
Budowanie 
cyberodporności 
jako zmiana 
jak skutecznie przeprowadzać 
zmiany w codziennej praktyce.



Agenda

• Zmiana jako stały element 
współczesnego modelu zarządzania

• Czynniki powodzenia procesu zmian
• Przygotowanie zmiany – cel i zakres
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Pierwsze skojarzenia

• Kevin Mitnick miał i niestety dalej ma rację*
• Zarządzanie zmianą patrząc z zewnątrz najczęściej

 (2003) The Art of Deception: Controlling the Human Element of Security
 (2005) The Art of Intrusion: The Real Stories Behind the Exploits of Hackers, 

Intruders & Deceivers

wygląda tak

3



Co się zmieniło w ciągu ostatnich 30 lat

Wolniejszy / zmienny
wzrost

Nowe technologie
Integracja ekonomiczna

Połączenia i przejęcia firm

Czynniki społeczne, technologiczne, ekonomiczne oraz polityczne wskazują na przyśpieszenie 
i zwiększenie różnorodności zmian zarówno w ciągu ostatnich 20 – 30 lat jak i w dającej 

się przewidzieć przyszłości.
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• Są to wszelkie działania mające na celu 
usprawnienie przejścia organizacji przez okres 
zmiany (transformacji), szczególnie koncentrujące 
się na ludziach w organizacji – aby byli gotowi, 
byli w stanie i chcieli przeprowadzić zmianę.

• W przypadku wdrożeń systemów lub rozwiązań IT 
zarządzanie zmianą dodatkowo wspiera przyjęcie 
nowych procesów i technologii w organizacji.

Definicja zarządzania zmianą

5



Czynniki wewnętrzne – pięć etapów wg Greinera

Wg. Larry Greiner: „Evolution and Revolution as Organizations Grow”, HBR 1992
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Grupa i zmiany – model Tuckmana

FORMING

NORMING

STORMING

TRANSFORMING

&

PERFORMING ?

Wg Richard Weber: „The Group – a Cycle from Birth to Death”, NTL Institute, 1982
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Zewnętrzne czynniki zmian

• klienci i rynek
• działania konkurencji
• innowacje technologiczne
• zmiana przepisów prawnych
• modyfikacja akcjonariatu
• zmiana sposobów życia, postaw społecznych
• …
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Podstawowe teorie zmiany w organizacjach

MODEL REWOLUCYJNY (PUNCTUATED EQUILIBRIUM PARADIGM)

Opiera się na teorii ewolucji (Gould, Gersick). Zakłada, że 
stosunkowo długie okresy stabilności w organizacjach przerywane są 
krótkimi okresami, w czasie których dokonują się rewolucyjne 
zmiany. Nie odrzuca możliwości pojawiania się niewielkich zmian w 
okresach stabilnych, ale przypisuje im jedynie niewielkie zdolności 
modyfikacyjne.

MODEL EWOLUCYJNY (GRADUALIST PARADIGM)

Zakłada, że zmiany można wprowadzać poprzez proces ciągłego 
i kumulującego się dopasowywania organizacji do pojawiających się 
nowych wymagań i wyzwań. Nie ma potrzeby wprowadzania 
gwałtownych wstrząsów prowadzących do reorganizacji.
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Model rewolucyjny

Struktura głęboka

–kultura organizacyjna

–strategia

–hierarchia

Źródła ograniczeń 

–wspólne struktury poznawcze i modele myślowe

–strefy komfortu i motywacji

Ścisła (bez mała liniowa) współzależność działów 
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Model stopniowego przekształcania

Założenia:

–zmiana jest ewolucyjna i zachodzi na skutek ciągłego 
dopasowywania się do otoczenia i wyzwań

–zmiana jest częścią działania i kultury firmy

Sposób działania

–modele zarządzania podlegają ciągłej rewizji

–improwizacja i działanie na granicy chaosu zgodne ze 
stałymi, prostymi regułami kontrolowanymi przez 
kierownictwo firmy jest  normą

Działy są względnie niezależne i czerpią inspirację od siebie 
nawzajem (organizacja ucząca się).
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Cykle zmian w branżach i organizacjach
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Typologia zmian

PROAKTYWNA

REAKTYWNA

STOPNIOWA RADYKALNA

ZMIANA
KIERUNKU

ADAPTACJA

DOSTROJENIE

PRZEOBRAŻENIE

Poprawa współdziałania
istniejących elementów

Nowa konfiguracja istniejących 
elementów lub zastąpienie ich 
całkowicie nowymi

Wg  D.Nadler, M. Tushman: „Discontinous Change: Leading Organizational Transformation”, Jossey-Bass 1995
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Dwa spojrzenia na proces zmian

ODMROŻENIE ZAMROŻENIEPRZESUNIĘCIE

ZAMROŻENIE
ZMIANA 
ŚRODKA 

CIĘZKOŚCI
ODMROŻENIE

Klasyczne podejście Kurta Lewina (1947)

Firmy działające w szybko zmieniających się środowiskach – Karl Weick i Robert Quinn (1999)

Wg  Karl Weick, Robert Quinn: „Organizational Change and Development”, Annual Review of Psychology 1999
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Zasady wprowadzania zmian

• Zasada traktowania zmian w sposób całościowy - aby dopłynąć 

do celu musi być sprawny cały jacht

• Zasada zerwania ze stanem dotychczasowym - gdy rzucisz cumy 

nie bój się wysokiej fali 

• Zasada uniwersalności - zadbaj aby każdy w załodze odegrał swoją 

rolę

• Zasada indeterminizmu - aby osiągnąć cel steruj zmianą,  żeby nie 

zejść z kursu konieczna jest współodpowiedzialność całej załogi
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Intensywność zmian a zarządzanie zmianą

• Niska intensywność zmian pozwala na zarządzanie nimi przez zespoły 
projektowe

• Wysoka intensywność wraz z towarzyszącymi procesowi emocjami 
wymagają ustanowienia lidera zmian

• W skrajnie trudnych przypadkach zmianami zarządza bezpośrednio szef 
firmy/działu

DOSTROJENIE ADAPTACJA PRZEDEFINIOWANIE PRZEOBRAŻENIE

INTENSYWNOŚĆ +-
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10 elementów przygotowania i wdrożenia zmian

1. określanie wizji zmian - analiza problemu, cel i zakres zmian, siły 
napędowe i hamujące 

2. pobudzanie do zmian - inicjowanie procesu, zerwanie ze stanem 
dotychczasowym

3. sterowanie tempem procesu zmian - wprowadzenie organizacji do 
kierowania zmianami (kierownictwo, zespoły wykonawcze 
i wspierające, role, sposoby działania...)

4. pilotowanie zmian - sterowanie zmianami, kierunkowanie 
podejmowanych działań

5. realizowanie zmian – konsekwentne wykonywanie programu zmian
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10 elementów przygotowania i wdrożenia zmian – c.d.

6. kształtowanie współuczestnictwa w procesie zmian  - pełne 
wykorzystanie potencjału wnoszonego do firmy przez pracowników 

7. kierowanie emocjami - radzenie sobie z negatywnymi oraz nadmiernie 
optymistycznymi emocjami

8. kierowanie zmianami w podziale i sposobach sprawowania 
władzy  - zmiana systemu kierowania w sposób spójny z założonymi celami

9. kształtowanie nowych kompetencji i postaw - szkolenia i budowanie 
postaw wspierających zmiany

10. adekwatna do zmiany komunikacja - system komunikowania się 
zapewniający spójność całego procesu

18



Wizja zmian

• analiza problemu

• przełożenie  problemu na język celu

• określenie zakresu zmian - które elementy organizacji mają się 

zmienić i jak głęboko

• analiza sił napędowych i hamujących zmiany
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Konkluzja

Zarządzanie zmianą zaczyna się zanim 
zmiana zamajaczy na horyzoncie 

zdarzeń.
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DZIĘKUJĘ ZA 
UWAGĘ
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Kontakt: 

Jakub Janota-Bzowski

+48 602 716 039

jakub_bzowski@fabrykazmian.pl

www. fabrykazmian.pl


