
W Y D A W N I C T W O  P O L I T E C H N I K I  Ś L Ą S K I E J  W  G L I W I C A C H  

 

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2018 

Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 131  

POSTAWY PRACOWNIKA WOBEC ZMIAN ORAZ WYBRANE 

KONCEPCJE WPROWADZANIA ZMIAN W POSTAWACH 

PRACOWNICZYCH  

Katarzyna WYBRAŃCZYK1, Adam R. SZROMEK2* 

1 Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania 
2 Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania; adam.szromek@polsl.pl 

* Korespondencja 

Streszczenie: Każdą organizację prędzej czy później czekają zmiany. Jednym z najważniej-

szych ogniw, które decydują o skuteczności wprowadzania zmian są pracownicy, zwłaszcza 

kadra menadżerska – można ich nazwać aktorami zmian. W zależności od rodzaju zmiany – 

mogą oni przybierać wobec niej odpowiednie postawy: akceptującą, neutralną bądź 

nieakceptującą. U osób, które odczuwają obojętne bądź negatywne nastawienie do zmian  

(np. teoria reaktancji) w procesie wdrażania zmian następuje powolny proces, cykl (np. model 

transteoretyczny intencjonalnej zmiany ludzkiego zachowania), który zmierza do pogodzenia 

się ze zmianą. Istotnym więc jest właściwe przeprowadzenia pracownika przez ten proces oraz 

wytworzenie w nim motywacji i gotowości do zmiany. Rola ta spoczywa na menedżerach bądź 

innych osobach wdrażających zmiany Niniejszy artykuł prezentuje przegląd wybranych teorii 

wskazujących na te determinanty.  

Słowa kluczowe: zmiana organizacyjna, akceptacja i brak akceptacji zmiany, determinanty 

akceptacji zmiany. 

DEMEANOUR OF A WORKER TOWARDS CHANGES AND CHOSEN 

CONCEPTS OF INTRODUCING CHANGES IN WORKER DEMEANOURS 

Abstract: Every organization will eventually face changes. One of the most important links, 

which decide about effectivity of change introduction, are workers, especially the managers – 

they can be called the actors of change. Depending on the kind of change – they can adopt 

different attitudes towards it: accepting, neutral or non-accepting. In people who feel neutral or 

negative attitude towards changes (e.g. reactance theory) a slow process, cycle ensues which 

heads to acceptance of the change (transtheoretical model of intentional human behavior 

change, TTM). Therefore, it is crucial to properly guide a worker through the process of 

generating motivation and readiness for changes in the worker. This role rests upon managers 

or other people introducing changes. The following article presents a review of selected theories 

pointing at the determinant.  
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1. Wprowadzenie  

Dynamika turbulentnych zmian otoczenia obecna od lat 70. prowokuje konieczność 

wprowadzania ciągłych zmian w przedsiębiorstwach (Malara 2007). Zjawisko globalizacji  

i informatyzacji na przełomie XX i XXI wieku sprawiło, że zmiany w przedsiębiorstwach są 

coraz szybsze, rośnie ich liczba, skraca się czas ich wdrożeń (Anderson, i inni 2010). 

Tymczasem literatura przedmiotu najczęściej skupia się głównie na procesie dostrzegania 

zmian w otoczeniu i reagowaniu na nie przez przedsiębiorstwa. Rzadko dostrzega zmieniające 

się potrzeby pracowników i menedżerów w kontekście absorpcji wprowadzanych zmian. 

Można zatem postawić zasadnicze pytanie: jakie czynniki współcześnie determinują skuteczne 

wprowadzanie zmian oraz jak skutecznie zarządzać zmianą w organizacji, aby osiągnąć 

zamierzone efekty? Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wiedzy na temat tego,  

jak pracownicy mogą reagować na zmiany organizacyjne oraz zwrócenie uwagi na jakie 

czynniki ludzkie powinny zwrócić uwagę osoby wdrażające zmiany w organizacjach.  

2. Znaczenie pracownika w organizacji 

Dlaczego tak ważne jest, aby pracownicy byli zaangażowani w proces zmian? Na to pytanie 

właściwie można odpowiedzieć jednym zdaniem: pracowników, a zwłaszcza kadrę 

menedżerską można określić mianem „aktorów” organizacji (Machaczka, 1998).  

Ludzie w organizacji są jednym z najcenniejszych zasobów, to od nich zależy w dużej 

mierze sukces organizacji. Można polemizować z tym zagadnieniem, używając argumentu,  

że każdego pracownika można zastąpić w przedsiębiorstwie. Trudno się jednak nie zgodzić,  

że aby zastąpić pracownika – nie ingerując w zmianę celów działalności firmy, należy utworzyć 

zasady postępowania na tym stanowisku, aby kolejny pracownik mógł kontynuować realizację 

kolejnych zadań. Do tego konieczne jest zaangażowanie kolejnych pracowników. Poza tym  

w przypadku konieczności zastąpienia pracownika innym pracownikiem, firma narażona jest 

na dodatkowe koszty (proces adaptacji jest kosztowny). Pracownik jest więc strategicznym 

ogniwem każdej organizacji (Carr, Hard, Trahant, 1998). Funkcjonowanie organizacji zależy 

również w głównej mierze od tego, jakie role odgrywają pracownicy w organizacji. Część 

pracowników operacyjnych i administracyjnych, którzy podchodzą do wykonywania swoich 

obowiązków zadaniowo tzn. przyjmując zasadę: „zrealizować zadania i iść do domu”, słabiej 
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przyczynia się do rozwoju organizacji i procesu zmian niż pracownicy wykazujący większe 

zaangażowanie. Pracownicy zadaniowi, w głównej mierze nastawieni są na realizacje 

zleconych zadań. Jeżeli na skutek zmian organizacyjnych zmuszeni są do realizacji nowych 

zadań, to na ogół robią to z mniejszym zaangażowaniem.  

Inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku menedżerów, którzy z racji pełnionych 

funkcji kierowniczych mają większe oddziaływanie na otoczenie pracy. Jako odpowiedzialni 

za grupy pracowników i za delegowanie im zadań, muszą być zintegrowani ze zmianą, powinni 

je zrozumieć, wiedzieć na czym polega nowy sposób wykonywania zadań. Muszą znać swoją 

nową role w organizacji. Pracownicy, zarówno na stanowiskach funkcyjnych jak i szeregowi 

wykonawcy, często są zarówno inicjatorami i wykonawcami działań. Można powiedzieć za  

M. Kuletą (2002), że są kreatorami zewnętrznej i wewnętrznej rzeczywistości.  

Prawidłowo przebiegający i zakończony sukcesem proces zmian zależy od wielu 

czynników. Kluczowym zasobem w tym procesie są ludzie zatrudnieni na różnych szczeblach. 

Literatura wielokrotnie potwierdza, że pracownicy muszą osobiście zaangażować się  

w zagadnienie zmiany. Muszą być przekonani o wartości nowej koncepcji, muszą chcieć  

i umieć przygotować plan i wprowadzić go w etap działania (Karney, 1997). Rysunek 1 

prezentuje trzyelementową zasadę wprowadzania zmian J.E. Karneya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Powodzenie zmiany. Źródło: opracowanie własne na podstawie (Karney, 1997). 

Warto zauważyć, że ludzie w organizacji funkcjonują w oparciu o formalne i nieformalne 

powiązania z innymi - można takie relacje określić mianem siatki powiązań. Relacje między 

przedsiębiorstwami i wewnątrz przedsiębiorstw są zawsze relacjami między stanowiskami  

w ramach tych przedsiębiorstw. Wszystkie te relacje ostatecznie sprowadzają się do stosunków 

zachodzących pomiędzy poszczególnymi osobami. Znajomość tej sieci powiązań ma  

w praktyce przedsiębiorstw bardzo duże znaczenie (Muller, 1997). Zmiana w organizacji 

narusza wewnętrzną równowagę i wywołuje zakłócenia na płaszczyźnie stosunków 

międzyludzkich (Mueri, 1998). W przypadku negatywnej reakcji na zmianę kluczowej osoby 

w przedsiębiorstwie, może dojść do rekcji negatywnych większej grupy osób (powiązanych 

służbowo bądź emocjonalnie z osobą negatywnie nastawioną na zmianę). W takiej sytuacji 

wprowadzenie zmian będzie utrudnione.  
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Literatura podaje (Penc, 1996), że na zachowanie człowieka w sytuacji pracy działa kilka 

tzw. sił, a należą do nich: 

 Układ organizacyjny. Kultura organizacyjna i zasady postępowania w firmie.  

 Warunki środowiska i klimat pracy. Fizyczne i psychiczne obciążenie pracą. 

Odczuwana uciążliwość pracy i zagrożenia. 

 System informacji i zasady komunikowania się ludzi. Zasady wzajemnej współpracy. 

 Stosowany styl kierowania. Osobowość, sprawność i skuteczność kierownika. 

Tolerancja odmienności. Stopień samodzielności i zaufania.  

 Cechy osobowości, doświadczenia i oczekiwania. Poczucie odpowiedzialności/ 

uznania. Umiejętności interpersonalne. Sprawność funkcjonalna. 

 Zadania i obowiązki służbowe. Oczekiwania przełożonych i zachowania się 

współpracowników. Zakres psychologicznej swobody. 

Jest to zaledwie jedna z wielu koncepcji na temat czynników wpływających na rolą 

zawodową pracowników i ich zachowanie w środowisku pracy. W przypadku, gdy któraś z sił 

ulegnie modyfikacji, a tak jest w przypadku zmian organizacyjnych, pracownik będzie miał 

zaburzone poczucie stabilizacji i będzie musiał się zmierzyć się z tzw. zmodyfikowaną siłą  

i nowymi zadaniami.  

Zmiany oddziałujące na pracowników wywołują określone emocje, które rzutują na 

percepcję (czyli odbieranie zmiany w charakterze korzyści bądź zagrożenia). Emocje,  

jak i percepcja zmiany wywołują z kolei określone postawy. Z. Mikołajczyk i K. Zimniewicz 

(1998) odnosząc się do stosunku pracowników do zmian, proponują podział pracowników, na: 

współrealizujących zmiany, obojętnych i przeciwników zmian.  

Zwolennicy zmiany od początku opowiadają się za zmianą. Z takimi osobami skutecznie 

wdraża się ustalony plan zmian. Osoby obojętne (pasywne) nie włączają się czynnie w przebieg 

zmian, ale też nie występują przeciw niemu. Najczęściej w konsekwencji akceptują działania 

w tym zakresie. Natomiast przeciwnicy zmian w sposób mniej lub bardziej jawny manifestują 

swoja niechęć i opór wobec zmian. Mogą je utrudniać w toku całego procesu wprowadzania. 

Postawa popierająca zmiany lub nawet pasywna wobec zmian zwykle nie stanowi 

większego problemu dla procesu wdrażanych zmian. Problematycznie staje się zwykle 

negatywne nastawienie do zmian, rodzące opór wobec planów reorganizacji. 

Negatywne nastawienie osób do zmian można tłumaczyć zgodnie z teorią reaktancji, czyli 

oporu psychicznego, która została opracowana przez J. Brehma (Wojciszke, 2002). Odebranie 

człowiekowi swobody wyboru działania, myślenia lub odczuwania lub samo zagrożenie takim 

odebraniem, powoduje u niego stan reaktancji, czyli nieprzyjemnego napięcia emocjonalnego. 

Reaktancja jest tym większa, im ważniejsza jest zablokowana możliwość działania, im większa 

jest liczba zablokowanych możliwości, im większe jest zagrożenie swobody działania. 
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U osób, które odczuwają obojętne bądź negatywne nastawienie do zmian, w procesie 

wdrażania zmian występuje pewien cykl, który zmierza do pogodzenia się ze zmianą. Ważnym 

elementem jest tutaj właściwe przeprowadzenia pracownika przez ten proces. Rola ta spoczywa 

na konsultantach lub menedżerach. W przypadku, gdy będzie on niewłaściwie poprowadzony, 

osoby obojętne na zmianę, mogą zacząć występować przeciwko zmianie. Osoby o negatywnym 

stosunku do niej, będą trwały dalej w swojej negatywnej postawie.  

3. Postępowanie pracownika wobec zmian  

Sposób postępowania pracownika wobec zmian, to kilkuetapowy cykl reakcji pracownika 

na zmianę oraz adaptacji do zmiany. Literatura podaje (Czerska, 1996; Kossowska, Zgud, 

2000a; McKenna, Beech, 1997), że wobec powyższego istnieje pewien porządek i kolejność 

ludzkich zachowań.  

Przed rozpoczęciem cyklu istnieje sytuacja, która nie odpowiada pracownikowi, bądź ma 

do niej obojętny stosunek. Pewne rozwiązania organizacyjne, do których był przywiązany, stają 

się nieaktualne. Początek cyklu łączyć należy z formalnym wprowadzeniem zmiany. 

Obserwuje się tu następujące postawy: 

 Odmowa – negacja potrzeby zmiany. Pojawia się w chwili, gdy jednostka staje  

w obliczu zmiany. Pracownicy twierdzą, że zmiana jest niepotrzebna, a ich aktywność 

nakierowana jest głównie na uzasadnianie dotychczasowego rozwiązania i odsuwanie 

zmiany w czasie.  

 Obrona – pracownicy oceniając sytuację w kategoriach przymusu, starają się aktywnie 

utrudniać wprowadzenia zmian. Bronią swoich stanowisk i sposobu wykonywania 

pracy. Ich energia zostaje skierowana na działania defensywne. Na tym etapie pojawiają 

się negatywne konsekwencje – spadek motywacji, obniżenie aktywności pracy. 

Następuje dalszy spadek zaangażowania w pełnienie ról organizacyjnych.  

 Odrzucenie – kiedy ludzie uświadamiają sobie potrzebę zmiany, inaczej ją spostrzegają. 

Poziom pracy nadal pozostaje niski, ale pojawiają się symptomy, że wraz z poważnym 

traktowaniem nowej sytuacji, podnosi się poczucie własnej godności.  

 Adaptacja – pracownicy zaczynają godzić się z nowymi technikami i procesami, 

przystosowując swoje potrzeby i kwalifikacje do sprawnej realizacji zmiany. Pracownik 

powoli oswaja się z nową sytuacją. Zaczyna interesować się rzeczywistością i znowu ją 

akceptuje, chociaż zachowuje do niej jeszcze bezpieczny dystans. 

 Internalizacja – następuje uwewnętrznienie nowej wizji sytuacji, nowych zasad 

organizacji. Człowiek uniezależnia się od zewnętrznych nakazów poprzez pełną zgodę 

i zrozumienie potrzeby zmian oraz włączenie nowych wartości we własną hierarchię 

wartości.  
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Literatura podaje (Clarke, 1997, s. 95), że nie ma istotnej różnicy pomiędzy zmianą osobistą 

i zmianą organizacyjną. Jeżeli toczy się zmiana w organizacji, to pracownicy, których ona 

dotyczy muszą także dokonać zmiany w sobie, aby zaakceptować to co niesie za sobą 

restrukturyzacja. Zmiana może oznaczać początek czegoś nowego (niepożądane zmiany mogą 

czasami nieść za sobą duży rozwój). Zmiana jednak zawsze jest związana z utratą określonej 

wartości.  

Wdrażanie zmian w organizacji, można porównać do sesji terapeutycznej, a rolę 

konsultanta wdrażającego zmianę, można porównać do roli terapeuty, który przeprowadza 

pacjenta przez pewne nowe okoliczności które go spotkały i nie do końca potrafi sobie z nimi 

poradzić. C. Rogers (1959) wypracował i przetestował teorie, w której umiejętności terapeuty 

mają decydujący wpływ na ułatwianie zmiany. Analogicznie – odnosząc się do sytuacji 

zamiany w miejscu pracy – można powiedzieć, że umiejętności konsultanta we wdrażaniu 

zmiany rzutują na przyjęcie przez pracownika określonej postawy wobec zmian. W gabinecie 

terapeutycznym, prościej jest poznać przyczyny oporu pacjenta wobec pewnych zmian.  

W sytuacji pracy, konsultant mający do czynienia z większą grupą pracowników, musi poznać 

generalne czynniki rzutujące na postawy wobec zmian, aby w odpowiedni sposób móc 

kierować tymi pracownikami.  

Nieco odmienny, aczkolwiek zbliżony proces radzenia sobie ze zmianą, akceptacji zmiany 

prezentuje model transteoretyczny intencjonalnej zmiany ludzkiego zachowania 

(transtheoretical model of intentional human behavior change, TTM) (DiClemente, Prochaska, 

1998; Prochalska, DiClemente, Norcross, 1992). Jest to koncepcja głosząca, że zmiana 

zachowania to proces, który odbywa się stopniowo i składa się z konkretnych, zróżnicowanych 

zadań. Model ten umożliwia wielostronne zrozumienie procesu zmiany, niezależnie od tego, 

czy zmiana polega na inicjacji, modyfikacji czy też zaprzestaniu danego zachowania. Zmianę 

postrzega się tutaj jako przejście od etapu początkowego, fazy wstępnej przeddecyzyjnej,  

na którym osoba nie rozważa zmiany. Dalej jest etap zastanawiania się, na którym dokonuje 

poważnej oceny argumentów przemawiających za zmianą i przeciwko niej. Aż dochodzi do 

etapu przygotowania, kiedy to dokonuje się planowanie i utrwala zaangażowanie w zmianę. 

Pomyślne przejście tych wstępnych etapów, prowadzi do podjęcia działań w celu dokonania 

zmiany zachowania. Jeżeli działania te się powiodą, skutkują ostatnim, piątym etapem zmiany 

– podtrzymywaniem.  

Przechodzenie przez kolejne etapy zmiany wymaga energii do myślenia, planowania  

i działania. Napędem do podjęcia wysiłku, koncentracji na celu i energii niezbędnej do 

ukończenia procesu jest motywacja do zmiany (DiClemente, 1999a; Rollnick i in., 1999; 

Simpson, Joe, 1993). Fazy te przedstawiają się następująco (CSAT Treatment Improvement 

Protocol nr 35, 1999, DiClemente, 1999a): 

 Faza przeddecyzyjna: osoby znajdujące się na tym etapie mogą podchodzić do kwestii 

zmiany niechętnie. Może nastąpić niechęć, racjonalizacja, rezygnacja, bunt. Może to 

wynikać z obawy przed zmianą lub z tego, że pracownicy dobrze się czują w obecnym 
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położeniu i nie chcą ryzykować potencjalnych niewygód łączących się z wprowa-

dzeniem zmiany. Przeddecyzyjni zbuntowani często mają interes w tym, aby to 

zachowanie kontynuować. Bunt może być śladem lęków i braku pewności siebie. 

Pracownik może czuć się zrezygnowany. Charakteryzuje się brakiem energii  

i zainteresowania, ma ciągle nadzieję, że zmiana jednak nie nastąpi i analizuje 

przeszkody na drodze do zmiany. Pracownik określany mianem: przeddecyzyjnego 

racjonalizującego, to osoba, która posiadła wszystkie odpowiedzi. Jego bunt 

zakorzeniony jest bardziej w myśleniu niż w emocjach. Często chce dyskutować  

o swoich racjach. Menedżerowie i konsultanci na tym etapie powinni przede wszystkim 

wzbudzać motywacje do zmiany. Powinni jednak pamiętać, aby nie zajmować się tylko 

osobami przeciwnymi zmianom, gdyż mogą demotywować swoim postępowaniem 

zwolenników zmiany. 

 Etap zastanawiania się to sytuacja, w której pracownik wie, w jakim miejscu chce się 

znaleźć i może nawet zna sposób, w jaki „ma się tam dostać”, ale nie jest jeszcze gotowy 

do podjęcia zmiany (Carbonari, DiClemente, Ewell, 1999) Na tym etapie odczuwana 

jest największa ambiwalencja. Istotna tu także jest strategia motywacyjna, która pomoże 

przejść z etapu zastanawiania się do etapu przygotowań i podjęcia działania. 

(DiClemente, Scot, 1997). Pokonanie ambiwalencji i przechylenie szali decyzji na 

korzyść zmiany często jest czasochłonne. Konsultanci powinni pracować z osobami nad 

tym, aby przyspieszyć ich decyzje. 

 Tworzenie planu i przygotowywanie do działania – to etap, w którym pracownik jest 

gotów do wprowadzenia zmiany w niedalekiej przyszłości. Jest o krok od podjęcia 

działań. Osoby znajdujące się na tym etapie często w przeszłości podejmowały próby 

zmiany, które kończyły się niepowodzeniem. Rozwiązaniem stosowanym na tym etapie 

jest stworzenie przez pracownika planu wdrażania zmian, a następnie całkowite 

zaangażowanie w jego realizację. W układaniu planu działania pomaga konsultant lub 

menedżer, jednak nie powinien on narzucać swojego zdania, a raczej wypracowywać 

rozwiązania z pracownikiem. 

 Realizacja planu, to etap, w którym większość ludzi w widoczny sposób modyfikuje 

swoje zachowanie. Jest to okres największych zmian, który zarazem wymaga najwięcej 

czasu i energii. Istotna jest tu sama skuteczność tych działań. Konsultant powinien 

prowadzić pracownika w tych wdrożeniach. 

 Utrzymanie, jest ostatnim etapem zmian. W tym czasie pracownik realizuje swoje 

zadania zgodnie z przyjętymi zmianami. Na tym etapie potrzebna jest motywacja do 

konsolidacji zmiany. Wg modelu transteoretycznego, jeżeli w trakcie zmian nie ma 

odpowiedniej motywacji do zmiany możliwe jest cofniecie się zmiany. Wielu ludzi 

przechodzi bezpośrednio od zastanawiania się przez etap przygotowywania do działania 

i utrzymania. Czasem jednak plan wdrażania zmiany należy modyfikować. Należy 

pamiętać o tym, że treść planu i strategie są różne, jednak cele pozostają te same. 
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Wg modelu TTM, na wcześniejszych etapach zmiany, większą rolę odgrywają poznawcze 

i doświadczeniowe procesy zmiany (wzrost świadomości, ocena środowiska), a na etapach 

późniejszych – procesy behawioralne (skuteczność) (Perz, DiCemente, Carbonari, 1996; 

Miller, Rollnick, 2010). 

Jak było wspomniane w powyższym modelu, pozytywne nastawienie do zmiany wynika 

bardzo często z motywacji do zmiany, a zatem motywacja do zmiany jest pierwszym krokiem 

do powodzenia zmiany. Rola konsultanta przede wszystkim powinna polegać na wzbudzeniu 

w pracowniku tej motywacji. W nastawieniu do zmian, bardzo istotny jest również stopień,  

w jakim pracownik chce lub pożąda zmiany. Ten wymiar określa się jako postrzegana ważność 

zmiany. Można również wyobrażać sobie ten czynnik jako status quo (Tyszka, 2010) pomiędzy 

tym co jest obecnie, a celem, do którego się dąży. Jeżeli więc jednostka nie zna celu, bądź zna 

cel, ale nie bardzo go akceptuje, bądź droga do osiągnięcia celu wydaje się dla niej trudna do 

przejścia, występuje zjawisko, które można określić mianem rozbieżności. Rozbieżność,  

to kluczowe pojęcie Teorii Samoregulacji (Brown, 1998; Kanfer, 1986; Miller, Brown, 1991). 

Według tej teorii w człowieku zachodzi nieustanny proces samokontroli, działający na 

podobnej zasadzie jak termostat. Gdy rzeczywistość mieści się w pożądanych granicach,  

nic nie wskazuje na potrzebę zmiany. Gdy jednak wykryta zostaje wartość wykraczająca poza 

skale, zapoczątkowany zostaje proces zmiany. Motywacja do zmiany zaczyna się wtedy,  

gdy występują odpowiednio duże rozbieżności w stosunku do pożądanego ideału. Postrzegana 

mała ważność czasami uznawana jest za patologię, za „opór” lub „wyparcie”. Brak 

wystarczającej rozbieżności, aby wystąpiła motywacja do działania, to normalny etap procesu 

zmiany. Aby wzbudzić zmianę w pracowniku należy rozwinąć rozbieżność – wzmocnić 

postrzeganą ważność zmiany. 

Odkrycie i zrozumienie motywacji danej osoby, to ważny pierwszy krok na drodze do 

zmiany. Osoby o małej akceptacji problemu, często mają wątpliwości dotyczące natury, 

rozmiarów i powagi występujących problemów. Są niepewne i ambiwalentne w stosunku do 

tego, czy dany problem rzeczywiście wymaga zmiany, ponieważ postrzegane przez nich koszty 

podtrzymania danych zachowań nie przeważają nad znanymi im korzyściami. Niski poziom 

akceptacji problemu może również odzwierciedlać napięcie między nadziejami osoby, a lękiem 

przed konsekwencjami wysiłków na rzecz zmiany.  

W kontekście zmiany istotne jest również to, czego osoba spodziewa się po różnych 

działaniach i jakie przewiduje ich rezultaty. Osobom rozważającym podjęcie kroków w stronę 

istotnych zmian, może brakować istotnego poczucia bezpieczeństwa, by podjęły ryzyko 

rozstania się z tym co znane na rzecz niepewnej przyszłości. 

Czasami ludzie są chętni do zmiany, ale nie są do niej zdolni. Powrócić tu należy również 

do teorii samoregulacji. Gdy rozbieżność staje się odpowiednio duża i zmiana wydaje się 

ważna, rozpoczyna się poszukiwanie możliwych metod wprowadzania jej w życie. Jeżeli istota 

zmiany jest wystarczająca i pracownik znajdzie sposób wprowadzenia zmiany, który jej 

zdaniem ma szanse powodzenia (skuteczność ogólna) i który potrafi zastosować w swoim 
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przypadku (samoskuteczność), często następuje zmiana zachowania. Jeżeli osoba odczuwa 

niepokój z powodu rozbieżności, lecz nie widzi sposobu w jakim mogłaby zmienić swoją 

sytuację, dzieje się coś innego. Zamiast zmieniać zachowanie, ludzie redukują swój 

dyskomfort, zmieniając swoje procesy myślowe i percepcyjne na takie, które określa się 

mianem obronnych. Do tych mechanizmów możemy zaliczyć: wyparcie (dostrzegane  

w stwierdzeniach typu „nie jest wcale tak źle”), racjonalizacja („i tak mi na tym nie zależało”), 

projekcja („to nie mój problem, tylko ich”). Rola konsultanta na tym etapie polega na pokazaniu 

pracownikowi, jak przejść przez zmianę i wdrożyć nowe standardy pracy. 

Kolejnym ważnym elementem przy akceptacji zmiany przez pracownika, jest gotowość do 

zmiany. Pracownik może być chętny aby podążać za zmianą i zdolny do zmiany, ale może nie 

być na nią gotowy. Konstruktywne podążanie za zmianą następuje wtedy, gdy osoba wiąże 

zmianę z czymś, co ma dla niej wysoką wartość, z czymś, co jest dla niej ważne i drogie. 

Czasem jednak ludzie nie podążają za zmianą, nie dlatego, że widzą jej złe strony, a tylko 

dlatego, że mają wobec niej dwojakie uczucia. Żywienie przeciwstawnych uczuć wobec kogoś 

lub czegoś, to zjawisko dość powszechne. Zjawisko ambiwalencji często zajmuje wysoką 

pozycję w trudnościach psychologicznych. Może ona stanowić główny problem w podążaniu 

pracowników za zachowaniami nastawionymi na zmianę. Można tu zauważyć takie sytuacje 

jak: 

 konflikt typu dążenie – dążenie, gdzie osoba ma do wyboru dwie podobne atrakcyjne 

opcje, a czynniki ważące na wyborze są wyłącznie pozytywne. Np. pracownik na skutek 

zmian może na przykład objąć nowe atrakcyjne stanowisko w siedzibie 

przedsiębiorstwa, bądź może objąć nowe stanowisko, które wiąże się z wieloma 

podróżami (jeśli lubi podróżować). Pracownik musi tutaj wybrać, między dwiema 

atrakcyjnymi dla niego opcjami.  

 konflikt typu unikanie – unikanie polega na konieczności wyboru miedzy dwiema 

możliwościami, z których każda dla osoby jest negatywna. Np. pracownik zostaje 

zdegradowany na niższe stanowisko, gdyż na skutek zmiany struktury organizacyjnej 

ten szczebel w hierarchii, który zajmował zostaje zlikwidowany, bądź może objąć 

stanowisko w jednym z oddziałów firmy. Stanowisko, które obejmie będzie także 

niższe, od tego, które zajmuje. Praca w oddziale wiąże się dodatkowo z dalszymi 

dojazdami do pracy. 

 konflikt typu dążenie – unikanie, osoba miota się miedzy alternatywami. Dążenie 

przejawia się w odpowiednim zmotywowaniem, a unikanie w czynnikach, które 

powodują zahamowanie zachowania (dążenia w kierunku zmiany). Taka sytuacja 

występuje, gdy pracownik widzi korzyści ze zmiany dla siebie. Przeciwnikiem zmian 

jest jednak jego bezpośredni przełożony, wobec którego pracownik jest bardzo lojalny. 

Jednym z pomocnych sposobów ilustrowania ambiwalencji jest metafora wagi/huśtawki 

(Janis, Mann, 1977). Osoba odczuwa sprzeczne emocje, ponieważ obie strony konfliktu wiążą 

się zarówno z kosztami jak i korzyściami. Na każdej szali znajdują się dwa rodzaje 
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odważników: jeden oznacza przewidywane korzyści danego sposobu postępowania, drugi zaś 

przewidywane koszty (wady) tego sposobu postępowania. W przypadku niektórych 

pracowników, na których konsultanci nie znajdują sposobu, aby ich przekonać do zmiany, 

pierwszym krokiem, zmierzającym w kierunku zmiany jest wzbudzenie w pracownikach 

ambiwalencji. W takim przypadku należy właściwie nią pokierować, zachodzi wtedy szansa, 

że zmiana w ogóle będzie możliwa.  

4. Podsumowanie  

Znajomość determinantów postaw wobec zmian pozwala we właściwy sposób wdrażać 

zmiany w organizacji, aby były one akceptowane przez pracowników. W artykule zaprezento-

wano przegląd literatury w zakresie postaw pracowników wobec zmian z uwzględnieniem ich 

percepcji zmiany. Przytoczono również wybrane koncepcje postępowania wobec zmian, 

szczególnie w sytuacji negatywnego nastawienia do zmian organizacyjnych. 

 

Publikacja powstała jako część projektu badawczego „Model biznesu w przedsiębiorstwach 

uzdrowiskowych” nr 2017/25/B/HS4/00301, nadzorowanego i finansowanego przez Narodowe 

Centrum Nauki w Krakowie, a także częściowo z badań statutowych ROZ-1:  

BK-231/ROZ1/2018 (13/010/BK_18/0029) prowadzonych w Politechnice Śląskiej na 

Wydziale Organizacji i Zarządzania. 

Bibliografia 

1. Anderson, D., Ackerman, L. (2010). Beyond Change Management: How to Achieve 

Breakthrough Results Through Conscious Change Leadership. John Wiley & Sons. 

2. Brown, J.M. (1998). Self-regulation and the addictive behaviors. W W.R. Miller,  

N. Heather (red.), Treating addictive behaviors (s. 61-73). Nowy Jork: Plenum Press. 

3. Carr, D.K., Hard, K.J., Trahant, W.J. (1998). Zarządzanie procesem zmian. Warszawa: 

PWE. 

4. Clarke, L. (1997). Zarządzanie zmianą. Warszawa: Gebethner i Ska. 

5. Czerska, M. (1996). Organizacja przedsiębiorstw. Gdańsk: Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego. 

6. DiClemente, C.C., Prochalska, J.O. (1998). Toward a comprehensive, transteoretical model 

of change: Stages of change: Stages of change and addictive behaviors. W W.R. Miller,  

N. Heather (red.), Treating addictive behaviors (s. 3-24). Nowy Jork: Plenum Press. 



Postawy pracownika wobec zmian…   621 

7. DiClemente, C.C. (1999). Motivation for change: Implications for substance abuse. 

Psychological Science, 10(3), 209 -213. 

8. Janis, I.L., Mann, L. (1977). Decision making: A psychological analysis of conflict, choice, 

and commitment. New York, NY, US: Free Press. 

9. Kanfer, F.H. (1986). Implications of a self-regulation model of therapy for treatment of 

addictive behaviors. W W.R. Miller, N. Heather (red.), Treating addictive behaviors  

(s. 29-47). Nowy Jork: Plenum Press. 

10. Karney, J.E. (1997). Liderzy zmian. Reeingineering człowieka. Personel, 4, 41-43. 

11. Kossowska, M., Zgud, J. (2000). Procedury transformacji. Personel, 8, 30-33. 

12. Kuleta, M. (2002). Człowiek jako kreator zmian w swoim życiu. W D. Kubacka-Jasiecka 

(red.), Człowiek wobec zmiany. Rozważania psychologiczne (s. 21-37). Kraków: 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

13. Machaczka, J. (1998). Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategie, 

diagnoza. Warszawa-Kraków: PWN. 

14. Malara, Z. (2007). Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności. 

Warszawa: PWN, 12-14. 

15. McKenna, E., Beech, N. (1997). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Gebethner & 

Ska. 

16. Mikołajczyk, Z., Zimniewicz, K. (1998). Zarządzanie małym przedsiębiorstwem.  

W B. Piasecki (red.), Ekonomika i zarządzanie małą firmą (s. 151-236). Warszawa-Łódź: 

PWN. 

17. Miller, M.R., Rolnick, S. (2010). Wywiad motywujący. Jak przygotować ludzi do zmiany. 

Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

18. Miller, W.R., Brown, J.M. (1991). Self-regulation as a conceptual basis for the prevention 

and treatment of addiktive behaviours. W N. Heather, W.R. Miller, J. Greeley (red.), Self-

control and the addiktive behaviours (s. 3-79). Sydney, Australia: Maxwell Macmillan 

Publishing. 

19. Mueri, P. (1998). Rozwój organizacji. Nowa metoda kierowania przedsiębiorstwem.  

W K. Kalin, P. Mueri (red.), Kierować sobą i innymi. Psychologia dla kadry kierowniczej 

(s. 173-185). Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu. 

20. Muller, U.R. (1997). Szczupłe organizacje. Lektura obowiązkowa każdego kierownika. 

Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet. 

21. Penc, J. (1994). Strategie zarządzania, cz. 1. Warszawa: Wyd. Placet. 

22. Perz, C.A., DiClemente C.C., Carbonari J.P. (1996). Doing the right thing at the right time? 

Interaction of stages and processes of change in successful smoking cessation. Health 

Psychology, 15, 462-468. 

23. Prochalska, J.O., DiClemente, C.C., Norcross, J.C. (1992). In search of how people change: 

Applications to the addictive behaviors. American Psychologist, 47, 1102-1114. 



622  K. Wybrańczyk, A.R. Szromek 

24. Rogers, C.R. (1984). Teoria terapii, osobowości i relacji interpersonalnych, rozwinięta  

w oparciu o podejście skoncentrowane na kliencie. Nowiny Psychologiczne, 2-3, 1-91. 

25. Rollnick, S., Mason, P., Butler, C. (1999). Health behavior change: Aguide for practitioners. 

London: Churchill Livingstone. 

26. Rollnick, S., Mason, P., Butler, C. (1999). Health behavior change: Aguide for practitioners. 

London: Churchill Livingstone. 

27. Simpson, D.D., Brown, B.S., Joe, G.W. (1997). Treatment retention and follow-up 

outcomes in the drug abuse treatment outcome study (DATOS). Psychology of Addictive 

Behaviors, 11, 294-307. 

28. Tyszka, T. (2010). Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna. Warszawa: 

Wydawnictwo Naukowe Scholar. 

29. Wojciszke, B. (2002). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: 

Wydawnictwo Naukowe Scholar. 


