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Realizacja przedsiÚwziÚÊ ukierunkowanych na poprawÚ efektywnoĂci funkcjonowania organizacji wymaga
koordynacji zadañ realizatorów tych przedsiÚwziÚÊ. Potrzeba wielu uzgodnieñ co do zakresów, terminów czy
sposobów realizacji dziaïañ. UjawniajÈ siÚ róĝne grupy interesu obcelach wspólnych ibsprzecznych. Wbefekcie
konieczne jest prowadzenie szeregu negocjacji wb celu podejmowania wspólnych decyzji ib rozwiÈzywania
konfliktów. Celem artykuïu jest przedstawienie charakterystyki tego typu negocjacji oraz wskazanie ich
miejsca ib znaczenia wb procesach realizacji zmian organizacyjnych. Wprowadzenie zawiera ogólne interpretacje zmiany organizacyjnej, zarzÈdzania zmianami ibnegocjacji wbfirmie. W zasadniczej czÚĂci artykuïu
omówiono interpretacjÚ ibznaczenie rozwaĝanych negocjacji oraz ich specyficzne cechy ibrodzaje. NastÚpnie
przedstawiono studium przypadku dotyczÈce negocjacji wb ramach zmiany struktury organizacyjnej firmy
komputerowej. W podsumowaniu oprócz syntezy rozwaĝañ wskazano takĝe kierunki dalszych badañ.
Sïowa kluczowe: negocjacje (gospodarcze), zmiana organizacyjna, zarzÈdzanie zmianami wbfirmie, pojÚcie,
cechy ib rodzaje negocjacji wb zarzÈdzaniu zmianami.
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The accomplishment of the ventures focused on the increase in organizational performance effectiveness
requires the coordination of tasks of the executors of those ventures. Many arrangements concerning
the scopes, deadlines, or the methods of performing the activities are required. Different groups of
interest appear having both common and contradictory objectives. In effect it is necessary to conduct
numerous negotiations in order to make common decisions and resolve conflicts. The objective of the
paper is to characterize such negotiations and point out their place and significance within the processes
of implementing organizational changes. The introduction contains the general concepts of organizational change, managing change, and business negotiations. In the main part of the paper, the idea and
importance of considered negotiations as well as their specific features and kinds are described. Then
abcase study is presented concerning negotiations in the context of changing the organizational structure
of ab computer company. In the summation, apart from the synthesis of considerations, the directions
for further research are pointed out.
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1. Wprowadzenie
Celem artykuïu jest scharakteryzowanie negocjacji wystÚpujÈcych wbprocesach zmian organizacyjnych. Artykuï ma charakter teoretyczno-empiryczny,
gdyĝ zawiera zbjednej strony wyjaĂnienie specyfiki oraz miejsca ibroli negocjacji wb zarzÈdzaniu zmianami, ab zb drugiej prezentacjÚ studium przypadku
zb zakresu tego rodzaju negocjacji wb ramach konkretnego procesu zmiany.
W celu wyjaĂnienia istoty terminu kluczowego zb punktu widzenia celu
artykuïu naleĝy najpierw podaÊ definicje pojÚÊ czÈstkowych skïadajÈcych
siÚ na ten termin, tj. zmiany organizacyjnej, zarzÈdzania zmianami organizacyjnymi ib negocjacji (gospodarczych).
Przez zmiany organizacyjne rozumiemy wszelkiego rodzaju przedsiÚwziÚcia
ukierunkowane na poprawÚ efektywnoĂci dziaïania wbróĝnych obszarach dziaïalnoĂci firmy, planowane, wdraĝane ibnadzorowane przez kadrÚ kierowniczÈ,
stanowiÈce narzÚdzia realizacji przyjÚtej strategii rozwoju firmy. Jest to szeroka
interpretacja zmian, uwzglÚdniajÈca dziaïania obzróĝnicowanych celach, przedmiocie ib zakresie, ob charakterze zarówno operacyjnym, jak ib strategicznym,
obejmujÈce zb jednej strony proste dziaïania racjonalizatorskie, ab zb drugiej
kompleksowe projekty, takie jak implementacja systemów zapewnienia jakoĂci, programów restrukturyzacji, nowych technologii wytwarzania, systemów
informacyjnych, controllingu czy procesów personalnych wb ramach procesu
organizowania przedsiÚbiorstwa (Martyniak, 1996, s. 42–45).
ZarzÈdzanie zmianami organizacyjnymi to jeden ze szczegóïowych dziaïów wspóïczesnej teorii ibpraktyki zarzÈdzania (Kozina, 2012b, s. 17). Obejmuje procesy planowania, organizowania, motywowania ib kontrolowania
realizacji wszelkiego rodzaju zmian (w znaczeniu zdefiniowanym powyĝej).
Zajmuje siÚ m.in. takimi zagadnieniami szczegóïowymi, jak kreowanie wizji
ibstrategii zmian, antycypowanie zmian wbotoczeniu organizacji, identyfikacja
rodzajów, przyczyn ib skutków zmian, oporów wobec nich, ab takĝe dobór
metod ograniczania tych oporów, analiza reakcji indywidualnych ibzespoïowych na zmiany, tworzenie koncepcji ibprogramów zmian oraz ustalanie zasad
partycypacji (angaĝowania) pracowników ibskutecznego komunikowania siÚ
wbprocesie zmian. Zagadnienia te obszernie omówiono wbbogatej literaturze,
np. wb klasycznych pozycjach amerykañskich (Clarke, 1997; Kanter, 1995)
ib polskich (Czerska, 1997; Masïyk-Musiaï, 1995).
JeĂli chodzi ob interpretacjÚ pojÚcia negocjacji, to wb literaturze przedmiotu najczÚĂciej mamy do czynienia zb traktowaniem ich jako: procesu
decyzyjnego, metody kierowania konfliktem ibosiÈgania porozumienia, wzajemnej zaleĝnoĂci partnerów oraz procesów: komunikowania siÚ, wymiany
ib tworzenia wartoĂci (Lewicki, Saunders, Barry ib Minton, 2005, s. 17–33;
RzÈdca, 2003, s. 23–47; Kozina, 2012a, s. 21–24). Najistotniejsza jest pierwsza
zbwymienionych interpretacji, czyli jako interakcyjnego procesu podejmowania decyzji, który wb fazie przygotowawczej strony realizujÈ niezaleĝnie od
siebie. NastÚpnie dokonujÈ wzajemnych uzgodnieñ wb zakresie dwóch par
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zbiorów: alternatyw rozwiÈzañ ibkryteriów oceny, okreĂlonych wstÚpnie dla
kaĝdej ze stron zbosobna wbefekcie analizy problemu decyzyjnego. Wreszcie
strony wybierajÈ kryteria zb punktu widzenia ich interesów ib ustalajÈ zbiór
alternatyw jako czÚĂÊ wspólnÈ wyjĂciowych opcji.

2. Interpretacja negocjacji wb zarzÈdzaniu zmianami
organizacyjnymi
UwzglÚdniajÈc powyĝsze stwierdzenia, moĝna przyjÈÊ, iĝ rozwaĝane negocjacje stanowiÈ jeden zbrodzajów negocjacji prowadzonych wbfirmie ibmogÈ
byÊ definiowane adekwatnie do ogólnych aspektów interpretacji negocjacji
(Kozina, 2012a, s. 21–24):
1. Proces podejmowania decyzji. Ze wzglÚdu na zïoĝonoĂÊ rozwaĝanych
negocjacji, procesy podejmowania decyzji wbich ramach majÈ charakter
wielokryterialny, wielowariantowy ib wielopodmiotowy, uwzglÚdniajÈcy
cele interesariuszy danej zmiany. Decyzje te dotyczÈ zarówno samej
jej koncepcji (celów, rodzaju, zakresu itp.), jak ib sposobu jej realizacji (zasobów, terminów realizacji, zasad wdraĝania itp.). Bierze siÚ
pod uwagÚ gïównie kryteria dotyczÈce czasu, jakoĂci, efektów ib kosztów zmian, tzn. negocjacje muszÈ zapewniaÊ realizacjÚ przyjÚtych standardów.
2. Metoda osiÈgania porozumienia ibkierowania konfliktem. Wymiar kooperacji wbrozwaĝanych negocjacjach obejmuje wszelkie uzgodnienia pomiÚdzy
interesariuszami zmiany, warunkujÈce jej efektywnÈ realizacjÚ. Punktem
odniesienia przy poszukiwaniu integrujÈcych rozwiÈzañ sÈ zaĂ wspólne
korzyĂci moĝliwe do osiÈgniÚcia wb wyniku pomyĂlnego wdroĝenia tej
zmiany. Wymiar konkurencji sprowadza siÚ natomiast do wspóïzawodnictwa pomiÚdzy jej interesariuszami, wynikajÈcego zb rozbieĝnoĂci ich
celów, realizowania odmiennych funkcji (ról), wystÚpowania ograniczonych zasobów, realizowania projektów konkurencyjnych, napiÚÊ czasowych itp.
3. Wzajemna zaleĝnoĂÊ partnerów powodowana przez wymienione wymiary.
WiÚkszoĂÊ spoĂród rozwaĝanych negocjacji ma charakter wewnÈtrzorganizacyjny, czyli sÈ prowadzone wb warunkach przymusu. Jest to konsekwencjÈ przynaleĝenia do organizacji. Z jednej strony wystÚpuje
integracja wokóï wspólnych celów, ab zb drugiej – wspomniane wyĝej
konflikty.
4. Proces komunikowania siÚ przenikajÈcy dziaïania negocjatorów poprzez
wzajemnÈ wymianÚ ofert, argumentów, pytañ itp. Jest to proces bardzo
istotny zbpunktu widzenia ksztaïtowania wïaĂciwej percepcji zmian przez
pracowników, wyjaĂniania istoty ibkorzyĂci ze zmian oraz przeïamywania
oporów wobec nich, zwïaszcza wb warunkach napiÚÊ ib konfliktów.
5. Procesy wzajemnej wymiany ibwspólnego tworzenia wartoĂci wbramach rozwaĝanych negocjacji dotyczÈ zarówno pozyskiwania ib alokacji zasobów
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rzeczowych ibfinansowych, jak ib(niekiedy gïównie) wartoĂci niematerialnych, tj. wiedzy, idei, pomysïów, koncepcji itp. W efekcie zawiera siÚ
kontrakty pisanie ib niepisane miÚdzy interesariuszami zmian.
Celem sprecyzowania znaczenia negocjacji zbpunktu widzenia zarzÈdzania zmianami naleĝy najpierw stwierdziÊ, iĝ negocjacje wbprzedsiÚbiorstwie
obejmujÈ wszelkie rodzaje wynikajÈce zbjego istoty jako szczególnego rodzaju
organizacji, zarówno te przypadki, wbktórych stanowi ono Ărodowisko negocjacji, jak ib te, przy których jest ich stronÈ. Negocjacje mogÈ wiÚc byÊ
prowadzone pomiÚdzy wewnÚtrznymi grupami interesów, np. pracodawcami
ib pracobiorcami, wïaĂcicielami ib menedĝerami, jak ib pomiÚdzy reprezentantami firmy zb interesariuszami zewnÚtrznymi, np. dostawcami, odbiorcami, kooperantami. Negocjacje sÈ zatem instrumentem zarzÈdzania firmÈ
poprzez ksztaïtowanie jej relacji zb otoczeniem ib wewnÚtrznych warunków
wspóïdziaïania.
Zgodnie zbogólnÈ interpretacjÈ miejsca ibroli negocjacji wbprocesie zarzÈdzania firmÈ moĝna zatem przyjÈÊ, iĝ negocjacje stanowiÈ specyficzny instrument realizacji procesów zarzÈdzania zmianami organizacyjnymi, tj.bprojektów (przedsiÚwziÚÊ) usprawniajÈcych.

3. Cechy negocjacji wb zarzÈdzaniu zmianami organizacyjnymi
Poniĝej zestawiono najwaĝniejsze charakterystyki rozwaĝanych negocjacji,
biorÈc pod uwagÚ przedstawionÈ wstÚpnÈ ich interpretacjÚ. Zestawienie
takie jest niezbÚdne do wyczerpujÈcego opisu ich specyfiki wb porównaniu
zb innymi typami negocjacji wb firmie:
1. Oprócz samego projektu (procesu) zmiany (zasadniczego punktu odniesienia wbopisie ibanalizie rozwaĝanych negocjacji) oraz strategii rozwoju
firmy jako istotnego elementu ich kontekstu przy rozpatrywaniu tych
negocjacji naleĝy uwzglÚdniÊ trzy istotne wymiary (aspekty): zespóï odpowiedzialny za realizacjÚ danego projektu zmiany (zadaniowy, wirtualny),
czyli ich kluczowy podmiot (interesariusz), zwïaszcza szef tego zespoïu,
organizacjÚ (bezpoĂrednie Ărodowisko) oraz otoczenie zewnÚtrzne (bliĝsze
ib dalsze).
2. Cele ibzakres przedmiotowy (problemy) negocjacji sÈ ĂciĂle wyznaczone
przez koncepcjÚ realizowanego projektu zmiany, wb tym jego rodzaj,
potrzeby klienta (wewnÚtrznego ib zewnÚtrznego), cele ib zamierzenia,
zakres przedmiotowy, zasoby, czasokres realizacji itp.
3. Rozwaĝane negocjacje stanowiÈ jeden zbnajbardziej kompleksowych ibzïoĝonych rodzajów negocjacji wb firmie, gdyĝ biorÈc pod uwagÚ szeroki
ibinterdyscyplinarny zakres zmian, de facto wystÚpuje tutaj szereg róĝnorodnych sytuacji negocjacyjnych typowych dla dziedzin funkcjonalnych,
np. handlowych, finansowych, pracowniczych.
4. Zakres poszczególnych przypadków tych negocjacji jest zatem stosunkowo szeroki – dotyczÈ zwykle wielu róĝnorodnych zagadnieñ objÚtych
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zakresem zmiany. W praktyce rzadko mogÈ odnosiÊ siÚ do jednej kwestii, stanowiÈ wtedy czÚĂÊ szerszych negocjacji, np. dotrzymania terminu
dostawy wb ramach interwencji majÈcej zapobiec ewentualnemu opóěnieniu wb realizacji konkretnego projektu.
5. Rozwaĝane negocjacje mogÈ mieÊ charakter zarówno operacyjny czy
taktyczny, np. dotyczÈ one rozwoju produktu czy odcinkowych przedsiÚwziÚÊ inwestycyjnych, jak ibstrategiczny, np. wbzakresie restrukturyzacji
funkcjonalnej czy kompleksowej modernizacji systemu informacyjnego
(zaleĝnoĂci od specyfiki przedsiÚwziÚÊ usprawniajÈcych).
6. Stronami (uczestnikami) negocjacji sÈ wszyscy interesariusze danej
zmiany organizacyjnej, czyli wszelkie osoby, grupy lub organizacje, które
sÈ zwiÈzane zbjej realizacjÈ, tj. albo bezpoĂrednio zaangaĝowane wbprojekt zmiany lub wbktórych interesie moĝe byÊ pozytywne lub negatywne
wpïywanie na jego realizacjÚ ibefekty (Kozina, 2012a, s. 86–90). Zespóï
projektowy (jego kierownictwo) musi zatem zidentyfikowaÊ interesariuszy oraz okreĂliÊ ich potrzeby, wymagania ib oczekiwania.
7. Przy wystÚpowaniu wielu interesariuszy (zwïaszcza przy zïoĝonych zmianach) rozwaĝane negocjacje majÈ charakter wielostronny. UwzglÚdniajÈc znaczne ich zróĝnicowanie, przy realizacji danego projektu moĝe
wystÚpowaÊ wiele sytuacji negocjacyjnych, tj. prowadzonych wb róĝnych konfiguracjach interesariuszy. Wymaga to doboru odpowiednich strategii, zwïaszcza zawierania koalicji zb niektórymi interesariuszami, warunkujÈcych sprawnÈ realizacjÚ projektu (Kozina, 2012a,
s. 91–95).
8. Analiza przednegocjacyjna (sytuacji negocjacyjnej) musi zatem obejmowaÊ zarówno wymienione wyĝej wymiary negocjacji oraz cele ib wymagania interesariuszy projektu, jak ib relacje oraz zaleĝnoĂci pomiÚdzy
nimi, zwïaszcza wb ukïadzie: zespóï realizujÈcy zmianÚ–jego otoczenie,
ab takĝe wewnÈtrz tego zespoïu.
9. Omawiane negocjacje majÈ wszystkie cechy typowego projektu, co
wynika zb ich narzÚdziowego charakteru. MajÈ zwïaszcza wb wiÚkszoĂci
charakter niepowtarzalny (jednorazowy), sÈ trudne do ustrukturalizowania, aczkolwiek mogÈ równieĝ dotyczyÊ rutynowych przedsiÚwziÚÊ
usprawniajÈcych, np. dotyczÈcych oszczÚdnoĂci wydatków czy powtarzalnych dziaïañ, np.b przygotowawczych lub szkoleniowych.
10. Rozwaĝane negocjacje wystÚpujÈ we wszelkich fazach realizacji projektu zmiany, przy czym na etapie jego przygotowania sÈ niezbÚdne do
stworzenia odpowiednich warunków ib zaleceñ realizacyjnych, wb fazie
wykonawczej – zapewnienia ich przestrzegania wbkonfrontacji zbustalonymi standardami, wbfazie zakoñczenia – przyjÚcia ibwdroĝenia efektów
projektu, tj. speïnienia tych standardów.
11. BiorÈc pod uwagÚ róĝnorodnoĂÊ rozwaĝanych negocjacji, bardzo istotnym ib trudnym problemem jest identyfikacja ib analiza wielu zróĝnico-
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wanych, wzajemnych zwiÈzków pomiÚdzy poszczególnymi sytuacjami
negocjacyjnymi zarówno dotyczÈcymi danego projektu zmiany, jak
ib wb odniesieniu do innych zadañ przedsiÚwziÚÊ wb organizacji. W efekcie wystÚpuje koniecznoĂÊ ciÈgïej ib peïnej koordynacji tych negocjacji,
zwïaszcza wb przypadku wystÚpowania powiÈzañ ob charakterze konfliktowym. Ponadto ich sprawna realizacja wymaga efektywnej komunikacji
pomiÚdzy interesariuszami zmiany.
12. Za realizacjÚ omawianych negocjacji odpowiada kierownik projektu
zmiany (koordynator, grupa kierujÈca itp.) lub upowaĝnieni przez niego
czïonkowie zespoïu lub liderzy podzespoïów (podprojektów) – jest to
zwiÈzane zbaspektem kierowania zespoïem projektowym (Pawlak, 2006,
s. 204 ib nast.; Trocki, Grucza ib Ogonek, 2003, s. 113–115).
13. UwzglÚdniajÈc specyfikÚ zarzÈdzania zmianami, ab zwïaszcza znaczenie
ibwagÚ celów interesariuszy, negocjacje powinny byÊ prowadzone przez
kierownika tego zespoïu jako reprezentanta przede wszystkim interesów
organizacji jako klienta projektu, niemniej przy rozstrzyganiu ewentualnych konfliktów musi on braÊ pod uwagÚ cele pozostaïych interesariuszy
(ich osiÈganie warunkuje realizacjÚ zamierzeñ takĝe zbpunktu widzenia
klienta).
14. W skïad ewentualnych zespoïów negocjacyjnych mogÈ wchodziÊ wszyscy
lub niektórzy czïonkowie zespoïu realizujÈcego zmianÚ oraz eksperci
zewnÚtrzni, np. doradcy funkcjonalni (sztabowcy) zatrudnieni wb firmie
lub konsultanci spoza firmy.
15. Niektóre negocjacje mogÈ byÊ realizowane poza tym zespoïem, bez
udziaïu jego czïonków lub przy konsultacji zbjego kierownictwem, tj. na
poziomie firmy, gïównie gdy jednostki organizacyjne speïniajÈ funkcje
pomocnicze, zwïaszcza zwiÈzane zbzapewnieniem niezbÚdnych zasobów
ibĂwiadczeniem usïug wbodniesieniu do wielu podprojektów zmian realizowanych wb firmie (funkcje te sÈ scentralizowane).
16. Realizacja róĝnorodnych negocjacji wb zarzÈdzaniu zmianami prowadzi
wbefekcie do zawierania szeregu kontraktów (formalnych ibniepisanych)
pomiÚdzy interesariuszami danego projektu zmiany wbcaïym cyklu jego
realizacji.
17. Z powyĝszych stwierdzeñ wynika, iĝ rozwaĝane negocjacje stanowiÈ
istotny aspekt zarzÈdzania zasobami ludzkimi wb ramach kierowania
zmianami, przede wszystkim wymagane jest angaĝowanie pracowników
posiadajÈcych odpowiednie kompetencje wbzakresie negocjacji ibrozwiÈzywania konfliktów.
ReasumujÈc, wb porównaniu zb innymi ich rodzajami, omawiane negocjacje majÈ kompleksowy (zïoĝony) ib wielowymiarowy (wieloaspektowy)
charakter, przenikajÈc niejako inne typowe sytuacje negocjacyjne. NiezbÚdne
jest zatem stosowanie róĝnorodnych narzÚdzi szczegóïowych, ab zwïaszcza
identyfikacji ib analizy przednegocjacyjnej, sprzÚĝonych zb tradycyjnymi
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instrumentami zarzÈdzania zmianami. Powoduje to koniecznoĂÊ istotnego
poszerzeniab zakresu zadañ ib wzbogacenia potencjaïu wykonawców ib kierownictwa.

4. Rodzaje negocjacji wb zarzÈdzaniu zmianami
organizacyjnymi
Omawiane negocjacje naleĝy rozwaĝaÊ zbpunktu widzenia kierownictwa
zespoïu projektowego realizujÈcego zmianÚ jako kluczowego interesariusza
(partnera innych).
ZasadniczÈ przesïankÈ róĝnicowania rozwaĝanych negocjacji powinno
byÊ jednak Ărodowisko, wb którym siÚ one odbywajÈ, co pozwala na wyodrÚbnienie ich dwóch zasadniczych typów:
1. ZewnÚtrzne, tzn. majÈce miejsce poza zespoïem projektowym, pomiÚdzy jego kierownikiem ab innymi interesariuszami, wb relacjach pomiÚdzy zespoïem ab Ărodowiskiem wewnÚtrznym (w firmie) ib zewnÚtrznym
(zb podmiotami spoza firmy).
2. WewnÚtrzne, tj. odbywajÈce siÚ wbzespole projektowym, pomiÚdzy kierownikiem (koordynatorem) projektu zmiany ab jego wykonawcami (czïonkami zespoïu).
Uszczegóïowieniem negocjacji pierwszego rodzaju jest wskazanie ich podtypów, tj. poszczególnych sytuacji negocjacyjnych ze wzglÚdu na moĝliwych
partnerów kierownictwa projektu zmiany, tj. najwaĝniejszych spoĂród jego
interesariuszy, tworzÈcych jego specyficzne Ărodowisko. SÈ nimi:
1. Organizacja realizujÈca (macierzysta) – firma, której pracownicy sÈ bezpoĂrednio zatrudnieni lub wspóïdziaïajÈ przy pracach projektowych,
realizujÈc cele adekwatne do zamierzeñ firmy ib przy wykorzystaniu
przydzielonych zasobów (zarzÈd, czy przeïoĝony zb firmy macierzystej
jako wewnÚtrzny klient projektu).
2. Klient (zleceniodawca zewnÚtrzny) – organizacja lub osoba, która zleca
realizacjÚ projektu ib jest jego uĝytkownikiem, odbiorcÈ jego wytworów.
W przypadku zmian organizacyjnych jest to zwykle dana organizacja
(peïni wiÚc podwójnÈ rolÚ).
3. Kierownik (kierownictwo) projektu (menedĝer, koordynator projektu lub
grupa zarzÈdzajÈca czy koordynujÈca) odpowiedzialny za zarzÈdzanie
projektem zmiany (planowanie, organizowanie, motywowanie ib kontrolowanie wb zespole). MogÈ byÊ takĝe powoïani liderzy projektów czÈstkowych (podprojektów czy subprocesów).
4. Zespóï projektowy, odpowiedzialny za jego realizacjÚ, powoïany spoĂród pracowników firmy lub pochodzÈcych zb zewnÈtrz, czyli wykonawcy projektu.
5. Ewentualnie powoïane dodatkowo zespoïy:
– merytoryczny, wspomagajÈcy zespóï projektowy poprzez fachowe
doradztwo,
– monitorujÈcy (kontrolny), bieĝÈco nadzorujÈcy realizacje projektu.
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6. Menedĝerowie funkcjonalni wb firmie macierzystej, kontrolujÈcy zasoby
ibnadzorujÈcy czïonków zespoïu wbjednostkach macierzystych, przed ibpo
jego powoïaniu.
7. Szefowie innych projektów realizowanych wbdanej organizacji, powiÈzanych
ze sobÈ ib wymagajÈcych koordynacji wb ramach przedsiÚwziÚÊ ob szerszym zakresie, tj. przy realizacji szeregu podprojektów (subprocesów)
zmiany.
8. Pracownicy funkcjonalni (sztabowi) wspomagajÈcy zespóï wb realizacji
zadañ wbramach danej zmiany, tj. peïniÈcy role ekspertów wewnÚtrznych.
9. ZewnÚtrzni dostawcy zasobów niezbÚdnych do realizacji projektu zmiany,
wb tym:
– inne firmy delegujÈce pracowników lub zasoby ludzkie zbrynku pracy,
– sponsorzy, banki, inwestorzy dostarczajÈcy Ărodków finansowych,
– dostawcy Ărodków rzeczowych (usïug, materiaïów ib wyposaĝenia),
– konsultanci ibeksperci zapewniajÈcy specjalistycznÈ informacjÚ ibwiedzÚ.
W najszerszym ujÚciu moĝe wystÚpowaÊ takĝe szereg specyficznych interesariuszy zmian, luěniej zb nim powiÈzanych, takich jak wïadze lokalne,
stowarzyszenia, partie, rzÈdy itp. Speïnianie oczekiwañ tych grup interesów
moĝe byÊ trudne zb powodu rozbieĝnych czy zupeïnie odmiennych celów,
co czÚsto prowadzi do konfliktów.
Liczba podmiotów zaangaĝowanych wbewentualne negocjacje, ich zadania, zakres ib zasady udziaïu zaleĝÈ od specyfiki konkretnej zmiany, tj. jej
celów, stopnia zïoĝonoĂci, zakresu. Analiza interesariuszy jest zatem niezbÚdnym dziaïaniem wbfazie przygotowania projektu (Elias, Cavana ibJackson, 2002; McManus ib Sschlumberger, 2002). Istotne jest zróĝnicowanie
interesariuszy ze wzglÚdu na relacje (wpïywy) ib Ăwiadczenia na rzecz ib od
zespoïu projektowego.
CharakterystykÚ negocjacji wyodrÚbnionych na podstawie powyĝszego
zestawienia interesariuszy (partnerów negocjacyjnych jego kierownika)
zawiera tabela 1, wb której opisano dwie najwaĝniejsze cechy tych negocjacji, tj. ich cele ib zakres przedmiotowy.
BiorÈc pod uwagÚ dynamiczny charakter projektów odnowy, kolejne
kwestie objÚte negocjacjami zbposzczególnymi udziaïowcami projektu mogÈ
byÊ poruszane kilkakrotnie, moĝe zachodziÊ koniecznoĂÊ renegocjacji wczeĂniejszych ustaleñ, ich uszczegóïowienia, rozszerzenia, np. przy koniecznoĂci pozyskania dodatkowych zasobów wb trakcie realizacji projektu czy
uzgodnieñ dotyczÈcych zmiany terminu jego realizacji. NiezbÚdne moĝe byÊ
takĝe podejmowanie ewentualnych rokowañ dodatkowych przy wystÈpieniu
roszczeñ spornych, abnawet poszukiwanie nowych partnerów, sporzÈdzanie
aneksów do umów itp.
Negocjacje wewnÈtrz zespoïu projektowego dotyczÈ gïównie dziaïañ
koordynacyjnych zmierzajÈcych do zapewnienia zbieĝnoĂci wysiïków indywidualnych czïonków zespoïu. NajwiÚksze znaczenie majÈ wbfazie planowania projektu, gdyĝ zespóï podlega wtedy tworzeniu, poprzez pozyskiwanie
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Interesariusze
zewnÚtrzni
Klient

Cele negocjacji

Zakres przedmiotowy negocjacji

Ustalenie wymagañ ib oczekiwañ zwiÈzanych Cele ibzakres projektu oraz standardy jego realizacji, wbtym dotyzbrealizacjÈ projektu oraz sprecyzowanie pod- czÈce efektów, ram czasowych, niezbÚdnych zasobów, wymagañ
stawowych warunków ib zasad jego wykona- jakoĂciowych ibkosztorysu (ceny), abtakĝe moĝliwoĂci ibograniczeñ
nia, wb efekcie podjÚcie decyzji ob jego zaini- realizacyjnych – uzgadniane, abpotem weryfikowane ibpotwierdzane
ostatecznie przez kierownika ze zleceniodawcÈ
cjowaniu
Zatrudnienie kierownictwa projektu poprzez Zakres udziaïu, cele, zadania (funkcje), terminy, wynagrodzenie,
uzgodnienie warunków ibzawarcie kontraktu zasady realizacji dziaïañ, wspóïdziaïania, raportowania, oceny
ib wynagradzania, inne warunki dodatkowe kontraktu oraz realina realizacjÚ projektu
zacja ib ocena tych ustaleñ
Zatrudnienie czïonków zespoïu (wykonaw- Zakres udziaïu, cele, zadania (funkcje), terminy, zasady realizacji
ców projektu) poprzez uzgodnienie warun- dziaïañ, wspóïdziaïania, oceny ibwynagradzania, raportowania, inne
ków ib zawarcie kontraktu na realizacjÚ pro- warunki dodatkowe kontraktu, realizacja ib ocena tych ustaleñ
jektu

Dostawcy zasobów
rzeczowych

Zapewnienie peïnego ib terminowego zaspokojenia potrzeb wb zakresie zasobów rzeczowych niezbÚdnych do realizacji projektu
poprzez zawarcie ibwykonanie odpowiedniej
umowy handlowej

IloĂÊ (wielkoĂÊ, zakres), rodzaje (asortyment), ceny (koszty), terminy ib formy pïatnoĂci, czas ib sposób dostarczenia, parametry
techniczne, wymagania jakoĂciowe, warunki odbioru, ustalenia
gwarancyjne, zasady reklamacji ibinne warunki umowy na dostawÚ
materiaïów, wyposaĝenia ib usïug

Sponsorzy

Zapewnienie peïnego ib terminowego zaspokojenia potrzeb projektu wbzakresie niezbÚdnych Ărodków finansowych poprzez zawarcie
ib wykonanie odpowiedniej umowy (kredytowej, sponsoringowej itp.)

WielkoĂÊ (wartoĂÊ) oraz formy, zasady ibterminy dostarczenia Ărodków finansowych, ab takĝe ustalenia dotyczÈce ewentualnej spïaty zobowiÈzañ (rat, odsetek itp.), udziaïu wb efektach projektu,
ewentualnie uzupeïniajÈcych Ăwiadczeñ wymiennych (np. dziaïañ
promocyjnych, ulg podatkowych, dodatkowych usïug)

Doradcy

Zapewnienie peïnego ib terminowego zaspokojenia potrzeb projektu wbzakresie fachowe

Zakres funkcjonalny ibterminy realizacji usïug oraz koszty (cena),
zasady wspóïpracy, sposób realizacji ib warunki odbioru prac

Andrzej Kozina
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Potencjalni czïonkowie
zespoïu

ib inne uzgodnienia ib dziaïania koordynacyjne (tworzenie podzespoïów, zebrania ib narady, monitowanie ib interwencje, wymiana
informacji itp.) zb kierownikami innych projektów ib podwykonawcami

Kierownicy innych
podprojektów
(subprocesów)

Zapewnienie sprawnego wspóïdziaïania Cele (czÈstkowe ibpoĂrednie) ibpriorytety, rodzaje podejmowanych
oraz spójnoĂci, kompletnoĂci ib efektywnoĂci dziaïañ, mechanizmy koordynacji, zasady alokacji zasobów, wzawszystkich realizowanych wbfirmie projektów jemnej wymiany (kooperacji wewnÚtrznej), komunikowania siÚ,
zb punktu widzenia osiÈgania jej celów stra- ewentualnej wymiennoĂci funkcji ib Ărodków, przemieszczeñ pracowniczych, wymiany danych itp.
tegicznych

Podwykonawcy

Ustalenie zasad wspóïdziaïania przy realizacji dziaïañ czÈstkowych (podprocesów)
wbcelu efektywnej realizacji projektu poprzez
zawarcie ib wykonanie umów kooperacyjnych

Zakres wzajemnych Ăwiadczeñ, czas realizacji dziaïañ czÈstkowych,
koszty, harmonogramy, warunki odbioru prac oraz inne uzgodnienia ib dziaïania koordynacyjne (tworzenie podzespoïów, zebrania
ib narady, monitowanie ib interwencje, wymiana informacji itp.)

Tab. 1. Charakterystyka negocjacji zewnÚtrznych wb zarzÈdzaniu zmianami. ½ródïo: opracowanie wïasne.
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go doradztwa, poprzez zawarcie ibwykonanie
odpowiedniej umowy na Ăwiadczenie usïug

Andrzej Kozina

zasobów ludzkich, tj. prowadzone sÈ pertraktacje zb jego czïonkami ib ich
przeïoĝonymi dotyczÈce nastÚpujÈcych kwestii:
– merytorycznego ib czasowego zakresu zaangaĝowania wb projekt,
– szczegóïowego zakresu zadañ, uprawnieñ ib odpowiedzialnoĂci,
– wymaganego wkïadu wiedzy, umiejÚtnoĂci ib doĂwiadczenia,
– relacji zb innymi czïonkami zespoïu ib zasad wspóïdziaïania zb nimi,
– wymagañ wynikajÈcych zbtechnik zarzÈdzania, procedur, kultury organizacyjnej itp.,
– standardów produktywnoĂci ibjakoĂci oraz kryteriów oceny realizowanych
dziaïañ,
– zasad przydzielania ib wielkoĂci Ăwiadczeñ (pïacy podstawowej, premii
ib innych).
Ustalenia te muszÈ byÊ zgodne zb ogólnymi warunkami realizacji, standardami ib parametrami projektu odnowy okreĂlonymi przez kierownikami
ze zleceniodawcÈ. W efekcie dochodzi do zawarcia kontraktów (formalnych
lub niepisanych) zb wykonawcami projektu.
Drugim istotnym kryterium wyróĝniania tych rodzajów negocjacji jest
ukïad procesu realizacji zmiany, tj. fazy: przygotowania, realizacji ib zakoñczenia, gdyĝ negocjacje stanowiÈ narzÚdzie osiÈgania celów tych faz. W fazie
planowania zmiany negocjacje sïuĝÈ do sprecyzowania istoty ib warunków
realizacji danego projektu zmiany. W fazie jego realizacji dotyczÈ gïównie
niezbÚdnych czynnoĂci koordynacyjnych, zapewniajÈcych realizacjÚ przyjÚtych ustaleñ co do podstawowych parametrów projektu, ab takĝe rozwiÈzywanie problemów we wspóïdziaïaniu czïonków zespoïu.
Wreszcie wb koñcowej fazie projektu moĝe zachodziÊ koniecznoĂÊ renegocjacji przyjÚtych ustaleñ czy nawet ich weryfikacji po ustaleniu efektów
projektu ibocenie rezultatów pracy czïonków zespoïu. Ostatecznie nastÚpuje
rozliczenie ib zamkniÚcie zawartych wczeĂniej kontraktów.

5. Negocjacje wb procesie zmiany struktury organizacyjnej
firmy komputerowej
5.1. Syntetyczna charakterystyka badanej firmy
Unique Computer Solutions SA (w skrócie UCS, nazwa firmy jest fikcyjna, ale dane obniej sÈ autentyczne) to firma komputerowa, która powstaïa
wb 1992 r. zb minimalnym kapitaïem zaïoĝycielskim (jej obecna wartoĂÊ
rynkowa jest wielokrotnie wiÚksza). Jej akcjonariuszami wiÚkszoĂciowymi
(okoïo 75% majÈtku) sÈ dwaj inwestorzy prywatni, bÚdÈcy zarazem prezesem ib wiceprezesem zarzÈdu. Firma mieĂci siÚ wb jednym zb duĝych miast.
Posiada filie wb piÚciu mniejszych miejscowoĂciach ib kilkadziesiÈt sklepów
firmowych na terenie Polski. Ogóïem zatrudnia ponad 2500 osób. Ma okoïo
12% udziaïu na rynku.
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Zakres dziaïalnoĂci firmy obejmuje produkcjÚ ib sprzedaĝ komputerów
oraz urzÈdzeñ peryferyjnych ib akcesoriów. Dostarcza takĝe oprogramowanie, zarówno uniwersalne, jak ib specjalistyczne, wb tym szereg oryginalnych
pakietów, ab zwïaszcza system informacyjny zarzÈdzania ManagerPro 2000
wdroĝony wb kilkudziesiÚciu instytucjach. Oferuje takĝe sprzÚt ib programy
innych firm zbbranĝy IT. Ma pozytywne opinie u klientów, gïównie ze wzglÚdu
na kompleksowoĂÊ ib terminowoĂÊ dostaw oraz wysokÈ jakoĂÊ produktów
ib usïug. Firma wdroĝyïa standardy jakoĂci serii ISO 9000. Wielokrotnie
zajmowaïa czoïowe pozycje wb rankingach branĝowych. Otrzymaïa liczne
nagrody ib wyróĝnienia, m.in. godïo „Teraz Polska”.

5.2. Metody badawcze
Ze wzglÚdu na to, iĝ zakres badañ obejmowaï konkretnÈ zmianÚ organizacyjnÈ przygotowanÈ ib wdraĝanÈ wb jednej firmie, podstawowÈ metodÚ
badawczÈ stanowiïo studium przypadku. Jako techniki pomocnicze, sïuĝÈce
pozyskaniu niezbÚdnych danych, wykorzystano przede wszystkim:
– badanie ankietowe, którego respondentami byli menedĝerowie ibpracownicy wykonawczy wb badanej firmie, czyli promotorzy, agenci, ib liderzy
zmiany oraz podmioty, których ona dotyczyïa;
– wywiady uzupeïniajÈce zb kluczowymi uczestnikami zmiany, ab zwïaszcza
jej agentem ib liderami;
– analizÚ dokumentacji badanej firmy, gïównie organizacyjnej (instrukcji,
regulaminów, zakresów czynnoĂci) oraz prawnej, ekonomicznej, personalnej ib techniczno-produkcyjnej.
Ponadto wykorzystano metodÚ obserwacji bezpoĂredniej procesów realizowanych wb badanej firmie, wb tym oczywiĂcie procesu samej zmiany. Byïo
to moĝliwe dziÚki temu, ĝe zmiana ta byïa przedmiotem projektu doradczego realizowanego przez autora niniejszego opracowania jako konsultanta.
Moĝna zatem powiedzieÊ, ĝe pomocniczÈ metodÚ badawczÈ stanowiïo takĝe
„badanie wb dziaïaniu” (Chrostowski ib Jemielniak, 2008).

5.3. Opis zmiany rozwiÈzania strukturalnego
W efekcie rozwaĝanej zmiany dziaïalnoĂÊ projektowa UCS jest obecnie realizowana wb strukturze fraktalnej, która zastÈpiïa macierzowÈ, jako
bardziej adekwatnej do aktualnej sytuacji firmy. Jest ona odpowiednio elastyczna, uwzglÚdniajÈca zróĝnicowane ib zmieniajÈce siÚ zapotrzebowanie
klientów. Pozwala na peïniejsze ibszybsze dostosowywanie siÚ do tych zmian
ib lepszÈ koncentracjÚ na specyficznych potrzebach uĝytkowników. W rozwiÈzaniu tym wyodrÚbniono dwojakiego rodzaju jednostki organizacyjne:
1. BezpoĂredniej obsïugi dziaïalnoĂci podstawowej, tj. trzy dziaïy realizujÈce
typowe funkcje wspomagajÈce, tzn.
– przedprojektowe prace analityczne – identyfikacja ibuporzÈdkowanie
obecnego sytemu informacyjnego (Dziaï Analizy Systemów),

Problemy ZarzÈdzania vol. 13, nr 4 (56), 2015

233

Andrzej Kozina

– zasadnicze prace projektowe – stworzenie koncepcji proponowanego
systemu (Dziaï Projektowania Systemów),
– opracowywanie szczegóïowych programów (moduïów) funkcjonalnych
(Dziaï Programowania Systemów).
2. Jednostki wykonawcze wb formie zespoïów projektowych, tworzÈcych
ib wdraĝajÈcych systemy informacyjne. Zespoïy te, podlegïe specjalistom ds. rozwoju oprogramowania zb Dziaïu Projektowania Systemów,
sÈ uzaleĝnione funkcjonalnie od trzech wymienionych jednostek oraz
Dziaïu Marketingu ib Sprzedaĝy wb zakresie obsïugi klienta. Ich struktura wewnÚtrzna to fraktal organizacji bezpoĂredniej obsïugi, gdyĝ ich
czïonkami sÈ projektanci (szefowie zespoïów), analitycy ib programiĂci,
wbliczbie ibspecjalizacji adekwatnych do zakresu projektu danego systemu
informacyjnego.

5.4. Charakterystyka negocjacji wb procesie zmiany
Interesariuszami (uczestnikami) rozwaĝanych negocjacji byli:
– firma jako caïoĂÊ reprezentowana przez jej zarzÈd – promotora omawianej zmiany,
– zespóï ds. zmiany, kierowany przez najlepszego projektanta systemów,
bÚdÈcego zarazem agentem ib liderem tej zmiany,
– pracownicy wykonawczy, których bezpoĂrednio dotyczy ta zmiana,
– pozostali pracownicy firmy, tj. zbkomórek obsïugi bezpoĂredniej ibogólnej,
– doradca zewnÚtrzny wbzakresie doskonalenia rozwiÈzania strukturalnego,
– ekspert zewnÚtrzny specjalizujÈcy siÚ wbtworzeniu systemów motywacyjnych.
W pierwszej, przygotowawczej fazie procesu rozwaĝanej zmiany miaïy
miejsce trzy przypadki negocjacyjne.
1. ZarzÈd firmy–konsultant zewnÚtrzny, doradzajÈcy wb zakresie doskonalenia struktur organizacyjnych. PoczÈtkowo zarzÈd planowaï zleciÊ
opracowanie koncepcji zmiany rozwiÈzania strukturalnego jednej zbrenomowanych firm konsultingowych, jednakĝe firmy te byïy zainteresowane wyïÈcznie podjÚciem kompleksowego zlecenia wbpeïnym zakresie,
tj.b opracowania koncepcji oraz jej realizacji ib wdroĝenia. ZarzÈd zleciï
wiÚc opracowanie samej koncepcji doĂwiadczonemu ekspertowi, natomiast pozostaïe prace zrealizowali doĂwiadczeni ibwysoko kwalifikowani
pracownicy firmy. Negocjacje zb ekspertem obejmowaïy ustalenie zasad
realizacji zlecenia, tj. zakresu, terminu ibceny. Zakres obejmowaï syntetycznÈ diagnozÚ obecnej struktury firmy oraz wskazanie potencjalnych
moĝliwoĂci jej zmian (ich istoty, zalet ibwad) adekwatnych do aktualnych
warunków dziaïania. Termin nie miaï dla zarzÈdu istotnego znaczenia,
bardziej istotne byïo rzetelne ibwszechstronne rozpoznanie sytuacji oraz
opracowanie koncepcji zwiÚkszajÈcej efektywnoĂÊ ibjakoĂÊ funkcjonowania firmy. PrzyjÚto ofertÚ cenowÈ eksperta, jednakĝe zarzÈd uwarunkowaï
to moĝliwoĂciÈ ewentualnych dodatkowych konsultacji wbtrakcie realizacji
zmiany, na co ekspert siÚ zgodziï.
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2. ZarzÈd–szef zespoïu projektowego. W celu realizacji projektu zmiany
strukturalnej najpierw powoïano szefa zespoïu realizujÈcego tÈ zmianÚ.
Wynegocjowany kontrakt miaï formÚ umowy obdzieïo, okreĂlajÈcej czas
ibwarunki realizacji projektu, abzwïaszcza wysokoĂÊ wynagrodzenia. Istotnym wymaganiem szefa zespoïu byïo zagwarantowanie mu przez zarzÈd
peïnej samodzielnoĂci wb zakresie podejmowanych decyzji, moĝliwoĂci
motywowania czïonków zespoïu, abzwïaszcza ksztaïtowania ich wynagrodzeñ oraz zapewnienie niedokonywania ĝadnych bezpoĂrednich ingerencji
zarzÈdu wbprace zespoïu. Warunki te zostaïy przyjÚte wbzamian za uzaleĝnienie czÚĂciowych wypïat wynagrodzenia szefa zespoïu od terminowego
ibefektywnego realizowania zadañ oraz obowiÈzek skïadania przez niego
bieĝÈcych meldunków ze stanu zaawansowania prac na kaĝde ĝÈdanie
przeïoĝonych.
3. Szef zespoïu–pracownicy. Negocjacje obejmowaïy zasady uczestnictwa,
zakresy zadañ, terminy ib standardy ich realizacji. Ustalono, iĝ rzetelne
wywiÈzywanie siÚ zb powierzonych obowiÈzków poza godzinami pracy
(podobnie jak wbprzypadku szefa zespoïu realizacja projektu miaïa miejsce wbramach dodatkowego zatrudnienia) bÚdzie wynagradzane na takich
samych zasadach jak praca podstawowa, proporcjonalnie do poĂwiÚconego czasu zb premiÈ za peïne zaangaĝowanie ib osiÈgniÚte efekty, przyznawanÈ przez szefa zespoïu. Dodatkowym boděcem dla wykonawców
projektu byïa moĝliwoĂÊ pozyskania nowej wiedzy ib umiejÚtnoĂci oraz
praca wb wysoko kwalifikowanym zespole.
W fazie realizacji projektu zmiany miaïy miejsce uzgodnienia pomiÚdzy wymienionymi interesariuszami projektu, niezbÚdne do zapewnienia
skutecznej koordynacji. Kilkakrotnie proszono obpomoc zewnÚtrznego konsultanta, zwïaszcza przy precyzowaniu nowych zdañ dla pracowników oraz
ustalaniu zasad tworzenia zespoïów fraktalnych. Pojawiïy siÚ naturalne opory
wobec wdraĝanej zmiany ze strony pracowników wykonawczych (analityków, projektantów ib programistów), których ona bezpoĂrednio dotyczyïa.
Opory te wyraĝaïy siÚ gïównie obawÈ ob niesprostanie nowym zadaniom
oraz niedostatecznÈ motywacjÈ do ich podjÚcia. Za poĂrednictwem szefa
zespoïu zgïosili do zarzÈdu postulat przeprowadzenia szkoleñ wyjaĂniajÈcych zmiany wb zakresie organizacji pracy oraz podwyĝki pïac zasadniczych
ibwprowadzenia premii uzaleĝnionych od efektów tworzenia systemów informacyjnych wbzmienionych realiach. Swoje propozycje pracownicy uzasadniali
koniecznoĂciÈ podjÚcia nowych, dodatkowych zadañ, podniesienia kwalifikacji wbcelu dostosowania siÚ do zmienionych sposobów pracy oraz faktem,
iĝ pïace zasadnicze nie byïy zmieniane od kilku lat. Do ĝÈdañ pracowników wykonawczych przyïÈczyïa siÚ wiÚkszoĂÊ zatrudnionych realizujÈcych
zadania wb zakresie obsïugi bezpoĂredniej ib ogólnej, wskazujÈc na swojÈ
co prawda poĂredniÈ, ale istotnÈ rolÚ we wprowadzaniu zmiany ibpotrzebÚ
sprawiedliwego traktowania wszystkich pracowników. Po krótkich negocjacjach zarzÈdowi udaïo siÚ odroczyÊ sprawÚ ewentualnych podwyĝek pïac do
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momentu wdroĝenia nowego rozwiÈzania ib uzyskania zb tego wymiernych
efektów, jednakĝe pracownicy otrzymali zapewnienie na piĂmie, ĝe podwyĝki
te zostanÈ przyznane.
W fazie wdroĝenia projektu zmiany struktury organizacyjnej pojawiï siÚ
typowy ib trudny do rozwiÈzania problem czasu (tempa) owego wdroĝenia.
ZarzÈdowi zaleĝaïo na jak najszybszym uzyskaniu efektów zb tej zmiany,
pracownicy potrzebowali wiÚcej czasu na adaptacje do nowym warunków
dziaïania. OsiÈgniÚto klasyczny kompromis. Istotnym argumentem dla pracowników byïo przyspieszenie podjÚcia prac wb kierunku zmiany systemu
wynagradzania, do których zobowiÈzaï siÚ zarzÈd. Ze wzglÚdu na powszechne
nasilanie siÚ ĝÈdañ pïacowych postanowiï on podjÈÊ kompleksowe dziaïania
dotyczÈcych systemu motywowania, wb tym wynagradzania. W celu stworzenia takiego systemu zaangaĝowano eksperta zewnÚtrznego, specjalistÚ
wbzakresie motywowania. Zakres negocjacji byï analogiczny jak wbprzypadku
pertraktacji zb pierwszym doradcÈ, tj. dotyczyï warunków zlecenia opracowania koncepcji systemu motywacyjnego, wb tym wartoĂciowania stanowisk
pracy metodÈ zakïadowÈ, uwzglÚdniajÈca specyfikÚ dziaïania firmy, zwïaszcza
wb ramach nowego rozwiÈzania strukturalnego.
ReasumujÈc, naleĝy podkreĂliÊ, iĝ wbzasadzie wszystkie negocjacje, które
miaïy miejsce wbprocesie realizacji zmiany rozwiÈzania strukturalnego UCS,
byïy prowadzone zbwykorzystaniem strategii wspóïdziaïania, tj. zorientowane
na osiÈgniecie wspólnych korzyĂci interesariuszy tej zmiany. Wynikaïo to
zb ich zaangaĝowania we wspólne przedsiÚwziÚcie ib integracji wokóï jego
celów, abtakĝe ze specyfiki negocjacji wbzarzÈdzaniu zmianami, które majÈ
charakter integrujÈcy wtedy, gdy zmiana jest odpowiednio przemyĂlana
oraz wïaĂciwie przygotowana ib realizowana, co miaïo miejsce wb omawianym przypadku.

6. Podsumowanie
ReasumujÈc, przedstawiona charakterystyka negocjacji wb zarzÈdzaniu
zmianami organizacyjnymi stanowi uĝyteczne narzÚdzie identyfikacji ibanalizy tego rodzaju negocjacji. Najistotniejsze zalety proponowanej koncepcji to
uniwersalnoĂÊ ibwielkowymiarowoĂÊ podejĂcia. Dotyczy bowiem wszelkiego
rodzaju negocjacji dotyczÈcych zmian oraz uwzglÚdnia wszystkie istotne
aspekty ich opisu ibanalizy (uwarunkowania, specyficzne cechy, poszczególne
rodzaje, wb tym uczestników, zakres ib cele). Ponadto udaïo siÚ wykazaÊ,
iĝ tak specyficzne przedsiÚwziÚcie jak zarzÈdzanie zmianÈ stanowi waĝny
obszar zastosowania negocjacji wb firmie, ab ich opis ib analiza jest istotnym
przedmiotem badañ ib zastosowañ.
JednoczeĂnie jednak przedstawiona propozycja stanowi wstÚpne ujÚcie
rozwaĝanych negocjacji. NiezbÚdne jest bowiem jej rozwijanie (w ramach
dalszych badañ autora), gïównie pod kÈtem konkretyzacji iboperacjonizacji
rodzajów tych negocjacji oraz wzbogacenia szczegóïowych narzÚdzi meto236
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dycznych ich identyfikacji ibanalizy. Powyĝsza koncepcja ma bowiem uproszczony (modelowy) charakter. W praktyce negocjacje dotyczÈce zmian sÈ
zïoĝone ibwieloaspektowe oraz uwarunkowane specyfikÈ (rodzajem, celami,
zakresem itp.) projektów, których dotyczÈ. Wymagana jest takĝe empiryczna
weryfikacja proponowanej koncepcji wbbadaniach porównawczych dotyczÈcych róĝnorodnych negocjacji wbobszarze zarzÈdzania zmianami wbfirmie –
zarówno typowymi (powtarzalnymi), jak ibbezprecedensowymi, obznaczeniu
strategicznym.
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