
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krystyna Adamska 

Rola komunikacji w procesie planowanych  
zmian organizacyjnych 

 

W artykule przedstawiono podział procesu wprowadzania planowanych zmian 
organizacyjnych na trzy etapy, ze względu na funkcje, jakie pełni w nim komuni-
kacja, a mianowicie: relacyjną, informacyjną oraz rozwojową. Etap poprzedzający 
wprowadzenie planowanej zmiany akcentuje znaczenie relacyjnej funkcji komu-
nikacji. Kształtowanie relacji cechujących się zaufaniem powoduje, że wzrasta 
gotowość do zmian. Rzetelna i wiarygodna informacja, przekazywana na etapie 
realizacji zmian, sprzyja redukcji niepewności, wywołanej zmianami. Etap nastę-
pujący po przeprowadzanych zmianach wymaga wysokiej jakości komunikacji,  
w której jej aspekt informacyjny i relacyjny zostają zintegrowane na rzecz proce-
sów uczenia się nowych wzorców komunikacyjnych i nowych sposobów działa-
nia. Ponieważ komunikacja jest podstawowym narzędziem integracji zbiorowych 
działań w organizacji, jej rola w procesie planowanych zmian ma znaczenie fun-
damentalne.  

 
Słowa kluczowe: zmiana organizacyjna (organizational change), komunikacja (communication), relacje (rela-

tions), informacja (information), niepewność (uncertainty), zaufanie (trust) 

Funkcje komunikacji w procesie planowanych zmian 

Około 50% inicjowanych w organizacjach zmian kończy się niepowodzeniem [Quinn, 

2004]. Za jedną z podstawowych przyczyn niepowodzenia we wprowadzaniu zmian 

uznaje się brak właściwej komunikacji [Burns, 2009; Elving, 2005; Quian, Daniels, 

2008; Vuuren, Elving, 2008], ponieważ zastępuje ją plotka, wzrasta opór na zmiany  

i ulegają wzmocnieniu negatywne efekty zmian [DiFonzo i wsp., 1994], do których 

należą: stres, chęć opuszczenia organizacji, spadek satysfakcji, zaangażowania i zaufa-
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nia [Bordia i wsp., 2004]. Koszty nieudanych przedsięwzięć są duże. Nie tylko doty-

kają finansowej sfery działalności przedsiębiorstwa, ale także społecznej, poprzez 

kształtowanie nieprzychylnego zmianom klimatu organizacyjnego [Allen i wsp., 2007]. 

Kożusznik [2002, s. 167] upatruje w zachowaniach komunikacyjnych narzędzi rea-

lizacji celów i zadań organizacji oraz warunku „jej efektywności na różnych szczeblach 

i na różnych płaszczyznach”. Komunikacja prowadzi do osiągnięcia skoordynowa-

nych wyników [Armstrong, 2007] poprzez realizację jej trzech funkcji: informacyjnej, 

relacyjnej [Elving, 2005; Stankiewicz, 1999] i rozwojowej [Argyris, Schön, 1996]. Funk-

cja informacyjna realizowana jest w ramach komunikacji odgórnej i oddolnej. Pra-

cownicy są informowani o swoich zadaniach, polityce firmy i wszelkich kwestiach, 

mających znaczenie dla efektywnego wykonywania zadań (komunikacja odgórna).  

W ramach komunikacji oddolnej zbierane są informacje od pracowników dotyczące 

wyników ich działań oraz postaw względem pracy i organizacji. Relacyjna funkcja jest 

wykorzystywana do kreowania postaw zaangażowania i identyfikacji z celami firmy. 

Funkcja rozwojowa stanowi integrację funkcji informacyjnej i relacyjnej oraz wyraża 

się stopniem zachodzących w organizacji procesów uczenia się.  

Efektywność zmian organizacyjnych wzrasta wtedy, gdy pracownicy angażują się 

w proces ich przygotowania i wdrażania [Lewis i wsp., 2006; Russ, 2008]. Angażują 

się, jeżeli rozumieją ich cel, podzielają racje stojące za koniecznością ich przeprowa-

dzenia, akceptują sposób ich przeprowadzenia oraz mają poczucie, że w nowych wa-

runkach będą mogli równie skutecznie jak wcześniej (lub bardziej skutecznie) reali-

zować własne interesy. Zasadniczą rolę odgrywa informacja o celach zmian oraz ich 

przewidywanych konsekwencjach. Przekazywanie informacji następuje w kontekście 

wcześniej wytworzonych relacji. Im większym zaufaniem cechują się te relacje, tym 

bardziej pracownicy skłonni są do uznania, że informacje przekazywane w procesie 

zmian są rzetelne i wiarygodne. Znaczenie komunikacji po zaimplementowaniu 

zmian nie maleje, ponieważ przepływ informacji zwrotnej na temat efektywności 

przyjętych rozwiązań stanowi o tym, czy zmiana stanie się trwałym elementem prak-

tyk organizacyjnych. Ujmowanie zmiany z perspektywy systemowej, zgodnie z którą 

jej skutki są widoczne nie tylko natychmiastowo, ale także wiele z nich jest odroczo-

nych w czasie, koncentruje uwagę na jakości komunikacji, wyrażonej zarówno jej 

funkcją informacyjną, jak i relacyjną. Integracja tych dwóch aspektów komunikacji 

umożliwia procesy uczenia się w organizacji na drodze informacji zwrotnej, która 

przyczynia się do wychwycenia niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia efek-

tów zmiany. Ich rozpoznanie, prowadzące do modyfikacji szczegółowych rozwiązań, 

utrwala zasadnicze elementy zmiany.  
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Rola komunikacji w procesie planowanych zmian jest rozpatrywana w artykule 

ze względu na jej charakter przed etapem wprowadzania zmian, w trakcie ich trwania 

oraz po ich zakończeniu. Celem takiego chronologicznego uporządkowania jest 

wskazanie zasadniczych dla procesu efektywnego przeprowadzania zmian właściwo-

ści komunikacji w organizacji. Każdy z etapów akcentuje inną funkcję komunikacji. 

W okresie przed planowaną zmianą funkcją komunikacji jest budowanie relacji opar-

tych na zaufaniu. W trakcie planowanych zmian komunikacja służy ujawnianiu 

wszelkich istotnych z punktu widzenia implementacji zmiany informacji. Po wpro-

wadzeniu zmian komunikacja sprzyjać ma procesom uczenia się. Na tym etapie 

ujawnia się jej funkcja rozwojowa. Rola komunikacji w procesie planowanych zmian 

organizacyjnych przedstawiono na rysunku 1. 

 

Rysunek 1. Funkcje komunikacji w trzech etapach planowanych zmian  

Przed zmianą                               Wprowadzanie zmian                   Po zmianie 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne 
 

Etap pierwszy: przed planowaną zmianą  

Człowiek jest przede wszystkim istotą społeczną. Jego sposób myślenia, interpretacji 

zdarzeń i podejmowania decyzji jest uwarunkowany kontekstem społecznym (Fiske, 

1992; Kacelnik, 2006; Kahneman, 2012; Stanovich, West, 2000). Z punktu widzenia 

efektywności działań organizacyjnych zaufanie, jakim darzy się współpracowników, 

przełożonych i podwładnych, odgrywa znaczącą rolę w określeniu charakteru kon-

tekstu społecznego. Według Sztompki [2007, s. 69–70], zaufanie jest „zakładem po-

dejmowanym na temat niepewnych, przyszłych działań innych ludzi” i wiąże się 

z ryzykiem, że inni postąpią w sposób niezgodny z oczekiwaniami. Dlatego wytwo-

rzenie relacji opartych na zaufaniu wymaga czasu. Immanentnym elementem zaufa-

nia jest współzależność [Deutsch, 2005; Rousseau, Tijorivala, 1998], oznaczająca, że 

rezultaty działań stron są od siebie wzajemnie uzależnione. Poziom zaufania cechu-

jącego relacje społeczne w organizacji jest istotnym predykatorem gotowości do 

zmian. Badania Rousseau i Tijorivali [1998] wskazują na znaczenie zaufania w komuni-

kowaniu zmian organizacyjnych. Badanymi byli pracownicy szpitala, który przechodził 
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głęboką restrukturyzację. Badaczy interesowała odpowiedź na pytanie o to, jaka jest 

rola zaufania w ocenie wiarygodności komunikowanych powodów zmiany (czy uznaje 

się je za prawdziwe) oraz legitymizacji zmiany (czy zmiana jest uzasadniona). Wyniki 

badań potwierdziły związek między zaufaniem a efektywnością komunikacji. Im wyż-

szy poziom zaufania, tym większa podatność na działania podejmowane w procesie 

zmiany oraz tym silniejsze przekonanie, że zmiany są potrzebne.  

Zaufanie buduje się dzięki spostrzeganemu wsparciu organizacyjnemu. Odnosi się 

ono do oceny postawy pracodawcy względem pracownika, jakiej dokonuje pracownik. 

Bazuje na codziennych doświadczeniach, towarzyszących organizacyjnym działaniom,  

i jeżeli efekty dokonywanych zmian są pozytywne, to można oczekiwać większej ich 

akceptacji. Self, Armenakis i Schraeder [2007] przeprowadzili badania w firmie teleko-

munikacyjnej, zatrudniającej 90 tys. osób, w której – ze względu na silną rywalizację 

rynkową – zmiany są przeprowadzane przynajmniej raz w roku. Przeanalizowano od-

powiedzi blisko pięciuset osób, reprezentujących większość działów firmy, na pytania 

kwestionariusza. Pytania dotyczyły zmian poprzedzających badania, a w szczególności 

relacji z przełożonymi oraz spostrzeganego wsparcia organizacyjnego, które okazało 

się czynnikiem w dużym stopniu decydującym o skuteczności komunikacji w procesie 

zmian. Wysoki poziom tego wsparcia wiązał się z uznaniem zmian za uzasadnione, zaś 

jego niski poziom oznaczał niższą oceną potrzeby zmian.  

Znaczenie relacji ukształtowanych w okresie poprzedzającym zmiany znajduje 

uzasadnienie w koncepcji kontraktu psychologicznego. Jest on rozumiany jako po-

znawcza reprezentacja zdarzeń organizacyjnych związanych z różnymi formami wy-

miany społecznej, zachodzącej między pracownikiem a pracodawcą [Rousseau, 1995]. 

Jego treść dotyczy jawnie wyrażonych, ale też domyślnych zobowiązań stron. Niedo-

trzymanie tego subiektywnie pojmowanego kontraktu oznacza jego złamanie, co 

może skutkować negatywną postawą wobec pracy i spadkiem oceny jakości życia 

[Conway i wsp., 2011]. Prawdopodobieństwo złamania kontraktu psychologicznego 

rośnie w sytuacji zmiany. Jednak, jak zauważa Rousseau [2001, s. 8]: „siła i jakość re-

lacji wpływają nie tylko na stopień akceptacji złamania kontraktu psychologicznego 

lub jego rozpad, ale także decydują o możliwości naprawy relacji”. 

Etap drugi: wprowadzanie zmiany  

Informowanie o celach zmiany, przewidywanych rezultatach oraz o powodach prze-

prowadzania zmian organizacyjnych redukuje niepewność i wzmacnia gotowość do 

zmian [DiFonzo, Bordia, 1998]. Niepewność wiąże się z kluczowymi dla pracownika 

pytaniami o to, czy utrzyma swoją pracę, a jeśli tak, to z kim będzie współpracował 
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i jak zmieni się zakres jego obowiązków. Allen i wsp. [2007] przeprowadzili dwa ba-

dania mające na celu określenie roli różnych źródeł informacji w radzeniu sobie  

z niepewnością związaną z dokonywanymi zmianami. Pierwsze badanie miało cha-

rakter jakościowy i opierało się na wywiadach z pracownikami różnych organizacji. 

Analiza odpowiedzi ujawniła, że bezpośredni przełożeni stanowią preferowane źró-

dło informacji dotyczących kwestii ściśle związanych z wykonywanymi obowiązkami, 

przełożeni wyższego szczebla są natomiast uznawani za wiarygodne źródło informacji 

o bardziej strategicznym charakterze. Drugie badanie zostało przeprowadzone w od-

dziale instytucji rządowej, w którym planowano przeprowadzenie zmian, i miało 

charakter ilościowy. Jego wyniki wykazały, że pozytywna ocena rzetelności informa-

cji wpływała na podwyższenie gotowości do zmiany.  

Zdaniem Palmera i Dunforda [2008], przyjęcie określonej strategii komunikacji  

w trakcie przeprowadzania zmian jest uzależnione od tego, czy zarządzanie zmianą ro-

zumie się jako działania: dyrektywne, nawigacyjne, dozorujące, coachujące, interpreta-

cyjne, czy wychowawcze. W pierwszym wypadku komunikacja służy odpowiedziom na 

pytania typu: dlaczego, co, jak, kto, kiedy oraz na podstawie jakich wartości. Ważne 

jest, żeby była jak najbardziej klarowna, pozbawiona niepotrzebnych i dwuznacznych 

przekazów. Podejście nawigacyjne wiąże się z naciskiem na takie komunikacyjne kom-

petencje, jak: zdolność gromadzenia informacji, umiejętność perswazji oraz zdolności 

negocjacyjne. Służą one wywieraniu wpływu na odbiorców zmiany, tak aby ją zaakcep-

towali. Komunikacyjne działania oparte na dozorowaniu polegają na strategii reaktyw-

nej, której istotą jest rozpoznanie obiektywnych czynników decydujących o zmianie 

oraz informowanie o jej nieuchronności. W tej strategii szczególną rolę odgrywają te-

rapeutyczne umiejętności słuchania oraz zdolność do asystowania pracownikom  

w trakcie przeprowadzanych zmian. W podejściu coachującym wykorzystuje się strate-

gie komunikacyjne skoncentrowane wokół emocji oraz wspólnie podzielanych zna-

czeń. Dialog, sprzyjający wyrażeniu własnych interpretacji zdarzeń, mających miejsce  

w trakcie przeprowadzanych zmian, jest jednym z podstawowych narzędzi komunika-

cyjnych. Dialog odgrywa także istotną rolę w interpretacyjnym rozumieniu zmiany,  

z tym że wykorzystywany jest on do ujawniania potrzeby zmiany poprzez odwoływanie 

się do metafor i historii obrazujących przypadki zmiany. Rozumienie zmiany jako pro-

cesu wychowawczego wymaga stosowania strategii komunikacyjnej opartej na wskazy-

waniu pozytywnych aspektów zmian i ujawnianiu terapeutycznych zdolności komuni-

kacyjnych wobec pracowników, którzy z trudem radzą sobie ze zmianą.  

Szczególne znaczenie w procesie przeprowadzanych zmian mają tradycyjne spo-

soby komunikowania się [Wojtecki, Peters, 2000]. Rozpowszechnianie informacji dro-

gą elektroniczną wiąże się ze znaczną ich utratą ze względu na wysoki poziom stresu, 
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jakiego doznają pracownicy. Komunikacja bezpośrednia jest przede wszystkim na-

rzędziem redukcji stresu poprzez przywrócenie poczucia kontroli nad sytuacją, utra-

conej w wyniku niepewności co do przyszłych zdarzeń. Blisko 1300 osób zostało 

zapytanych o jakość komunikacji w sytuacji zmiany osoby zarządzającej w oddziale 

organizacji rządowej (pytania dotyczyły między innymi użyteczności przekazywanej 

informacji i ich dokładności oraz tego, czy informacje są przekazywane we właściwym 

czasie) w badaniach, jakie przeprowadzili Bordia i wsp. [2004]. Wyniki badań dowio-

dły znaczenia komunikacji odgórnej w zakresie niepewności dotyczącej strategicznych 

działań firmy. Komunikacja bezpośrednia, charakteryzująca spotkania zespołu, miała 

swój udział w redukcji niepewności związanej z zakresem działań na stanowisku pracy 

poprzez stosowanie strategii opartej na włączaniu pracowników w proces podejmo-

wania decyzji. Zdaniem autorów: „pozytywne postawy względem pracy i akceptacja 

zmiany są wynikiem uczestnictwa w podejmowaniu taktycznych decyzji, ponieważ 

dzięki temu pracownicy pozyskują możliwość realizacji własnych interesów” [Bordia 

i wsp., 2004, s. 526].  

Etap trzeci: po zmianie  

Wskazywanie na szeroki zakres środków komunikowania się (poczta elektroniczna, 

spotkania zespołów, indywidualne rozmowy z przełożonym) wiąże się, zgodnie z wy-

nikami badań Gopinath i Becker [2000], z wyższym poziomem zaufania, zaangażowa-

nia i poczucia sprawiedliwego traktowania po przeprowadzonych zwolnieniach oraz 

redukcji niektórych pozafinansowych korzyści. Badania przeprowadzono w oddziale 

przedsiębiorstwa z branży chemicznej dwukrotnie po dokonanych zmianach: w pięć 

tygodni od ostatniego zwolnienia, kolejne – dwa miesiące później. Uzyskane wyniki 

stanowią dla autorów podstawę do stwierdzenia, że komunikacja w procesie zmian jest 

efektywna i przynosi odległe pozytywne skutki wtedy, gdy jest otwarta i uczciwa. Stwa-

rza w ten sposób środowisko pracy skłonne do zmiany. W konsekwencji prowadzi do 

przekształcenia firmy w organizację uczącą się, u podstaw której leży przekonanie, że 

uczenie się jest czynnikiem warunkującym jej przetrwanie [Armstrong, 2007].  

Znaczenie komunikacji w czasie następującym po przeprowadzonych zmianach 

wiąże się nie tylko z potrzebą kształtowania pozytywnej postawy wobec organizacji, 

wyrażonej zaufaniem, zaangażowaniem oraz poczuciem sprawiedliwego traktowania, 

ale także z koniecznością wytworzenia i utrwalenia nowych wzorców komunikowa-

nia się. Dowodem na to są badania, jakich podjęli się Allatta i Singh [2011] w organi-

zacji dostarczającej produkty chemiczne, która przeszła restrukturyzację w wyniku 

wchłonięcia mniejszej firmy. Wzorce komunikowania są definiowane przez autorów 
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w kontekście organizacyjnych rutyn, czyli powtarzających się sposobów działania 

i rozwiązywania problemów. Rutynowe działanie jest automatyczne i nieświadome 

oraz prowadzi do utrzymania status quo. Potrzeba zmian podważa istniejące rutyny, 

ujawniając zarazem konieczność zmiany wzorców komunikowania się. Autorzy ba-

dali wzorce komunikacyjne przez trzydzieści dwa miesiące po integracji, zakładając 

ich ciągłość w czasie. Posłużyli się metodą polegającą na analizie zawartości treścio-

wej wiadomości e-mail, przyjmując, że ta forma komunikowania się jest wysoce sko-

relowana z komunikacją face to face oraz komunikacją telefoniczną [Allatta, 2005, cyt. 

za: Allatta, Singh, 2011]. Sukces integracyjny miał prowadzić między innymi do transfe-

ru wiedzy, jednak – jak oczekiwali autorzy badań – trudno byłoby go osiągnąć, ze 

względu na odmienne interpretacje, jakie tym samym informacjom przypisują pra-

cownicy połączonych firm. Rzeczywiście, organizacyjne rutyny zmieniły się w nie-

wielkim stopniu i chociaż komunikacja była początkowo bardziej nasilona pomiędzy 

pracownikami uczestniczącymi we wspólnych zadaniach, to jednak tylko w niewiel-

kim zakresie doprowadziła do wytworzenia wspólnej wiedzy. Allatta i Singh podsu-

mowują badania stwierdzeniem, że wzorce komunikacyjne zmieniają się z trudem  

i wymagają celowego wysiłku ze strony inicjatorów zmiany, nakierowanego na ich 

analizę i zmianę w ramach formalnych i nieformalnych kanałów komunikacji.  

Wnioski  

Trzyetapowe ujęcie planowanych zmian organizacyjnych, uwzględniające informa-

cyjną, relacyjną i rozwojową funkcję komunikacji, pozwala zrozumieć mechanizmy 

skutecznego procesu przeprowadzania zmian. Kluczowa rola komunikacji polega na 

tym, że służy ona budowaniu relacji opartych na zaufaniu przed wprowadzeniem 

zmiany, redukuje niepewność i sprzyja akceptacji zmiany dzięki rzetelnej informacji 

w czasie, kiedy jest przeprowadzana, oraz utrwala pozytywne elementy zmiany po jej 

przeprowadzeniu. Na tym etapie istotną rolę spełnia rozwojowa funkcja komunika-

cji, w której zarówno jakość relacji, jak i informacja mają duże znaczenie. Konfron-

tacja z sytuacją powstałą po przeprowadzeniu zmian wymaga aktywizacji procesów 

uczenia się, jak integrować i interpretować zdarzenia w zgodzie z założeniami leżą-

cymi u podstaw przeprowadzonej zmiany. Wymaga dużej podatności na informacje 

zwrotne, czyli włączanie w istniejące zasoby wiedzy w organizacji nowych, urucho-

mionych zmianą elementów poznania i działania. Rozwojowa funkcja komunikacji 

na tym etapie sprzyja zarazem funkcji relacyjnej, wymaganej w fazie poprzedzającej 

zmiany. Analiza planowanej zmiany organizacyjnej z perspektywy dominującej na 

poszczególnych etapach funkcji komunikacji ujawnia mechanizm utrwalania zmian  

i zarazem utrzymywania postaw otwartości na zmiany (rys. 2). 
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Rysunek 2. Komunikacyjna pętla planowanych zmian organizacyjnych  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Zarządzanie procesami zmiany, jako zdolność do kontrolowania zachowań ludzi  

w organizacji, jest kwestionowane w ramach koncepcji, zgodnie z którymi organizacje 

są złożonymi systemami adaptacyjnymi, charakteryzującymi się tendencją do samoor-

ganizacji [Stacey, 2001; By i wsp., 2011]. Pascale [2001] wyraża przekonanie, że wiele  

z tych systemów jest rzeczywiście złożonych, ale nie są adaptacyjne. Zdolność do adap-

tacji polega bowiem na tym, że system jest utrzymywany w ciągłej gotowości do zmian. 

Ponieważ „organizacyjna zmiana jest wspólnym, społecznym wysiłkiem i angażuje lu-

dzi o odmiennym rozumieniu organizacyjnej rzeczywistości i jej różnych definicjach” 

[Caluwè, Vermaak, 2004, s. 17], to warunkiem skuteczności tego wysiłku jest komuni-

kacja [Shaw, 2002]. Jej informacyjne i relacyjne właściwości są ze sobą nierozerwalnie 

złączone, powodując, że wysoka jakość komunikacji, zapewniona poprzez utrzymywa-

nie relacji opartych na zaufaniu oraz intensyfikacji obiegu informacji w trakcie prze-

prowadzanych zmian, sprzyja budowaniu klimatu przychylności wobec zmian.  
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The role of communication in the planned organizational changes 

Summary 

This article presents the three-stage implementation process for organizational 

changes where the role of communication is a key – relational, informational, and 

developmental. The relational function of communication is stressed in the stage 

preceding the introduction of planned changes. Building relations based on trust 

fosters a readiness for change. Reliable and trustworthy information provided during 

the implementation stage reduces uncertainty evoked by changes. The post imple-

mentation stage demands high quality communication. In it, the informational and 

relational aspects are integrated to facilitate learning processes aimed at new com-

munication models and new ways of acting. Since communication is a basic tool in 

the integration of the collective actions in the organization, its role in the planned 

change process is of fundamental importance. 
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