
 

 

 

 

 

ZMIANA 



Teorie zorientowane na stan 

Starają się opisać, czym jest zmiana i jak nią zarządzać 



Klasycy o zmianie organizacyjnej 

Frederick Taylor – zmiana ma miejsce 
wtedy, gdy zarządzający zadają organizacji 
nowy cel. 

 



Opór wobec zmian 

„Naukowe zarządzanie jest metodą zarządzania 
umożliwiającą pokonanie oporu wobec zmian, 
ponieważ opiera się na obiektywnym, 
sprawiedliwym i naukowym podejściu” (Frederick 
Taylor, 1911).  



Podejście humanistyczne – Zmiana 
planowana 

Zmiana planowana – model kostki lodu (The Ice Cube 
Model) - Kurt Lewin (1951). 

 



Zmiana – model „kostki lodu” 
Zmiana planowana – model kostki lodu (The Ice Cube Model) - 

Kurt Lewin (1951). 
 

 



Zmiana – model „kostki lodu” 



OD, Organizational Design 



OD, Organizational Design 



OD, Organizational Design 

Rene Magritte, Goldconda 



OD, Organizational Design, 
jak inicjować zmianę? 



OD, Organizational Design, jak 
inicjować zmianę? 



Opór wobec zmian 

„ Jednym z najbardziej zdumiewających i 
opornych problemów, z jakimi borykają się 
dyrektorzy biznesowi, jest opór 
pracowników wobec zmian. Taki opór może 
przybierać różne formy - trwałe 
zmniejszenie produkcji, wzrost liczby 
„rezygnacji” i wniosków o przeniesienie, 
przewlekłe kłótnie, ponura wrogość, dziki 
strajk lub spowolnienie, a także, oczywiście, 
wyrażanie wielu pseudologii powody, dla 
których zmiana nie zadziała. Nawet bardziej 
drobne formy tego oporu mogą być 
kłopotliwe.” (Paul Lawrence, Harvard 
Business Review 1969) 



Opór wobec zmian? 

•Ruch oporu w naszym kraju jest znany i 
szanowany przez różne środowiska, od 
konserwatywnej prawicy, szczególnie pod 
postacią bohaterskiego Powstania 
Warszawskiego, po lewicę, oddającą cześć 
nieustraszonym antyfaszystowskim partyzantom. 
•Opór przeciwko toksycznym przywódcom jest 
zdrowy. Ludzie tworzą razem communitas, czyli 
społeczność definiowaną granicznym poczuciem 
przynależności. To najważniejszy zasób, z którego 
mogą korzystać organizatorzy ruchu oporu. 
(Paresha Sinha, Owain Smolovic Jones i Brigid 
Carroll, 2019)  
•Opór może mobilizować zarządzanie do działań 
emancypacyjnych, demokratycznych. 
„Zarządzanie organizacyjne – i opór – odbywa się 
w dużej mierze poprzez publiczne rozmowy”. 
(Stewart Clegg, David Courpasson i Nelson 
Philips, 2006) 

Ruch oporu, 
Powstanie 
Warszawskie 



Cykl życia organizacji 



Zmiana jako cecha 
organizacji 

Zmiana jako naturalna cecha 
organizacji: 

 Ekologia populacji (population 
ecology) – organizacje zmieniają 
się, by sie dostosować do 
otoczenia, można 
zaobserwować ewolucje 
populacji organizacyjnych – 
Michael Hannan i John Freeman 
(1977); 



Teorie zorientowane na proces 

Starają się opowiedzieć proces zmiany i wyjaśnić jej funkcjonowanie w organizacjach. 
Kiedy i jak organizacje zmieniają się? 



Organizacje zmieniają się zgodnie z 
przyjętą strategią  



Strategia wytycza kierunek zmiany 

Conor Rogers 



Typy (scenariusze) 
zmiany strategicznej 



Typy (scenariusze) zmiany 
strategicznej 



Model Lewina wykracza poza ramy 
swojej epoki…  

• Psychologia formy, Gestalt  
• Percepcja kształtowana jest 

przez relację między bodźce 
percepcyjnymi które 
otrzymujemy z otoczenia i 
generatywnymi formami 
(wzorce tworzone zgodnie z 
jakimś kodem, np. 
kulturowym) wpisanymi w 
naszą wizję. Gestalt (forma) 
umożliwia wizję, ale 
jednocześnie powoduje 
uwikłanie naszej możliwości by 
widzieć coś innego.  

 



Generacja i emergencja 

• Generacja, (re)produkcja – 
tworzenie nowych wzorców 
zgodnie z istniejącym kodem. 
Kreatywność to umiejętność 
łączenia kodów w nowy, ciekawy 
sposób. 

• Emergencja, wyłanianie się – 
pojawienie się powiązania 
(systemu) który wcześniej nie 
istniał. Twórczość to zdolność do 
spotkania elementów możliwej 
emergencji.  



Ekologia zmiany, podejście 
systemowe 
• Mamy do czynienia ze złożonością 

systemów społecznych, które są 
systemami żywymi, a więc należy je 
traktować jako ekosystemy 

• Czy zmiana może być organiczna, 
wynikać z zasad funkcjonowania 
organizacji jako żywego systemu? 

• Tak – organizacje mają swoją 
wewnętrzną dynamikę rozwoju 

 



Organiczne procesy zmiany 

• Czy zarząd może wpływać na wewnętrzną 
dynamikę rozwoju organizacji, nie 
narażając tożsamości organizacji? 

• Tak – klucz zawarty jest w kulturze, która 
jest nośnikiem organicznych procesów 
organizowania – model dynamiki 
kulturowej Mary Jo Hatch 

 



Model dynamiki kulturowej  

Mary Jo Hatch 
 



Etapy zmiany kulturowej 

 Manifestacja założeń polega na tym, że wartości powstają 
na bazie tego, co na podstawowym planie przyjęte jest 
jako prawdziwe i ważne w danej kulturze.  

 Realizacja to urzeczywistnianie założeń w postaci 
artefaktów  

 Symbolizacja – niektóre artefakty zyskują rangę symboli w 
procesie symbolizacji, stają się narzędziem do zrozumienia 
tego, jak funkcjonuje rzeczywistość organizacji.  

 Interpretacja – symbole są interpretowane i proces ten, 
podobnie jak wszystkie pozostałe, jest dwustronny: z 
jednej strony do interpretacji symboli służą istniejące 
założenia, a z drugiej, symbole mogą wspierać lub burzyć 
aktualne założenia.  

 



Etapy zmiany kulturowej 
W modelu Mary Jo Hatch istotne są nie etapy (zaznaczone prostokątami), 
lecz procesy (zaznaczone strzałkami). Procesy te trwają ciągle i dlatego 
mamy iluzję stabilności – tymczasem organizacje cały czas się dzieją, cały 
czas są zmianą, tyle że na ogół dokładnie w tym samym kształcie.  
W dłuższym okresie zaobserwować można zmiany, zachodzące powoli i 
stopniowo – ewolucja organizacji polega na włączaniu nowych elementów 
do systemu.  
Jednak istnieje także możliwość wprowadzenia zmiany planowanej. Na ogół 
menedżerowie decydują się na taką zarządzaną zmianę na etapie 
interpretacji, a więc tłumaczą uczestnikom, co należy zmienić i jakie nowe 
zasady i założenia będą obwiązywać, co często wpierane jest szkoleniami i 
technologiami oraz elementami przestrzeni fizycznej (artefaktami). Taka 
procedura jest mało skuteczna w długim okresie, a często bywa ryzykowna. 
Kultura w naturalny sposób wchłania i reinterpretuje zgodnie ze starymi 
założeniami wszelkie nowinki wprowadzane na tym etapie. Ale może ulec 
załamaniu i zniszczeniu, jeśli zmiana jest wprowadzana radykalnie i 
agresywnie, pokonując zdrowy opór wobec zmian.  



Zatem, czy zmiana jest możliwa? 

 Zmiana ma miejsce cały czas. Jednak proces dynamiki 
kulturowej ma charakter kołowy, koło zamyka się i powtarza 
ciągle, stale w podobnym, ale nie identycznym, kształcie.  

 Nagłe radykalne zmiany powodują utratę znaczeń 
kulturowych a więc i sensu.  

 



Zmiana odgórna na etapie realizacji 
i interpretacji  

• Może być nieskuteczna, bo 
kultura wchłania te zmiany 
i przeinterpretowuje 
zgodnie z istniejącymi 
założeniami („opór wobec 
zmian”) 

• Może być ryzykowna, 
powodując rozbicie i 
zniszczenie kultury, jeśli 
wprowadzana mimo 
oporu – wówczas 
skuteczna lecz 
destrukcyjna 



Kiedy zmiana zarządcza jest 
możliwa? 

 Na etapie symbolizacji 
 Należy wykorzystać kulturowe 

procesy uczenia się: organiczne 
lub intensywne. 

 Zmiana organiczna – gdy zarząd 
świadomie wykorzystuje swoją 
rolę symboliczną w organizacji, 
nawigując po naturalnych 
cyklach zmian kultury. 

 Zmiana intensywna – gdy 
założenia są symbolicznie 
podważane przez symbole.  

 



Rola zarządu w procesie zmian 

 Menedżer ma wielki potencjał 
symboliczny  

 Doskonale sprawdza się, gdy żyje 
jak naucza, daje przykład innym 
uczestnikom kultury 

 Zmiana zarządcza wykorzystująca 
organiczną dynamikę kultury 
poprzez oparcie się na naturalnej 
tożsamości organizacji jest 
skuteczna i nie powoduje ryzyka 
rozpadu systemu 

 Dobrym przykładem jest firma IKEA  
i jej założyciel, Ingvar Kamprad 

Ingvar Kamprad 



Ingvar Kamprad 

Kamprad zawsze sam dawał przykład, jak 
działać zgodnie z przyjętą strategią, np. 
był bardzo skromny i oszczędny, gdy 
propagował oszczędzanie przez załogę; w 
podróży służbowej jeździł transportem 
miejskim, unikał taksówek, ponieważ 
nawoływał do dbałości o ekologię. Żył tak, 
że ludzie byli przekonani, że wierzy w to, 
co głosi, że zasady są dla niego 
autentycznymi wartościami. Nie 
oszczędzał na ludziach, co roku firma 
dzieliła się z pracownikami zyskami. 
Okazywał troskę o pracowników i wyrażał 
sympatię dla nich. Był szanowany i przez 
pracowników wielu krajów stawiany za 
wzór jak pracować i jak traktować firmę.  

Ingvar Kamprad 

https://www.youtube.com/watch?v=xv
ZEb2MTtSo  

https://www.youtube.com/watch?v=xvZEb2MTtSo
https://www.youtube.com/watch?v=xvZEb2MTtSo


Złożoność: zmiana w kontekście  

Hilma af Klint 

•Zgodnie z podejściem systemowym, organizacje są 
złożonymi systemami, czyli całościami, których części 
pozostają ze sobą w ciągłych dynamicznych relacjach. 
•Organizacje są systemami otwartymi, czyli funkcjonują 
w otoczeniu, od którego zależy ich przetrwanie: 
pobierają potrzebne do działania zasoby i przekazują na 
zewnątrz efekty swojej działalności, czyli produkty, 
informację, odpady i zanieczyszczenia (Russell Ackoff, 
1999) 
•Organizacje są organicznymi systemami złożonymi, 
których części połączone są skomplikowanymi i 
dynamicznymi relacjami; przetrwanie organizacji zależy 
od tego, czy i jak dobrze współdziała ze swoim 
otoczeniem, z którego czerpie zasoby i któremu oddaje 
swoje produkty (Russell Ackoff, 2010). 
•Systemy społeczne, w tym organizacje, wymagają, 
zdaniem przedstawicieli ujęcia systemowego, 
rozpatrywania każdej zmiany organizacyjnej w ich 
szerszym kontekście (Russell Ackoff, 2010). 


