest procesem wieloetapowym.

 Uprzedzić proces formowania się oporu (antycypować źródła oporu).

 Włączyć w proces zmian osoby, których zmiany mają dotyczyć (osoby te mogą diagnozo-
wać, analizować, planować i wdrażać zmianę).

 Dobrze jest, gdy konieczne (co nie znaczy wszystkie) informacje są łatwo dostępne,
a decyzje podejmowane drogą konsensusu.

 Łatwiej jest kierować zmianą, gdy w firmie panuje atmosfera zaufania, a ludzie mają poczu-
cie, że ich obawy zostaną wysłuchane i uwzględnione.

 W idealnej sytuacji program zmian obejmuje system sprzężeń zwrotnych.

Rysunek 39. Optymalna taktyka w postępowaniu z oporem
Źródło: opracowanie własne.

Organizacje w obliczu przemian

Uważa się, że fuzje są typem zmiany zaplanowanej (są elementem strategii), a nie na
przykład: losowej. Klasyczny już model Kurta Lewina (1947)203 zwiększa prawdopo-
dobieństwo powodzenia zmiany, zwłaszcza wówczas, gdy jest to zmiana planowa.
Przyglądnijmy się temu prostemu, ale bardzo pomocnemu uporządkowaniu działań
związanych z przeprowadzaniem zmiany.

Jak już wspomniano, zmiana każdego trwałego systemu wymaga nakładu energii
celem przezwyciężenia jego inercji (tj. wewnętrznych sił umożliwiających funkcjono-
wanie systemu/organizacji). Lewin zaproponował, by nakłady energii zmiany rozłożyć
na trzy fazy. Etapy te nazwał: rozmrożeniem (unfreeze), fazą dokonania zmiany (chan-
ge) oraz zamrożeniem (refreeze). Sekwencję tę prezentuje rysunek 40.

Faza rozmrożenia

Faza ta polega na uświadomieniu i obaleniu dotychczasowych wzorców i sposobów
działania. Ludzie mogą być nieświadomi potrzeby zmiany (np. zdecydowanie lepszej
pozycji konkurencji, nowych możliwości technologicznych, dysfunkcjonalności obec-
nych procedur i praktyk organizacyjnych itd.).

Celem fazy rozmrożenia jest wytworzenie motywacji do zmian poprzez wzbudzenie
czy też zintensyfikowanie niepokoju o to, że:

● to, jak działamy, nie jest już wystarczające,
● jeśli nie nauczymy się czegoś nowego, to spotka nas niepowodzenie.
Efektem tej fazy zmian ma być doprowadzenie do stanu, w którym to, co było stałe

(oczywiste, znane, funkcjonalne – choć niekoniecznie uświadamiane) staje się płynne

                                                       
203 Ibidem.
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Rysunek 40. Trójfazowy model Lewina w zarządzaniu fuzją
Źródło: opracowanie własne.
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(nieoczywiste, niestabilne, rodzące niezadowolenie i pytania). Rozpoczęcie procesu
zmiany musi być wymuszone – nie wystarczy nawet najbardziej charyzmatyczna wizja
nowego. Zadaniem zarządu bądź osób odpowiedzialnych za wprowadzanie zmiany jest
wytworzenie impetu, momentu potrzebnego, by zmiana mogła ruszyć, wzbudzenie
motywacji i gotowości do zmienienia się. Często podejmowane są działania w stylu
„prania mózgów” (podobnie jak przy budowaniu nowych ideologii). Niekiedy będzie
to wymagało sprowokowania kryzysowej sytuacji tak, aby unaocznić ryzyko (przy
czym należy wykorzystać towarzyszący stan gotowości do działania w nowym kierun-
ku, inaczej ludzie powrócą do dawnych wzorców, gdy tylko kryzys minie).

Destabilizację wprowadza się pobudzaniem:
● strachu – zmiana jest zawsze niepokojąca. Ludzie obawiają się odejścia od

bezpiecznej, znanej przeszłości – trzeba więc wytworzyć niepokój, że niezmie-
nienie się niesie większe ryzyko (dla ich pracy, kolegów) niż zachowanie status
quo. Ludzie muszą zrozumieć to ryzyko, musi ono do nich dotrzeć – potrzebne
jest ciągłe komunikowanie tego (nie wystarczy jednorazowe ogłoszenie);

● niezadowolenia – w skład tego etapu wchodzi zachęcanie do niezadowolenia. Lu-
dzie mają odkryć, że sami są niezadowoleni z istniejącego stanu rzeczy. Zachęca
się do krytyki, budując jawne niezadowolenie z teraźniejszości i przeszłości;

● złości – złość jest ważnym motorem działania i zmieniania. Tworzy się sytuację,
w której ludzie zdają sobie sprawę ze swojej „nieświadomej niekompetencji”
(unconscious incompetence). Uświadamiają sobie, że to, co obecnie stosują lub
umieją, jest już nieaktualne. Poprzez cykl „nieświadoma niekompetencja –
świadoma niekompetencja – świadoma kompetencja” – mają dojść do etapu
„świadoma niekompetencja” (conscious incompetence). Na tym ostatnim etapie
przekształceń nie muszą już kontrolować nowo nabytych umiejętności, które
dołączają do zestawu ich nawyków i zautomatyzowanych sposobów działania.
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Faza rozmrożenia wymaga także uświadomienia, że wielką część trudności przy
wprowadzaniu zmiany będą stanowili sami ludzie – z tego wynika zalecenie, że o pro-
cesie zmiany trzeba nieustannie informować i edukować wszystkich jej uczestników.

Destabilizację prowokuje się na różne sposoby:
1) z zewnątrz organizacji (zmiany na rynku, akcjonariusze, niezadowolenie odbior-

ców z naszych usług)
2) wewnątrz organizacji – sprzyjają temu na przykład:

● prophets of doom – liderzy głoszący wizje straszliwych konsekwencji (ru-
iny), a także osoby z pozytywną wizją przyszłości,

● pobudzanie negatywnych emocji (złość, strach), krytyki, niezadowolenia;
otwarte rozmowy o problemach, doprowadzenie do wniosku, że obecny stan
rzeczy, nie jest doskonały,

● znalezienie wspólnego wroga na zewnątrz organizacji, z którym konkuruje-
my (poszukiwanie wrogów wewnętrznych, np. marketing kontra produkcja
nie sprzyja zmienianiu całości organizacji),

● prowokowanie kryzysu – stworzenie sytuacji, w której utarte reguły muszą
zostać zawieszone; wymuszone jest nowe widzenie sytuacji/nowa perspek-
tywa. Powstaje swoistego rodzaju „dylemat zmiany”. By odciąć ludzi od sta-
rego, konieczna jest destabilizacja, poczucie zagrożenia. Budowanie nowego
wymaga jednak wytworzenia bezpieczeństwa psychologicznego, środowiska
sprzyjającego uczeniu się, odnajdowaniu się w nowym, ryzykowaniu i eks-
perymentowaniu.

Do wprowadzenia zmiany konieczne jest wyważenie owego poczucia zagrożenia
z poczuciem bezpieczeństwa. Gotowość do zmiany pojawia się w momencie, kiedy
poczucie bezpieczeństwa nie jest ani zbyt duże ani zbyt małe. Czując się zbyt pewni
siebie i swojego, ludzie nie będą chcieli ruszyć się ze swoich wygodnych pozycji; do-
świadczając zaś stanu zagrożenia, mają tendencję do okopywania się, wycofywania
i stawiania oporu. Trzeba pamiętać, że w fazie rozmrożenia wielkość oporu jest od-
wrotnie proporcjonalna do łatwości rozmrożenia stanu istniejącego w firmie204.

Faza zmiany

Po rozmrożeniu dotychczasowych wzorców wprowadzenie zmiany staje się możliwe. Jest
to okres przejściowy, w którym jedną z dominujących potrzeb uczestników zmian staje się
otrzymywanie wsparcia i zrozumienia ich reakcji. Ludziom w organizacji potrzebna jest
pomoc, by poradzili sobie z niejasnością, niepewnością, nowymi sytuacjami, przeciąże-
niem, ryzykiem; potrzebne im jest bezpieczeństwo psychologiczne, uczenie i szkolenie.

Działania, jakie należy podejmować na tym etapie, to:
● zagwarantowanie bezpieczeństwa psychologicznego – umożliwiającego ekspe-

rymentowanie,
● dostarczanie okazji do uczenia się i nabywania nowych umiejętności,
● wsparcie, zachęcanie,
● dobór odpowiedniego tempa wprowadzanych zmian.

                                                       
204 E.C. Marcus, op.cit., s. 362–377.
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Faza zamrożenia

Faza zamrożenia to okres ponownej stabilizacji, ugruntowywania zmian i nowych wzor-
ców działania. Wprowadzane są procedury, systemy, struktury, zakresy obowiązków,
które utrzymają zmianę w miejscu, tzn. uniemożliwią powrót do starych schematów.

Działania podejmowane podczas tej fazy to:
● wprowadzanie mechanizmów instytucjonalnych, takich jak: opisy stanowisk,

ścieżki karier, struktury ocen, struktury płac, a także misji, „przykazań” itp.,
● wzmacnianie – nagradzanie nowych form zachowań i sukcesów odnoszonych

w nowej sytuacji,
● wprowadzanie systemów ocen odzwierciedlających umiejętności pożądane

w nowej organizacji (np. adaptowania się do zmian i odnajdywania się w no-
wych sytuacjach, osiągania nowych celów, zdobywania nowych klientów, pro-
dukowania lub wytwarzania nowych dóbr),

● szkolenie.
Trzeba pamiętać, że wprowadzenie zmiany zawsze trwa dłużej, niż się tego spo-

dziewamy – na przykład szacuje się, że potrzeba przynajmniej 3–5 lat, by ważny pro-
gram zmian strategicznych lub zmiany postaw stał się prawdziwie częścią „osobowo-
ści” i kultury organizacji. Ponadto efekty zmiany nie od razu są widoczne – często
skutkiem zmiany jest spadek produktywności (zob. rysunek 34 – krzywa produktywno-
ści). Niebezpieczeństwem jest to, że kierownicy odpowiedzialni za wprowadzanie
zmian – niecierpliwi i oczekujący, że jej efekty będą natychmiast widoczne – sami
utracą motywację do wprowadzania zmiany i zaczną się z niej wycofywać. Krzywą
spadku produktywności rozwinięto w krzywą „długiej, ciemnej nocy innowatora” (zob.
rysunek 35)205.

Zmianę strukturalną daje się wprowadzić stosunkowo szybko – ale to ludzie, ich
mentalność i nawyki, stanowią największy problem przy wprowadzaniu zmiany. Aby
zwiększyć efektywność zmiany, dobrze jest mieć świadomość istnienia okresu przej-
ściowego (zob. rysunek 41).

                                                       
205 Philipp i Dunlop, za: L. Clarke, op.cit., s. 223.

Rysunek 41. Ilustracja okresu przejściowego (transition period)
Źródło: opracowanie własne na podstawie L. Clarke, Zarządzanie zmianą, Gebethner i Ska, Warszawa 1997, s. 103.
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Okres przejściowy to czas zamieszania, niejasności; część działań związana jest
z przeszłością, część z przyszłością. Ludzie będą czasem popierali, a czasem przeciw-
stawiali się zmianie. Osoby wprowadzające zmianę powinny posiadać tzw. dużą tole-
rancję dla niejasności sytuacji – czyli nie wymagać zdecydowanego, konsekwentnego
i planowego postępowania od pracowników dopóty, dopóki nie poczują się pewniej
w nowej sytuacji.

Zwiększanie prawdopodobieństwa powodzenia zmian

Zarządzający powinni podejmować działania gwarantujące skuteczność zmian. Do
czynności tych można zaliczyć206:

1. Pomagaj ludziom przejść przez fazy kryzysu:
● zachęcaj do ryzykowania, eksperymentowania; nagradzaj tego rodzaju za-

chowania,
● wykorzystuj porażki jako naukę na przyszłość,
● wzmacniaj tych, którzy popierają zmianę,
● otocz opornych entuzjastami zmiany, by ich zachęcić,
● nie przymuszaj opornych (nie działaj na siłę), ale dbaj o to, by ich informo-

wać (unikaj izolowania kogokolwiek).
2. Komunikuj się jak nigdy przedtem:

● zmniejszaj poczucie niepewności regularnymi, spójnymi, prawdziwymi
i precyzyjnymi informacjami,

● komunikuj się zarówno „w dół”, jak i „w górę”,
● posługuj się kanałami zarówno formalnymi, jak i nieformalnymi,
● słuchaj, zbieraj informacje, ucz się.

3. Przedstawiaj wizję:
● przedstawiaj wizję stanu pożądanego,
● pokazuj związek między zmianą a wizją,
● opowiadaj o zmianie jako o szansie (a nie zagrożeniu).

4. Angażuj wcześniej w proces zmiany:
● im wcześniej włączysz ludzi w zmianę, tym mniej wysiłku trzeba będzie

włożyć w późniejsze przekonywanie/włączanie do procesu zmian,
● wciągaj innych w opracowanie strategii, planów i form działania.

5. Opracuj plan działania:
● miej na uwadze cel i punkt docelowy,
● opracuj kamienie milowe (małe, strawne porcje),
● unikaj nadmiernego organizowania – drobiazgowego dopracowywania

wszystkich szczegółów.
6. Wzmacniaj zmiany instytucjonalizacją:

● wprowadzaj procedury spójne z celem zmian.

                                                       
206 Ibidem, s. 151, 155.
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Dla przeciwwagi – zalecenia, jak doprowadzić proces zmian do porażki, przedsta-
wia rysunek 42.

1. Krytykuj swoich poprzedników – to oni są winni obecnej sytuacji.
2. Nie mów nikomu niczego, dopóki sam nie ustalisz wszystkich szczegółów.
3. Kłam.
4. Blokuj komunikację.
5. Ogłoś zmianę i zacznij natychmiast działać według nowych zasad.
6. Wprowadzaj główne zmiany w Wigilię Bożego Narodzenia.
7. Bądź autokratyczny – Dżyngis-chan też się nie konsultował.
8. Zniechęcaj ludzi do wyrażania swojego zdania – może ci się nie podobać, co myślą.
9. Porozumiewaj się przez notatki służbowe – rozmowa jest marnowaniem czasu.

10. Pamiętaj, że to twoja zmiana – a nie ich.

Rysunek 42. Jak utrudnić wprowadzanie zmian – 10 przykazań dla kierowników
Źródło: opracowanie własne.
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