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EFEKTYWNE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 
W FUZJACH I PRZEJĘCIACH

EFFECTIVE HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN 
MERGER AND ACQUISITION

Streszczenie: Głównym celem artykułu jest wskazanie istotności zarządzania zasobami ludzkimi 
dla efektywności procesu połączenia przedsiębiorstw. Na podstawie przeprowadzonego przeglą-
du literatury dokonano podziału płaszczyzn zarządzania zasobami ludzkimi na etap przed i po 
transakcji. W ramach etapu po transakcji zauważono, iż kluczowymi kwestiami związanymi z za-
rządzaniem zasobami ludzkimi wpływającymi na efektywność transakcji są: doświadczenie kadry 
w zakresie organizacji fuzji i przejęć oraz posiadanie przez pracowników wiedzy na temat spółki 
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przejmowanej, czas rozpoczęcia i zakończenia integracji, tzw. syndrom fuzyjny i walka z nim, ko-
munikacja zmian oraz dopasowanie kultur organizacyjnych. Proces integracji zasobów ludzkich 
jest działaniem o charakter strategicznym i nieprzewiązanie do niego należytej wagi prowadzi do 
braku realizacji zakładanych efektów transakcji. W artykule określono kluczowe problemy, przed 
którymi stają zarządzający procesami integracji firm po przeprowadzeniu transakcji.

Słowa kluczowe: zarządzanie zasobami ludzkimi, fuzje i przejęcia, transakcje kapitałowe, 
integracja przedsiębiorstw

Abstract: The main objective of this article is indicating significance human resource management 
in the field of effectiveness integration process after merger and acquisition. Based on the literature 
review human resource aspects were divided into stages before and after transaction. Within the 
confines of after transaction stage it was observed, that the major issues related to human resource 
management influencing on transaction effectiveness are: staff experience connected with capital 
transaction and knowledge about the other side of the transaction, integration period, so-called 
merger syndrome and dealing with it, communicating changes and matching organizational cultu-
re. The process of integration staff is a strategic activity and a lack of proper attention leads to the fact 
that no potential synergies are reached. The author determined the crucial difficulties which have to 
be solved by the integration team after a formal terminating transaction.

Keywords: human resource management, merger and acquisition, capital transaction, post 
merger management 

Wstęp 

W wyniku upowszechnienia koncepcji zarządzania poprzez wartość, w ostatnich 
latach widoczny jest wzrost znaczenia fuzji i przejęć (M&A z ang. merger and acquisi-
tion) jako strategii budowania wartości przedsiębiorstwa. Wydaje się, iż w dzisiejszych 
czasach konkurowanie z firmami branżowymi stało się niemal niemożliwe z wyko-
rzystaniem wyłącznie wzrostu organicznego. Upowszechnieniu uległy fuzje i przeję-
cia, wywołując kolejne fale transakcji kapitałowych. 

Z badań prowadzonych przez naukowców i praktyków, w przeważającej większo-
ści w USA, wynika, że transakcje fuzji i przejęć nie prowadzą do wzrostu wartości 
przedsiębiorstw. Wielu naukowców udowadnia, że jedynie właścicielom spółek przej-
mowanych udaje się zrealizować stopę zwrotu przewyższającą koszt zaangażowanego 
kapitału. Inni twierdzą, że zarówno firmy przejmowane, jak i przejmujące nie osiągają 
zakładanej stopy zwrotu. Przyczyny porażek większości transakcji M&A upatrywane 
są w nieosiąganiu przewidywanych efektów synergii oraz wysokich premii wypłaca-
nych dotychczasowym właścicielom spółek przejmowanych i ich wpływu na efektyw-
ność całego procesu1.

1 D. Dragun, E. Howard, Value effects of corporate consolidation in European retailing, “International 
Journal of Retail & Distribution Management” 2003, 31, s. 43-45.
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Nieco inne spojrzenie na efektywność fuzji i przejęć prezentują Nguyen i Keiner, 
którzy upatrują przyczyny niepowodzeń transakcji M&A w  nieprawidłowym za-
rządzaniu procesem inkorporacji, nieprecyzyjnym, czasami wręcz błędnym zdefi-
niowaniu strategii i wizji firmy, ignorowaniu drugiej strony transakcji po przejęciu, 
odizolowaniu zarządu od pracowników wykonawczych, niezrozumieniu kultury 
partnerów transakcji, opóźnieniu w komunikacji, co ma szczególne znaczenie na 
etapie uświadamiania pracowników o  istocie przedsięwzięcia2. Większość z  tych 
elementów transakcji ma ścisły związek z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Z po-
wyższych rozważań można wyciągnąć wniosek, że zarządzanie zasobami ludzkimi 
w świetle efektywności transakcji kapitałowych jest obszarem o znaczeniu strate-
gicznym. Pomimo tej wiedzy zarządzanie zasobami ludzkimi jest w wielu przypad-
kach ignorowane, co wynika m.in. z:

−	  przeświadczenia, iż zasoby ludzkie są za miękkie, a jednocześnie za twarde 
do zarządzania,

−	  braku konsekwencji i świadomości, iż zasoby ludzkie są punktem krytycz-
nym transakcji,

−	  braku osób wyrażających taką opinię lub ich odizolowania,
−	  braku modeli i struktur, które mogłyby posłużyć jako narzędzie systema-

tycznego zrozumienia i zarządzania zasobami ludzkimi,
−	  skupienia uwagi osób podejmujących decyzję na innych elementach trans-

akcji kapitałowych, jak np. finanse, księgowość, produkcja3. 
Z  badania przeprowadzonego przez Gadomską-Lilę nad dopasowaniem or-

ganizacji wynika, iż główną przyczyną braku stosowaniu zarządzania zasobami 
ludzkimi w celu dopasowania organizacyjnego jest ograniczone pojmowanie isto-
ty zarządzania HR dla efektywnego działania organizacji. Wynika to z nastawiania 
przedsiębiorstw na utrzymanie lub poprawę sytuacji finansowej w  perspektywie 
krótkoterminowej4.

Transakcje kapitałowe niosą pozytywne i  negatywne efekty dla pracowników 
firm przejmowanych oraz łączących się. Negatywne oblicze transakcji to przede 
wszystkim powstawanie sytuacji stresotwórczych, trudność z  adaptacją, utrata 
zdrowia pracowników, zwolnienia i  odejścia, zmniejszenie statusu wykonywanej 
pracy, pogorszenie samooceny pracowników oraz konflikty w miejscu pracy i poza 
nim. Pozytywne skutki fuzji i przejęć wiążą się z poprawą warunków pracy, więk-
szą swobodą decyzyjną, wzrostem kompetencji5. Celem niniejszego artykułu jest 

2 H. Nguyen, B.H. Kleiner,The effective management of mergers, “Leadership & Organization Develop-
ment Journal” 2003, 24, s. 447-448.
3 R. Schular, S. Jackson, HR Issues and Activities in Mergers and Acquisition, “European Management 
Journal” 2001, 19, 3, s. 243.
4 L.K. Gadomska, Dopasowanie organizacyjne. Aspekt strategii, kultury organizacyjnej i zarządzania 
zasobami ludzkimi, Difin SA, Warszawa 2013, s. 219.
5 A. Vaananen, K. Pahin, R. Kaliimo, B.P. Buunk, Maintenance of subjective health during a merger: 
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zaprezentowanie znaczenia kluczowych obszarów zarządzania zasobami ludzkimi 
w fuzjach i przejęciach z punktu widzenia efektywności transakcji. 

 
1. Etapy fuzji i przejęć a zarządzanie zasobami ludzkimi

Fuzje i  przejęcia spółek to procesy kilkuetapowe, angażujące znaczne zasoby, 
wymagające czasu. Zakończenie negocjacji oraz podpisanie umowy nie oznacza, iż 
transakcja dobiegła końca, gdyż rozpoczyna się kolejna faza procesu. 

W praktyce identyfikuje się trzy etapy transakcji kapitałowych przedsiębiorstw, 
tj. przygotowanie transakcji, zawieranie transakcji, integracja przedsiębiorstw. Każ-
demu z tych etapów odpowiadają inne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi. 

Etap przygotowania do zawarcia transakcji kupna/sprzedaży spółki wiąże się 
głównie z koniecznością przeprowadzenia analiz i planowania procesu połączenia. Na 
etapie tym istotne są następujące elementy procesu zarządzania zasobami ludzkimi:

−	  udział służb personalnych w identyfikacji celów fuzji i przejęć,
−	  wstępna analiza i ocena zasobów ludzkich, 
−	  wybór menedżera fuzji lub przejęcia, a następnie menedżera integracji.
Drugi etap rozpoczyna się od wyboru wstępnego partnera transakcji lub spo-

rządzenia tzw. krótkiej listy partnerów oraz podpisania wstępnej umowy. Następnie 
przedstawiciele stron podejmują działania mające na celu przeprowadzenie dogłęb-
nej diagnozy strony transakcji nazywanej analizą due diligence. Na etapie tym istot-
ne jest:

−	  przeprowadzenie analizy due diligence zasobów ludzkich partnera fuzji lub 
celu akwizycji,

−	  zidentyfikowanie kluczowych pracowników, 
−	  przeprowadzenie wyboru celów zarządzania zasobami ludzkimi dla etapu 

integracji przedsiębiorstw oraz po jego zakończeniu,
−	  sporządzenie wstępnej strategii zarządzania zasobami ludzkimi obejmu-

jącej komunikację, integrację kultur organizacyjnych, system wynagradzania oraz 
strategie rozwoju personelu,

−	  podjęcie działań mających na celu wstępną organizację zarządzania zaso-
bami ludzkimi6.

Kolejnym etapem transakcji jest integracja przedsiębiorstw. Polega ona na scale-
niu działalności operacyjnej niezależnych przedsiębiorstw w celu realizacji zamie-
rzeń i osiągnięcia korzyści płynących z transakcji7.

the role of experienced change and pre-merger social support at work in white- and blue-collar workers, 
“Social Science & Medicine” 2004, 58, s. 1905.
6 B. Buchelt-Nawara, Strategiczne aspekty zarządzania personelem podczas fuzji i przejęć, [w:] A. Pocz-
towski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć, Oficyna Ekonomiczna, Kra-
ków 2004, str. 55-64.
7  M.M. Stuss,  Zarządzanie organizacją po fuzji i przejęciu, [w:] D. Zarzecki (red.), Czas na pieniądz. 
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Etap integracji rozpoczyna się od wyznaczenia stanu docelowego oraz koniecz-
nych zmian, identyfikacji ewentualnych problemów oraz możliwości ich przeciwdzia-
łania. Firmy stają więc przed koniecznością dokonania wyboru strategii integracji. 

Integracja przedsiębiorstw wiąże się z następującymi aspektami zarządzania za-
sobami ludzkimi:

−	  organizacją zespołów integracyjnych oraz wyborem menedżera integracji,
−	  szczegółową analizą zasobów ludzkich, 
−	  dokończeniem prac nad strategią zarządzania zasobami ludzkimi oraz jej 

wdrożeniem obejmującym m.in. zasady rekrutacji i szkoleń pracowników, system 
oceny pracy, system wynagradzania, programy emerytalne, stosunki ze związkami 
zawodowymi, system komunikacyjny, program utrzymania pracowników w przed-
siębiorstwie, strategię integracji kultur organizacyjnych,

−	  przygotowaniem i wdrożeniem monitoringu realizacji strategii,
−	  przygotowaniem i wdrożeniem systemu zdobywania i rozpowszechniania 

wiedzy na temat fuzji lub przejęć8.
Po zakończeniu procesu integracji następuje jego całościowa ocena uwzględ-

niająca m.in. osiągnięcia w obszarze zasobów ludzkich. W tabeli 1 zamieszczono 
schemat obrazujący przebieg procesu integracji przedsiębiorstw z punktu widzenia 
zarządzania zasobami ludzkimi wg. Quah i Young. Model ten wskazuje, iż proces 
integracji zespołu jest procesem wieloletnim, podzielonym na cztery etapy. 

Zarządzanie finansami. Zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości, Drukarnia Wydawnicza im. W. L. 
Anczyca SA, Szczecin 2007, s. 459-461.
8 B. Buchelt-Nawara, Strategiczne aspekty zarządzania …, s. 66-67.
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Tabela 1. Procesy integracyjne po fuzjach lub przejęciach 
Table 1. Integration processes in merger or acquisition 

Źródło: opracowanie własne na podst.: P. Quah, S. Young, Post-acquisition Management: 
A Phases Approach for Cross boder M&As, “European Management Journal” 2005, 23, 1, s. 67.

2. Kluczowe zagadnienia integracji zasobów ludzkich

Podczas integracji przedsiębiorstw łączące się firmy lub podmiot przejmujący 
inną spółkę stoją przed koniecznością poruszenia następujących tematów związa-
nych z human resource:

Integration processes in merger or acquisition  

 
 

Działania 
do 
podjęcia 

6 msc. do transakcji 

Audyt kultury 
organizacyjnej, 
wywiady z 
pracownikami. 
Wprowadzenie 
systemu komunikacji   
Informowanie o braku 
istotnych zmian. 

Problemy: 
- różnice językowe, 
- różnice w orientacji  
 
Narzędzia: 
- komunikowanie 
różnic 

Ustanowienie jasnych 
celów dla 
przejmowanej spółki 
Przekonywanie 
kluczowych 
pracowników, że 
liderzy organizacji nie 
zostaną zwolnieni 

Podniecenie zarządów 
obu spółek w sytuacji 
dobrego nastawienia 
na transakcję 
Obawy pracowników 
firmy przejmowanej 
przed transakcją 

Czynniki 
kulturo-
we  

Zmiany 
po 
transak-
cji 

Oczeki-
wane 
postępo-
wanie 
pracow-
ników 

Przekazanie wyników 
audytu kultury 
organizacyjnej. 
Szkolenia 
pracowników 
(językowe, obsługi 
systemu finansowego) 
Troska o kulturę 
organizacyjną 

Problemy: 
- różnice w orientacji  
- różnice językowe 
Narzędzia: 
- struktury i kontrole  
- strategia 
komunikacji 

Wprowadzenie zmian 
do systemu 
raportowania 
finansowego 

Narastanie oporu 
wobec zmian 
Powolna akceptacja 
zmian 
Istnieje potrzeba 
utworzenie zespołu 
integracyjnego 

Zmiany generalne w 
firmie przejętej: 
- wewnętrzna 
reorganizacja struktur 
- zatrudnienie nowych 
pracowników  
- rozwój umiejętności 
menedżerskich 
- dalsze szkolenia 

Problemy: 
- różnice językowe 
- tolerancja dla 
niepewności 
- indywidualizm a 
kolektywizm 
- męskość a 
kobiecość 
Narzędzia: 
- struktury i kontrole 
- system motyw. i 
szkoleń 
- strategia 
komunikacji  Wdrożenie rozwiązań 
pozwalających na 
lepszą efektywność i 
wydajność firm: 
- rozwój nowych 
produktów 
- zasoby ludzkie 
- system 
informatyczny 
- system dostaw itd. 
Poruszanie się w 
kierunku dobrych 
praktyk 

Oczekiwanie 
osiągnięcia punktu 
krytycznego oporu 
wobec zmian 
Potrzeba 
konsekwentnej i 
stałej komunikacji: 
- pomiędzy dwoma 
firmami i różnymi 
poziomami org. 

Mierzenie 
zachowań 
pracowni-
ków 
Dalsza 
praca nad 
kulturą 
org. 

Problemy: 
- język 
 
Narzędzia: 
- strategia 
komunika-
cji 

Powinny 
zostać 
wprowa-
dzone 
wszelkie 
zmiany 
pozw. na 
osiąganie 
dobrych 
praktyk 
oraz 
korzyści z 
transakcji  

Akceptacja 
systemu 
zarządza-
nia 
 Występo-
wanie 
oporu 
wobec 
zmian  

Rok  Okres 2 – 5 lat > 5 lat 

Przed transakcją Powolna integracja Aktywna 
integracja 

Pełna 
integracja 
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Informowanie o braku 
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- różnice w orientacji  
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- komunikowanie 
różnic 

Ustanowienie jasnych 
celów dla 
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Przekonywanie 
kluczowych 
pracowników, że 
liderzy organizacji nie 
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obu spółek w sytuacji 
dobrego nastawienia 
na transakcję 
Obawy pracowników 
firmy przejmowanej 
przed transakcją 

Czynniki 
kulturo-
we  

Zmiany 
po 
transak-
cji 

Oczeki-
wane 
postępo-
wanie 
pracow-
ników 

Przekazanie wyników 
audytu kultury 
organizacyjnej. 
Szkolenia 
pracowników 
(językowe, obsługi 
systemu finansowego) 
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- różnice w orientacji  
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Narzędzia: 
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- strategia 
komunikacji 

Wprowadzenie zmian 
do systemu 
raportowania 
finansowego 

Narastanie oporu 
wobec zmian 
Powolna akceptacja 
zmian 
Istnieje potrzeba 
utworzenie zespołu 
integracyjnego 

Zmiany generalne w 
firmie przejętej: 
- wewnętrzna 
reorganizacja struktur 
- zatrudnienie nowych 
pracowników  
- rozwój umiejętności 
menedżerskich 
- dalsze szkolenia 

Problemy: 
- różnice językowe 
- tolerancja dla 
niepewności 
- indywidualizm a 
kolektywizm 
- męskość a 
kobiecość 
Narzędzia: 
- struktury i kontrole 
- system motyw. i 
szkoleń 
- strategia 
komunikacji  Wdrożenie rozwiązań 
pozwalających na 
lepszą efektywność i 
wydajność firm: 
- rozwój nowych 
produktów 
- zasoby ludzkie 
- system 
informatyczny 
- system dostaw itd. 
Poruszanie się w 
kierunku dobrych 
praktyk 

Oczekiwanie 
osiągnięcia punktu 
krytycznego oporu 
wobec zmian 
Potrzeba 
konsekwentnej i 
stałej komunikacji: 
- pomiędzy dwoma 
firmami i różnymi 
poziomami org. 

Mierzenie 
zachowań 
pracowni-
ków 
Dalsza 
praca nad 
kulturą 
org. 

Problemy: 
- język 
 
Narzędzia: 
- strategia 
komunika-
cji 

Powinny 
zostać 
wprowa-
dzone 
wszelkie 
zmiany 
pozw. na 
osiąganie 
dobrych 
praktyk 
oraz 
korzyści z 
transakcji  

Akceptacja 
systemu 
zarządza-
nia 
 Występo-
wanie 
oporu 
wobec 
zmian  

Rok  Okres 2 – 5 lat > 5 lat 

Przed transakcją Powolna integracja Aktywna 
integracja 

Pełna 
integracja 

−	  wykorzystanie wiedzy na temat procesów fuzji i przejęć oraz partnera in-
tegracji,

−	  okres integracji,
−	  stres i syndrom fuzyjny,
−	  komunikacja,
−	  kultura organizacyjna.
Powyższe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi stanowią kluczowe obszary 

determinujące efektywność fuzji i przejęć. Poniżej dokonano oceny ich znaczenia 
dla efektywności procesu integracji przedsiębiorstw. 

3. Wiedza na temat fuzji i przejęć oraz partnera integracji

 O efektywności transakcji kapitałowych decyduje wiele czynników. Przyjmuje 
się, że im dokładniejszą wiedzę posiada firma przejmująca na temat spółki przejmo-
wanej, partnera transakcji oraz procesu nabycia, tym większa potencjalna efektyw-
ność transakcji. Wobec tego istotne są dwa źródła wiedzy: pierwsze to wiedza prak-
tyczna osiągnięta w efekcie przeprowadzenie transakcji kapitałowej w przeszłości, 
druga zaś to wiedza wynikająca z uprzednich kontaktów i związków z podmiotem 
transakcji. Znajomość z celem przejęcia lub firmą łączą się wpływa pozytywnie na 
proces poprzez trzy aspekty:

−	  posiadanie dokładniejszej wiedzy na temat kilku obszarów działalności 
partnera transakcji,

−	  możliwość wglądu do informacji wewnętrznych partnera transakcji,
−	  posiadanie lepszej wiedzy na temat klimatu i kultury organizacyjnej part-

nera transakcji. 
Doświadczenie we wzajemnych relacjach ułatwia proces identyfikacji wartościo-

wych zasobów, które mogą być transferowane po przejęciu lub połączeniu spółek9.
Istotnym składnikiem zarządzania zasobami ludzkimi jest więc zbudowanie sys-

temu uczenia się opartego na wiedzy wyniesionej z  poprzednich transakcji fuzji 
i przejęć. Firma dokonująca akwizycji lub łącząca się z  inną i posiadającą wiedzę 
na temat transakcji ma większą możliwość uzyskania sukcesu z  transakcji aniżeli 
przedsiębiorstwo po raz pierwszy przeprowadzające ten proces. Doświadczenie jest 
więc elementem, w oparciu o który partnerzy transakcji mogą zbudować systema-
tyczne podejście do prowadzenia transakcji i  integracji spółek, które pozwoli na 
osiągnięcie sukcesu10. 

9  G. Colombo, V. Conca, M. Buongiorno, L. Gnan, Integrating Cross-Border Acguisitions: A process-
oriented Approach, “Long Range Planning” 2007, 40, s. 205.
10  R. Schular, S. Jackson, HR Issues …, s. 240.
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4. Okres integracji

Integracja przedsiębiorstw i ich pracowników to proces wieloetapowy. Okres inte-
gracji jest specyficzny dla każdej spółki i nie powinien być generalizowany. Przyjmuje 
się, iż kluczowe decyzje podejmuje się w ciągu pierwszych miesięcy po nabyciu. Zwle-
kanie z decyzjami wymagającymi natychmiastowych działań prowadzi do poczucia 
niepewności i utraty czasu11. 

W literaturze naukowej spotkać można dwa poglądy na temat momentu, w jakim 
rozpoczyna się proces integracji zespołu. Część badań naukowych dowodzi, że zaraz 
po zamknięciu transakcji pracownicy firmy oczekują zmian, podczas gdy inne badania 
postulują konieczność okresu wstrzemięźliwości, który pozwoli na przygotowanie pra-
cowników do zmian i reorganizacji. Niemniej jednak podstawą sukcesu jest posiadanie 
przez kadrę kierowniczą zdolności do wywoływania w zespole uczucia zaufania. Na-
ukowcy opowiadający się za szybkim rozpoczęciem procesu integracji twierdzą, że jeśli 
pracownicy uczestniczą w procesie reorganizacji w firmie nabywanej, szybkie zmiany 
redukują uczucie niepewności. Uważają, iż powolna integracja nie jest efektem przyjęcia 
takiej strategii połączenia, lecz oznaką nieefektywnego zarządzania. Z innego punktu 
widzenia pracownicy są w stanie przyjąć określoną ilość zmian w początkowej fazie łą-
czenia, co argumentuje stopniowe zmiany. Ponadto kierownictwo firmy przejmującej 
potrzebuje czasu na zapoznanie się z organizacją firmy przejmowanej przed zaprojek-
towaniem i wdrożeniem zmian. Częsta komunikacja w tym okresie zwiększa zaufanie 
pracowników i w późniejszym czasie skutkuje łatwiejszą akceptacją zmian12. 

Opóźnianie rozpoczęcia procesu integracji firm uważane jest za jedną z głów-
nych przyczyn porażek transakcji. Sprzeczność badań naukowych sygnalizuje jed-
nak, iż efektywność momentu rozpoczęcia integracji kształtowana jest wieloma 
czynnikami specyficznymi dla każdej spółki, wobec czego nie istnieje reguła najko-
rzystniejszego momentu początku integracji. 

5. Stres i syndrom fuzyjny

Fuzje i  przejęcia prowadzą do stresu pracowników w  firmie. Stres wywoływany 
jest przede wszystkim przez takie czynniki jak obawa utraty pracy i niepewność co do 
przyszłości. Pracownicy z reguły nie przyznają się do stresu, co wynika z obawy bycia 
postrzeganym jako błędne ogniowo fuzji lub przejęcia. Uczucie stresu jest różnie od-
czuwane w zależności od wieku, wykształcenia, dotychczasowego doświadczenia, płci, 
osobistych potrzeb i wymagań oraz cech osobowych, jak nastawienie na teraźniejszość, 

11  M. Lewandowski, Integracja przedsiębiorstw, [w:] W. Frąckowiak (red.), Fuzje i przejęcia przedsię-
biorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998, s. 339.
12  P. Quah, S. Young, Post-acquisition Management: A Phases Approach for Cross boder M&As, “Euro-
pean Management Journal” 2005, 23, 1, s. 66-67.
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a nie przyszłość13. Zależy ono od sposobu postrzegania organizacji i  indywidualnych 
strat i korzyści z fuzji i przejęć. Powstanie prężnego, przyjaznego i bardziej efektywnego 
przedsiębiorstwa lub spadek efektywności, niewystarczająca komunikacja to przykłady 
osobistego postrzegania organizacji. Z kolei wzrost satysfakcji z pracy, jej różnorodno-
ści, wynagrodzenie oraz bardziej kompleksowa organizacja, zamieszanie, mniej obo-
wiązków to przykłady indywidualnych korzyści i strat pracowników14. 

W literaturze naukowej wykształciło się pojęcie syndromu fuzyjnego. Za jego twór-
ców uznaje się Mirvisa i Marksa. Syndrom fuzyjny jest doświadczany przez pracowni-
ków spółki przejmowanej w krótkim okresie po transakcji jako reakcja na niepewność 
i prawdopodobieństwo znacznych zmian. Syndrom fuzyjny dotyczy wyłącznie nega-
tywnych skutków transakcji, zaś jego źródłem jest obawa o przyszłość. W przypadku 
pracowników wyższego szczebla prowadzi do zmniejszenia dostępności dla pozosta-
łych pracowników oraz ograniczenia przepływu informacji15. Pozycja w organizacji 
ma istotne znaczenie dla sposobu postrzegania zmian. Jak twierdzą Vaananen, Pahin, 
Kaliimo i Buunk, pracownicy na stanowiskach kierowniczych (white-collar workers) 
odczuwają zmiany wywołane transakcjami kapitałowymi za mniej stresujące aniże-
li pracownicy na niższych poziomach organizacji (blue-collar workers). Jest to m.in. 
spowodowane lepszym dostępem do informacji na temat zmian oraz uzyskiwaniem 
wsparcia wpływającego na uczucie pewności zatrudnienia. Pracownicy o lepszym sta-
tusie pracy uzyskują również więcej korzyści z transakcji, np. dzięki lepszemu stano-
wisku pracy po transakcji16.

Niekiedy pracownicy nie wiedzą, jaki jest cel organizacji po fuzji lub przejęciu, 
dlaczego czynności dotychczas przez nich wykonywane nagle okazują się bezu-
żyteczne, nie dostrzegają celu zmian i korzyści z nich wynikających, obawiają się 
likwidacji przedsiębiorstwa. Mają potrzebę posiadania wiedzy, co dzieje się w or-
ganizacji, wobec czego procesy fuzji i przejęć wymagają aktywnej komunikacji za-
równo w  fazie negocjacji warunków transakcji, jak i w trakcie procesu integracji 
firm. Dobrym rozwiązaniem jest więc organizowanie wizyt pracowników w firmie 
przejmującej lub partnera fuzji. Istotny jest dwustronny dialog między pracownika-
mi obu stron transakcji17. 

Kolejnym negatywnym skutkiem niewłaściwie prowadzonych fuzji i  przejęć są 
odejścia pracowników. Zwłaszcza w początkowej fazie integracji istnieje bardzo duże 
ryzyko utraty kluczowych pracowników np. z wyższego szczebla kierowniczego. Inte-

13  S. Cartwright, C. Cooper, Kiedy firmy łączą się lub są przejmowane. Strategie. Konflikty. Rozwiąza-
nia, Petit, Warszawa 2001, s. 74-75.
14  A. Łupina-Wegener, Negatywny wpływ fuzji i  przejęć na pracowników, „Zarządzanie Zasobami 
Ludzkimi” 2005, 3-4, s. 54-55.
15  A. Risberg, The Merger and Acquisition Process, “Journal Of International Business Studies” 2003, s. 20.
16  A. Vaananen, K. Pahin, R. Kaliimo, B.P. Buunk, Maintenance of subjective health during a merger…, 
s. 1910.
17  A. Risberg, Employee Experiences of Acquisition Processes, “Journal of World Business” 2001, 36 
(1), s. 70, 71, 78.
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gracja przedsiębiorstw jest także momentem, kiedy firma jest szczególnie narażona na 
podkupowanie pracowników przez firmy konkurencyjne18. Obawa o bezpieczeństwo 
zatrudnienia towarzyszy długo po transakcji. Firmy przejmujące zapewniają więc 
okresy przejściowe oraz chęć minimalizacji zmian po transakcji przejawiających się 
utrzymaniem przynajmniej pracowników najbardziej kompetentnych19.

Istotne znaczenie ma także wsparcie pracowników uzyskiwane z wyższych po-
ziomów organizacji, które wpływa na sposób postrzegania zmian. Wsparcie to 
przejawia się częstym komunikowaniem zmian oraz uzyskiwaniem i wykorzysty-
waniem informacji zwrotnej od pracowników przez naczelne kierownictwo procesu 
i organizacji20. 

Jak wskazuje Capron, jednym z kluczowych motywów transakcji jest redukcja i re-
alokacja aktywów przedsiębiorstwa. Racjonalizacja w spółce przejmowanej prowadzi 
do zmniejszenia zasobów materialnych i  ludzkich oraz niekiedy do wykorzystania 
posiadanych aktywów w odmienny od dotychczasowego sposób. Redukcja aktywów 
oraz kolonializacja celu przejęcia powoduje uczucie zmniejszenia statusu zarządu 
spółki przejmowanej i wysoki wskaźnik fluktuacji zarządów po przejęciu. Rezultatem 
tego są częste zakłócenia organizacyjne występujące w spółce przejmowanej po trans-
akcji, przejawiające się wzrostem kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa21.

6. Komunikacja zmian

Kolejnym ważnym czynnikiem determinującym efektywność fuzji i przejęć jest 
komunikacja, a  konkretniej strategia i  system komunikacji zmian. Komunikacja 
kierownictwa firm z pracownikami niższego szczebla organizacji jest znaczna, stała 
i konsekwentna. Komunikacja buduje zaufanie do transakcji i procesu integracji firm, 
wzmacnia cel transakcji oraz prowadzi do zdecydowanych reakcji ze strony interesa-
riuszy. Każdy pracownik firmy otrzymuje informację wyjaśniającą jego rolę w nowej 
organizacji i procesie łączenia się przedsiębiorstw oraz dopasowanie do niej. Prawi-
dłowo prowadzony program komunikacji przeciwdziała negatywnym skutkom trans-
akcji kapitałowych, jak np. odejścia z pracy, choroby pracowników itd.22

Angwin, Mellahi, Gomes i  Peter wyróżnią cztery podejścia do komunika-
cji. Pierwsze podejście polega na ciągłym komunikowaniu zachodzących zmian. 

18  S. Sudersanam, Creating Value from Mergers and Acquisitions. The Challenges, Prentice Hall 2003, s. 538.
19  R. Larsson, M. Driver, M. Holmqvist, P. Sweet, Carrer Dis-integration and Re-integration in Merger 
and Acquisition: Managing Competence and Motivational Intangibles, “European Management Jour-
nal” 2001, 19, 6, s. 611.
20  M. Gu Seo, S. Hill, Understanding the Human Side of Merger and Acquisition. An Integrative Frame-
work, “The Journal Of Applied Behavioral Science” 2005, 41, 4, 426.
21  L. Capron, The long-term performance of horizontal acquisition, “Strategic Management Journal” 
1999, 20, s. 992.
22  M.J. Epstein, The Drivers of Success in Post-Merger Integration, “Organizational Dynamics” 2004, 
33, 2, s. 177.
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Przedsiębiorstwa tej kategorii dostarczają pracownikom stałej informacji z wyko-
rzystaniem różnorodnych mediów. Drugie podejście polega na ciągłym komuniko-
wania zmian z wykorzystaniem takich mediów jak formalne raporty i informacje 
prasowe, dostarczające mniej szczegółowych informacji. Trzecie podejście polega 
na sporadycznym przekazywaniu komunikatów przy użyciu mediów dostarczają-
cych bogaty zasób informacji. Ostatnie zakłada rzadkie i pobieżne informowanie 
pracowników o zachodzących zmianach23.

Skuteczna strategia komunikacji zapewnia możliwość uzyskiwania informacji 
zwrotnej od pracowników, umożliwiającej dostosowywanie prowadzonych działań 
integracyjnych do zachowań pracowników. W  tym celu wykorzystywane są spo-
tkania kierownictwa z  pracownikami wykonawczymi, wydzielanie pracowników 
odpowiedzialnych za integrację zasobów ludzkich, w skrajnych przypadkach odpo-
wiedzialnych za system informacyjny, stosowanie nowoczesnych technologii. Oso-
by przekazujące informację kładą szczególny nacisk na ton i formę jej przekazywa-
nia oraz nagłaśniają nawet drobne sukcesy24.

7. Kultura organizacyjna 

 Kultura organizacyjna „to kolektywne zaprogramowanie umysłu, które oddziela 
członków jednej organizacji od członków drugiej organizacji”. Powstaje ona sto-
sunkowo długo w efekcie współzależności między pracownikami oraz gromadzenia 
doświadczenia, zaś jej zmiana wymaga czasu. Gdy kultura przybierze trwałą i spój-
ną formę, powstają siły, które chronią ją przed nowymi ideami oraz zachowaniami. 
Większość wartości człowiek przyswaja już w dzieciństwie. Gdy staje się członkiem 
organizacji, ma już wykształcony system wartości toteż miejsce pracy wywiera na 
niego stosunkowo niewielki wpływ25.

Różnice kulturowe mają szczególne znaczenie w przypadku transakcji o charak-
terze międzynarodowym. Liczba zawieranych transakcji w krajach zróżnicowanych 
kulturowo jest istotnie mniejsza. Ahern, Daminelli i Frasacci dowodzą, iż szczegól-
nie niekorzystny wpływ na transakcje ma większe zróżnicowanie w obszarze po-
strzegania znaczenia zaufania, hierarchizacji i indywidualizmu członków organiza-
cji. Zrozumienie występujących różnic kulturowych jest więc procesem kluczowym 
dla efektywności transakcji26. 

23  D.A. Angwin, K. Mellahi, E. Gomes, E. Peter, How communication approaches impact mergers and ac-
quisitions outcomes, “The International Journal of Human Resource Management” 2016, 27, 20, s. 2375.
24  J. Purgał-Popiela, Komunikowanie się w procesach fuzji i przejęć, [w:] A. Pocztowski (red.), Zarzą-
dzanie zasobami ludzkimi…, s. 135, 137.
25  J. Purgał-Popiela, Kulturowe uwarunkowania fuzji i przejęć, [w:] A. Pocztowski (red.), Zarządzanie 
zasobami ludzkimi…, s. 75, 78.
26  K.R. Ahern, D. Daminelli, C. Fracassic, Lost in translation? The effect of cultural values on mergers 
around the world, “Journal of Financial Economics” 2015, 117, 1, s. 165-166.
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Aspekt dopasowania kultur organizacyjnych firm jest najczęściej całkowicie po-
mijany na etapie analiz przed transakcją. Tymczasem różnice w kulturach organi-
zacyjnym mogą np. doprowadzić do konfliktów między organizacjami, w skrajnych 
przypadkach mogą wywołać odejścia kluczowych pracowników. 

Jak zauważa Serafin, kształtowanie kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa jest 
działaniem możliwym, ale trudnym. Poprzez kulturę organizacyjną możliwe jest 
zwiększenie efektywności spółki. Sukces przedsiębiorstwa zależy zaś od wielu czyn-
ników, do których zalicza się zarówno kulturę organizacyjną, jak i strukturę orga-
nizacyjną i strategię oraz występujące powiązania między nimi27. Teneta-Skwiercz, 
dokonując przeglądu literatury, stwierdza zaś, że wśród badaczy brak jest jedno-
znacznego stanowiska na temat możliwości dokonywania zmiany kultury organiza-
cyjnej. Zmiana zachowania pracowników jest możliwa, gdy wyznaczy im się nowe 
wzorce, jednak samo zakomunikowanie ich nie oznacza, iż będą one stosowne28. 
Działania w obszarze dostosowania kultur organizacyjnych firm łączących się mają 
więc charakter procesu długoterminowego i wymagają znacznego wysiłku i zaan-
gażowania kierownictwa firm, a i to nie daje pewności co do końcowego rezultatu.

Strategia wdrażania zmian kulturowych firm zawiera elementy przekonywania 
pracowników do „słusznych” zmian, unicestwiania oporu wobec zmian przy wspar-
ciu i z wykorzystaniem kluczowych pracowników posiadających autorytet w firmie. 
Zawiera elementy programu edukacyjnego obejmującego kluczowych pracowni-
ków, których zachowania będą w dalszym etapie przekładały się na stopniowe ucze-
nie się organizacji nowych wartości. Kluczowe znaczenie dla zmian organizacyj-
nych ma więc komunikacja zachodzących przemian29.

Podsumowanie 

Z powyższych rozważań wynika, iż zarządzanie zasobami ludzkimi w procesie 
implementacji przemian zachodzących w  efekcie zmian struktury właścicielskiej 
firmy ma zasadnicze, wręcz strategiczne znaczenie dla efektywności procesu M&A. 
Sprawnie zintegrowani pracownicy firm, z silną pozycją lidera, z jasną strategią od-
noszenia się do zbioru wartości, zachowań i zasad postępowania drugiej strony in-
tegracji oraz przy przekonaniu klientów przedsiębiorstw o słuszności zachodzących 
przemian mogą stać się kluczowym czynnikiem sukcesu łączących się firm. 

27  K. Serafin, Kultura organizacyjna jako element wspierający realizację strategii przedsiębiorstwa, 
„Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w  Katowicach” 2015, 222,                  
s. 92, 98-99.
28  D. Teneta-Skwiercz, Zmiana kultury organizacyjnej – możliwości i ograniczenia, „Prace Naukowe 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017, 463, s. 354.
29  S. Cartwright, C. Cooper, Kiedy firmy łączą się..., s. 122-123.
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