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Streszczenie: Celem artykułu jest wskazanie typowych zachowań organizacyjnych  
w obszarze wdrażania i projektowania zmian w sytuacjach kryzysowych. Celami 
szczegółowymi jest ocena skuteczności, adekwatności i celowości różnych rodzajów zmian 
organizacyjnych oraz identyfikacja obszarów, podlegających gwałtownym zmianom w trakcie 
kryzysu. 
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IMPLEMENTATION OF ORGANIZATIONAL CHANGES IN CRISIS 
SITUATIONS  

 

Abstract: The aim of the article is to indicate typical organizational behaviors in the area of 
implementing and designing changes in crisis situations. The specific objectives are to assess 
the effectiveness, adequacy and purposefulness of various types of organizational changes and 
to identify areas subject to rapid changes during the crisis. 
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1. Wprowadzenie  

Cechą charakterystyczną właściwie zarządzanej organizacji jest zapewnienie sprawnie 
funkcjonujących podsystemów, które regulują prawidłowe działanie struktury systemowej. 
Literatura precyzuje zakres definicyjny zmiany organizacyjnej, jako modyfikacje procesowe, 
które są dokonywane w ramach poszczególnych podsystemów firmy (Walas-Trębacz, 2009, 
s.32) . Analizując proces zarządzania zmianą, autor zwrócił uwagę na podział klasyfikacyjny 
zmian organizacyjnych, dokonany przez Quinna i Weck’a. Przytoczeni autorzy sprecyzowali 
podział zmian na: ciągłe oraz epizodyczne. Zmiana ciągła stanowi przekształcenie wewnątrz 
organizacji, które trwa nieustannie i stale ewoluuje. Następuje w wyniku wykonywanej pracy 
oraz zachodzących procesów społecznych. Istotny aspekt stanowią również zmiany 
epizodyczne, które następują na skutek ingerencji zewnętrznych. Pojawiają się sporadycznie, 
ale implikują konkretną, radykalną transformację (Strykowska, 2010, s.7-9). 

Czynniki zewnętrzne oraz wewnętrzne oddziałujące na strukturę systemową organizacji 
wywierają konieczność uwzględnienia specyfiki wdrażania zmian organizacyjnych  
w sytuacjach kryzysowych. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
definiuje sytuację kryzysową, jako: ,,(…) sytuację wpływającą negatywnie na poziom 
bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne 
ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na 
nieadekwatność posiadanych sił i środków(...)” (Dz. U. 2007 Nr 89 poz. 590). Niezbędne jest 
uwzględnienie potencjału logistycznego, obejmującego następujące zasoby logistyczne: zasoby 
ludzkie, zasoby materialne, zasoby finansowe, zasoby informacyjne. Na wypadek wystąpienia 
sytuacji kryzysowych wymienione komponenty należy właściwie zabezpieczyć ilościowo i 
jakościowo, stosownie do posiadanych sił i środków (Chrobak, 2017, s. 12-16). 
 

2. Wdrażanie zmian organizacyjnych 

Prawidłowe zarządzanie wprowadzaniem zmian powinno koncentrować się na zachowaniu 
elementów cyklu zarządzania zmianą. Istotny aspekt stanowi opracowanie strategii 
podejmowanych działań, przy dogłębnej analizie aktualnej sytuacji kryzysowej oraz słabych i 
mocnych stron organizacji lub firmy (Zając, 2015, s. 320). Zasadniczym celem wprowadzania 
transformacji jest utrzymanie sprawnego funkcjonowania rynkowego przy jednoczesnym 
zachowaniu oraz poprawianiu osiąganych przez firmę wyników. Sytuacja kryzysowa powinna 
zostać potraktowana jako wyzwanie lub szansa dla organizacji, która może być wykorzystana 
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w celach jej rozwoju. Istotne jest opracowanie właściwej polityki uwzględniającej plany 
perspektywiczne (Szcześniak, 2018, s.218). 

Zachowania organizacyjne są uszeregowane w obrębie trzech poziomów. Pierwszy z nich, 
indywidualny, koncentruje się na aspektach oddziałujących na postawę behawioralną 
jednostek, np. wartościach, przyjmowanych postawach, potrzebach. Następny poziom, 
grupowy, obejmuje atrybuty determinujące zachowanie zbiorowości ludzkich, zespołów oraz 
grup. Tę płaszczyznę rozpatruje się w oparciu o komunikację werbalną i niewerbalną. Ostatni 
rodzaj, międzygrupowy, skupia się czynnikach determinujących zachowanie całej grupy,  
w szczególności działania i postawy ludzkie. 

 

3. Zjawisko sytuacji kryzysowej 

Zjawisko sytuacji kryzysowej w organizacji występuje, gdy zdarzenie spełnia następujące 
cechy: 

- skutki są długotrwałe i spowodowały znaczne zakłócenia w funkcjonowaniu; 
- nastąpiło naruszenie zasad bezpieczeństwa w stosunku do planów strategicznych; 
- pojawiło się ryzyko przerwania działalności organizacji; 
- wystąpiły czynniki o charakterze socjopsychologicznym, osłabiające efektywność 

kapitału ludzkiego (strach, odczucie zagrożenia); 
- spowodowano negatywny wpływ na zasoby finansowe; 
- brak przewidywalności dalszego rozwoju sytuacji. 
Uwzględniając poszczególne etapy trwania sytuacji kryzysowej, wyszczególnia się 

konkretne fazy jej przebiegu. Wystąpienie przeszkód dla działalności organizacji, które mogą 
skutkować ograniczeniem jej działalności określa się mianem kryzysu jawnego. Analiza 
przeszkód uniemożliwiających korzystanie z sił i środków organizacji, pozwala na 
stwierdzenie, że istnieje faza kryzysu ukrytego. Natomiast oddziaływanie czynników 
endogenicznych oraz egzogenicznych, które stanowią zagrożenie dla funkcjonowania 
organizacji, klasyfikuje się jako kryzys potencjalny (Szcześniak, 2018, s.25-27). 

Każda pojawiająca się sytuacja kryzysowa jest procesem niekontrolowanym.  
W związku z tym, kluczową rolę odgrywa przepływ informacji w organizacji. Od jego 
prawidłowości zależy umiejętne podejmowanie decyzji przez menedżerów/kierowników  
w sytuacjach krytycznych. Wpływa on także na efektywność pracowników (dezinformacja 
spowoduje negatywne skutki). Na podstawie opracowanej polityki informacyjnej, 
menedżerowie będą w stanie wprowadzić rozwiązania, które utrzymają pracowników  
w firmie oraz zachęcą ich do przeciwdziałania kryzysowi (Walecka, Matejun, 2009, s.176-188). 
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4. Analiza wdrażania zmian organizacyjnych w sytuacjach kryzysowych 

Dla wdrażania zmian organizacyjnych w sytuacjach kryzysowych kluczowe jest 
zarządzanie ryzykiem. Pierwszym etapem jest skuteczna analiza środowiska bezpieczeństwa 
pod kątem podatności dla bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz zabezpieczeń systemu 
ochrony . Efektywne zarządzanie ryzykiem w sytuacjach kryzysowych obejmuje ochronę 
atrybutów bezpieczeństwa informacji, tj. poufność, autentyczność, dostępność, integralność, 
rozliczalność, niezawodność . Zasadniczym elementem wstępnym jest zidentyfikowanie 
przyczyn ryzyka oraz uwzględnienie sfer i zasięgów jego występowania. Umiejętne 
pokierowanie procesem postępowania z ryzykiem po wcześniejszym jego oszacowaniu, 
spowoduje możliwość zminimalizowania negatywnych konsekwencji zagrożeń (Barczyk, 
2015, s. 258-259). 

 Wprowadzenie zmiany w sytuacji kryzysowej wywiera konieczność na osobach 
zarządzających organizacją, sporządzenia planu wdrażania zmian. Ponadto, niezbędne jest 
również utrwalenie tych modyfikacji. W niektórych sytuacjach kryzysowych niezbędne może 
się okazać przeprowadzenie restrukturyzacji. Wprowadzenie takiego rozwiązania może 
wpłynąć pozytywnie na rozwój ekonomiczny organizacji. Restrukturyzacja jest 
przeprowadzana w oparciu o szczegółowy plan skupiający się na dokonanej analizie rynkowej, 
weryfikacji stanu ekonomicznego firmy, oszacowanej prognozie długoterminowej. Dokonanie 
restrukturyzacji, jeśli jest niezbędna podczas sytuacji kryzysowej może zapobiec likwidacji 
organizacji (Strzemecki, 2015, s. 31-32). 

Uwzględniając właściwości zmian prewencyjnych, wdraża się je w celu zapobieżenia 
wystąpieniu określonej sytuacji. Najczęściej te zmiany są konfrontowane z systemem 
zarządzania całej organizacji. Jednakże, zdarzają się sytuacje, gdy stykają się  
z poszczególnymi pionami i komórkami organizacyjnymi. Przykładem zmiany o charakterze 
prewencyjnym jest zakup i wymiana sprzętu teleinformatycznego, gdy występują uzasadnione 
przesłanki, świadczące o tym, iż organizacja odnotuje znaczny wzrost sprzedaży internetowej, 
przy jednoczesnym spadku sprzedaży stacjonarnej w filii organizacji. W związku z tym, 
uzasadniony jest fakt, że 60% ankietowanych w badaniu wskazało, że zmiany prewencyjne są 
skuteczne. Ich skuteczność bezpośrednio powiązana jest z działaniami prognostycznymi, 
których zasadniczym celem jest monitorowanie zmian zachodzących w otoczeniu organizacji. 
Należy również zwrócić uwagę na fakt, że 30% badanych przedsiębiorców wskazało, iż nie 
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dostrzega skuteczności wynikającej ze zmian prewencyjnych, co zaprezentowano  
na rysunkach od 1 do 3. 

 

 
Rysunek 1. Zmiany prewencyjne pod względem skuteczności 

 

 

 

Rysunek 2. Zmiany prewencyjne pod względem adekwatności 
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Rysunek 3. Zmiany prewencyjne dotyczące wdrożenia kluczowych ewolucji 
 
Na powyższym rysunku 1 zaprezentowano zmiany prewencyjne w zakresie skuteczności, 

które pozwalają na stwierdzenie, iż respondenci (aż w 44%) prezentują odpowiedź „raczej tak” 
natomiast w najmniejszym stopniu tylko 2% zaprezentowali odpowiedź „trudno powiedzieć”. 
Z kolei na 2 rysunku zauważamy zmiany prewencyjne w zakresie adekwatności, gdzie  w 
największym stopniu (aż 60%) respondenci prezentują odpowiedź „zdecydowanie tak” 
natomiast „ex aequo” 14% dotyczy odpowiedzi: „raczej nie” oraz „trudno powiedzieć”. 
Natomiast na 3 rysunku zmiany dotyczące pełnionej kluczowej roli w zapobieganiu skutkom 
kryzysu można podsumować twierdząco, raczej tak i zdecydowanie tak – odpowiednio 18%  
i 24%. 

Na kolejnym etapie analizy, autorzy skupili się na zmianach restrukturyzacyjnych, które 
mają podwójne znaczenie dla organizacji (przetrwanie funkcjonowania przedsiębiorstw oraz 
ochrona miejsc pracy, a także zabezpieczenie interesów wierzycieli). Zapobieganie skutkom 
kryzysu od początku 2022 roku jest znacznie utrudnione, ze względu na przerwy w dostawach 
komponentów, spowodowane wojną w Ukrainie. Trudności potęgują takie zjawiska, jak: 
opóźnienia w transporcie, inflacja, rosnące stopy procentowe oraz zmiany kursów walut, co 
zaprezentowano na rysunkach od 4 do 6. 
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Rysunek 4. Zmiany restrukturyzacyjne pod względem skuteczności 
 

 
Rysunek 5. Zmiany restrukturyzacyjne pod względem adekwatności 
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Rysunek 6. Zmiany restrukturyzacyjne wdrożenia kluczowej roli w zapobieganiu skutkom 
kryzysu.  

 
Na powyższych rysunkach od 4 do 6 zauważamy zmiany restrukturyzacyjne w trzech 

odsłonach prezentujących skuteczność, adekwatność oraz kluczową rolę w zapobieganiu 
skutkom kryzysu. Można łatwo wskazać, że skuteczność w zmianach organizacyjnych osiąga 
najwyższy współczynnik potwierdzający (aż 68%), w tym jako: „zdecydowanie tak” (38%) 
oraz „raczej tak” (30%). Z kolei 18% jest zdania „raczej nie”, 8% „zdecydowanie nie” i 6% 
„trudno powiedzieć”. Z kolei zmiany restrukturyzacyjne pod względem adekwatności  
w największym stopniu (32%) prezentują odpowiedź o znaczeniu „trudno powiedzieć”, później 
„raczej tak” 28% oraz 20% „raczej nie” oraz „ex aequo”  po 10% „zdecydowanie tak”  
i „zdecydowanie nie”. Natomiast pełnienie kluczowej roli w zapobieganiu skutkom kryzysu 
pokazuje dosyć zróżnicowane wyniki, gdzie 30% to jest „raczej tak”, 28% „trudno 
powiedzieć”, 26% „raczej nie” oraz 8% „zdecydowanie tak” i „zdecydowanie nie”. 

Ostatnim etapem analizy badania ankietowego jest uwzględnienie zmian naprawczych. 
Jedynie 28% respondentów opowiedziało się za ich skutecznością. Zmiany naprawcze są 
zorganizowane w oparciu o dwa fundamenty. Pierwszy element zakłada: uruchomienie 
krótkoterminowych środków finansowych, aby zwiększyć popyt oraz utrzymać dotychczas 
powstałe miejsca pracy. Drugi komponent koncentruje się na ,,mądrych inwestycjach”, których 
celem jest zapewnienie wyższej stopy wzrostu i trwałego dobrobytu w długim okresie czasu. 
Zaledwie 28% respondentów wskazuje na skuteczność takich rozwiązań. W wypadku analizy 
zmian naprawczych, Okazuje się, że 34% badanych zaprezentowało trudność  
w podjęciu decyzji w tym zakresie. 
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Rysunek 7. Zmiany naprawcze pod względem skuteczności 
 

 
 
Rysunek 8. Zmiany naprawcze pod względem adekwatności 
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Rysunek 9. Zmiany naprawcze pełniące kluczową rolę w odbudowie po kryzysie 
 
Na zaprezentowanym rysunku dotyczącym zmian naprawczych należy wskazać, że 

skuteczność jest prezentowana tylko w 28%, gdzie w 10% to odpowiedź na „zdecydowanie 
tak” oraz 18% „raczej tak”). Warto wskazać, że aż 34% badanych stwierdza, że ciężko było im 
odpowiedzieć na zadane pytanie. Z kolei 8% sądzi, że zdecydowanie nie zauważa tej 
skuteczności. Natomiast na zaprezentowanym drugim rysunku dotyczącym adekwatności, aż 
40% prezentuje swoje zdanie – stwierdzając, że  „zdecydowanie tak” oraz 8% „raczej tak”. 
Natomiast 30% „raczej nie” i „zdecydowanie nie” na 10%. Warto dodać, że 12% miało 
trudności z wyrażeniem własnego zdania. 

Na trzecim rysunku w zakresie pełnionej kluczowej roli w odbudowie po kryzysie należy 
wskazać, że aż 52% badanych respondentów zdecydowanie wskazuje na zmiany oraz 4% raczej 
nie dostrzega tejże zmiany. Z kolei 26% nie widzi tychże zmian, a 8% zdecydowanie ich nie 
zauważa oraz 10% ma trudności ze wskazaniem odpowiedzi. 

Na kolejnym rysunku 10 zaprezentowano obszary zmian organizacyjnych wdrażanych  
w kryzysie. 
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Rysunek 10. Obszary zmian organizacyjnych wdrażanych w kryzysie 
 
Autorzy stwierdzają, że w zakresie obszarów dotyczących zmian organizacyjnych 

wdrażanych w kryzysie w największym stopniu dotyczy to zmian dotyczących taktyki działania 
aż w 68% później niespełna 10% mniej zaprezentowano zmianę formuły pracy (home office). 
Natomiast zmiany w politykach i procedurach to (52%).  Następnym czynnikiem „ex aequo” 
wysokości 40% jest zmiana w sposobie zarządzania jak i również zmiana oferty oraz usług. 
Ostatnim zaprezentowanym wskaźnikiem 38% jest zmiana strategii marketingowej. W 
zasadzie można powiedzieć, że wyniki są bardzo podobne różniące się  
w granicach 20% bez znaczących odchyleń. 

 

5. Podsumowanie 

Proces zarządzania organizacją w sytuacjach kryzysowych jest nadzwyczajną formą 
sprawowania kontroli nad pojawiającymi się zagrożeniami. Emblematycznymi wyróżnikami 
zarządzania w sytuacjach kryzysowych są: znacznie ograniczony czas oraz wąski obszar 
możliwych do podjęcia działań (spowodowany ograniczeniem zasobów finansowych, rotacją 
pracowniczą w wyniku aktywności konkurencji, nie spłaconymi zobowiązaniami na rzecz 
Urzędu Skarbowego, falsyfikacją przekazów informacyjnych) . Doświadczenia wynikające  

z praktyki wskazują na fakt, że w większości sytuacje kryzysowe, które wystąpiły  
w organizacji wynikają z kilku źródeł. Bezpieczeństwo organizacji stanowi jedocześnie stan  
i proces, które podlegają dynamicznym zmianom . Istotnym elementem jest opracowanie przez 
organizację systemu zarządzania kryzysowego. Podczas jego planowania niezbędne jest 
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skupienie się na atrybutach, takich jak: instrumentalność, funkcjonalność, strukturalność, 
podmiotowość, celowość (Walas-Trębacz, Mariusz Sołtysik, 2014, s. 89-90). 

 Elementarne etapy wdrażania zmian organizacyjnych w sytuacjach kryzysowych 
powinny koncentrować się na efektywnym gospodarowaniu posiadanym kapitałem 
intelektualnym. Nieodłącznym elementem jest również wprowadzanie innowacyjnych metod 
zarządzania do tradycyjnego podejścia systemowego. Wystąpienie sytuacji kryzysowej  
w określonej organizacji skutkuje nasileniem działalności firm konkurencyjnych na rynku. 
Warunkiem, który umożliwi przetrwanie organizacji w tych okolicznościach jest precyzyjne  
i sprawne wprowadzenie innowacji oraz umiejętne zarządzanie tym procesem. Niezbędne staje 
się wprowadzenie do strategii organizacji podejścia tzw. kultury elastycznej, czyli gotowości 
na zmiany (Molasy, Siuta-Stolarska, Zamiar, 2010, s. 161-167). 

 Na podstawie przeprowadzonej analizy dokonanej w oparciu o badania ankietowe, 
autorzy wyszczególnili wnioski. Należy zwrócić uwagę na fakt, że organizacje identyfikują 
różne typy i obszary zmian, które są wdrażane odpowiednio do kontekstu, uwarunkowań oraz 
prognoz. Zmiany prewencyjne w największym stopniu są adekwatne do prognoz i celu 
strategicznego istnienia organizacji. Zmiany restrukturyzacyjne są obarczone największym 
ryzykiem i niepewnością. Zmiany naprawcze w ponad 50% wpływają na podniesienie 
zdolności produkcyjnych po kryzysie. 
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