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Typologie zmian i kryteria ich wyodrębniania

Zmiana jako wartość firmy produkcyjnej

Kryterium Rodzaje i charakterystyka zmian

Źródło 

(przyczyna zmiany)
zmiana samoistna (dobrowolna, samodzielna) – to sytuacja, kiedy organizacja sama widzi potrzebę zmiany, określa jej kierunek i podejmuje działania wyprzedzające, jej idea, impuls powstaje w organizacji, 

zmiana narzucona (wymuszona) – konieczność jej wprowadzenia i kierunek wyznacza otoczenie, a organizacja, reagując, odpowiada jedynie na zaistniałą sytuację, przygotowując jej warunki i wdrożenie.

Rozmiar zmian 

(cel zmian)

zmiana zachowawcza – jej celem jest utrzymanie dotychczasowego stopnia dostosowania się organizacji do otoczenia, wyrażonego stopniem jej zorganizowania i sprawności funkcjonowania,

zmiana rozwojowa – charakteryzuje te działania organizacji, których celem jest podniesienie stopnia zorganizowania i sprawności funkcjonowania oraz zapewnienie rozwoju organizacji poprzez wyprzedzające dostosowanie się do warunków zewnętrznych.

Strategia przeprowadzania

zmian

zmiany ukierunkowane na strukturę – to np. zmiana toku pracy, decentralizacja, zmiana stopnia sformalizowania 

zmiany technologii – operacji roboczych, procedur, wyposażenia technicznego itp.,            

zmiana ludzi – ich kwalifikacji, postaw, motywacji, relacji między nimi.

Zakres zmian zmiany całościowe – obejmują całość organizacji,

zmiany fragmentaryczne – dotyczą określonych, niesprawnych fragmentów organizacji o podstawowym lub pomocniczym znaczeniu.

Współzależność czasu zmian 

organizacyjnych 

i zmiany otoczenia

zmiany reaktywne – stanowiące reakcję na zaistniałe zmiany otoczenia, dokonywane dopiero po zaistnieniu potrzeby, przez to często okazują się mało efektywne,                    

zmiany wyprzedzające – antycypują przyszłe zmiany warunków i przygotowują do nich organizację zanim zaistnieje potrzeba zmiany organizacyjnej, stwarza to organizacji szansę wyeliminowania dystansu czasowego pomiędzy wystąpieniem potrzeby zmiany a reakcją na nią.

Ocena skutków 

(efektów) zmian

zmiany pozytywne – gdy w wyniku pomiaru skutków zmian realny wynik użyteczny przekracza poniesione nakłady (mówi się wówczas o usprawnieniu),                          

zmiany negatywne – gdy uzyskane wyniki użyteczne są mniejsze od związanych ze zmianą kosztów,                                   

zmiany obojętne – gdy wyniki użyteczne i poniesione koszty są sobie równe lub zbliżone do siebie.

Siła, kształt i zasięg zmian zmiany stopniowe (normalne) – są stałym elementem działania organizacji, gdyż nigdy poszczególne elementy organizacji nie są do siebie doskonale dopasowane; zmiany te mają na celu korygowanie drobnych odchyleń, a także reagowanie na niewielkie zmiany w otoczeniu,

zmiany radykalne – zwana w literaturze zmianą łamiącą strukturę, ma charakter rewolucyjny, jej podstawowym elementem jest zmiana strategii działania organizacji; zmianie ulegają także: misja, cele, sposoby działania organizacji, struktury władzy, sieci powiązań komunikacyjnych, kadra itp.

Sposób ich wprowadzania zmiana dostosowawcza – to reakcja organizacji na pojawiające się siły; raczej stopniowa niż całościowa,

zmiana planowana – ma większy zakres niż zmiana dostosowawcza, jest starannie zaplanowana i wprowadzana w sposób uporządkowany i terminowy oraz wyprzedająca przyszłe wydarzenia.

Zakres nowatorstwa zmiany innowacyjne (twórcze) – to wprowadzanie w życie rozwiązań nowych, oryginalnych, niespotykanych gdzie indziej (innowacje techniczne, technologiczne, społeczno-organizacyjne, w sferze zarządzania,

zmiany adaptacyjne (odtwórcze) – to wykorzystywanie rozwiązań już istniejących, sprawdzonych, stosowanych i dopasowywanie ich do warunków organizacji.



Kiedy firmy sięgają po zmiany (case study)?
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- brak długoterminowych celów i strategii w firmie

- nieprzestrzeganie zasady jednego szefa

- nieprzestrzegana struktura organizacyjna/brak struktury

- brak planowania

- niskie kompetencje

- niezgodne dokumentacje

- bałagan na niektórych stanowiskach

- brak zaufania Właścicieli do kadry

- brak dyscypliny pracy

- świadome przyjmowanie zleceń na nierealne terminy

- robotnicy poświęcają czas na organizowanie sobie pracy

- gaszenie pożarów

- folwarczny styl zarządzania

- niesprawiedliwe traktowanie

- ogromna różnorodność produktów

- brak narad

- ISO tylko na papierze

- brak  zaangażowania

- produkowanie nadmiarów

- brak współpracy i zespołów

- brak szkoleń

- wszyscy zajmują się wszystkim

- destrukcyjne decyzje

- niska jakość pracy/robienie z błędami

- NISKA WYDAJNOŚĆ

- WYSOKIE KOSZTY PRODUKCJI

- UPORZĄDKOWANIE STRUKTURY, bo wszyscy zajmują się wszystkim
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Rozwój jest możliwy tylko wtedy, gdy wartością samą w sobie jest zmiana.

70% zmian w polskich przedsiębiorstwach kończy się niepowodzeniem.

Wypracowanie polityki otwarcia się na zmiany oraz uczynienie jej wartością firmy to trudne
i wymagające zadanie z drugiej strony kluczowe z punktu widzenia powodzenia i sukcesu organizacji
przyszłości.

Współcześnie nową generację określa się "Wielką Zmianą", co oznacza przełom myślenia,
funkcjonowania społeczeństw.

Organizacje muszą odejść od tradycyjnego modelu traktowania zmiany jako przejścia od jednego
stanu równowagi do innego (od modelu przestarzałego do pożądanego) a postrzegać zmianę jako
podstawowy i naturalny mechanizm organizacji. W modelu nowoczesnym (zintegrowanym) zmiana
nie jest przechodzeniem od jednego stanu równowagi do innego, ale jest zarządzaniem
nierównowagą, cechującą wszystkie organizacje dynamiczne.

Przywódcy i szefowie działów nie mogą nadal funkcjonować w oparciu o stare paradygmaty i muszą
zmienić sposób myślenia o wszystkich aspektach działalności. Podstawową cechą nowej organizacji
jest elastyczność i zwinność.

Wypracowanie organizacji przyszłości to jeden z najważniejszych trendów.
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Jak sprawdzić gotowość firmy na zmiany?

Ważne jest przed wprowadzaniem jakichkolwiek zmian w firmie, 
zdiagnozowanie czy firma jest gotowa na zmiany. 

Muszą być spełnione następujące trzy warunki, abyśmy mogli powiedzieć, że 
firma jest gotowa na zmiany: 

1. Firma posiada kompetentnego lidera.  

2. Pracownicy są zaangażowani i mają świadomość 
planowanej zmiany. 

3. W firmie wypracowany jest duży poziom wzajemnej
współpracy.    
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Czy da się zbudować gotowość firmy na zmiany?
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Czy to jest dobry sposób 

na budowanie gotowości 

na zmiany?



Eksperyment
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Ile podań wymienili gracze w białych koszulkach?



Eksperyment
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Odpowiedź?



Eksperyment
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Pytanie dodatkowe

Kto widział coś 

innego/interesującego 

na tym filmie?



Kto widział goryla?
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Dostrzec niedostrzegalne
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Jak patrzeć, 

żeby widzieć?



Czy da się zbudować gotowość firmy na zmiany?

4 zasady pozwalające sprawdzić i wypracować gotowość firmy do zmian:
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Sprawdzenie klimatu w organizacji

- znajomość panującego w firmie klimatu

- precyzyjne i przekonujące informacje przedstawione liderom zmian

- źródła informacji na różnych poziomach organizacji

- przekazywanie pracownikom informacji w liczbie mnogiej „Na podstawie uzyskanych od was informacji ustaliliśmy, że 

...”, „Według naszych wniosków…”

Identyfikacja barier kulturowych

- likwidacja na pierwszym etapie realizacji procesu zmiany

- niewspółmiernie wysoki koszt zaniedbania przeszkód kulturowych

Przyjęcie oddolnej pozycji pozyskiwania informacji

- informacja od pracowników szeregowych

- przekazywanie informacji i nastrojów liderom, szefom

Gotowość na opór

- nieunikniony

- przygotowanie planu właściwej reakcji w sytuacji oporu pracowników

- plan musi uwzględniać dokładną prezentację i kwalifikację źródeł oporu

- nie bagatelizować żadnego głosu oporu

Przygotować organizację na 

zmiany i zarządzać nią to przede 

wszystkim przygotować ludzi –

kadrę oraz poradzić sobie 

z oporem wobec zmian.



Kiedy firmy zmuszone są dokonywać zmian, co pomaga, 
a co utrudnia wprowadzanie zmian – dyskusja.
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Od czego zależy powodzenie zmiany?
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Rys: czynniki wpływające na powodzenie zmiany, źródło: Raport : II Ogólnopolskie Badanie Zarządzania Zmianą, M. Janigacz, J. Rubin, W. Grabowski (red.), Szkoła Zrządzania Zmianą, Wrocław 2017



Na czym polega sukces Toyoty?
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Widoczne narzędzia i techniki Toyoty zbudowane są na niewidocznych wzorcach myślenia i działania

Praktyki    Narzędzia    Zasady

Myślenie i schematy zarządzania

Źródło:  M. Rother, Toyota Kata, Wydawnictwo Lean Enterprise Institute Polska, Wrocław 2011, s. 5.

(widoczne)

(niewidoczne) 



Pytania?



Dziękuję za uwagę
i zapraszam do kontaktu

Iwona Sorbian 


