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Metoda krokowa wdrażania zmian 

Proces wdrażania zmian w organizacji powinien być znany każdemu menedżerowi 

zarządzającemu jakimikolwiek zasobami przedsiębiorstwa.   

Zarządzanie zmianą jest procesem. Nie przebiega według gotowych schematów i prowadzi 

do rezultatów, które nie są do końca określone, ponieważ zachodzą w zespole ludzkim1, np. 

jednym z czynników zaburzającym przebieg procesu jest opór pracowników wobec zmiany. 

Podstawowym warunkiem zmiany jest dobra diagnoza. Przeprowadzenie trwałej zmiany 

organizacji przy aktywnym współudziale jej pracowników wymaga dużego zaangażowania i 

wiary menedżerów w zasadność tych działań, oraz dokładnego i możliwie szczegółowego 

planu ich realizacji. Uproszczony schemat wdrażania zmian zakłada podzielenie tego procesu 

na trzy kolejne etapy, co przedstawia poniższy diagram. 

Rysunek 1. Uproszczony schemat proces decyzyjnego w przedsiębiorstwie produkcyjnym. 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Z punktu widzenia klasycznych teorii zarządzania przedstawiony powyżej model nie różni się 

znacząco od typowego procesu zarządczego obejmującego planowanie, organizowanie, 

motywowanie i kontrolę. Z tego samego powodu jest niewystarczający ponieważ klasyczny 

model sprawdza się w codziennym procesie decyzyjnym i jest niewystarczający w przypadku 

długich i uciążliwych procesów wdrażania zmian, na który składają się setki a czasem tysiące 

decyzji. 

W literaturze przedmiotu można odnaleźć co najmniej kilka teorii odnoszących się do 

krokowej metody wdrażania zmian. Autor tej pracy przybliży rozwiązanie zaproponowane 

przez światowej klasy eksperta badającego i realizującego w praktyce procesy wdrażania 

zmian. John Kotter, bo o nim mowa, na podstawie analizy procesów wdrażania zmian w 

znaczących organizacjach opracował metodę ośmiu kroków, która z założenia ma 

przeprowadzić skuteczną transformację organizacji stojącej u progu kluczowych dla swojego 

istnienia wyzwań2.  W dalszej części zostaną przedstawione kolejne etapy wdrażania zmian 

właśnie w oparciu o strukturę ośmiu kroków zaproponowaną przez Johna Kottera. 

 

                                                           
1
 Źródło: Internet: http://www.okti.pl/ekspert-radzi/wdrazanie-zmian-w-organizacji-w-kilku-krokach 

2
 Zob:. Kotter J. P., Our Iceberg is Melting, 2006; wyd. polskie: Gdy góra lodowa topnieje. Wprowadzanie zmian 

w każdych okolicznościach, Wydawnictwo Helion, 2008 
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Krok 1. Zwróć uwagę członków organizacji na konieczność zmiany stanu rzeczy. Pokaż 

problemy i ich skutki. 

Pierwszy krok wdrażania zmian w organizacji powinien obejmować wszystkie możliwe 

działania pozwalające na zbudowanie wspólnego dla wszystkich obrazu przedsiębiorstwa. 

Celem tego etapu jest opisanie, nazwanie i nadanie tej samej oceny wszystkim 

niekorzystnym zjawiskom w firmie, które mają ulec zmianie. Chodzi o to aby na tym etapie 

kluczowe osoby w organizacji zrozumiały potrzebę zmiany, a przede wszystkim 

zaakceptowały fakt, że utrzymanie nieporządnego stanu rzeczy będzie miało określone 

negatywne skutki. Realizacja tego kroku jest pozornie szybka i łatwa. 

 

Krok 2. Stwórz zespół zarządzający całym procesem. 

Wdrażanie zmian to długotrwały i wyczerpujący proces, a jego realizacja w skali całej firmy 

wymaga zaangażowania wielu osób. Nie jest możliwe wdrożenie zmian dzięki zaangażowaniu 

wyłącznie jednej, nawet ponadprzeciętnie zmotywowanej osoby. Dlatego konieczne jest 

stworzenie prężnego i zdyscyplinowanego zespołu wdrażającego zmiany. Członkowie takiego 

zespołu powinni cechować się interdyscyplinarnością oraz determinacją do wdrożenia zmian, 

które pozwoli im pokonywać przeszkody piętrzące się podczas tego procesu. 

Krok 3. Opracuj wizję, kierunek i plan wdrażania zmian. 

Ten etap decyduje o powodzeniu całego procesu wdrażania zmian. Powołany w poprzednim 

kroku zespół musi stworzyć wizję, które będzie stanowić cel procesu dla każdego pracownika 

w przedsiębiorstwie. Wizja musi być zrozumiała i stanowić realny do osiągnięcia stan 

docelowy, z którym będą utożsamiać się wszyscy pracownicy. Do osiągnięcia tego celu musi 

prowadzić zrozumiały dla każdego plan wdrażania zmian opracowany w oparciu o dostępne 

narzędzia zarządzania projektami3, które będą bardzo pomocne przez cały ten okres. 

 

Krok 4. Przekaż wizję jak największej liczbie członków organizacji i dbaj o jej dobre 

zrozumienie. 

Ten krok obejmuje często marginalizowany proces komunikacji wewnętrznej konieczności 

wprowadzenia zmian w organizacji pracy. Jest to jeden z najtrudniejszych momentów całego 

procesu, ponieważ decyduje on o tym, czy pracownicy zaangażują się w stosowanie nowego 

modelu pracy, czy jedynie pozornie go wdrożą, a w perspektywie czasu wrócą do starych 

„zwyczajów”. Istotą tego kroku jest dotarcie do wszystkich pracowników, przejrzyste 

zakomunikowanie im wizji i wskazania zasad udziału w zmianie. Z punktu widzenia 

skuteczności komunikatu ważne jest aby w odniesieniu do indywidualnych i wspólnotowych 

potrzeb pracowników pokazać korzyści wynikające z przyjęcia nowych postaw, oraz straty 

będące konsekwencją utrzymania stanu rzeczy. 

Krok 5. Motywuj i mobilizuj wszystkich do działania aby osiągnąć zamierzony cel. 

Wdrażanie zmian poważnych to proces długotrwały, który cechują nie tylko sukcesy ale i 

porażki. Utrzymanie odpowiedniej mobilizacji uczestników wdrażania zmian i determinacji 

do osiągnięcia ostatecznego celu wymaga szerokiego zastosowania technik motywacji. Ich 

                                                           
3
 Zob. Wysocki R. K., McGary R., Efektywne zarządzanie projektami, One Press, 2005, s. 46 
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fundamentem jest jednak odpowiednie przywództwo – lider zmian, który swoją postawą 

będzie pokazywał wiarę w ostateczny sukces. Cały zespół zarządzający zmianą musi 

poświęcać tyle samo wysiłku na nadzór nad procesem wdrażania zmian jak i motywacji 

pracowników realizujących te zadania. 

 

Krok 6. Wyznaczaj cele krótkoterminowe, osiągaj sukcesy, pokazuj je i nagradzaj. 

W procesie wdrażania zmian sukcesy etapowe są bardzo ważne i niezbędne ponieważ 

potwierdzają one słuszność przyjętych kierunków zmian. Brak sukcesów może dostarczać 

argumentów tym pracownikom, którzy od początku kontestują potrzebę zmiany wskazując, 

że nic one nie wniosą, albo że są źle zaplanowane. Zespół zarządzający zmianą powinien więc 

określać cele etapowe, dobitnie pokazywać wykonanie zaplanowanych zadań i nagradzać 

pracowników, którzy przyczynili się do terminowej realizacji zadań. Dzięki temu liczba 

zwolenników zmiany będzie stale rosła a grupa malkontentów będzie się sukcesywnie 

zmniejszać. 

 

Krok 7. Zinstytucjonalizuj sukcesy wprowadzając normy, zasady i struktury organizacyjne. 

Wdrażanie zmian cechuje pewnego rodzaju improwizacja, czasami chaos i konieczność 

ręcznego sterowania niektórymi procesami. Wynika to z faktu, że wdrożenie nowych 

rozwiązań niesie za sobą ryzyko nieprzewidzianych sytuacji, których nie można rozwiązać 

dotychczas sprawdzonymi procedurami. Z tego powodu po dokonaniu istotnych zmian w 

systemie pracy organizacja powinna ustrukturyzować wszystkie procesy wprowadzając 

procedury, normy czy dobre praktyki. Standaryzacja jest niezbędna do tego aby ujednolicić 

nowy model pracy w skali całej organizacji eliminując dysfunkcje wynikające z niestabilnego 

procesu wdrożenia nowego systemu pracy. 

 

Krok 8. Monitoruj przestrzeganie wprowadzonych norm, zasad i struktur organizacyjnych 

upewniając się, że zmiana będzie utrwalona. 

Ostatni krok to etap kluczowy dla utrwalenia nowego systemu pracy. Organizacje, które 

przez długi okres czasu pracowały w systemie, który został zmieniony, cechuje tendencja do 

powrotu do „starych nałogów”. Dlatego kluczowe jest ciągłe monitorowanie zgodności 

systemu pracy z nowymi procedurami. Chodzi o to, aby proces wdrożenia zmian nie 

spowodował w organizacji dualizmu polegającego na ustaleniu nowych zasad, ale 

stosowaniu w praktyce starych reguł. Inną dysfunkcją może być podział pracowników na tych 

stosujących nowy model działania oraz pozostałych, którzy tylko symulują dostosowanie się 

do nowych norm. 

 


