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SILFRA CONSULTING – Zarządzanie Zmianą

▪ 20+ lat 

▪ Zarządzanie zmianami organizacyjnymi i technologicznymi

▪ Zarządzanie zmianami nieprzewidywalnymi i radykalnymi (np. COVID – 19)

▪

▪ PROSCI®

▪

▪

▪

▪ https://www.silfra-consulting.com

nasi partnerzy:

Przykładowi klienci:

https://www.silfra-consulting.com/


Prosci® (professional sciences – pro-saj)

Lat badań

20
Edycji badań

10
Uczestników badań

6,000+

Firm Fortune 100

80%
Certyfikowanych 

praktyków

45,000+
Użytkowników

portalu

100,000+

https://www.prosci.com/

https://www.prosci.com/


Badania potwierdzają: lepsze zarządzanie zmianą = większe 
prawdopodobieństwo osiągnięcia celów

% uczestników, którzy osiągnęli lub przekroczyli zakładane cele





Od czego zacząć?



Definicja Celu, Korzyści i KPI związanych z budowaniem cyfrowego 
środowiska pracy



Zdefiniowanie czynników wpływających na sukces zmiany, np. 
trwałego wprowadzenia pracy i współpracy zdalnej

$Realizacja celów zmiany

?% %



Kluczowe czynniki sukcesu
w budowaniu 

cyfrowego środowiska pracy



Kluczowe czynniki sukcesu w zarządzaniu zmianą wg. PROSCI 

We wszystkich 10 badaniach Prosci od 20 lat,

aktywny i widoczny sponsor jest Kluczowym Czynnikiem Sukcesu #1!

1. Aktywny i widoczny sponsor

2. Ustrukturyzowane podejście 

do zarządzania zmianą

3. Dedykowane zasoby ZZ

4. Zarządzanie Zmianą 

zintegrowane z Zarządzaniem 

Projektem

5. Zaangażowanie pracowników

6. Częsta i otwarta komunikacja

7. Zaangażowanie managerów 

średniego szczebla



Jaki jest faktyczny zakres 
zmiany wynikającej z pracy 

zdalnej?



Nowy proces pracy zdalnej dotyka wielu aspektów pracy...

ZMIANY

WYNIKAJĄCE
Z PRACY ZDALNEJ

PROCESY

SYSTEMY

NARZĘDZIA

ROLE

ZACHOWANIA
NASTAWIENIA
PRZEKONANIA

WARTOŚCI

STRUKTURA ORG.,
ZASADY 
RAPORTOWANIA

PRZEGLĄD
WYNIKÓW

WYNAGRODZENIE

LOKALIZACJA
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Siła wpływu

Sprzedaż Produkcja

Finanse Logistyka

… i wielu obszarów organizacji, jednak w różny sposób.



Jak zapewnić gotowość 
pracowników do tej zmiany
i utrwalić ją w organizacji?





Model Prosci® ADKAR® 

ADKAR jest skutecznym 

narzędziem do zarządzania 

zmianą na poziomie 

indywidualnym, jak

i organizacyjnym.

ADKAR został opracowany 

przez Prosci na podstawie 

modeli zarządzania zmianą 

zastosowanych w ponad 700 

organizacjach. 

Model zmiany

Model ADKAR przedstawia 

pięć kluczowych 

elementów zmiany, przez 

które trzeba przejść, by 

zmiana mogła zakończyć 

się sukcesem.

5 elementów
Na poziomie indywidualnym

i organizacyjnym



Awareness - ŚwiadomośćA

Desire - ChęćD

Knowledge - WiedzaK

Ability - UmiejętnośćA

Reinforcement® - UtrwalanieR

5 elementów udanej zmiany



ADKAR – kamienie milowe, przykład pracy zdalnej

ADKAR and “Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement” are registered trademarks of Prosci

A
Awareness

Świadomość
“Rozumiem dlaczego musimy wdrażać teraz pracę 

zdalną i jakie korzyści przynosi organizacji

R
Reinforcement ®

Utrwalanie

“Będę z chęcią kontynuował pracę w nowym 

modelu po COVID-19”

A
Ability

Umiejętność

“Potrafię efektywnie pracować w modelu pracy 

zdalnej”

K
Knowledge

Wiedzę

“Wiem jak pracować zdalnie, zostałem do tego 

odpowiednio przeszkolony”

D
Desire

Chęć

“Wiem co praca zdalna oznacza dla mnie teraz i w 

przyszłości. Chcę pracować w tym modelu”

Kiedy budujesz –

słyszysz…



Zastosowanie modelu ADKAR® w odniesieniu do poszczególnych 
pracowników i całej organizacji

Dział…

Zespół…

Jeden

pracownik…

Organizacja…



Diagnoza przyczyn oporu dzięki ADKAR – co jest barierą dla 
trwałego wprowadzenie pracy zdalnej?



Zastosowanie modelu ADKAR – 5 Planów Zarządzania Zmianą

Na poziomie indywidualnym:

Awareness
Świadomość

Desire
Chęć

Knowledge
Wiedza

Ability
Umiejętność

Reinforcement
Wspieranie

Na poziomie organizacyjnym:

Plan Komunikacji

Plan Działania Sponsorów

Plan Działania Managerów

Plan Szkoleń

Zarządzanie 
Oporem

A D K A R

Go-Live



Wiemy co i jak.
Pytanie kto ma to zrobić?



Kluczowe role w budowaniu cyfrowego środowiska pracy

Zarząd / Sponsorzy

Praktycy Zarządzania Zmianą, 
Kierownicy Projektów, Biznes, HR

Kierownicy Projektów, 
Zespoły Projektowe

Menedżerowie

Pracownicy

Efektywne wsparcie dla zmiany (ABC)

Zastosowanie ustrukturyzowanego procesu i 
narzędzi do zarządzania zmianą

Plany projektów uwzględniające 
przyswojenie i stosowanie nowych rozwiązań 

Efektywne wsparcie pracowników w zmianie 
(CLARC)

Akceptacja, przyswojenie i stosowanie 
nowych rozwiązań

Ambasadorzy Zmian
Informacja zwrotna, testowanie i 
promowanie nowych rozwiązań



Sponsor Zmiany



Efektywność Sponsora przekłada się bezpośrednio na sukces 
digitalizacji

Zależność między skutecznością sponsora 

i osiąganiem celów w zmianie

Sponsor był bardzo 
nieskuteczny (<2)

Sponsor był skuteczny 
(pomiędzy 3 i 4)

Sponsor był bardzo 
skuteczny

(pomiędzy 4 i 5)

Sponsor był 
nieskuteczny 

(pomiędzy 2 i 3)



Co oznacza bycie Sponsorem?

ABC Sponsora

Aktywne i widoczne 
uczestnictwo w 

projekcie 

A

Budowanie koalicji 
sponsorów 

z managerami na swoim 
poziomie i na niższych 

szczeblach 

B

Bezpośrednia komunikacja
z pracownikami

C



Przykłady zaangażowania Sponsora we wdrożeniu cyfrowego 
środowiska pracy

Uruchomienie Zarządzania Zmianą w projekcie, wyznaczenie celów i KPI

Komunikowanie wizji zmiany środowiska pracy pracownikom: Video z 
udziałem Sponsora, Komunikacja ze Sponsorem przez MS Teams - cykliczne 
spotkania on-line

Zaangażowanie Sponsora w program ambasadorski

Promowanie zmiany przez Sponsora na wewnętrznych konferencjach



Manager



Dlaczego menedżerowie są tak ważni przy wdrażaniu cyfrowego 
środowiska pracy?

Menedżerowie i bezpośredni przełożeni mają największy 
wpływ na pracowników:

Pracownicy im bardziej ufają

Managerowie są tam, gdzie odbywa się 
zmiana

Managerowie mogą zapewnić wsparcie
dla zmiany

Managerowie zarządzają oporem



Oprócz pełnienia swoich 
codziennych obowiązków, 

kierownicy średniego szczebla 
muszą pełnić 5 znaczących 

ról w zmianie

Menedżerowie pełnią różne role podczas zmiany (CLARC)

Komunikujący

Łącznik z zespołem projektowym

Adwokat zmiany

Zarządzający oporem

Bezpośrednio wspierający pracowników



Jak sprawić, aby mieć Menedżerów  po swojej stronie? 

Rozwijanie 
kompetencji 

do zarządzania zmianą

Dostosowanie
się do zmian

Przeanalizowanie zachodzących 
zmian i określenie w nich 

swojej roli

Przygotowanie się do zmiany

Sponsorzy

Wspieranie pozytywnych 
zachowań

i świętowanie sukcesów

Zarządzanie 
pracownikami 

w procesie zmiany

Przedstawienie
zmiany swoim
pracownikom

Przeprowadzanie pracowników przez zmianę.

Komunikacja



Przykładowe zadania managerów we wdrażaniu cyfrowego 
środowiska pracy

Komunikacja zmian związanych z wprowadzeniem pracy zdalnej

Przekazywanie zespołowi projektowemu uwag pracowników dotyczących 
stosowania nowych rozwiązań

Demonstrowanie wsparcia dla nowych rozwiązań, także poprzez ich stosowanie i 
zachęcanie do stosowanie przez członków zespołu

Adresowanie wszystkich indywidualnych i zespołowych przypadków oporu 
wobec nowych rozwiązań

Indywidualne wsparcie dla poszczególnych członków zespołu w procesie 
przyswajania (adoption) nowych rozwiązań do pracy zdalnej



Kompleksowe podejście
do Zarządzania Zmianą



Analiza ryzyk

Czynniki Sukcesu Zmiany
I Gotowości do Zmiany - ADKAR

Identyfikacja i przygotowanie 
Ambasadorów

Strategia Zarządzania Zmianą

Koalicja Sponsorów 
Zespół Zarządzania Zmianą

na poziomie
indywidualnym (ADKAR):

Awareness
- Świadomość

Desire
- Chęć

Reinforcement
- Utrwalanie

Knowledge 
- Wiedza

Ability
- Umiejętność

Plan Komunikacji

Plan Działania Sponsorów

Plan Szkoleń

Plan Działania Menedżerów

Plan Zarządzania Oporem

na poziomie
organizacyjnym (5 planów):

Pomiar rezultatów, feedback

Działania korygujące

Świętowanie
sukcesów

Faza 1
Przygotowanie

do Zmiany

Faza 2
Zarządzanie Zmianą

Faza 3 
Utrwalanie Zmiany





Zarząd / Sponsorzy

Praktycy Zarządzania Zmianą, 
Kierownicy Projektów, Biznes, HR

Kierownicy Projektów, 
Zespoły Projektowe

Menedżerowie

Pracownicy

Sponsor Briefing (6 godzin)

CM Certification Program (3 dni), 
Strategic Alignment Workshop (2 dni)

Delivering Project Results (1 dzień)

CM Program for Managers (1 dzień)

CM Employee Orientation (1 dzień)

Ambasadorzy Zmian CM Fundamentals (1 dzień)



 Zdefiniuj cele, korzyści i KPI zmiany cyfrowej, także po COVID-19

 Zaadresuj zależność sukcesu zmiany nie tylko od rozwiązań technologicznych, ale 
przede wszystkich od ich efektywnego stosowania przez pracowników

 Uwzględnij wpływ zmiany cyfrowej na wszystkie kluczowe aspekty pracy

 Zdiagnozuj gotowość pracowników do zmiany cyfrowej i planuj odpowiednie 
działania zapewniające i utrwalające tę gotowość – przeprowadź kluczową diagnozę 
w okresie częściowo wymuszonej pracy zdalnej

 Zapewnij widocznego i aktywnego sponsora dla zmiany cyfrowej

 Przygotuj managerów do pełnienia roli liderów zmian cyfrowych dla swoich zespołów

 Mierz regularnie skuteczność zarządzania zmianą cyfrową
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• Zarządzanie zmianą w procesach restrukturyzacyjnych, wdrażaniu nowych strategii, 
rozwiązań IT (m.in. ERP), digitalizacji i budowaniu zaangażowania pracowników

• Budowanie profesjonalnej funkcji i efektywnych narzędzi wewnętrznej komunikacji 
biznesowej

• 14 lat w rolach lokalnych, regionalnych i globalnych w firmie Mars Incorporated

• Doświadczenie konsultingowe w projektach polskich i europejskich w Cap Gemini 
Ernst & Young

• Doświadczenie HR-owe: projektowe i zarządcze

• Licencjonowany instruktor w metodyce PROSCI Change Management

Kluczowe obszary doświadczenia

• Change Lead dla  Transformacji Europejskiego 
Funduszu Leasingowego w zakresie zarządzania 
zmianą  w obszarze Technologii, Procesów, Kapitału 
Ludzkiego. Transformacja obejmowała 3 Programy, 
łącznie 11 projektów – Srebrny Medal IPMA Global 
Project Excellence Award 2019 w Meksyku

• Współpraca z Microsoft Polska w zakresie 
zarządzania zmianą – doradztwo, szkolenia, 
promocja

• Zarządzanie zmianą dla transformacji HR MARS Inc. 
w tym dla nowo tworzonych centrów usług 
wspólnych w Chinach i USA.

• Wdrożenie modelu badania zaangażowania Gallup 
w Mars Europe

• Globalne wdrożenie w Mars Petcare nowej Wizji dla 
całego segmentu karmy dla zwierząt

Wybrane projekty

• 2018 – Advanced PROSCI Instructor

• 2016 – Change Management PROSCI Certification

• 2000 – Zarządzanie HR – Akademia Leona 
Koźmińskiego w Warszawie

• 1996 1998 – Executive MBA – Uniwersytet 
Warszawski i University of Illinois

• 1989 – 1994 – Magister Filologii Angielskiej, 
Uniwersytet Śląski

Doświadczenie Wykształcenie

• Obecnie Dyrektor ds. Zarządzania Zmianą, HR i 
Komunikacji w Silfra Consulting; 

• 2003 – 2017 – doradcze i zarządcze role w 
obszarze zarządzania zmianą, HR i komunikacji w 
MARS Incorporated (role regionalne i globalne)

• 2000 – 2003 – Management Consultant w Cap 
Gemini Ernst & Young

• 1999 – 2000 – Management Consultant w 
Mercuri Urval (rekrutacja i assessment)

• 1997 – 1999 – Dyrektor HR w Hanka S.A.

• 1994 – 1997 – Client Service Director w Multi 
Communications (agencja PR)

MIROSŁAW DUDEK  miroslaw.dudek@silfra-consulting.com 607 389 092

mailto:miroslaw.dudek@silfra-consulting.com

