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Na podstawie doświadczeń austriackiej firmy Worthington Cylinders i wyników 
badań przeprowadzonych wśród amerykańskich przedsiębiorstw autor dowodzi, 
że mądrze przeprowadzona restrukturyzacja może wzmocnić morale pracowników 
i ugruntować, a nie podważyć, ich lojalność do pracodawcy. Omawia także cztery 
krytyczne czynniki powodzenia zarządzania zmianą organizacyjną w trakcie kryzy-
su: przejrzystość, komunikacja, planowanie i ewaluacja.

Był listopad 2008 r. David Kelly – dyrektor zarządzający firmy Worthington Cylinders, 
nie miał dobrych wiadomości do przekazania 370 pracownikom swojej firmy. Postępu-
jący globalny kryzys gospodarczy doprowadził do 70% spadku zamówień na produko-
wane przez nich cylindry. Firma, która specjalizuje się w wytwarzaniu najwyższej jakości 
stalowych i kompozytowych cylindrów do przechowywania m.in. acetylenu, propylenu 
i propanu, stała się zakładnikiem własnego sukcesu. Ponad 85% produkcji wytwarzanej 
w fabryce w Kienberg trafiało na eksport do blisko 70 krajów świata, więc tąpnięcie na 
zagranicznych rynkach odbiło się niewspółmiernie na wynikach sprzedaży tej liczącej 
ponad 180 lat firmy. Szczególnie istotne znaczenie miała obniżka zapotrzebowania na 
cylindry do przechowywania sprężonego powietrza, wykorzystywanych w pneumatycz-
nych systemach hamulcowych. Wraz ze zmniejszonym popytem na samochody ciężarowe 
zmniejszyły się również zamówienia dla dostawców przemysłu motoryzacyjnego, w tym 
dla Worthington Cylinders.

Kelly wiedział, że przeprowadzenie głębokiej restrukturyzacji było nieuchronne, 
ponieważ nikt nie był w stanie wiarygodnie ocenić ani jak długo kryzys potrwa, ani jak 
dynamiczne będzie odbicie. Zarząd Worthington Cylinders podjął decyzję o przepro-
wadzeniu redukcji 15% etatów. Była to z wielu względów bardzo trudna decyzja. Po 
pierwsze, Kienberg to bardzo mała miejscowość, zlokalizowana na obrzeżach Gaming, 
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z daleka od dużych metropolii, a Worthington Cylinders jest w niej jedynym dużym 
pracodawcą – zwolnieni pracownicy mają mało atrakcyjnych możliwości zatrudnienia. 
Po drugie, pracownicy Worthington tworzą szczególną społeczność, w której relacje za-
wodowe przeplatają się z prywatnymi. Wreszcie był jeszcze jeden powód, dla którego 
planowana redukcja zatrudnienia mogła być trudna – Worthington Cylinders miał opinię 
świetnego pracodawcy, a w poprzedniej edycji badania Great Place to Work Institute® 
Austria był jego laureatem.

David Kelly i jego współpracownicy z zarządu Worthington Cylinders zdecydowali, 
że skuteczne przeprowadzenie planowanych zmian musi się zacząć od przyjęcia właści-
wej perspektywy w ocenie sytuacji. Zamiast pytać o to, jak przeprowadzić drastyczną 
restrukturyzację po najniższych kosztach i w najkrótszym możliwym czasie, postawiono 
paradoksalne na pierwszy rzut oka pytanie: Jak przeprowadzić redukcje 15% załogi i jed-
nocześnie zwiększyć zaufanie pracowników do firmy?

Takie sformułowanie zagadnienia okazało się kluczem do sukcesu. Po pierwsze, 
zwracało uwagę na to, co jest najistotniejsze w całej sytuacji – a więc na długoterminową 
produktywność pracowników, która nie jest możliwa, gdy nadszarpnięte zostają więzy lo-
jalności. Kiedy pracownicy tracą zaufanie do własnej firmy i zastanawiają się nad tym, jak 
szybko można znaleźć alternatywne zajęcie, ich wydajność spada, rośnie liczba błędów 
i usterek, a spowolniona komunikacja wewnętrzna odbija się ujemnie na jakości obsługi 
klientów. Często następuje to właśnie w wyniku źle przeprowadzonej reorganizacji, kie-
dy pracownicy, których nie dotknęły redukcje, widzą, jak firma traktuje pracowników 
zwalnianych. Rodzi się wtedy zupełnie naturalnie myśl: „Dziś oni, jutro ja”. Dochodzą 
do tego zwyczajne wyrzuty sumienia, szczególnie wtedy, kiedy kryteria selekcji nie były 
przejrzyste „Dlaczego to ich zwolniono, a nie mnie?”. W efekcie, choć można by się spo-
dziewać, że pracownicy, którzy uniknęli redukcji, będą wdzięczni i usatysfakcjonowani, 
jest dokładnie odwrotnie – spada ich produktywność i poczucie identyfikacji z firmą, 
a rośnie frustracja. Zjawisko to nosi nazwę „syndromu rozbitka”.

Czy fabryce w Kienberg udało się tego uniknąć? Okazuje się, że tak.
Zaczęto od tego, aby cały proces restrukturyzacji dobrze zaplanować. Uznano, że 

w świetle tego, co wiemy na temat ludzkiej psychologii, należy przede wszystkim za-
pewnić, żeby plan reorganizacji został zaakceptowany przez pracowników, co oznacza, 
że proces komunikacji musi potrwać odpowiednio długo i uwzględniać różne potrzeby 
informacyjne, jakie powstają na poszczególnych etapach. Dlatego na pierwszym etapie 
restrukturyzacji starano się przede wszystkim przedstawić szerszy kontekst nieuchron-
nej reorganizacji (kryzys, spadek zamówień) i uzasadnić konieczność dostosowania się 
firmy do drastycznie zmienionych warunków funkcjonowania. Argumentowano, że je-
żeli firma nie podejmie trudnych decyzji w najbliższej przyszłości, grozi jej bankructwo. 
W komunikację byli zaangażowani osobiście członkowie zarządu Worthington Cylinders 
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– organizowano liczne spotkania i prezentacje, tak aby każdy pracownik mógł otrzy-
mać informację u samego źródła. Jednocześnie unikano na tym etapie spekulacji co do 
zasięgu planowanych zmian, informując zgodnie z prawdą, że konkretny kształt planu 
restrukturyzacji dopiero powstaje. Nie ukrywano jednak, że wśród planowanych działań 
jest również redukcja etatów. Rzecz jasna fakt, że media austriackie szeroko komento-
wały pogarszającą się sytuację gospodarczą w kraju i na świecie, pomagał w uwiarygod-
nieniu przekazu zarządu.

Kiedy uznano, że wśród pracowników zapanowało przeświadczenie o tym, iż reorga-
nizacja jest rzeczywiście niezbędna, skupiono się na tym, aby sam mechanizm planowanej 
redukcji zatrudnienia został właściwie wyjaśniony. Uzgodniono wspólnie ze związkami 
zawodowymi, że przy zwolnieniach decydująca będzie ocena wyników i postawy pracow-
ników udokumentowana poprzez funkcjonujące w firmie systemy kwartalnej oceny 360 
stopni (dla menedżerów), kwartalnej oceny w zespołach, kwartalnej oceny pracownika 
przez przełożonego. Fakt, że w firmie funkcjonowały tak różnorodne, wiarygodne i regu-
larne metody oceny pracowników, okazał się kluczowy dla dokonania właściwych decyzji 
oraz dla ich akceptacji przez wszystkich zaangażowanych. Co równie istotne, zrezygno-
wano z uwzględniania jakichkolwiek kryteriów niemerytorycznych – np. stażu pracy czy 
sytuacji pozazawodowej, choć, rzecz jasna, padały takie propozycje. Uznano jednak, że 
uczyniłyby one proces selekcji mniej przejrzystym.

Każdy przeznaczony do zwolnienia pracownik został poinformowany o tym fakcie 
osobiście przez swojego bezpośredniego przełożonego. Zredukowani pracownicy zostali 
zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy, ale zaoferowano im możliwość skorzystania 
z usług outplacementowych (pomoc w znalezieniu pracy, szkolenia) na koszt firmy. Nie 
zaoferowano natomiast żadnych dodatkowych świadczeń finansowych, poza przewidzia-
nymi przez austriackie prawo odprawami.

Po zakończeniu programu przeprowadzono grupy fokusowe zarówno wśród zwol-
nionych pracowników, jak i tych, który pozostali zatrudnieni. Było to podyktowane 
chęcią pozyskania wiarygodnej oceny sposobu przeprowadzenia restrukturyzacji w tych 
dwóch grupach. Dokonano również ponownie badań ankietowych Trust Index© według 
Metodologii Great Place to Work Institute® . Wypowiedzi pracowników w trakcie grup 
fokusowych były zbieżne w obydwu grupach – uznano, że proces restrukturyzacji został 
przeprowadzony w sposób sprawiedliwy i z szacunkiem dla godności pracowników.

Z kolei w ankiecie pracowniczej uzyskano wyniki, które zaskoczyły zarząd Worthing-
ton Cylinders. Okazało się, że kluczowe wskaźniki zaufania pracowników nie tylko nie 
spadły, ale wzrosły w trakcie procesu restrukturyzacji.

Poniższa tabela prezentuje wyniki dwóch ankiet Trust Index©, przeprowadzonych 
odpowiednio w listopadzie 2008 r. i marcu 2009 r. Podane wartości oznaczają odsetek 
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odpowiedzi pozytywnych na pozycje ankietowe związane z poszczególnymi wymiarami 
„Najlepszego miejsca pracy”.

Tabela 1. Wyniki ankiet Trust Index©

Listopad 2008 Marzec 2009
Wiarygodność 87% Wiarygodność 91%
Szacunek 87% Szacunek 91%
Uczciwość 85% Uczciwość 88%
Duma 89% Duma 92%
Koleżeństwo 88% Koleżeństwo 91%

Kelly przyznaje, że był bardzo zbudowany wysokimi ocenami, jakie jego pracownicy wy-
stawili mu jako pracodawcy, podobnie jak wieloma e-mailami, które otrzymał od zwol-
nionych pracowników, w których dziękowali mu za „ludzkie potraktowanie” w trud-
nej sytuacji. Okazuje się, że nie jest to aż tak powszechne wśród pracodawców także 
w Austrii. Zwieńczeniem wysiłków Kelly’ego i jego współpracowników było uzyskanie 
w 2009 r. kolejnego lauru „Najlepszego miejsca pracy” w Austrii.

Historia Worthington Cylinders dowodzi, że mądrze przeprowadzona restruktury-
zacja może wzmocnić morale pracowników i ugruntować, a nie podważyć, ich lojalność 
wobec pracodawcy. Warto jeszcze raz przyjrzeć się krytycznym czynnikom powodzenia, 
które trzeba wziąć pod uwagę:

Przejrzystość – Koniec końców, dokonuje się doboru – „Ty zostajesz, a ty odcho-
dzisz”. Kryteria tej selekcji muszą być znane i powszechnie akceptowane, a dane, na 
których ona się opiera, wiarygodne. Dlatego krytycznie istotne w takiej sytuacji okazuje 
się, czy w firmie dobrze funkcjonują systemy oceny okresowej, czy zbierane są ważne 
dane o wynikach poszczególnych pracowników czy zespołów. W firmach, w których ta-
kich informacji brak, gdzie być może nawet procedury oceny formalnie funkcjonują, ale 
są traktowane umownie, jako część korporacyjnej biurokracji, nie ma na czym oprzeć 
rzeczowych decyzji personalnych. Powoduje to, że w sytuacji kryzysowej trzeba albo or-
ganizować ocenę ad hoc, w formie „ponadprogramowych” rozmów oceniających lub sesji 
AC, albo opierać się na ocenie arbitralnej. W każdej z tych opcji dokonujący oceny jest 
w bardzo trudnej sytuacji.

Komunikacja – W przypadku złożonych zmian komunikacji jest zwykle za mało, 
a nigdy zbyt dużo. Komunikować należy wcześnie, nawet jeżeli nie znane są jeszcze 
szczegóły reorganizacji. Warto korzystać ze zróżnicowanych kanałów komunikacji – nie 
tylko jedno-, ale i dwustronnej. Trzeba pamiętać, że pracownicy najchętniej pozyskują 
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informacje osobiście od przełożonego, dlatego warto zainwestować czas menedżerów 
w częste rozmowy indywidualne i spotkania zespołowe.

Planowanie – To, że zmiany należy przeprowadzić bez zbędnej zwłoki, nie ulega 
wątpliwości. Niepotrzebne przedłużanie procesu restrukturyzacji przypomina niekoń-
czący się zabieg wyrywania zęba. Bez zbędnej zwłoki, nie oznacza jednak „po łebkach”. 
Przyglądając się z bliska temu, jak wiele polskich firm przeprowadza redukcje, odnosi 
się wrażenie, że w ogóle nie myśli się o tym, iż nawet najbardziej uzasadniona zmiana 
potrzebuje nieco czasu. Od momentu kiedy zostanie uznana za nieuchronną do momen-
tu akceptacji trzeba przejść przez parę etapów pośrednich, podczas których stopniowo 
pracownicy oswajają się ze zmianami. Przyspieszanie zmian może spowodować, że pra-
cownicy nigdy nie pogodzą się z działaniami firmy i w ten czy inny sposób będą stawiać 
im opór. A zatem konieczne jest zaplanowanie każdego z etapów restrukturyzacji nie 
tylko od strony organizacyjnej, prawnej, ale również komunikacyjnej.

Ewaluacja – Koniunktura ma charakter cykliczny, a co za tym idzie, każda firma co 
jakiś czas zmuszona jest do przeprowadzania głębszej lub płytszej restrukturyzacji. War-
to zbierać doświadczenia z każdej z nich, bo, co prawda, najlepiej jest uczyć się na błę-
dach cudzych, to jednak lepiej się w ogóle uczyć niż stale popełniać te same, kosztowne 
pomyłki. Nie należy w związku z tym zawieszać ewaluacji satysfakcji czy zaangażowania 
pracowników w trakcie gorszej koniunktury, a raczej je zintensyfikować. Ktoś powiedział, 
że firma, która boi się zbadać opinie pracowników w trudnych czasach, w gruncie rzeczy 
boi się samych pracowników. Przeprowadzając regularne badania opinii pracowników 
w trakcie i po restrukturyzacji, z jednej strony dowiadujemy się, które elementy planu 
zadziałały, a które nie, a z drugiej wysyłamy silny sygnał do załogi, że ich opinia się liczy, 
a ich zaangażowanie i motywacja są dla zarządu ważnymi wskaźnikami biznesowymi.

Te cztery zasady pozwolą na przeprowadzenie zmian w sposób może nie bezbolesny, 
ale minimalizujący straty w postaci obniżonej wydajności, lojalności i morale pracowni-
ków.

Dysponujemy coraz większą liczbą badań, które potwierdzają też, że od sposobu 
zarządzania zmianą organizacyjną w trakcie kryzysu zależy tempo i dynamika odbicia, 
kiedy koniunktura zacznie się poprawiać. Firma McKinsey (2007) przebadała 1300 
przedsiębiorstw pod kątem tego, jak poradziły sobie ze spowolnieniem z lat 2000-2001 
(tzw. bańka internetowa). Okazało się, że firmy, które najlepiej poradziły sobie z kry-
zysem, to były te same, które w gorszej koniunkturze w najmniejszym stopniu zredu-
kowały inwestycje w kapitał ludzki. Z drugiej strony, firmy, które wychodziły z kryzysu 
najwolniej, to były te same, które wcześniej dokonały największych redukcji personelu. 
Okazuje się, że menedżerowie, prognozując rachunek korzyści i kosztów projektów re-
strukturyzacyjnych, nie uwzględniają w nim kosztów obniżonej produktywności i morale 
pracowników. Zaniedbywanie swoich pracowników w trudnych czasach skutkuje rów-
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nież pogorszeniem wizerunku firmy na rynku i w efekcie utrudnia pozyskanie talentów, 
kiedy gospodarka zaczyna przyspieszać.

Do podobnych wniosków doszli Trevor i Nyberg (2008), analizując grupę firm aspi-
rujących do znalezienia się na liście „100 najlepszych miejsc pracy w USA” czasopisma 
„Fortune”. Te przedsiębiorstwa, które prowadziły redukcje personelu na szeroką skalę, 
wykazywały również wyższą stopę dobrowolnej rotacji niż pozostałe badane firmy (13% 
wobec 10,4%).

Literatura

Burchell M. (2009), Focusing on your People Strategy In Challenging Times, prezentacja na konfe-
rencji Great Place to Work Institute® Europe, Baden.
Kelly D. (2009), Trust in Times of Crisis, prezentacja na konferencji Great Place to Work Institu-
te® Europe, Baden.

Paweł  Bochniarz – konsultant i przedsiębiorca. Absolwent Wydziału Nauk Ekono-
micznych Uniwersytetu Warszawskiego, w trakcie studiów członek władz krajowych 
Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Współzałożyciel IDEA! Management Consulting, 
polskiej firmy doradczo-szkoleniowej specjalizującej się w podnoszeniu efektywności 
firm w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Menedżer wielu projektów doradczych i szko-
leniowych. Członek kolegium redakcyjnego dwumiesięcznika „Zarządzanie Zasobami 
Ludzkimi” oraz Komitetu Oceniającego konkursu „Lider Zarządzania Zasobami Ludz-
kimi”. Autor artykułów publikowanych m.in. na łamach „Rzeczpospolitej”, „Gazety 
Prawnej”, „Personelu i Zarządzania”, „Zarządzania Zasobami Ludzkimi”. Od stycznia 
2008 r. członek Zespołu Doradców Strategicznych Premiera. Koordynator projektu Ka-
pitał Intelektualny Polski. Współautor raportu „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe”.

ZZL(HRM)_5-2009_Bochniarz_P_9-14




