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Wskaźnik realizacji celów zmiany

30% - Kotter (1995)1

33% - Turner and Crawford (1998)2

33% - Smith (2002)3

30% - Beer and Nohria (2003)4

29% - Procsi (2005)5

30% - Mckinsey (2008)6

34% - Standish Group (2011)7

1 Kotter J, 1995. “Leading Change: Why Transformation Efforts Fail.”, Harvard Business Review, March – April 1995, Harvard Business School Press, Boston.
2 Turner D & Crawford M, 1998. “Change Power: Capabilities that Drive Corporate Renewal.” NSW; Business and Professional Publishing.
3 Smith M. E, 2002. „Success Rate for Different Types of Organizational Change, „Performance Improvement” nr 1.
4 Beer M & Nohria N, 2003. Skuteczne zarządzanie zmianą: sztuka balansowania między dwoma społecznościami. Harvard Business Review Polska, nr 10.
5 Prosci Research, 2005. “Best Practices in Change Management Report.” www.prosci.com www.change-management.com
6 Keller S & Aiken C, 2008. “The inconvenient Truth About Change Management: Why it isn’t working and what to do about it” McKinsey and Company.
7 The Standish Group, CHAOS Survey, 2011, www.standishgroup.com



Dlaczego przedstawiam Wam te dane?

W ciągu ostatnich kilku lat liczba zmian wdrażanych w organizacjach stale rośnie, ale 

osiągnięcie zakładanych celów zmiany nadal pozostaje dla menedżerów wyzwaniem.

Nasz raport ma wesprzeć inicjatorów i przywódców zmian. 

Nasze wnioski bazują na największym, przeprowadzonym w Polsce, badaniu 

odkrywającym szczegóły zmian, które miały miejsce w ponad 200 organizacjach. 
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Jak zapewnić zmianie największe szanse powodzenia?  

• Rozwijaj kompetencje zarządzania zmianą.

• Uzupełnij arsenał narzędzi wywodzących się z zarządzania projektami o metody zakładające 

wybór opcji działań i eksperymenty.

• Postawa menedżerów najwyższego szczebla i zaangażowanie pracowników w zmiany to 

najważniejsze czynniki sukcesu.

• Uwzględniaj ludzki aspekt zmian.

• Przygotuj instrumenty pozwalające zmierzyć postęp i rezultat zmian.

• Wykorzystuj różnorodne narzędzia komunikacji.
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Strategiczny profil zmiany

14 miesięcy 
zespół 

wdrożeniowy 

PAMIĘTAJ!

Podzielenie złożonego procesu na mniejsze 

etapy zwiększy szanse na powodzenie! 

• zmiana strategii

• restrukturyzacja

• zmiana kultury organizacyjnej

• redukcja kosztów
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Strategiczny profil zmiany traktowanej, jako projekt

13 miesięcy 
zespół 

wdrożeniowy 

• restrukturyzacja

• zmiana kultury organizacyjnej

• zmiana strategii

• redukcja kosztów
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Czy zmiana była traktowana jako projekt?

tak
51%

nie
49%

Do wdrażania zmian, które nie 

posiadają cech projektu, można 

wykorzystać inne metodyki np. 

Zwinne Zarządzanie Zmianą.



Branże „projektowe”
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Pozytywny wpływ na wyniki 

krótkookresowe

Efekty zmiany

Mniej niż 30% wdrażanych zmian osiągnęło w pełni zakładane cele

10 - realizacja celów w pełni - 12,70%

9 - 15,34%

8 - 21,69%

7 - 25,40%

6 - 10,58%

5 - 4,76%

4 - 5,29%

3 - 2,12%

2 - 1,06%

1 - 0,53%

0 - całkowite niepowodzenie - 0,53%

Kompetencje w obszarze zarządzania zmianą 

polskich menedżerów wymagają dalszego rozwoju

Pozytywny wpływ zmiany na pozycję 

konkurencyjną 

brak osiągnięcia celów osiągnięcie celów
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Pozytywny wpływ na wyniki 

krótkookresowe

Efekty zmiany traktowanej, jako projekt

Ponad 33% wdrażanych zmian osiągnęło w pełni zakładane cele

10 - realizacja celów w pełni - 15,73%

9 - 17,97%

8 - 29,21%

7 - 16,85%

6 - 11,23%

5 - 5,61%

4 - 4,49%

3 - 0%

2 - 1,12%

1 - 0%

0 - całkowite niepowodzenie - 0%

Pozytywny wpływ zmiany na pozycję 

konkurencyjną 

brak osiągnięcia celów osiągnięcie celów
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Efekty zmiany traktowanej, jako projekt
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Branża

Realizacja celów zmiany w pełni

Wyniki całościowe
Zmiany „nie 

projektowe”

Zmiany 

„projektowe”

Bankowość

i ubezpieczenia
24% 25% 25%

Produkcja 

przemysłowa
42% 29% 55%

IT 30% 29% 40%



Zakończenie wdrożenia i budżet zmiany traktowanej, jako projekt

Zakończenie wdrożenia zmiany

79%

21%

W zakładanym terminie Z opóźnieniem

www.zmiana.edu.pl 21

64%

33%

3%

Zgodny z założeniami Nieznacznie przekroczony

Wielokrotnie przekroczony

Budżet zmiany
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Poziom realizacji celów w zależności od rodzaju zmiany

Rodzaj zmiany Pełne osiągnięcie celów
Pełne osiągnięcie celów

Zmiana jako projekt

Fuzja lub przejęcie 39,3% 53,3%

Zmiana technologii 39,1% 40,0%

Zmiana strategii 27,6% 40,7%

Restrukturyzacja 27,5% 33,3%

Zmiana oprogramowania lub systemu IT 25,0% 18,7%

Reinżyniering lub przeprojektowanie procesów 24,0% 22,2%

Zmiana kultury organizacyjnej 23,9% 30,0%

Redukcja kosztów 22,2% 23,0%

Inny 20,0% 40,0%

Zmiana dotycząca polityki jakości (ISO, TQM) 10,0% 0%



Kluczowe czynniki sukcesu zmiany

Czynniki wpływające na wynik 

wdrożenia
1 - znaczny 

negatywny wpływ

2 - niewielki 

negatywny wpływ
3 - brak wpływu

4 - niewielki 

pozytywny wpływ

5 - znaczny 

pozytywny wpływ

Emocje pracowników pojawiające się w reakcji na 

zmiany
19,1 % 28,7 % 12,4 % 23,0 % 16,8 %

Sabotowanie procesu zmian przez niektórych 

pracowników
13,7 % 39,0 % 44,2 % 2,6 % 0,5 %

Zaangażowanie pracowników w proces zmian 3,9 % 5,5 % 12,9 % 33,2 % 44,6 %

Postawa menedżerów najwyższego szczebla 8,9 % 7,9 % 6,4 % 20,8 % 55,9 %

Postawa menedżerów średniego szczebla 6,4 % 10,8 % 12,3 % 31,5 % 38,9 %

Postawa menedżerów liniowych 5,1 % 11,2 % 18,9 % 30,1 % 34,7 %

www.zmiana.edu.pl 23



www.zmiana.edu.pl 24

Formy zaangażowania pracowników

79,80%

65,86%

61,83%

61,27%

56,79%

56,73%

49,50%

40,77%

38,04%

15,82%

przekazywanie informacji zwrotnej dotyczącej wdrożenia

udział w zespołach wspierających zmiany

uczestnictwo w  kick off meeting

wypracowanie wariantów działań

udział w szkoleniach dotyczących przedmiotu zmiany

współtworzenie wizji zmian

 wsparcie w postaci coachingu lub mentoringu

udział w szkoleniach dot. metodyki wprowadzania zmian

impreza integracyjna zorganizowana z okazji zakończenia

inne

Tak Nie

Rola informacji 

zwrotnej w zarządzaniu 

zmianą

Słuchajmy głosu pracowników        

i pozwólmy im aktywnie 

zaangażować się w proces 

zmiany

Każda zmiana wymaga wyjścia 

pracowników oraz liderów z ich strefy 

komfortu
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Komunikacja w zmianie

75,24%

69,05%

63,77%

62,02%

55,22%

34,62%

31,65%

27,75%

20,77%

17,17%

15,20%

14,08%

7,22%

spotkania informacyjne kierowników liniowych z podwładnymi

spotkanie informacyjne dla wszystkich pracowników

 list od zarządu organizacji do pracowników

poczta elektroniczna

formalny plan komunikacj

Intranet

 inne metody informowania pracowników

skrzynki, do których pracownicy mogli wrzucać swoje wnioski i uwagi

specjalny biuletyn  dla pracowników

seminarium dla nowo zatrudnianych

informacje na tablicach informacyjnych

plakaty

tablica Kanban

Tak Nie

Większa liczba narzędzi 

komunikowania

Dbałość o wymianę informacji i 

jakość polityki informacyjnej

Zmiana dzieje się nieustannie i warto o 

niej myśleć nie tylko od „święta”
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Komunikacja w zmianie traktowanej, jako projekt

81,52%

73,40%

75,26%

71,27%

72,82%

44,56%

39,43%

34,40%

25,27%

25,28%

17,97%

21,97%

5,74%

spotkania informacyjne kierowników liniowych z podwładnymi

spotkanie informacyjne dla wszystkich pracowników

list od zarządu organizacji do pracowników

poczta elektroniczna

formalny plan komunikacji

Intranet

inne metody informowania pracowników

skrzynki, do których pracownicy mogli wrzucać swoje wnioski i uwagi

specjalny biuletyn dla pracowników

seminarium dla nowo zatrudnianych

informacje na tablicach informacyjnych

plakaty

tablica Kanban

Tak Nie

Większa liczba narzędzi 

komunikowania niż

w wynikach ogólnych



Jeszcze raz najważniejsze!  

Rozwijaj kompetencje zarządzania zmianą - mniej niż 30% wdrażanych zmian osiągnęło w pełni 

zakładane cele.

Uzupełnij arsenał narzędzi wywodzących się z zarządzania projektami o metody zakładające 

wybór opcji działań i eksperymenty – tylko połowa zmian posiadała cechy projektu.

Pamiętaj o kluczowych czynnikach sukcesu wdrożenia zmian – respondenci najczęściej wskazywali 

na postawę menedżerów najwyższego szczebla i zaangażowanie pracowników w zmiany.

Uwzględniaj ludzki aspekt zmian - co piąty respondent podkreślił znaczny negatywny wpływ na 

wynik wdrożenia emocji pracowników pojawiających się w reakcji na zmiany.

Przygotuj instrumenty pozwalające zmierzyć postęp i rezultat zmian – około 30% ankietowanych 

nie wie jaki jest lub nie dostrzega wpływu zmian na pozycję konkurencyjną organizacji.

Wykorzystuj różnorodne narzędzia komunikacji, w tym wizualizujące postęp zmian - firmy, które 

osiągają sukces posługują się większą liczbą narzędzi komunikowania zmian niż te, które nie 

osiągnęły stawianych celów w wystarczającym stopniu.

www.zmiana.edu.pl



Lean Change
Management



SZKOŁA
ZARZĄDZANIA 

ZMIANĄ
Zmieniamy zarządzanie zmianą
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Nasza misja

Szkoła Zarządzania Zmianą

to organizacja biznesowa, która wyposaża liderów i kierowane

przez nich zespoły w oparte na dowodach rozwiązania, budujące

motywację i zaangażowanie oraz uwalniające  zdolności

i kompetencje niezbędne do zaprojektowania, startu

I przeprowadzenia efektywnej zmiany w firmach i instytucjach.

www.zmiana.edu.pl 30



Innowacyjny sposób działania

Szkoła Zarządzania Zmianą

to organizacja, założona przez Jarosława Rubina, oferująca

Klientom rozwiązania oparte o:

• wyniki własnych ogólnopolskich badań zarządzania zmianą,

• unikatowe, innowacyjne metody zarządzania zmianą,

• wieloletnie doświadczenie trenerów-konsultantów,

• własne narzędzia szkoleniowe – gry i symulacje.
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Doradztwo na każdym etapie zmian

• Wgląd – zrozumienie firmy:

– badanie gotowości do zmian, badanie kultury organizacyjnej, 
identyfikacja agentów zmian itp.,

• Wybór opcji działań:

– wypracowanie strategii w oparciu o kanwę zmian, generowanie opcji 
działania, wybór opcji,

• Wdrożenie w oparciu o eksperymenty:

– przygotowanie i przegląd efektów.
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Warsztaty szkoleniowe

Programy szkoleń odpowiadające na potrzeby klientów, 
wykorzystujące wyniki OBZZ:

• Agent Zwinnego Zarządzania Zmianą,

• Kształtowanie postaw pracowników w procesie zmian,

• Siedem (+1) grzechów głównych zarządzania zmianą,

• Fundamenty sukcesu zmian (z symulacją Change Masters),

• Pracownik w zmianie,

• Zarząd firmy przywódcą zmian.
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Nasi Klienci

• Impel HR Service

• Media Saturn Holding Polska

• Vattenfall Sales Polska

• Volvo Polska

• PKO Leasing

• Eurobank

• ZEC Service

• Dolnośląski Zarząd Melioracji i 
Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
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Szkoła Zarządzania Zmianą
ul. Pilata 12/2 51-605 Wrocław 

Tel. 602 605 952 

E-mail: kontakt@zmiana.edu.pl

Wrocław:
Jarosław Rubin - tel. 602 605 952 

jaroslaw.rubin@zmiana.edu.pl

Kraków:
Marek Janigacz - tel. 693 833 695 

marek.janigacz@zmiana.edu.pl

Lublin:
Marek Naumiuk - tel. 883 906 050

marek.naumiuk@zmiana.edu.pl

Łódź:
Małgorzata Machniewicz - tel. 694 404 828 

malgorzata.machniewicz@zmiana.edu.pl

Poznań:
Paulina Sajna - tel. 508 605 036 

paulina.sajna@zmiana.edu.pl

Warszawa:
Wiesław Grabowski - tel. 506 007 788 

wieslaw.grabowski@zmiana.edu.pl
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