
Spis treści

Wprowadzenie 11

1. Aspekty zmiany 17
Przegląd różnych typów i podejść
Rodzaje zmian 18
Dwa różne podejścia do zmiany 20
Podsumowanie 28

2. Czy jesteś gotowy do zmiany? 29
Przygotowanie do zmiany w organizacji
Szanowani i skuteczni liderzy 30
Motywacja do zmiany 32
Organizacja niehierarchiczna 39
Osiąganie gotowości do zmiany 40
Podsumowanie 45

3. Siedem kroków w kierunku zmiany 47
Podejście systematyczne
Siedem kroków 49
Rola liderów, menedżerów i działu kadr 67
Błędy do uniknięcia 69
Podsumowanie 71



4. Wdrożenie 73
Uruchomienie twojego planu
Zdobądź poparcie i zaangażowanie kluczowych
osób 75
Przygotuj plan wdrożeniowy 77
Wspieraj plan konsekwentnym zachowaniem
i komunikatami 80
Rozwijaj struktury umożliwiające osiągnięcie celu 81
Świętuj osiągnięcie kamieni milowych 83
Komunikuj się nieustannie 84
Korzystaj z pomocy konsultantów 87
Podsumowanie 94

5. Czynniki społeczne i ludzkie 97
Reakcja na zmianę
Szeregowi pracownicy 98
Oponenci 103
Agenci zmiany 107
Podsumowanie 113

6. Pomaganie ludziom w przystosowaniu się do
zmiany 115
Strategie, które pomagają redukować stres i niepokój
Reakcje na zmianę − poczucie straty i niepokoju 117
Etapy reakcji na zmianę 118
Konwencjonalna rada 121
Co poszczególne osoby mogą dla siebie zrobić 123
Jak menedżerowie mogą pomóc pracownikom
w radzeniu sobie 126
Przemyśliwujący oponenci 132
Podsumowanie 136

6 Spis treści



7. W kierunku ciągłej zmiany 137
Pozostawanie konkurencyjnym dzięki zmianie
Ciągła narastająca zmiana 139
Czy ludzie mogą sobie z tym radzić? 140
Zabranie się do ciągłej zmiany 143
Podsumowanie 148

Dodatek A: Użyteczne narzędzia wdrożeniowe 151

Dodatek B: Jak wybrać i jak pracować z konsul-
tantami 157

Przypisy 163
Lektura uzupełniająca 167
Indeks 171
O konsultancie przedmiotu 175
O autorze 176

Spis treści 7



Główne tematy poruszane w tym rozdziale

• Przegląd podstawowych rodzajów zmian

• Omówienie dwóch różnych podejść do zmiany: teorii E,
która ma na celu zwiększenie wartości udziałów, i teorii O,
która skupia się na poprawie zdolności organizacyjnych

• Ocena, które podejście do zmiany jest najlepsze lub naj-
bardziej odpowiednie



P rzed zagłębieniem się w szczegóły dotyczące
zarządzania zmianą użyteczne jest spojrzenie na
typy programów zmian stosowane przez organizacje

i na różne podejścia do zmiany. To szerokie spojrzenie
będzie pomocne, gdy później skoncentrujemy się na kon-
kretach zarządzania zmianą.

Rodzaje zmian

Na wyzwania stawiane przez nowe technologie, nowych
konkurentów, nowe rynki oraz wymogi lepszych wyników
organizacje zwykle odpowiadają różnymi programami, z któ-
rych każdy ma na celu przezwyciężenie trudności i poprawę
wyników firmy. Ogólnie, takie programy zaliczają się do
jednej z następujących kategorii:

• Zmiana strukturalna. Te programy traktują organizację
jako zbiór funkcjonalnych części −model maszyny. W czasie
zmiany strukturalnej kierownictwo, wspomagane przez
konsultantów, stara się przekonfigurować te części w taki
sposób, aby osiągnąć lepsze wyniki całościowe. Fuzje,
przejęcia, konsolidacje i dywersyfikacja jednostek operacyj-
nych − to wszystko przykłady wysiłków mających na celu
zmianę strukturalną.



• Redukcja kosztów. Takie programy są zorientowane na
eliminowanie niekoniecznych działań lub stosowanie innych
metod zmniejszania kosztów przeprowadzanych operacji.
Działania i operacje, które nie podlegają ścisłej kontroli
w latach dochodowych, przyciągają uwagę ludzi od-
powiedzialnych za redukcję kosztów, kiedy czasy są ciężkie.

• Zmiana procesu. Te programy skupiają się na zmianie
sposobu wykonywania zadań. Najprawdopodobniej miałeś
do czynienia z przynajmniej jedną taką zmianą. Przykłady
to zmiany: procesu przyznawania kredytów, podejścia
firmy do załatwiania reklamacji zgłaszanych przez klientów
lub nawet sposobu podejmowania decyzji. Zmiana procesu
ma zwykle na celu uczynienie procesów szybszymi, bardziej
wydajnymi, bardziej wiarygodnymi i/lub mniej kosztownymi.

• Zmiana kulturowa. Te programy koncentrują się na „ludzkiej”
stronie organizacji, takiej jak ogólne podejście firmy do
prowadzenia interesów oraz stosunki pomiędzy kierownic-
twem a pracownikami. Przykładem zmiany kulturowej jest
przejście z zarządzania typu „rozkazuj i kontroluj” na
zarządzanie uczestniczące, jak również każda próba zmiany
orientacji firmy z „wyprodukuj i pozbądź się towaru” na
orientację „zaspokój potrzeby klienta”.

Żaden z powyższych programów zmian nie jest łatwy, ani
żaden nie zapewnia powodzenia. Zmiana strukturalna − taka
jak przejęcie uzupełniających się firm − może wydawać się
łatwa, gdyż cała transakcja może być przeprowadzona przez
małą grupę menedżerów wyższego szczebla i konsultantów
przy pomocy ze strony zarządu. Ale taka operacja skutkuje
potrzebą dalszych amorficznych zmian, takich jak wyelimino-
wanie przerostu etatów i sprawienie, by przejęte jednostki
pracowały razem gładko i sprawnie, co może być ogromnie
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trudne i czasochłonne.Wyniki zaś pokazują, żemało która z tych
inicjatyw spełnia oczekiwania jej zwolenników. Zmiana, która
koncentruje się na dyskretnym działaniu, takim jak poprawa
funkcjonowania obsługi klienta, może być łatwiejsza do
przeprowadzenia. Jest też bardziej prawdopodobne, że przynie-
sie ona sukces, jako że wymaga zmiany niewielu czynności.
Zaangażowani pracownicy mogą być w stanie poradzić sobie
z tym zadaniem sami, przy pomocy kompetentnego konsultanta.

Jeżeli twoja organizacja rozważa program zmiany, pomocne
będzie określenie, do której z powyższych kategorii pode-
jmowana inicjatywa się zalicza, oraz przewidzenie, jaki będzie
miało to wpływ na działanie całej firmy. Przewidywanie
potencjalnych przeszkód może zapobiec pojawianiu się
trudnych spraw w czasie procesu zmiany i pomóc w zapew-
nieniu sukcesu operacji.

Dwa różne podejścia do zmiany

O ile jest wiele rodzajów programów zmian, o tyle istnieją
dwa bardzo różne cele, które zwykle wywołują inicjatywę
zmiany: konieczność szybkiej poprawy sytuacji ekonomicznej
lub konieczność poprawy sprawności organizacji. Profesorowie
Harvard Business School, Michael Beer i Nitin Nohria, ukuli
terminy „teoria E” i „teoria O”, aby opisać te dwa podstawowe
cele.1

Teoria E: podejście ekonomiczne

Wyraźnym celem w teorii zmiany E jest gwałtowny i znaczący
wzrost wartości udziałów mierzony poprawą przepływu
środków pieniężnych i ceną jednostki udziałowej. Popularne
pojęcia: „udział pracowników” i „organizacja ucząca się”
odgrywają drugorzędną rolę w realizacji tego nadrzędnego
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celu. W tym podejściu do zmiany czynnikiem wywołują-
cym potrzebę zmiany jest zwykle kryzys finansowy. Mając
na celu wzrost wartości udziałów, zwolennicy teorii E po-
legają głównie na mechanizmach, które mogą prawdopo-
dobnie, w sposób znaczący, zwiększyć przepływy krótko-
terminowe i cenę jednostki udziałowej, czyli na takich
mechanizmach jak: bonusy za wyniki, redukcja zatrud-
nienia, wyprzedaż aktywów i strategiczne przeorganizowa-
nie jednostek firmy. Takimi typowymi przykładami po-
stępowania wywodzącego się z teorii zmiany E jest 25-
procentowa redukcja zatrudnienia w General Electric prze-
prowadzona przez Jacka Welcha i jego późniejsze, związa-
ne z tym stwierdzenie: „bądź numerem 1 lub 2 na rynku
albo będziesz sprzedany”.

Zgodnie z teorią E, wszystkie niepisane umowy pomię-
dzy firmą a jej pracownikami, takie jak dożywotnie zatrud-
nienie, są zawieszone w czasie zmiany. Poszczególni ludzie
oraz jednostki organizacyjne, których działania nie przyno-
szą namacalnych wartości − na przykład „planowanie na
szczeblu przedsiębiorstwa” lub „dział badawczo-rozwojowy”
− są praktycznie bardziej narażone na ryzyko likwidacji.

Dyrektor generalny i zespół kierowniczy wdrażają zmianę
wg teorii E od góry. Przy tym podejściu działy firmy, jednostki
operacyjne i poszczególni pracownicy są traktowani jak
pionki na szachownicy zarządzania strategicznego; są oni
przeorganizowywani lub łączeni, a czasami podlegają redukcji.
Konsultanci z zewnątrz doradzają członkom firmy: konsultanci
strategiczni pomagają kierownictwu zidentyfikować i zważyć
opcje, specjaliści od wyceny i bankierzy inwestycyjni organizują
sprzedaż aktywów i/lub przejęcia, a konsultanci od zarządzania
zasobami ludzkimi pomagają rozwiązać drażliwe zagadnienia
zwolnień.
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Teoria O: Podejście od strony możliwości
organizacyjnych

Mówi się, że najbardziej trwałe i odnoszące sukcesy są te
organizacje, które mają dynamiczne kultury zorientowane na
uczenie się i pracowników o wysokich kwalifikacjach.
Przychodzą tu na myśl takie firmy jak Intel, Microsoft, 3M,
Schwab czy Merck. Celem w teorii zmiany O jest stworzenie
takiej kultury organizacji, by wspierała ona uczenie się i wysokie
wyniki zatrudnionych.

Firmy, które podążają takim śladem, starają się ożywić
swoją kulturę i zwiększyć sprawność poprzez uczenie się na
poziomie jednostki oraz organizacji. To wymaga znacznego
czynnego uczestnictwa pracowników, bardziej płaskiej struktury
organizacji i silnych więzi pomiędzy organizacją i jej ludźmi.
Ażeby w teorii O zmiana była możliwa, kluczowe jest
zaangażowanie pracowników w zmianę i usprawnienie.
Dlatego też niepisane umowy z pracownikami są uważane za
zbyt istotne, aby można je było łamać − odwrotnie niż to ma
miejsce w teorii E. Na przykład, kiedy Hewlett-Packard
wszedł w okres stagnacji na początku lat osiemdziesiątych,
nie pozbywał się ludzi, aby obniżyć koszty, ale zredukował
biurokrację oraz dał ludziom i jednostkom operacyjnym
większą autonomię. Takie podejście było spójne z tradycją
HP cenienia swoich ludzi wyżej niż innych aktywów.

Organizacja, która w drodze do sukcesu finansowego liczy
na swoją kulturę i ludzi, potencjalnie nie da się pogodzić ze
skoncentrowaną władzą oraz kierunkiem z góry na dół. Ale
liderzy zmiany według teorii zmiany O są mniej zainteresowani
dążeniem do osobistego sukcesu, a bardziej zachęcaniem
pracowników do uczestnictwa w zmianie w ramach pełnionych
przez nich funkcji. Liderzy ci wzmacniają te zachowania oraz
postawy pracowników, które zadziałają na rzecz zmiany.
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Co jest lepsze − lub bardziej odpowiednie?

Jeżeli twoja organizacja rozważa znaczący program zmian,
prawdopodobnie zastanawiasz się, co jest najlepsze. Niestety,
dane pokazują, że żadne podejście nie gwarantuje sukcesu.
Teoria E, mająca na celu szybką poprawę dochodowości,
często jest skuteczna na krótką metę, ale dzieje się to kosztem
przyszłej witalności. Poprzez dziesiątkowanie szeregów
pracowników czyni ona tych, co pozostają, zdemoralizowanymi
i nielojalnymi. Wszelkie zaangażowanie, jakie odczuwali oni
wobec firmy i jej celów, znika. Jak na ironię ludzie, których
organizacja chciałaby zatrzymać − najzdolniejsi i najbardziej
poszukiwani na rynku − są pierwszymi chętnymi do wzięcia
odprawy i poszukania bardziej zielonego pastwiska.

Ponadto drakońskie kroki teorii zmiany E nie zawsze dają
pożądane rezultaty. Badanie ankietowe przeprowadzone po
ostatniej fali zmniejszania rozmiarów spółek (od późnych lat
osiemdziesiątych do wczesnych lat dziewięćdziesiątych)
pokazały, że tylko 45% „zmniejszonych” firm odnotowało
wyższe zyski operacyjne.2

Również teoria O nie jest idealnym rozwiązaniem.
Przeorientowanie kultury przedsiębiorstwa na zaangażowanie
pracownika i uczenie się jest szczytnym usiłowaniem, ale jest
to propozycja na lata. Zakończony sukcesem program może
zaowocować bazą zdolniejszych, bardziej adaptujących się
pracownikóww czasie czterech-pięciu lat, ale przedsiębiorstwa,
którym naprawdę potrzebna jest zmiana, nie mogą tak długo
czekać na wyniki. Kierownicy i pracownicy, nie mówiąc
o analitykach i udziałowcach, po prostu nie są tak cierpliwi.

Większość firm przebadanych przez Beera i Nohrię unikało
jako rozwiązania zarówno czystej teorii E, jak i teorii O,
preferując połączenie obu tak, aby dopasować je do swoich
potrzeb. To, tak naprawdę, może być najlepsza ścieżka dla
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twojej organizacji (patrz „Opowieść o dwóch teoriach” jako
przykład pułapek przy próbie zastosowania wyłącznie jednego
z tych podejść).

Opowieść o dwóch teoriach
Aby zilustrować teorię E i teorię O, Michael Beer i Nitin
Nohria opisali dwie firmy prowadzące podobną działalność,
które zastosowały prawie czystą formę każdego archetypu:
Scott Paper wykorzystał teorię E do zwiększenia wartości
udziałów, podczas gdy Champion International zastosował
teorię O, aby dokonać transformacji kulturowej, mającej
na celu wzrost produktywności i zaangażowania pracow-
ników. Oto jak opisują oni te inicjatywy czytelnikom
Harvard Business Review:

Kiedy Al Dunlap objął przywództwo Scott Paper w maju
1994, natychmiast zwolnił 11.000 pracowników i sprze-
dał kilka firm... Jak powiedział w jednym ze swoich
wystąpień: „Udziałowcy to klient numer jeden. Pokażcie
mi raport roczny, który wymienia sześć lub siedem
priorytetowych grup klientów, a pokażę wam źle
zarządzaną firmę”. Z punktu widzenia udziałowców
wyniki działań Dunlapa były olśniewające. W 20
miesięcy zdołał on potroić zyski udziałowców − wartość
rynkowa Scott Paper wzrosła z 3 miliardów dolarów
w 1994 do około 9 miliardów w roku 1995... Starania
związane z reformą Champion nie mogły się znacznie
różnić. Dyrektor generalny Andrew Sigler przyznał, że
celem dla kierownictwa było zwiększenie wartości
rynkowej, ale uważał on, że cel ten może być lepiej
osiągnięty przez transformację zachowania kierownic-
twa, związków zawodowych i pracowników.a
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W końcu żadna firma nie osiągnęła swojego celu. Dunlap
został zmuszony do sprzedania zdemoralizowanej i nie-
wydajnej organizacji firmie Kimberly-Clark, a słabnący
Champion International został sprzedany UPM-Kymmene.
Te porażki wyraźnie kontrastują z sukcesem firm, które
sprytnie zastosowały połączenie obydwu tych podejść.

a Michael Beer i Nitin Nohria, „Cracking the Code of Change”, Harvard Business Review 78, no.
3 (maj−czerwiec 2000): 135.

„Firmy, które skutecznie łączą twarde i miękkie podejście do
zmiany, mogą odnosić duże korzyści w zakresie zyskowności
i produktywności − piszą autorzy. − Jest bardziej praw-
dopodobne, iż te firmy osiągną trwałą przewagę nad
konkurencją [i] ... zredukują niepokój, który towarzyszy całym
społecznościom w czasie przekształcania przedsiębiorstwa”.3

Tutaj podają oni przykład General Electric, gdzie poprzedni
dyrektor generalny Jack Welch zastosował oba podejścia po
kolei. Najpierw zmniejszył on wszelkie nadwyżki etatowe
i słabo pracujące jednostki, stosując drakońskie metody teorii
E. Następnie kontynuował inicjatywy zmian zaprojektowane
tak, aby zwiększać konkurencyjność kultury firmy przez
uczynienie jej szybszą, mniej zbiurokratyzowaną i bardziej
skupioną na kliencie − ruch typowy dla teorii O. Jak opisuje
to David Ulrich:

Do późnych lat osiemdziesiątych GE było strategicznie
silne z trzynastoma głównymi firmami, z których każda
usytuowała się jako numer jeden lub dwa pod względem
udziału w rynku. Od drugiej połowy lat osiemdziesiątych
kierownictwo GE skupiło się na bardziej fundamentalnej
zmianie strukturalnej. W ramach szkoleń podjęto szereg
inicjatyw mających na celu zaangażowanie pracowników
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GE w usuwanie biurokracji, szybsze podejmowanie decyzji,
szybszą obsługę klienta i pozbycie się niepotrzebnej pracy.
Poprzez spotkania, w czasie których pracownicy współ-
działali z menedżerami w celu zidentyfikowania i wyeli-
minowania zbędnych czynności, GE pracował nad
uwzględnieniem wartości, szybkości, prostoty oraz zaufania
w kulturze organizacji.4

W pewnym sensie metoda GE polegała na naprawieniu
najpierw „hardware” poprzez dywersyfikacje i konsolidacje.
Kiedy ta praca została zakończona, skierowano uwagę na
„software” − pracowników i to, jak wykonywali oni swoją pracę.

Które podejście jest najlepsze w twojej konkretnej sytuacji?
Tylko ludzie, którym nieobce jest wewnętrzne funkcjonowanie
twojej firmy, mogą się o tym wypowiedzieć w wiarygodny
sposób. Aby pomóc ci przemyśleć wszystkie „za” i „przeciw”
każdej teorii, w tabeli 1-1 podsumowano dwa archetypowe
podejścia − oraz ich kombinacje − biorąc pod uwagę kluczowe
czynniki. Możesz dowiedzieć się dużo na temat nastawienia
osób na kierowniczych stanowiskach w twojej firmie przez
sprawdzenie, jak radzą sobie z każdym z tych sześciu
czynników.
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Tabela 1-1

Kluczowe czynniki w teorii zmiany E i teorii zmiany O

Zakres zmiany Teoria E Teoria O
Połączone
Teorie E i O

Cele Maksymalizacja
wartości udziałów

Rozwinięcie
możliwości
organizacyjnych

Pogodzenie
sprzeczności
pomiędzy wartością
ekonomiczną
a możliwościami
organizacyjnymi

Przywództwo Zarządzanie
zmianą od góry

Zachęcanie do
uczestnictwa −
„z dołu do góry”

Ustanowienie
kierunku „od góry”
i zaangażowanie
ludzi pracujących
niżej w hierarchii

Położenie
nacisku na

Struktury
i systemy

Budowanie kultury
organizacji:
zachowania
i postawy
pracowników

Skupienie się
jednocześnie na
„hard” (strukturach
i systemach) i „soft”
(kulturze organizacji)

Proces Plan
i ustanowienie
programów

Eksperyment
i rozwinięcie

Planowanie
spontaniczności

System nagród Motywowanie
poprzez zachęty
finansowe

Motywowanie
poprzez
zaangażowanie
− wykorzystanie
płacy jako
wymiany

Stosowanie zachęt
do wzmacniania
zmiany, ale nie do
doprowadzenia do
niej

Korzystanie
z pomocy
konsultantów

Konsultanci
analizują
problemy i nadają
kształt
rozwiązaniom

Konsultanci
wspomagają
kierownictwo
w kształtowaniu
ich własnych
rozwiązań

Konsultanci są
ekspertami, którzy
wspomagają
pracowników
w ich działaniach

Źródło: Michael Beer i Nitin Nohria, „Cracking the Code of Change”, Harvard Business Review
78, no. 3 (maj−czerwiec 2000): 137.
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Podsumowanie

W tym rozdziale przedstawiono różne typy inicjowanych
zmian, obserwowanych w organizacjach:

• zmiany strukturalne

• redukcję kosztów

• zmiany procesów

• zmiany kulturowe.

Przeanalizowano także dwa podejścia, jakie można przyjąć
w dążeniu do osiągnięcia tych zmian:

• Teoria zmiany E ma na celu szybki i zdecydowany wzrost
wartości udziałów. Zmiana jest przeprowadzana odgórnie
i z udziałem konsultantów zewnętrznych. Teoria E w realizacji
tego celu opiera się na redukowaniu kosztów, zmniejszaniu
rozmiarów spółki i sprzedaży aktywów.

• Teoria zmiany O ma na celu osiąganie lepszych wyników
poprzez popieranie silnej kultury oraz uzdolnionych
pracowników. Charakteryzuje się wysokim poziomem
zaangażowania pracowników, bardziej płaską strukturą
i stara się zbudować więź pomiędzy firmą i jej pracownikami.
W przeciwieństwie do teorii E to podejście do zmiany jest
propozycją długofalową.
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