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ktualizacja celów strategicznych rodzi konieczność dostosowania firmy do nowych 
priorytetów, a w konsekwencji wprowadzania rozmaitych zmian. Zmiany mogą być 
wprowadzane w sferze organizacyjnej, technicznej, procesowej, a także w sferze 
zarządzania kapitałem ludzkim. Mogą dotyczyć całej firmy albo jej części: sfery 
badawczej, produkcyjnej, sprzedażowej, serwisowej albo administracyjnej. Istotnym 
elementem zmian jest ich tempo i właściwa koordynacja działań, zapobiegająca 
zakłóceniom w operacyjnej działalności firmy.  

Podstawowym narzędziem wprowadzania zmian są powiązane ze sobą projekty, 
koordynowane w ramach rozległego programu zarządzania zmianą organizacyjną. 
Wszystkie działania podejmowane w ramach zmiany można podzielić na dwie grupy:  
(1) zmiany twarde – dokonywane w sferze technicznej (organizacyjnej, procesowej, 
technologicznej) oraz (2) zmiany miękkie, czyli oddziaływania w sferze psychologicznej 
i emocjonalnej na objętych zmianami pracowników. Naturalną jest rzeczą, że każda 
zmiana rodzi obawy i opór przed nieznanym. Sztuka zarządzania zmianą polega na 
niwelowaniu oporu i zakłóceń przez sprawne koordynowanie projektów twardych 
oraz umiejętne oddziaływania na ludzką świadomość i postawy.  

Zarządzanie zmianą to więcej niż standardowe zarządzanie projektami i programami. 
Rola agenta zmiany to rola przeznaczona dla autentycznego lidera, zdolnego do 
nawiązania dobrej komunikacji z menedżerami i pracownikami oraz angażowania ich do 
konstruktywnego współdziałania.  
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Cele szkolenia  
Przedstawienie podstawowych pojęć, koncepcji oraz metod zarządzania zmianą organizacyjną,  
ze szczególnym uwzględnieniem jej psychologicznej i emocjonalnej strony. Zaprezentowanie 
profesjonalnych metod planowania zmiany organizacyjnej, sposobów jej koordynowania oraz 
pokonywania naturalnego oporu pracowników. Szkolenie jest adresowane do wszystkich, którzy 
zamierzają pozyskać praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania nowoczesną firmą,  
a w szczególności do:  

• średniej i wyższej kadry zarządzającej przedsiębiorstw,   
• kierowników projektów o strategicznym znaczeniu dla firmy,  
• pracowników departamentów strategii i marketingu,  
• rezerwowej kadry kierowniczej.   

Forma szkolenia Czas trwania Metody pracy 

otwarte lub zamknięte 1-2 dni (8-16 godzin) wykład i zajęcia warsztatowe 

Program szkolenia  

Część wykładowa  

• Doniosłość zmian organizacyjnych (transformacji i restrukturyzacji firmy)  
• Powiązania planu strategicznego z planowaniem zmiany organizacyjnej  
• Podstawowe pojęcia i dziedzina zarządzania zmianą organizacyjną  
• Podstawowe typy procesów restrukturyzacyjnych  
• Rozróżnienie technicznych i psychologicznych aspektów zarządzania zmianą  
• Struktura procesu zarządzania zmianą organizacyjną  
• Plan zmiany organizacyjnej – treść i zasady planowania  
• Zespół zarządzania zmianą vs. zespoły projektowe  
• Uczestnicy zmiany – sponsor, agent zmiany, menedżerowie, pracownicy  
• Plan zasobów kapitałowych w procesie zarządzania zmianą  
• Pasywne postawy w procesie zarządzania zmianą i ich przyczyny  
• Reakcje psychologiczne pracowników na zmiany  
• Indywidualne podejście do zmian pracowników  
• Osiąganie świadomości, zrozumienia, akceptacji i zaangażowania w zmiany  
• Socjotechniki w procesie zarządzania zmianą organizacyjną  
• Dziesięć strategii skutecznego angażowania w zmiany  
• Komunikacja w zarządzaniu zmianą – zasady, metody i cele  
• Role liderów i menedżerów w procesie zarządzania zmianą  
• Zasady kształtowania właściwej kultury korporacyjnej  
• Kluczowe czynniki sukcesu w procesie zarządzania zmianą  
• Typowe przyczyny niepowodzeń we wdrażaniu zmian  

Część warsztatowa  

• Identyfikowanie kluczowych projektów strategicznych  
• Planowanie zmiany organizacyjnej  
• Planowanie komunikacji w procesie zmiany  
• Organizowanie zespołu zarządzania zmianą organizacyjną 
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Spodziewane efekty szkolenia  

• Przyswojenie podstawowych pojęć i koncepcji związanych z zarządzaniem zmianą  
• Nabycie umiejętności rozróżnienia pomiędzy techniczną i emocjonalną stroną zmiany 
• Nabycie umiejętności identyfikowania źródeł oporu pracowników przed zmianami 
• Poznanie metod analizowania stopnia gotowości pracowników na zmiany 
• Poznanie metod motywowania i angażowanie pracowników w zmiany 
• Poznanie sposobów unikania niepowodzeń we wprowadzaniu zmian  
• Zrozumienie ról liderów i menedżerów w procesie zmian  
• Zrozumienie roli oraz przyswojenie zadań i metod pracy agenta zmiany 
• Poznanie zasad efektywnej komunikacji w procesie wprowadzania zmian 

Metody pracy  

Wykorzystywane w czasie szkoleń metody pracy pozwalają na łatwe przyswojenie zarówno treści 
teoretycznych, jak i umiejętności praktycznych. Wykłady są przejrzyste oraz bogato ilustrowane 
multimedialnymi prezentacjami. Zajęcia warsztatowe prowadzone są z pomocą studiów przypadków, 
konspektów, formularzy i arkuszy kalkulacyjnych. Terminologia fachowa prezentowana jest w języku 
polskim i angielskim. Optymalna liczebność grupy uczestników, pozwalająca na komfortowe i efektywne 
prowadzenie zajęć warsztatowych, to 10-15 osób. Zastrzeżenie to jest nieistotne w przypadku 
ograniczenia szkolenia jedynie do części wykładowej.  
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