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zarządzanie zmianą w kontekście pracowników 
z pokolenia y

streszczenie

W  artykule omówiono wyniki autorskiego badania dotyczącego ocze-
kiwań pracowników w  obszarze funkcjonowania w  zmiennym otoczeniu 
biznesowym w opinii przyszłych pracowników z pokolenia Y, którzy obecnie 
wkraczają na globalny rynek pracy. Prezentowane wyniki badania ukazują 
opinie respondentów z Polski, Ukrainy i Grecji oraz trendy zmian w zakresie 
komunikacji z przyszłymi pracownikami. Wnioski stanowią rekomendacje 
dla kadry zarządzającej w  zakresie zarządzania zmianą w  organizacjach, 
w których pracują pracownicy z pokolenia Y. 

Wnioski z przeprowadzonego badania wskazują, że respondenci upatrują 
w zmianie lepszą perspektywę, pokłady dodatkowej energii do działania oraz 
zarówno możliwość wykazania się, jak również możliwość wykorzystania 
swoich silnych stron albo rozwoju swoich słabych stron. Co szósty respondent 
postrzega zmianę jako intrygującą przyszłość. 

Aby skutecznie wprowadzać zmiany w organizacjach, kadra zarządzająca 
nieustannie musi zmierzać się z minimalizowaniem oporu pracowników. 
Wydaje się, że obecnie wkraczające młode pokolenie Y na rynek pracy może 
usprawnić implementowanie zmian.
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teoretyczne aspekty zarządzania zmianą 
Funkcjonowanie człowieka w  świecie wiąże się z  ciągłymi zmianami, są 

one bowiem nieodłącznym elementem współczesnej rzeczywistości, nie tylko 
gospodarczej. Zmiany są jednak konieczne. Sukces możliwy jest bowiem dzięki 
rozwojowi, a rozwój to nic innego, jak ukierunkowana, wartościowa pod jakimś 
względem zmiana (Kożuch 2007). Zmiany to nieuchronny i  nieunikniony 
element funkcjonowania wszystkiego, także każdej organizacji. Umiejętność 
szybkiego i skutecznego wprowadzania zmian w organizacji świadczy o zdol-
nościach adaptacyjnych tejże organizacji i umożliwia uzyskanie lub utrzymanie 
przewagi konkurencyjnej na danym rynku. 
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Procesy zmian w organizacji zachodzą w czasie całego okresu jej istnienia 
i są ściśle sprzężone ze zmianami zachodzącymi w jej otoczeniu. Ze zmianami 
nieuchronnie wiąże się problematyka oporu wobec zmian. Często najważ-
niejszym zadaniem w  procesie wprowadzania zmian jest przełamanie oporu 
wobec nowości. W tym celu należy (Drucker 2000) stworzyć politykę kreowania 
przyszłości, systematycznie wykorzystać metody szukania oraz możliwości 
przewidywania zmian, użyć właściwego sposobu wprowadzania zmian zarówno 
wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji, stworzyć politykę równoważenia zmian 
i ich kontynuacji. Zmiana jest długim procesem, w którym promotor zmiany 
powinien nie tylko wspierać pracowników, ale również zapobiegać powrotowi 
do poprzednich rozwiązań. To promotorzy zmian dzięki swojej wiedzy oraz 
umiejętnościom są siłą napędową większości zmian. 

Zmiana oznacza sytuację, w  której jej stan końcowy różny jest od stanu 
początkowego. Zmiana to także wszystko to, co powoduje naruszenie dotych-
czasowego stanu lub jego określonych aspektów. To celowe, świadome przejście 
od jednego stanu do innego, jednoznacznie odmiennego. Znaczenie terminu 
„zmiana” jest odbierane jako obejmujące wszystko, odnosi się do zmiany czegoś. 
Zmiana to każda istotna modyfikacja jakiejś części organizacji, może dotyczyć 
każdego aspektu. W odniesieniu do cyklu życia organizacji jest ona zjawiskiem, 
które zachodzi nieprzerwanie, ciągle (Dziekoński, Jurczyk 2009).

Każdą kulturę organizacyjną należy nieustannie modyfikować. Jak wskazuje 
Zarębska (2002), w teorii wyróżnia się trzy typy możliwych strategii zmian kul-
tury: „błędne koło”, gdy organizacja nie wyciąga nauki z popełnianych błędów, 
„zmiana rewolucyjna”, kiedy to dokonuje się zmiany całego systemu wartości, 
„zmiana ewolucyjna” obejmująca sporządzenie i wdrożenie planu zmiany.

charakterystyka przeprowadzonego badania i badanej 
zbiorowości

Autorskie badanie pt. Oczekiwania pracowników z pokolenia Y względem 
procesu rekrutacji i funkcjonowania w zmiennym otoczeniu biznesowym zostało 
przeprowadzone w Polsce i w Grecji w drugim kwartale 2018 roku na bazie 
autorskiego kwestionariusza badawczego przez dr Magdalenę Kaczkowską-
Serafińską. Badaniem zostali objęci przyszli pracownicy z pokolenia Y, którzy 
w najbliższych latach wkroczą na europejski rynek pracy. W badaniu wzięło 
udział 100 osób, w tym 78% stanowiły kobiety i 22% mężczyźni. Większość re-
spondentów, 81% była urodzona w latach 1996-2000, 15% – w latach 1991-1996 
(4% – obejmuje respondentów, którzy nie podali dokładnego roku urodzenia). 

Dane na wykresie 1 charakteryzują badaną zbiorowość pod kątem plano-
wanego czasu pracy u jednego pracodawcy i perspektywy pracy w okresie 5 lat.
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Wykres 1. Jak długo byłbyś skłonny pracować w jednej firmie? 

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 1 potwierdza, że obecnie większość pracowników wkraczających 
na rynek pracy planuje pracować 3 lata w jednej firmie, jednak porównywalna 
liczba osób deklaruje chęć pracy u jednego pracodawcy maksymalnie 2 lata i 5 
lat oraz podobnie 10 lat co całe życie zawodowe. Ciekawym spostrzeżeniem 
jest, że aż 16% respondentów bierze pod uwagę cale życie zawodowe u jednego 
pracodawcy.

Wykres 2. Myśląc o przyszłości, za 5 lat – jak będziesz pracował/a? 

Źródło: jak w wykresie 1.

W perspektywie 5 lat, większość respondentów zadeklarowała chęć prowa-
dzenia własnej firmy, natomiast co trzeci ankietowany widzi siebie na samo-
dzielnym stanowisku w  firmie. Jedynie 15% respondentów uważa, że będzie 
zarządzać zespołem w firmie.
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funkcjonowanie pracowników z pokolenia y 
w turbulentnym otoczeniu 

Respondenci upatrują w zmianie lepszą perspektywę (22% wybrało odpo-
wiedź „na pewno będzie lepiej”), pokłady dodatkowej energii do działania (17% 
wybrało odpowiedź „zmiana to ryzyko, które daje mi powera do działania) oraz 
zarówno możliwość wykazania się (16%), jak również możliwość wykorzystania 
swoich silnych stron albo rozwoju swoich słabych stron (16%). Co 6. respondent 
postrzega zmianę jako intrygującą przyszłość. Znikoma część respondentów 
postrzega zmianę w  negatywnym obliczu, jako obawy co przyniesie „nowe”. 
Tylko 5-6% respondentów deklaruje, że nie lubi zmian, ani nie widzą sensu 
zmian, skoro stan obecny jest dobry.

Wykres 3. Co oznacza dla Ciebie zmiana? 

Źródło: jak w wykresie 1.

Poniższy wykres nr 4 ilustruje rozkład odpowiedzi respondentów dotyczące 
postrzegania zmiany w konkretnej sytuacji [„Wyobraź sobie, że jesteś zatrudnio-
ny od 6 miesięcy w firmie, i po tym czasie firma zmienia Twój zakres obowiąz-
ków i przenosi do innego pokoju, po kolejnych 6 miesiącach jesteś przenoszony 
do pracy do innego budynku firmy (w tej samej miejscowości, co dotychczas 
pracowałeś), do pracy z innymi ludźmi i Twój zakres obowiązków ponownie 
zmienia się”.] Pracownicy z pokolenia w danej sytuacji ponownie pozytywnie 
są nastawieni do przytoczonej w sytuacji sekwencji zmian. Największa liczba 
respondentów stwierdza, że mogliby wtedy wykazać się, że mieliby dodatkową 
energię do działania i możliwość wykorzystania swoich silnych stron albo roz-
woju swoich słabych stron.
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Wykres 4. Sytuacja nr 1 – Co oznacza dla Ciebie zmiana? 

Źródło: jak w wykresie 1.

Z kolei, sytuacja nr 2 polegająca na tym, że: „Wyobraź sobie, że jesteś od-
powiedzialny/a  za realizację ważnego projektu w  firmie, w  której pracujesz. 
Pewnego dnia, Twój przełożony przekazuje Ci informację, że do Twojego zespo-
łu dołączają 2 nowe osoby z zagranicy (mówią wyłącznie w języku angielskim), 
które mają wspomóc Ciebie i  twój zespół w realizacji projektu. Jednocześnie 
uzyskujesz informacje, że deadline został skrócony o miesiąc. Projekt obecnie 
realizujecie od 2 miesięcy, mieliście jeszcze 2 miesiące na zakończenie, teraz 
okazuje się, że za miesiąc musicie zakończyć”. ponownie potwierdza pozytywne 
nastawienie pracowników z pokolenia Y do zmian (por. wykres 5). Otóż i w tym 
przypadku, co czwarty respondent widzi szansę na wykazanie się, co piąty jest 
przekonany, ze na pewno będzie lepiej.

Wykres 5. Sytuacja nr 2 – Co oznacza dla Ciebie zmiana? 

Źródło: jak w wykresie 1.
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Dokonując analizy odpowiedzi respondentów na postrzeganie zmiany 
w  opcji deklaratywnej oraz w  dwóch konkretnych sytuacjach, jasno widać 
pozytywne nastawienia pracowników z pokolenia Y do zmian, przejawiające 
się upatrywaniem w samej zmianie korzyści, na wykazanie się, na uzyskanie 
dodatkowej energii do działania, możliwości wykorzystania moich silnych stron 
w innych działach albo/i rozwoju słabych stron.

Tabela 1. Analiza porównawcza postrzegania zmiany w trzech aspektach. 

Wyszczególnienie  Ogólnie Sytuacja nr 1 Sytuacja nr 2

Intrygująca przyszłość 15% 11% 5%

Na pewno będzie lepiej 22% 11% 16%

Zmiana to ryzyko, które dodaje mi powera do działania 17% 18% 11%

Szansa na wykazanie się 16% 21% 25%

Po co coś zmieniać skoro jest dobrze, wszystko zostało 
wcześniej ustalone i teraz po kolei realizujemy cały projekt 5% 5% 7%

Nie lubię zmian 6% 5% 7%

Chaos, teraz nie wiem, czy damy radę skończyć 
w nowym terminie 9% 11%

Zawsze obawiam się co przyniesie „nowe” 3% 5% 7%

Daje mi to możliwość wykorzystania moich silnych 
stron w innych działach albo/i rozwoju słabych stron 16% 15% 11%

Źródło: opracowanie własne.

podsumowanie
Stałe zmiany w świecie biznesowym mające swoje przyczyny, m.in. w ro-

snącej konkurencji, globalizacji, postępie technologicznym i informatycznym, 
zmianach prawnych, wymuszają na kadrze zarządzającej implementowanie 
bieżących zmian w trybie ciągłym.

Z  wdrażaniem zmian nieuchronnie wiąże się problematyka oporu, któ-
ry określić można jako „emocjonalną blokadę wobec zmian”. Bardzo często 
najistotniejszym zadaniem w  zarządzaniu zmianami jest minimalizowanie 
oporu podmiotu, względem którego wprowadzana jest zmiana. Opór taki to 
usiłowanie zachowania stanu dotychczasowego, mimo presji na dokonanie 
zmian w przedsiębiorstwie.

Jak wskazują wyniki badania, pracownicy z  pokolenia Y widzą w  samej 
zmianie więcej korzyści, niż zagrożeń. Uważają, ze zmiana daje im szanse na 
wykazanie się, na uzyskanie dodatkowej energii do działania, możliwość wyko-
rzystania swoich silnych stron albo/i rozwoju słabych stron.
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W artykule wskazano na pozytywne nastawienie parowników z pokolenia 
Y względem zmian. Oznacza to, że wśród tej młodej kadry większość będzie 
zwolennikami zmian, co umożliwi zwiększenie tempa i skuteczności wprowa-
dzanych zmian. Można pokusić się o stwierdzenie, ze to pokolenie Y stanie się 
motorem szybszego postępu w otaczającym nas świecie. 
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Managing the change in the context of employees 
from generation y

Summary

In her article, the author discussed the findings of the author’s research 
on employees’ expectations in the field of functioning in the variable business 
environment in the opinion of prospect employees from Generation Y who 
have currently been entering the global labour market. The presented research 
findings show the opinions of respondents from Poland, Ukraine and Greece 
as well as the trends of changes as regards communication with prospect 
employees. The conclusions are recommendations for the managerial staff in 
the area of change management within the organisations where the employees 
from Generation Y work. 

The conclusions stemming from the conducted research indicate that 
the respondents see in the change a better perspective for themselves, layers 
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of additional energy to act and both the opportunity to demonstrate one’s 
abilities and the possibility to make use of one’s strengths or to change one’s 
weaknesses into strengths. Every sixth respondent perceives the change as an 
intriguing future. 

In order to effectively introduce changes within organisations the 
managerial staff must unceasingly cope with minimising employees’ 
resistance. It seems that the young generation Y, currently entering the labour 
market, may have improved the change implementation.

Key words: employees from Generation Y, change management.
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