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Więc Szanowni Państwo miałem taki ambitny plan, żeby zacząć od wytłumaczenia się z tytułu. 

Wydawało mi się, że to jest taki fajny wyraz dystopie i miraże i dzisiaj rano sprawdziłem wyraz dystopie 

jadąc w samochodzie tutaj, ale miałem tą przyjemność jechać z doktorem filologii polskiej, która mi 

od razu zdefiniowała co to jest, podała też antonim i synonim i stwierdziłem, że może to nie jest takie 

oczywiste, że to jest takie oczywiste, co to ta dystopia jest. Dystopia to taki trochę katastroficzna 

negatywna wizja przyszłości, widok przyszłości i to jest coś, co bardzo często serwuje nam 

management, top management, kierownictwo organizacji próbując zachęcić nas do zmiany albo nas 

w tą zmianę zaangażować, czyli jeśli się nie zmienimy to będzie bardzo źle. Będzie prawie tak jak  

w Mad Maxie, może być bardzo, bardzo ciężko. Mad Max to jest dla mojego pokolenia takie też 

synonimowa dystopia. Wszyscy wiemy czy większość z nas wie, jak ten świat wyglądał. 

 

Dlaczego miraże? Nie francuskie myśliwce tylko miraże w sensie złudzenia, tak? Oprócz tego, że 

management bardzo często pokazuje nam, jak źle może być, no to musi nam też pokazać, jak dobrze 

może być. Jeśli organizacje, procesy, strukturę zmienimy. Mój wykład będzie trochę takim miksem 

podejścia Wojtka i podejścia Renaty. To znaczy będzie trochę teorii, tego co przeczytałem, usłyszałem 

od innych albo widziałem na różnych szkoleniach, ale będzie też bardziej doświadczeniowo. Będzie 

trochę tego, co sam przeżyłem. Będzie trochę dokładniej o projekcie, który sam ostatnio 

zrealizowałem, dosyć dużym i skomplikowanym przedsięwzięciu. Także proszę Was żebyście mieli 

trochę to na względzie, że będę skakał między dwoma poziomami. Trochę będzie teoria, trochę będę 

ja w tej teorii i ja robiący różne, różne rzeczy. To jest taki piękny schemat i myślę, że ci z Państwa, 

którzy mają jakieś wykształcenie biznesowe, gdzieś go musieli zobaczyć. Pewnie w wersji 

spolszczonej. Ja nie mogłem spolszczonego zbyt łatwo wygooglować. To jest tak zwany model STAR, 

czyli przez to, że w środku jest gwiazda i ten model opisuje z czego właściwie składa się organizacja, 

jak to można skonceptualizować akademicko, teoretycznie. No składa się jak wiadomo ze strategii. Tu 

jest wizja, jakieś zasady zarządzania, z czego ta firma czerpie swoją przewagę kompetencyjną, 

właściwie jak robi biznes. Ma też strukturę, czyli jaka jest struktura władzy, raportowania, jak są 

przekazywane informacje. Jakie role ludzie pełnią w organizacjach.  



Jest też ta część związana z procesami biznesowymi. Te dwie części zaznaczone tutaj trochę bardziej 

to jest coś, co domyślnie wielu ludzi ma w głowie jak myśli o projektowaniu organizacji. Co zmienimy? 

Zmienimy strukturę i procesy, tak, na tym się najczęściej zarząd czy ludzie się tym zajmujący skupiają. 

Podstawowe dwa elementy, które są na tym schemacie są równie istotne i one są związane z ludźmi, 

tak? W jednym stopniu wynagradzaniem ludzi, czyli jakie zachowania, wyniki, to co ludzie przynoszą, 

jak to jest wynagradzane. Wiele ludzi przychodzi do pracy głównie dla wynagrodzenia podobno.  

Druga to są wszystkie procesy związane z zarządzaniem 

ludźmi, czyli jak się ludzi zatrudnia jak się ich ocenia. Czasami 

też jak się ich zwalnia. Jak oni nabywają kompetencję.  

To wszystko jest elementem organizacji. Natomiast nie jest 

domyślnie elementem tego, co zarządzający bardzo chcę 

zmienić. To jest w uproszczeniu teoria, z której się składa 

organizacja i to, co w organizacji można świadomie zmienić. 

To jest powiedziałem aspekt mózgowy używając tak 

doświadczenia czy słownictwa Renaty. 

 

 Mam takie zdjęcie też, taki slajd. Proszę Was, żebyście chwilę na to popatrzyli. To jest obraz, na który 

przypadkowo natknąłem się miesiąc temu i stałem obok mojej żony, ona tak wyraźnie zirytowana 

tym, że ja za dużo czasu przed nim spędzam. Pytała, dlaczego mi się tak podoba, czy co jest w nim 

ciekawego? Ja powiedziałem, słuchaj, to jest o mojej pracy, bo co jest na tym obrazie? Jest człowiek 

w krawacie, kolor sugeruje jakiegoś szefa, kogoś wysoko w organizacji, bo kręci taką karuzelą, która 

się trochę sypie. Widać, że ona jest trochę zardzewiała, a reszta próbuje się dosyć mocno trzymać tej 

karuzeli, którą on kręci. To jest dla wielu ludzi emocjonalne doświadczenie zmiany organizacyjnej, 

takiej na większą skalę. Ktoś nagle przychodzi, są jakieś decyzje płynące z góry, boku, z centrali.  

Nagle ktoś zaczyna kręcić i wtedy organizacja skupia się na tym, żeby się trzymać, żeby nie spaść  

z tego. Bo zaczyna się pewne ryzyko.  



Co jest też symptomatyczne na tym obrazie jest to, że taka karuzela to jest jakby element parku 

rozrywki. Natomiast nikt tutaj, żadna z postaci nie ma żadnego uśmiechu na twarzy. To się wszystko 

odbywa w nie takim tonie emocjonalnym. Jest tutaj pewien strach, pewna negatywna emocja. I myślę, 

że to jest dla wielu ludzi emocjonalna metafora tego, jak zmiana  w organizacji może być 

doświadczana. Celem moim było skontrastowanie trochę tego, tak? Tak pracujemy, to jest teoria,  

a tak to ludzie najczęściej przeżywają, jak się rzeczywiście dzieje. Po tym krótkim wstępie 

teoretycznym, ale jeszcze do tej teorii jeszcze wrócę, chcę Wam opowiedzieć o moim osobistym 

przypadku.  

 

 

 

 

 

 



Pracowałem przez siedem lat w Nestle Nespresso w centrali. I jakieś trzy lata temu powierzono mi 

projekt szerokiej zmiany organizacyjnej w tej firmie. Żeby, no właśnie, kto ma maszynę Nespresso? 

Ktokolwiek ma maszynę Nespresso w domu? To świadczy o tym, że penetracja polskiego rynku 

pozostawia jeszcze cały czas wiele do życzenia. Tu więc wyjaśnię - Nespresso to jest system 

kapsułkowy kawy. Tak, takie aluminiowe kapsułki, porcjowana kawa. W wielu krajach zachodniej 

Europy, w Stanach, w Azji ta penetracja jest trochę większa niż powiedziałbym 1%. Firma ma kilka 

miliardów euro obrotu, zatrudnia kilkanaście tysięcy ludzi na świecie ma 600, pewnie trochę więcej 

niż 600 butików, jest częścią Nestle. 100% własnością, częścią bardzo dużej, największej na świecie 

korporacji. Przez wiele lat była zarządzana bardzo samodzielnie i mono-produktowa, czyli 

sprzedawała tylko kawę kapsułkową. W przeciwieństwie do różnych innych działów Nestle, które 

sprzedają różne rzeczy. Tego Pana nie muszę przedstawiać. George Clooney był przez wiele lat ikoną 

i głównym ambasadorem marki. Oprócz tego, że ma tą zaletę, że jest bardzo rozpoznawalny, pozwala 

mi też powiedzieć o tym, że Nespresso było zarządzane bardzo centralnie, to znaczy ma wielką 

centralę w Szwajcarii. Zatrudnia myślę około 600 osób. I ma bardzo jednolity model rynkowy, czyli 

każdy rynek, na który Nespresso wchodzi, jest bardzo ścisły przepis, jak to wejście rynkowe powinno 

wyglądać, jakie są zasady działania, kto robi co. Do tego stopnia. I ten model był bardzo skuteczny 

przez wiele lat. Było takie powiedzenie w Nespresso, że jakby postawić nawet małpę jako kierownika 

rynku czy dyrektora rynku, to i tak wzrost byłby double digit. I tak rosło by naprawdę jak cholera. Po 

prostu produkt był tak dobry, marketing był jednolity bardzo mocny, bardzo dobry, że przez wiele lat 

rosło samo. A to ten element slajdu. 



Natomiast następny slajd może budzić Wasze zainteresowanie. To jest coś co się zaczęło w 2012 roku. 

Pamiętam mój pierwszy tydzień pracy w Nespresso kiedy pojechałem na taki międzynarodowy zjazd, 

gdzie byli właśnie wierchuszka centrali i kierownicy i dyrektorzy rynków. I tam wszedł nasz 

przedstawiciel szef działu prawnego i powiedział, że właśnie Nespresso straciło patent na te kapsułki 

w jakimś dużym kraju nie pamiętam już, w którym być może we Francji. W tym momencie w 2012 

roku Nespresso miało konkurencyjnych kapsułek, które pasowały do naszych automatów, pięć.  

Dzisiaj ma około 250, czyli nie ma ochrony patentowej, tak? Ochrona patentowa znika. To tak trochę, 

jak w przemyśle farmaceutycznym, jak nagle pojawią się generyki. To jest taka sama katastrofa.  

Zaczęło się mniej więcej to, czyli Nespresso z systemu chronionego patentem poszło w kierunku 

standardowego FMCG, gdzie każdy może ze sobą konkurować, kto jest w stanie włożyć kawę w małą 

kapsułkę. To efektywnie zmieniło moja pracę, wtedy HR business partnera, na osobę, która robi raz 

na kwartał restrukturyzację gdzieś. W Norwegii, Hiszpanii. Lata, jest taki film z George'em Clooneyem, 

ja miałem taką pracę. Dosłownie, myślę że za mojej kadencji zmienialiśmy 3/4 dyrektorów rynku  

i większość management teamów. Dlatego, że większość ludzi nie była gotowa, nie rozumiała rynku 

FMCG. Żyła w tym chronionym patentem systemie, gdzie samo wszystko rosło. Stosowało się te same 

metody, te same reklamówki. Tą samą metodologię na każdym rynku i to działało. Genialny system. 

Istotny element Nespresso, połowa ponad już pewnie teraz kawy sprzedajemy online, czyli Nespresso 

jest największym na świecie sprzedawcą, jednym z największych na świecie sprzedawców jedzenia  

w sieci. Co prowadzi do tego, że butiki, których jest też bardzo dużo, a które są relatywnie drogie stają 

się kwestionowane. Czemu potrzebujemy tyle butików, skoro tak dużo możemy sprzedać w sieci?  

Też jest istotne to, że Nespresso jest mocno skoncentrowane w Europie. Większość biznesu, 

większość pieniędzy jest robione w Europie. Teraz też w Stanach. Rynki Azjatyckie rosną bardzo 

szybko, ale są bardzo małe. Istotnym elementem briefu, który dostałem około 2016 roku było,  

że Nespresso rosło bardzo szybko, w związku z czym nie za bardzo martwiliśmy się o koszty 

organizacji. Jak ma się tak duży wzrost, to te overheads manager tu, manager tam, dwóch 

przedstawicieli więcej nie robi większej różnicy. Z jednej strony, z drugiej strony kierownicy rynku, 

dyrektorzy mieli duży poziom samodzielności, czyli rosło, więc poziom kontroli, sprawdzenia tego, jak 

ta organizacja właściwie wygląda, był nie za duży. Cyfra była dobra, nikt się nie skarżył.  



Problem pojawił się w momencie, jak się kierujący rynkami zorientowali, że właściwie każdy kraj ma 

inną strukturę. Tak, w każdym kraju organizacja nawet o porównywalnych wielkościach wygląda 

inaczej, są inne nazwy stanowisk, inne zakresy obowiązków. Właściwie jedyne, co się zgadza,  

to że jest dyrektor rynku. Chociaż na przykład w Stanach mieliśmy prezydenta oczywiście. Więc jeden 

sklep był pewien nazwijmy to chaos, bałagan organizacyjny. Z drugiej strony było poczucie, że jak 

mamy teraz 250 konkurentów, to nie stać nas na takie, na taki staffing, trzeba coś z tym zrobić. 

Organizacja jest po prostu za ciężka i za droga do tego, co sprzedaje.  

Trzecia rzecz, sprzedajemy coraz więcej online, a w naszej strukturze wydajemy tak naprawdę 

większość pieniędzy, wysiłku ładujemy w retail czyli w butiki. Więc rzeczy się przestały zgadzać  

i to znalazło bardzo szybkie odzwierciedlenie w cyfrze. To też dodatkowo zbiegło się z dwoma 

wydarzeniami jakby jeszcze poziom wyżej, czyli zmiana CEO Nestle. Przyszedł ktoś nowy z poza 

organizacji plus zaczęto się zastanawiać nad kategorią kawy. Nestle jakby jeden z głównych 

produktów to jest kawa, więc padł już taki pomysł, co z tym zrobić? Może to jakoś zmodyfikować 

wszystko? Żeby te wszystkie kawy razem? I właściwie, której kawy ma być więcej?  

Czy idziemy bardziej w roast and ground, czy bardziej w kawy rozpuszczalne? Także to doprowadziło 

do tego, że Nestle zaczęło się bardziej interesować Nespresso, czyli tak, jak byliśmy przez 25 lat bardzo 

na odległe zarządzanie, tak nagle to jest tak, że Nespresso jest w Lozannie, a Nestle jest w Vevey,  

to jest tylko 20 km wzdłuż jeziora. Ale z perspektywy Nespresso to jest bardzo daleko.  

A nagle się bardzo przybliżyło. To jest w skrócie historia projektu, jakby motywacji do tego projektu, 

który jakby dostałem do ręki. Projekt trwał 15 miesięcy od momentu zaczęcia rzeczywistej pracy  

do momentu kiedy template, czyli jakby taki wzór, jak ta nowa organizacja rynkowa powinna 

wyglądać, został ostatecznie zaakceptowany. To może brzmi długo, ale to jest dla mojej wiedzy prawie 

rekord świata. Albo przynajmniej jeden z lepszych wyników w historii. Biorąc pod uwagę rozmiar 

organizacji i jej poziom skomplikowania Ten projekt został zrobiony bottom-up, czyli oddolnie.  

W większości przypadków, kiedy jest taki brief, że jak mamy zmienić całość organizacji od A do Z 

wygląda to tak, że top management idzie do firmy typu McKinsey, Bane, BCG, dużego doradcy, który 

zatrudnia hordę konsultantów, którzy wysysają różne informacje, dużo informacji z organizacji. 

Analizują value stream, wszystkie procesy mapują trwa to bardzo długo i jest bardzo drogie.  



A następnie robią rekomendację, z których top management wybiera i następnie daje to do middle 

managementu, żebyśmy to wdrożyli. Wedle mojej takiej luźnej statystyki potwierdzonej badaniami, 

mniej więcej 1 na 5 takich projektów się udaje. Tak naprawdę się udaje. Powiedzmy 2/5 udają się tak 

sobie, reszta są to ewidentne porażki, które się zakopuje i nazywa jako częściowy sukces, połowiczne 

wdrożenie, jest do tego mnóstwo różnych wytłumaczeń, dlaczego tak jest. Natomiast takie projekty 

są obarczone bardzo wysokim ryzykiem porażki.  

To szerokie zaangażowanie polegało na tym, że zdołaliśmy ich przekonać, zdołałem przekonać top 

management, żebyśmy zrobili to trochę inaczej. Żebyśmy tak naprawdę zaangażowali ludzi  

z organizacji, którzy wiedzą najlepiej jak ta organizacja działa. Czyli dzielą general managers, czyli 

naszych właśnie dyrektorów rynku wewnętrznych ekspertów, bo to jest trochę tak, że jak chcemy 

kogoś, kto się naprawdę zna na tym, jak robić e-commerce, jeśli chodzi o kategorię żywności, to kogo 

mamy spytać, skoro my jesteśmy największym na świecie sprzedawcą? Jakby zróbmy  

to wewnętrznie. Użyjmy naszym umiejętności, użyjmy naszej wiedzy. Plus szefowi kluczowych funkcji 

Nespresso z tą dużą centralą było bardzo funkcjonalnie podzielone. Była też spora dyskusja, czy mamy 

właśnie pójść do kogoś, ja to nazywam Wielką Czwórką, tak naprawdę tych firm jest trochę więcej niż 

cztery. Takich dużych firm doradczych. Czy też pracować z jakimś butikowych doradztwem, albo 

nawet indywidualnym konsultantem. Różnica jest przede wszystkim w cenie. Taki projekt robiony 

przez Wielką Czwórkę to jest tak mniej więcej między pół miliona a dwa miliony euro. I to jest projekt 

wyceniany tak na 3 miesiące do 6 maksymalnie. On się najczęściej kończy tym, że oni, ci konsultanci 

zasysają dużo informacji, przedstawią rekomendacje, dostajesz 200 slajdów w Power Poincie, bardzo 

gęstych i wdrażasz. Tak to mniej więcej wygląda. Alternatywą jest robienie tego wewnętrznie.  

Za pomocą firmy, która tak naprawdę najczęściej ma motto pod tytułem "Nigdy nie pracuję ciężej niż 

Ty". I to mi powiedział jeden z liderów czy ekspertów w tej dziedzinie. On nigdy nie pracuje ciężej niż 

organizacja, dla której pracuje. Dlatego, że większość wiedzy i większość umiejętności, większość 

zdolności do zanalizowania własnych procesów i stworzenia sensownych rekomendacji jest  

w ludziach, którzy w tej organizacji pracują na bardzo różnych poziomach. Tego typu firmy facylitują 

proces dojścia do pewnych konkluzji, do pewnych rekomendacji.  



Trzeba pamiętać, że jest to proces iteratywny i nielinearny, czyli jest bardzo powtarzalny, w sensie 

często wraca się do tych samych pytań. Powiedzmy, że analizujemy supply chain, łańcuch dostaw, 

taki, który w firmie powinien wyglądać. Robimy to raz. Szef supply chain to zatwierdzi, ale za dwa 

miesiące może po pierwsze zmienić zdanie, z firmy matki może przyjść ktoś inny, kto ma inne zdanie, 

jest jakiś równoległy projekt w firmie matce albo u naszego głównego dostawcy, który wpływa na to. 

Bardzo często wraca się do tych samych tematów. Podjęcie decyzji, co zazwyczaj leży po stronie top 

managementu, jest bardzo, powiedziałbym, chwiejne, trzeba wielokrotnie przerabiać te same procesy 

grupowe.  

Ten slajd jest już nie o fakcie, ale bardziej o moich przemyśleniach czy moich obserwacjach 

wynikających z tego procesu z kilku poprzednich procesów, którymi zarządzałem, ale też z rozmów  

z ludźmi, którzy zajmują się podobnymi działaniami, z którymi miałem okazję rozmawiać.  

Czy to na różnych szkoleniach, seminariach lub też ludzie, który mają rzeczywiste projekty w ręku 

i coś muszą z nimi zrobić. Pierwsza hipoteza jest taka, że zmiana często bywa namiastką rozwoju 

ewolucji. Większość organizacji może rozwijać się bardziej stopniowo nawet w sytuacji, kiedy rynek 

pędzi, rynek się zmienia bardzo dynamicznie. Natomiast to wymaga bardzo sprawnej często funkcji 

HR-owej, czyli kogoś, kto monitoruje, bardzo dojrzałego managementu, który bardzo zwraca uwagę, 

jak organizacja musi się rozwijać krok po kroku, czyli ewolucyjnie. To jest relatywnie rzadkie.  

Dlatego w firmie bardzo często decydują się na zmianę skokową, czyli zaprojektowanie czegoś 

nowego i krótki okres pomiędzy stanem A a stanem B. Ten proces został też bardzo napędzony przez 

ostatnie, myślę, ćwierć wieku, przez eksplozję fuzji, tak? Merger and acquisition, to jest coś, co bardzo 

napędza rynek consultingu, bo powoduje, że jeśli dwie firmy się łączą albo ktoś komuś sprzedaje, robi 

się to naturalne pole, żeby ta trzecia organizacja, która ma być stworzona, musi być zaprojektowana 

relatywnie szybko, żeby odciąć kupony. Żeby zrealizować zyski wynikające z synergii. Więc jest presja 

czasu, żeby coś takiego, żeby tą organizację docelową zrealizować bardzo szybko. Zmiana bardzo 

często jest wynikiem presji rynku. Jak mówię o Nespresso, to nasz rynek się zmienił hiper gwałtownie. 

Jest patent - nie ma patentu. Mamy 5 konkurentów, za rok mamy 50. Za dwa lata mamy 250, tak? 

Tak to mniej więcej rośnie. Lecz równie często jest wynikiem polityki i wynikiem walki organizacyjnej. 



Zmiana jest używana przez management do załatwienia spraw czasami personalnych, czasami walki 

o dominację, władzę. Czasami spraw kariery. Najczęściej jest tak, że te dwie rzeczy współgrają między 

sobą, jest to rodzaj dialektyki. Często mamy wewnętrzne powody, żeby coś zmienić, ale przy okazji 

zmiany zmienimy strukturę tak, żeby ten nasz nowy talent, nie wiem, dyrektor komercyjny dostał 

super wielkie stanowisko. Czyli jest pewne sprzężenie rzeczywistej presji rynkowej potencjałów 

talentów organizacji, które powoduje mechanizm samonapędzający się.  

Następna uwaga jest taka, że proces i efekt nie jest wynikiem algorytmu. To nie jest tak, że jest 

książkowy przykład, jak reorganizację czy projektowanie należy przeprowadzić. Jakby poczytać 

literaturę fachową, to jest dobry tuzin różnych podejść. Dosyć istotnie różnych. Praktyka jest taka, że 

większość firm stosuje podejście, które jest jakimś kolażem różnych podejść w zależności od 

preferencji danego konsultanta lub czasami przypadkowego wyboru zarządu. Coś komuś się 

przytomniało, że na MBI-u widział coś podobnego i to będzie ta metoda, która będzie użyta. Tak to 

czasami w dynamice organizacji wygląda. Aktualny fetysz to, mam na myśli aktualny fetysz jakiejś 

menadżerskiej nowomowy. Nie mam na myśli jakiegoś konkretnego przedmiotu.  

Chodzi o aktualny fetysz, który, którym bywa na przykład takie coś, co teraz bardzo lubię - agile, 

wszystko ma być agile'owe. Jakbym spytał dziesięć osób każda powie coś innego, co to właściwie 

znaczy w jej przypadku. Kiedyś były balance score card, pamiętam to tak z początku lat 2000, zdaję 

się, że to było takie dosyć mocne. No teraz to jeszcze jest big data, wszystko musi być oparte na 

danych. Nawet ostatnio nabyłem książkę, że "Work design based on big data". To także pojawiła się  

w ciągu pół roku od czasu, jak big data weszło. Także zawsze jest jakiś aktualny fetysz, coś, co jest na 

ustach wszystkich, coś, co konsultanci przynoszą w takich dużych siatach i to rozkładają przed nami  

i mówią "teraz będziecie agile'owi i to kosztuje tyle", no nie? To są takie założenia, które, 

powiedziałbym, są bardzo powtarzalne często, jakby mieszkam w miejscu, gdzie w promieniu 100 km 

jest myślę jakieś 200 central jakiś międzynarodowych firm. Więc zawsze przynajmniej w 10-20% 

dzieje się istotna zmiana organizacyjna. Tak statystycznie patrząc. I czasami jak sobie w takim kółku 

wzajemnej adoracji ludzi, którzy te procesy, którzy w tych procesach uczestniczą, sobie jemy lunch 

albo się spotykamy, to powiedziałbym te wszystkie punkty są 100% ważne. Obojętnie, czy to jest 

korporacja amerykańska, japońska, europejska, czy jakakolwiek inna.  



Teraz trochę wracając do tego oddolnie czy odgórnie. Powiedziałbym, że większość takich zmian robi 

się jednak odgórnie. Robi się odgórnie dlatego, że najczęściej managementowi się wydaje, że to jest 

szybciej. Że zaprosimy konsultantów, my jako top management, nim się zepniemy, 3 miesiące, pół 

roku, będzie piękny nowy plan i on zostanie wdrożony. To jest złudzenie. I ono się opiera na takim 

prostym stwierdzeniu, że albo płacimy teraz albo płacimy później. To jest też sentencja, którą jeden  

z liderów tej działalności mi sprzedał. Płacimy teraz to znaczy, że spędzamy więcej czasu na 

projektowaniu, robimy to bardziej dogłębnie, bardziej kompleksowo. Natomiast wtedy mniej płacimy 

w procesie wdrożenia tej zmiany, ponieważ mamy ludzi przekonanych do niej. Ta zmiana jest lepiej 

zaprojektowana Jeśli chcemy zapłacić później, to powiedziałbym tak, tu płacimy z odsetkami.  

 

Najczęściej wtedy wdrożenie tej zmiany jest o wiele bardziej kłopotliwe, trudno jest do niej ludzi 

przekonać, nie wiadomo skąd ona przychodzi. Jasność strategii - jasność celu. To jest jeden  

z podstawowych takich warunków brzegowych, które pozwalają taki nowy projekt organizacji 

rzeczywiście zrobić tak, żeby w rzeczywistości zaistniał. To się trochę wiąże z tym,. 

Ja widziałem wielokrotnie, w trzech różnych firmach sytuację, kiedy przychodzi konsultant,  

ma brief zmiana organizacyjna. Nowa organizacja i zaczyna od "powiedźcie mi, jaka jest Wasza 

strategia?" Jakby co ta zmiana ma dać, jak on ma wyglądać, jakby jaki jest punkt docelowy. 



Większość management teamów ma niesamowity kłopot, żeby to zwerbalizować. Nawet jeśli ma 

misję, wizję, coś na kształt strategii, co zostało stworzone dla akcjonariuszy, ma też wartości 

najczęściej i jak to wszystko próbuję skleić, żeby się dało z tego zrobić jakąś treść, która pozwoli 

zdefiniować, jak ta przyszła zmiana ma wyglądać. Często jest tak, że to jest świetny w ogóle materiał 

dla konsultantów. Tak, oni przychodzą, mają brief, zmiana organizacyjna. Zaczynają od rozmowy  

o strategii, to od razu jest tak, hmm, to właściwie jest osobny projekt. To najpierw musimy 3 miesiące 

spędzić z Wami rozmawiając o strategii, a później zrobimy drugi projekt. Nie mówię o tym, że to też 

zwiększa  rachunek, jaki jest później wystawiany Natomiast duże firmy consultingowe uwielbiają to. 

To jest główna pożywka. Praca nad strategią. Drugi element takich warunków brzegowych to jest, na 

ile organizacja ma siłę. Czy na ile ma na względzie koszty i czas, jaki taki proces będzie wymagał. 

Dlatego, że proces zarządzany wewnętrznie, czyli tworzony przez ludzi, przez jakiś middle 

management, przez ekspertów wewnętrznych angażuje. I najczęściej to jest coś, co oni robią 

dodatkowo w stosunku do swoich standardowych obowiązków. I to wymaga czasu i wymaga mega 

dużej ilości koordynacji, bo ktoś to musi wszystko zebrać. I to jest, należy to bardzo wziąć pod uwagę 

dlatego, że zdecydowana większość tego typu projektów przekracza czas realizacji zaplanowany  

o mniej więcej 50%. Mój proces był zaplanowany na 12 miesięcy, to że jest w 15 to jest w ogóle wynik. 

Większość może dać półtora roku, dwa tak od momentu, od momentu briefu. Trzeci element 

brzegowy, który pozwala zdecydować, czy robimy oddolnie czy odgórnie, to jest jakość i siła 

przywództwa. I tutaj nawiążę trochę do tego, co Wojtek pokazywał. To przywództwo, to jest naprawdę 

przywództwo tego top managementu, na ile to jest w ogóle grupa. Bywa tak, że to jest zespół, który 

pracuje dosyć długo i on już parę takich cykli przeszedł na różnych tematach.  

Ale też bywa tak, że to jest zespół jednostek, które tego procesu nigdy nie przeszły i przechodzenie 

tego procesu na tak dużym projekcie, gdzie jest mnóstwo polityki, walki o władzę, walki o wpływy, 

interesów bezpośrednich lub niebezpośrednich jest wysoce obarczony - znaczy ilość emocji, która się 

w takim procesie pojawia jest bardzo, bardzo duża.  

 



To wymaga też bardzo silnego lidera, dlatego, że ktoś musi w pewnym momencie podejmować 

ostateczne decyzje. Jak middle management projektuje różne rzeczy, takie rozwiązania, to musi się 

spotkać z ostateczną akceptacją ludzi na górze. Muszą mieć dobre argumenty, żeby coś tam 

zaakceptować lub nie. To wymaga też najczęściej, praca z takim zespołem wymaga dużej, że tak 

powiem, energii i wymaga indywidualnej konsultacji z każdym z członków zespołu. Ja w mojej pracy, 

jak robię taki projekt, to mam taka matrycę, gdzie mam imię, nazwisko każdego interesariusza i bywa 

ich w takim projekcie ok. 30 osób. I mam różne tematy, którymi oni mogą się interesować I mam skalę 

od 1 do 5 na ile oni się zgadzają z aktualnym stanem projektu. I później mam taki jeden na jeden z nimi. 

I za każdym razem muszę sprawdzać, czy oni się dalej zgadzają ze wszystkim, czy w międzyczasie 

rozmawiali ze swoimi podwładnymi z kimś z centrali, z kimś innym i zmienili zdanie. Bo jeśli to ominę, 

to przy następnym zebraniu zespołu całego dostanę za to wypłatę. Że ktoś się przestał właśnie  

z czymś zgadzać. Taka mapa jest konieczna i ona wymaga naprawdę, naprawdę dużo wysiłku. Czwarty 

element brzegowy takiego projektu to jest wyjściowy poziom zaangażowania. Czyli na ile organizacja, 

ludzie, którzy mają przy tej zmianie pracować i ją tworzyć i projektować, są zaangażowani i skłonni 

robić cokolwiek więcej. Czyli dlaczego mieliby zostać chwilę dłużej w pracy albo dlaczego by mieli, 

chcieliby być w tym zespole, który tą przyszłość ma kształtować. Jakie jest, jaka jest dla nich  

za to nagroda? Jaki jest poziom zaangażowania i jaki jest poziom identyfikacji z firmą? I tutaj taki 

zwykłe badanie zaangażowania pracowników nie wystarcza najczęściej, trzeba spojrzeć trochę 

głębiej. Ważne jest też, że ten poziom zaangażowania jest bardzo uwarunkowany historią zmiany. 

Czyli jeśli mieliśmy 2 lata wcześniej restrukturyzację i pod hasłem zmiany zwolniliśmy połowę ludzi, 

to w ogóle nie ma o czym mówić. Tak, żeby ktoś, żeby komukolwiek chciało się w takim projekcie na 

serio brać udział. Jak mówię na serio to znaczy, że ludzie czasem mi się zgłoszą i przyjdą na spotkanie, 

ale ich wysiłek intelektualny będzie minimalny, żeby cokolwiek robić. Także kontekst poprzednich 

zmian, tego to co się działo w organizacji i aktualnego poziomu zaangażowania mocno wpływa na to, 

co się właściwie z organizacją wewnętrznie da wytworzyć. 

 To jest taki schematyczny pomysł jak pokazać proporcje czy rozkład sił w takim procesie. Jak robimy 

odgórnie, to zawsze jest ten top management. Natomiast lwią część pracy wykonuje doradca. 

Wykonuje doradca, który zatrudnia kilku konsultantów, czasem kilkunastu konsultantów.  



Zespół wewnętrzny tak naprawdę tylko koordynuje. Koordynuje, sprawdza kto ze źródeł, z ludzi może 

coś tym doradcom przynieść. Pełni rolę takiego asystenta. Czasami executive assistant,  

ale w najlepszym wypadku. Główna gra rozgrywa się między top managementem a tymi ludźmi tutaj.  

Dlatego, że ci ludzie będą obiektem zmian i są w tym momencie troszkę powiedziałbym 

uprzedmiotowieni i dobrze o tym wiedzą. Wiedzą, że jakaś zmiana się kroi, że coś się będzie działo, 

dlatego że nagle zaczynamy mapować procesy, nagle zaczynam robić to i tamto i podpisujemy NDA 

(non-disclosure), ale jak podpisuję 30 osób, no to w końcu wiemy, że ludzie podpisują NDA z jakiegoś 

powodu i chodzą tam do Boston Consulting rozmawiać nie wiadomo o czym, no nie? Więc taka 

informacja rozprzestrzenia się bardzo szybko.   

To jest powiedziałbym podejście standardowe, które prowadzi do tego, że ta gra między top 

managementem a ludźmi tutaj jest bardzo intensywna. Ci ludzie próbują wpływać na top 

management, kwestionować decyzje, wpływać niebezpośrednio, boczkiem coś podrzucić, może 

jednak jakiś pomysł nasz tutaj na tą reorganizację. Doradca, że tak powiem, w pewnym momencie 

znika jak się kontrakt skończy i tu się robi taka wielka dziura. Bo organizacja bardzo często nie jest 

przygotowana do wdrożenia. Bo kto niby ma to robić? Top management nie, prawda? Oni mają te 200 

slajdów i mogą je porozsyłać po różnych krajach i wdrażajcie.  



Oddolnie proporcja wygląda trochę inaczej. Top management tak naprawdę pełni tą samą rolę, 

decyduję, jest właścicielem briefu, nadaje kierunek tej zmianie. Natomiast zespół jest dużo większy, 

odbywa się w nim o wiele więcej pracy, kreatywnej.  

Potrzebuje więcej zasobów, czyli potrzebuje czasu najczęściej jakiś środków, żeby tą pracę wykonać. 

Doradca facylituje proces, dostarcza metodologii, czasami metodologii opisu procesu, czasami 

dostarcza jakiś benchmarkingowych informacji. Natomiast jest tylko tutaj. To powoduje, że jak 

przychodzi do zmiany, to ci ludzie już wiedzą, po co to jest i jak to ma wyglądać. Bardzo często te dwie 

grupy, czyli zespół i źródła i interesariusze, się pokrywają. Czyli do zespołu dużego zaprasza się ludzi, 

którzy mają też wpływ, szerszy wpływ na organizację, mogą być później ambasadorami zmiany czy 

ambasadorami tego czegoś nowego. To jest taka podstawowa różnica w dynamice robienia tego.  

Jak to wygląda z perspektywy użytkownika? Czyli osoby, która bierze udział w procesie projektowania 

organizacji oddolnie? Przede wszystkim taka osoba rozumie, że zaufano jej. Że ja, jako pracownik, 

który będzie obiektem zmiany, mam coś do powiedzenia. I jeśli zasady są wyklaryfikowane, a one 

powinny być takie, że pytamy Cię, to zostanie wzięte pod uwagę, ale nie jest pewne, że to, co Ty 

proponujesz, zostanie wdrożone. Tak, to nie jest obietnica tego, że będzie tak, jak powiesz. Jest to 



obietnica tego, chętnie Cię wysłuchamy, chcemy wykorzystać Twoją wiedzę, umiejętności do tego, 

żeby zaprojektować coś nowego.  

Jest to też znak rozpoznania czy docenienia. Czyli jeśli ja jestem zaproszony do takiego zespołu albo 

nawet używany jako źródło informacji w procesie, ale przez zespół wewnętrzny, to znaczy że moje 

kompetencje, ja jako osoba ja jestem w tym procesie istotny.  

I wierzcie mi, najczęściej ludzie potrafią wyjść poza własne interesy i pracować aktywnie w takim 

zespole wiedząc, że ich praca jest pod znakiem zapytania. Czy ich dzisiejsze stanowisko może być pod 

znakiem zapytania. Czy proces, w którym biorą udział, może być kwestionowany albo zmieniony  

z perspektywy użytkownika, pracownika tworzą się też podwaliny władzy i wpływu. W takim dużym 

zespole projektowym, który robi coś dla swojej własnej firmy, bardzo szybko widać, kto jest liderem 

kto przewodzi, kto może i chce zrobić więcej. To jest tak naprawdę kuźnia przyszłych liderów, nie tyle 

ambasadorów, ale też przyszłych liderów organizacji. Zresztą do tego zespołu bardzo często zaprasza 

się tak zwane high potentials, czyli ludzie którzy potencjalnie mogą gdzieś tam w tej organizacji  

dalej zajść.  

Ludzie też jeśli biorą udział w projektowaniu, mają z tyłu głowy bardzo istotne kryterium. Najczęściej 

projektują stanowiska i pracę, która ma sens. Czyli jak myślą o stanowisku, jakie chcieliby mieć albo 

jakie może zaistnieć, jest sensowne z punktu widzenia tej firmy, biorą pod uwagę, że ta praca ma mieć 

początek, koniec, służyć czemuś. Ma być widoczna, ma przynosić określony, uchwytny rezultat. Czyli 

taka sensowność w pracy jest ukrytym kryterium, które ma większość pracowników projektując 

nawet szerszą strukturę. To jest perspektywa, której bardzo często nie mają ludzie wyżej w hierarchii. 

Już ludzie wyżej w hierarchii myślą albo o uproszczeniu pracy, ze względu na jej powtarzalność albo 

myślą o bardzo skomplikowanych stanowiskach, na które prawie nie da zatrudnić się ludzi, ponieważ 

nie ma owiec o pięciu nogach. Także jest praca bardzo skomplikowana, wymagająca, to najlepiej 

zgrupujmy te działania w jedno stanowisko, ono jest później nieobsadzalne. I nierealistyczne. Ludzie 

sami nie projektują nierealistycznych stanowisk.  

 



 

Jaki jest widok z góry? Czyli jak projektujemy oddolnie jak to wygląda z perspektywy top 

managementu. Przede wszystkim zaangażowanie. Tak, to jest dla top managementu miernik 

zaangażowania, który jest jednym z kluczowych wskaźników czy w ogóle taka zmiana organizacyjna 

ma szansę na powodzenie. Jeśli zaangażowanie jest niskie, nawet piękna organizacja, która ma sens, 

nie zostanie nigdy wdrożona.  Projekt zostanie zniesiony gdzieś po drodze w taki czy inny sposób.  

Jest to też selekcja liderów. Bardzo widać, kto może takiemu zadaniu, jak wdrożenie nowej organizacji, 

projektowanie, podołać.  

Możliwe jest też projektowanie na dużym detalu. Jeśli projektują ludzie, którzy mają rzeczywisty 

wpływ i rzeczywiście robią różne działania, są w stanie proces bardzo poszatkować albo 

zaprojektować bardzo, bardzo sensownie, co jest bardzo łatwe potem do wdrożenia.  

Top management stracił tą zdolność robienia jakieś dwadzieścia lat temu. W większości przypadków. 

To projektowanie na dużym detalu jest bardzo istotne, dlatego, że to znakomicie skraca proces 

wdrażania, ponieważ wyjście z bardzo dobrze opisanymi stanowiskami powoduje, że ludzie mogą 

bardzo szybko zweryfikować, czy one mają sens i mniej więcej da się zaprojektować około 80% 

organizacji. 80% stanowisk, 80% procesów. Te 20% zawsze pozostaje do dorobienia w trakcie 

wdrożenia. No i najważniejsze, najważniejsze to jest legitymizowanie organizacji, to znaczy jeśli zarząd 

może powiedzieć, że to co wdrażamy, zostało wymyślone przez zespół powołany przez pracowników. 

I to jest prawda, to to się spotyka z zdecydowanie mniejszym oporem organizacji. Bo są 

ambasadorowie, bo to ma sens i możemy odpowiedzieć na bardzo szczegółowe pytanie, jak ta 

przyszłość będzie wyglądać, ponieważ bardziej szczegółowo to zaprojektowaliśmy. Jest to ewidentny, 

powiedziałbym, plus jeśli chodzi o tempo wdrażania takich zmian.  

 

 

 

 



 

To jest mój ostatni slajd. I to jest slajd trochę metafora sportowa, bo to jest tak, że każdy taki proces 

jest jak taka jazda trochę off-piste'owa, z góry. Przede wszystkim, nie można się zatrzymać, tak?  

To jest podstawowa sprawa. Jak się zjeżdża czymś takim, to nie jest tak, jak na normalnym stoku 

narciarskim, nie można się zatrzymać. Jak się startuje, to zatrzymuje się człowiek dopiero na końcu.  

Z projektem organizacji jest tak samo, oddolnie czy odgórnie. Szczególnie oddolnie, jeśli zaczniemy 

taką zmianę, ludzie o niej wiedzą, jest proces, który trwa, jest praca, która trwa, ona musi się czymś 

zakończyć, ponieważ jeśli nie jest czymś wyraźnie zakończona prowadzi do permanentnych rozmów 

o kształcie organizacji. Mogłoby być lepiej, ja miałem inny pomysł. Supply chain, bo powiedziałaś tak, 

tak i tak. Dlaczego wybraliśmy tą opcję? To jest droga w jednym kierunku. Każda zmiana, która się 

zacznie, musi mieć swoją konkluzję.  

I na koniec chyba taka porada. Tutaj widać tylko jedna osobę, ale to jest tak, że w off-piste'owych 

zjazdach warto jest mieć przewodnika, tak? Nie polecałbym nikomu angażowania się w taką zmianę 

bez kogoś kto popełnił już swoją porcję różnych błędów i nauczył się i na sukcesach i na błędach robić 

taki proces. Dlatego, że też moja obserwacja jest taka, że bardzo często daje się taką pracę ludziom, 

którzy mają jakiś talent, są dobrze umiejscowieni w organizacji i zarząd ma wiarę że podołają. 

Natomiast jeśli nie podołają, a mają szansę 4 na 5, że nie podołają, to to jest najdroższy MBI w ich życiu, 

to znaczy przez półtora roku się nauczą bardzo dużo czy przez dwa lata, ale utopią parę milionów tak 

bezpośrednio. A tak niebezpośrednio to jeszcze nie wiadomo, może nawet dużo więcej. Także, w taką 

podróż to bym po prostu z przewodnikiem. I to wszystko. Dziękuję.  



 

 


