
Zarządzanie zmianą 
1 dzień 

Data: 30 czerwca 2021 r. 

Cena za osobę – 1.300 zł, min. 3 osoby, max. 15 osób 

Możliwość dofinansowania do 80% 
Zapisy: przez Bazę Usług Rozwojowych 
 

Wprowadzenie: 

Każda organizacja, by się rozwijać, musi potrafić funkcjonować w ciągłej zmianie. Jednak w zależności 

od osób zarządzających nią i otwartości pracowników, efekty wdrażania zmian mogą mieć dobre lub 

wręcz katastrofalne skutki. Zmianą trzeba zarządzać, by nie zarządzała ona nami ;)  

 

Dzięki uczestnictwie w szkoleniu uczestnicy: 

- rozwiną postawę otwartości na zmiany, 

- poznają najpowszechniejsze błędy w zarządzaniu zmianą 

- nauczą się stosować dobre praktyki na każdym etapie zarządzania zmianą 

- będą potrafili perswazyjnie komunikować korzyści ze zmiany swoim podwładnym, 

- poznają narzędzia menedżerskie przydatne w procesie zarządzania zmianą 

- dowiedzą się, jak radzić sobie z oporem współpracowników wobec zmian 

- nauczą się budować koalicję sukcesu zmiany 

 

1. Wprowadzenie do szkolenia 

 Oczekiwania szkoleniowe uczestników, program 

 Ćwiczenie integracyjne, kontrakt szkoleniowy 

 Ćwiczenie zespołowe: „Pozytywne i negatywne aspekty zmian” 
 

2. Jak przebiega zmiana w organizacji? 

 Case study „GreenPark” – praca zespołowa, analiza błędów 

 Fazy zmiany – film, analiza, dyskusja 

 Różne postawy wobec zmiany 

 Cztery postawy oporu wobec zmian 

 Jak rozmawiać z oponentami zmian? - Przezwyciężanie ewentualnego oporu wobec 

zmiany 

 
3. Nie taka zmiana straszna jak ją malują, czyli o podejściu do zarzadzania zmianą 

 Proaktywne i reaktywne podejście do zmiany - dyskusja 

 W jaki sposób proaktywnie zarządzać zmianą? 

 

4. Zmiana jako projekt 

 Określanie celów zmiany 

 Interesanci zmiany: Inicjatorzy, Rzecznik Zmiany, Koalicja Sukcesu, Beneficjenci 

zmiany w Organizacji i poza nią – główne zadania 

 Planowanie zmiany 

 „Brak planowania jest planowaniem porażki”, czyli tworzenie harmonogramu zmiany 

 Komunikowanie zmiany 



 Model Kurta Lewina w zarządzaniu zmianą, komunikacja w poszczególnych etapach 

zmiany 

 Trudności we wdrażaniu zmian 

 Ugruntowanie zmiany 

 

5. Analiza SWOT zmiany organizacyjnej 

 Silne i słabe strony, szanse i zagrożenia zmiany organizacyjnej 

 Analiza SWOT jako narzędzie zarządzania zmianą w organizacji 

 SWOT mojej zmiany w organizacji 

 Szanse i mocne strony mojego zespołu w kontekście zmian organizacyjnych 

 

6. Komunikowanie zmiany współpracownikom 

 Co przekonuje, a co zniechęca do włączenia się w zmiany? 

 Jak za pomocą języka korzyści przekonywać innych do partycypacji w zmianach? 

 „Przekonywanie w 5 minut” jako sposób komunikowania zmian zespołowi 

 

7. Warsztat menedżerski – przygotowanie do zmian 

 

8. Podsumowanie i zakończenie szkolenia 

 

Cel edukacyjny  

Wzrost skuteczności planowania i wdrażania zmian w firmie oraz reagowania na zmiany 
zachodzące wewnątrz i na zewnątrz firmy. 
Poprawa skuteczności przełamywania oporu pracowników względem zmian  i wzrost 
zaangażowani ludzi we wprowadzanie zmian w firmie  
 

Efekty uczenia się 

Celem szkolenia jest przygotowanie menedżerów do skutecznego kierowania procesem 
zmian w organizacji oraz poznanie różnych technik i sposobów zarządzania zmianą w firmie. 
Szkolenie pozwoli także na rozwój umiejętności identyfikowania nastawienia pracowników 
do zmian, aktywnego zaangażowanie ich w ten proces, radzenie sobie z obiekcjami i 
trudnymi sytuacjami typu „nie da się”, zdobycie umiejętności przewidywania i 
przezwyciężania oporu oraz efektywnego motywowania podległych pracowników do pracy. 
 

Trener prowadzący szkolenie: Marcin Krukar 

Wykształcenie trenera: 

01/2015 "Certyfikat standardu HRD BP" - Certyfikowany Trener HRD 

BP, Licencja 07/01/2015 

Organizator: Polish Society for Training & Development - www.pstd.org.pl 

03/2013 "Kurs mentorski" - Uzyskanie Certyfikatu Mentora; 64 godz. 

szkoleniowe 

Organizator: Collegium Wratislaviense - cw.edu.pl 



03/2012 "Training, Learning and Development (International)" 

Organizator: Edexcel & BTEC Professional Qualifications i SKiTZ MATRIK 

12/2011 Kurs "Szkoła Menedżerów Projektów Szkoleniowych"; 104 

godz. szkoleniowe, 

Organizator: Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego 

03/2008 Kurs „Pozaszkolne formy nauczania”; 80 godz., Egzamin 

Państwowy, ocena celująca 

Organizator: Cech  Rzemiosł Różnych w Jaśle 

03/2008 Kurs „Instruktor praktycznej nauki zawodu”; 80 godz., 

Egzamin Państwowy, ocena celująca 

Organizator: Cech  Rzemiosł Różnych w Jaśle 

10/2008 - 06/2009 Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w 

Krakowie 

Trener biznesu i organizator szkoleń 

Poziom wykształcenia: studia podyplomowe 

10/2003 - 06/2008 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w 

Krakowie 

Filologia polska 
Specjalizacja: komunikacja społeczna 

Poziom wykształcenia: magister 

 

Doświadczenie w obszarze usług  

– Ponad 19 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń, ponad 12 000 godzin pracy z 

różnorodnymi grupami, ponad 3 000 godzin doradztwa i konsultacji biznesowych 

– Przez 3 lata Koordynator Zespołu Trenerów Wewnętrznych, Trener Wewnętrzny i HR BP w 

Intercity, 

– Posiadacz Międzynarodowego Certyfikatu Trenera Zarządzania w zakresie treningu, uczenia 

się i rozwoju (od 2012) wydawanego przez MATRIK & Edexcel i BTEC Professional 

Qualifications  

– Właściciel firmy szkoleniowo - doradczej NERAIDA – Szkolenia z Pasją (od 2008) 

 


