
Fazy zmiany 

1. Zaprzeczanie 

2. Opór 

3. Eksperymentowanie 

4. Zaangażowanie 

 

Opis zachowań w danej fazie Zalecane sposoby radzenia sobie z 

osobą w tej fazie 

Faza 1 Zaprzeczanie 

W tej fazie zaprzeczasz zmianie. 

Zapowiadana zmiana jest Ci bardzo 

nie na rękę i liczysz, że jednak nic 

się nie zmieni. 

 

Nie angażujesz się, a nawet unikasz 

zabierania głosu. Na wypadek, gdy 

Cię przymuszono do zabrania głosu 

to stoisz na stanowisku, że przecież 

dotychczas wszystko było w 

porządku. 

Używasz np. następujących słów: 

„–Nie ma o czym gadać. Przecież 

nawet nie wiadomo, czy ta zmiana 

w ogóle nastąpi.” 

„–Moim zdaniem żadna zmiana nie 

jest w ogóle potrzebna.” 

„–Tyle razy zapowiadano rozmaite 

zmiany, a potem temat rozchodził 

się po kościach.” 

Faza 1 Zaprzeczanie 

Mając do czynienia z osobą, która 

zaprzecza zmianie, masz jej ułatwić 

harmonijne i możliwie szybkie 

przejście przez wszystkie następne 

fazy zmiany. 

Zaczynasz od wypchnięcia tej osoby 

z fazy zaprzeczania do fazy oporu. 

Pozwól mu przez chwilę pobyć w 

postawie zaprzeczania, a potem 

komunikuj mu na wszelkie możliwe 

sposoby, że zmiana jest 

nieunikniona i konieczna. Zachęcaj 

go i wciągaj w dyskusję. 

Możesz użyć słów: 

„–Ta zmiana wygląda na 

nieuniknioną, nie ma co 

filozofować.” 

„–Zamiast zaprzeczać faktom, lepiej 

pomyślmy co dla nas tak naprawdę 

oznacza.” 

„–Może zastanów się jak 

najskuteczniej przejść przez tę 

zmianę.”  

  



Opis zachowań w danej fazie Zalecane sposoby radzenia sobie z 

osobą w tej fazie 

Faza 2 Opór 

W tej fazie burzysz się przeciwko 

temu co utracisz w wyniku zmiany. 

Zdajesz sobie sprawę, że zmiana 

jest nieunikniona. 

Twój opór wynika m.in. z tego, że 

sytuacja wymyka się spod Twojej 

kontroli. 

Wypowiadasz swoje wątpliwości 

co do zmiany. 

Używasz np. następujących słów: 

„–Czy szefowie przemyśleli ilu 

ludzi odejdzie z pracy, jak 

wymuszą tę zmianę? Kto wtedy 

będzie wykonywał robotę?” 

„–Jak chcecie zmieniać to róbcie 

to sami. Ja i moi ludzie mamy co 

robić i nie mamy czasu by się w to 

angażować.” 

„–Nie chcę oceniać tych co to 

wymyślili, ale wygląda, że słabo to 

przemyśleli. Wątpię czy to 

przejdzie.” 

 

 

 

Faza 2 Opór 

Mając przed sobą osobę, która 

aktywnie i emocjonalnie opiera się 

zmianie, wykorzystaj to co możesz 

wygrać na tej postawie. Osoba 

stawiająca opór jest osobą 

angażującą się w temat, często 

grają u niej emocje. Wysłuchaj co 

ma do powiedzenia, ale nie 

przekonuj, że nie ma racji. 

Zachęcaj do wypowiedzenia co „w 

niej siedzi”. Rób co w Tej mocy, 

by pchać opornego w stronę 

kolejnej fazy, czy 

eksperymentowania. 

Możesz użyć słów: 

„–Słyszę, że nie podoba Ci się to 

co przyniesie zmiana. Może jest w 

niej też coś dobrego dla Ciebie?” 

„–Może warto rzucić okiem na 

szczegóły?” 

„–Przecież z każdej wcześniejszej 

zmiany, koniec końców, coś 

dobrego dla siebie znalazłeś?” 

  

  



Opis zachowań w danej fazie Zalecane sposoby radzenia sobie z 

osobą w tej fazie 

Faza 3 Eksperymentowanie 

W tej fazie „rzucasz okiem” na to co 

będzie w przyszłości. Szukasz co ta 

zmiana może Ci przynieść. 

Zastanawiasz się, jakie może być 

inne wyjście z tej sytuacji. 

Jedną nogą stoisz w przyszłości, ale 

drugą nogą wciąż chcesz wracać do 

fazy oporu. 

Wymyślasz i dzielisz się własnymi 

pomysłami na tę sytuację. 

Używasz np. następujących słów: 

„–Przecież moglibyśmy zacząć od 

wprowadzenia zmiany tylko dla 

części zespołu.” 

„–Jak się nad tym zastanowić to 

można by to inaczej poukładać.” 

„–Może byśmy mogli stworzyć nasz 

własny plan, przecież lepiej wiemy 

co dla nas dobre.”    

 

Faza 3 Eksperymentowanie 

Mając do czynienia z człowiekiem, 

który eksperymentuje z pomysłami 

na temat przyszłości musisz być 

wyczulony na niebezpieczeństwo 

powrotu do fazy oporu. Pomysły 

wypowiadane przez 

eksperymentatora bywają słabe i 

niepraktyczne, ale ich niedelikatne 

odrzucenie, zwykle powoduje, że 

osoba wraca do fazy oporu i skupia 

się na krytykowaniu zmiany. 

Zatem nie odrzucaj pomysłów, ale 

modyfikuj je w kierunku czegoś 

pasującego do zmiany. 

Zachęcaj do burzy mózgów i 

dyskusji na temat pomysłów. 

Dostarcz wiedzy i wsparcia.   

Możesz użyć słów: 

„–Twój pomysł, żeby trochę inaczej 

podejść do elementów zmiany 

trzeba przegadać. Może spotkajmy 

się po tym spotkaniu?” 

„–Super, że masz pomysły. Jak 

chcesz to potem podzielę się 

szczegółami tego co wiem o 

sytuacji.” 

„–Pomyślmy jak Twoje pomysły 

wpisują się w to co zostało 

przedstawione.” 

 

  



Opis zachowań w danej fazie Zalecane sposoby radzenia sobie z 

osobą w tej fazie 

Faza 4 Zaangażowanie 

W tej fazie angażujesz się w 

zmianę. Niekoniecznie zgadzasz 

się ze wszystkim co zmiana niesie, 

ale widzisz, że to co jest 

zaplanowane ma sens i szanse 

powodzenia. 

Wchodzisz w ten temat i dołożysz 

od siebie to co trzeba. 

Używasz np. następujących słów: 

„–Moim zdaniem ta zmiana ma 

ręce i nogi. Sytuacja nie jest 

idealna dla mnie, ale widzę, że da 

więcej korzyści niż problemów.” 

„–Szkoda czasu na gdybanie i 

szukanie dziury w całym. Bierzmy 

się do roboty, by tę zmianę mieć z 

głowy.” 

„–Trzeba się zebrać do kupy i 

wspólnymi siłami przepchać tę 

zmianę.” 

 

 

Faza 4 Zaangażowanie 

Mając przed sobą osobę, które 

weszła w fazę zaangażowania, 

wspieraj ją w tym podejściu. 

Docelowo, każdy ma dojść do fazy 

zaangażowania. Jeden krócej, a 

drugi dłużej utknie w fazie 

zaprzeczania, potem w fazie 

oporu, a potem w fazie 

eksperymentowania. Twoim celem 

jest robienie co w Twojej mocy, by 

zachęcać innych do przechodzenia 

z jednej fazy do następnej. 

Jak już ktoś jest zaangażowany to 

możesz go wciągać w pomoc 

innym w przechodzeniu przez ich 

fazy. 

 

 

 


