
Inwestor ma jakiś plan, kupuje sobie
firmę. Przeprowadzany jest audyt
finansowy przez jedną ze znanych

międzynarodowych korporacji. 
Kiedyś również fundusze inwestycyj-
ne pomagały analizować kondycję
przejmowanego przedsiębiorstwa.
Podpisywano stosowne papiery, a ze
związkami zawodowymi negocjowa-
no pakiet socjalny. Przejęta firma roz-
poczynała funkcjonowanie. Po kilku
tygodniach lub miesiącach, nowi wła-
ściciele zaczynali z reguły mieć kłopo-
ty z prowadzeniem zakupionego
przedsiębiorstwa.
Trudno zarzucać firmom, które anali-
zują księgi finansowe, że nie są solid-
ne. Natomiast audyt jest przeważnie
tak przeprowadzany, że wiele proble-
mów, które powinny być unaocznione
inwestorowi w czasie zakupu polskie-
go przedsiębiorstwa, pozostaje nieod-
krytych. Dotyczy to nie tylko zaległo-
ści płatniczych. Z reguły dla inwestorów
zagranicznych zaskoczeniem są pakie-
ty wynegocjowane wcześniej przez pol-
skie zarządy. W czasie zakupu zwykłe-
go produktu na rynku, kupujący ma
z reguły wiedzę o jego właściwościach.
Jednak w odniesieniu do specyficzne-
go towaru, jakim jest przedsiębiorstwo,
jego rzeczywisty stan pozostaje niezna-
ny. Sytuacja jest o tyle niekorzystna dla
inwestora–kupującego, że nie może on
po dokonaniu transakcji przejęcia fir-
my dokonać reklamacji i zwrotu towa-
ru. Gwarancja w tym wypadku nie obo-
wiązuje. Zdarzają się sytuacje, kiedy
inwestor po przejęciu firmy, chcąc

zwolnić jednego z członków zarządu,
musiał wypłacić odszkodowanie prze-
kraczające 200 tys. dolarów. 

Gdy inwestor przejmuje polską firmę,
chciałby w odpowiednim momencie od-
dać zarządzanie w polskie ręce. Wiado-
mo, że nasza kadra menedżerska zna le-
piej polskie realia, umie się w nich
poruszać. Jednak przekazanie zarządu
Polakom nie zawsze bywa łatwe. Okazu-
je się bowiem, że nieobsadzenie stano-
wiska np. prezesa czy też osoby odpowia-
dającej za marketing przez pracownika
pochodzącego z kraju inwestora, to błąd.
Polacy inaczej rozumieją strategiczną po-
litykę firmy niż przejmujący ją inwestor.
W wielu przedsiębiorstwach, zarówno
sektora przemysłowego, jak i finansowe-
go, gdy cele wyznaczone w strategii krót-

ko- i średnioterminowej nie zostały osią-
gnięte, inwestorzy zagraniczni zmusze-
ni byli zastępować Polaków swoim sta-
łym personelem. Jego główne zadania
to bieżąca kontrola i szkolenie następ-
ców. Ci Polacy, którzy najszybciej przy-
swajają nowe idee oraz kulturę organi-
zacji przejmującej, sukcesywnie zastępują
zagranicznych trenerów. Ten sposób po-
stępowania wiąże się z koniecznością za-
akceptowania przez inwestora nawet
pewnych strat. Wielkie korporacje finan-
sowe wliczają je nawet w standardowy
koszt, wynikający z operacji przejęcia
polskiego podmiotu. 
Natomiast małe, zagraniczne firmy po-
szukują partnerów w Polsce, przeważnie
za pośrednictwem władz lokalnych. Czę-
sto kupują firmy za wszystko, czym dys-
ponują. Dotyczy to zwłaszcza przedsię-
biorstw rodzinnych. Bywa, że w wyniku
takich transakcji tracą cały zainwestowa-
ny kapitał. Dzieje się tak dlatego, że pol-
ski podmiot, polecony jako doskonały
partner np. do joint-venture, okazuje się
być niewiarygodny, a jego rekomenda-
cja wynikiem nepotyzmu. Wielu nie-
uczciwych urzędników potrafi w ten spo-
sób wykorzystywać reprezentowaną
przez zagranicznych inwestorów kultu-
rę prowadzenia biznesu jako swoistą na-
iwność. Spora grupa inwestorów
z krajów o wysokim poziomie etyki biz-
nesowej uważa, że w Polsce różnica mię-
dzy uczciwością a naiwnością bywa nie-
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Komunikacja wewn´trzna

dostrzegana. Na przykład w Skandyna-
wii, polecenie lokalnych władz wiąże się
z odpowiedzialnością za ewentualne
konsekwencje nierzetelności.

Wielki problem inwestorów zagranicz-
nych to brak możliwości „pozyskania
duszy” polskich pracowników i ich lo-
jalności wobec nowego właściciela. We-
wnątrz przedsiębiorstwa dochodzi
do podziału na dwie kultury: „My – Po-
lacy” i „Oni”...
Tymczasem nabywca instytucji finanso-
wej oczekuje spełnienia trzech podsta-
wowych zasad: lojalności, uczciwości
i zaangażowania. Jest w stanie zapew-
nić polskim pracownikom odpowiedni
trening, konieczną pomoc w poznaniu
nowych standardów, współpracować
w doskonaleniu systemu zarządzania. 
„My - Polacy” staramy się jednak
za wszelką cenę pokazać, że będziemy
robić wszystko „po polsku”, a nie tak,
jak „Oni” sobie życzą.
Na tę sytuację decydujący wpływ ma per-
sonel średniego szczebla zarządzania
świadomy, że z chwilą przejęcia firmy
przez zagranicznego inwestora to wła-
śnie on będzie pierwszą grupą do zwol-
nienia. W dużych polskich instytucjach
finansowych na stanowiskach operacyj-
nych pracuje nieproporcjonalnie mało
ludzi w stosunku do kadry administra-
cyjno-kierowniczej. Przejęcia tych jedno-
stek przez zagraniczne podmioty wiążą
się ze „spłaszczeniem” ich organizacji.
Przede wszystkim chodzi tu o zwolnie-
nia w grupie pracowników administra-
cyjno-biurowych i średniego personelu
kierowniczego. Naturalną reakcją w ta-
kiej sytuacji są działania obronne. Pole-
gają one głównie na tworzeniu nie-
formalnych koterii, które „filtrują”
informacje przekazywane przez repre-
zentantów nowego, zagranicznego właś-
ciciela. W rezultacie proces komunikacji
wewnętrznej ulega zniekształceniu. Naj-
niższy szczebel struktury funkcjonuje
w otoczeniu manipulowanych informa-
cji. Skutkiem jest narastanie niezadowo-
lenia „na dole” i chęć przekazania sygna-
łów o tym do właścicieli firmy. Jednak
inicjatywy pracowników z hierarchicz-
nych dołów są blokowane. Łańcuch ko-
munikacyjny rozrywa się. 

Powstają plotki, zła atmosfera utrudnia
pracę i osiąganie oczekiwanych wyni-
ków. W tej sytuacji doświadczonym me-
nedżerom nie pozostaje nic innego, jak
wsłuchiwać się w to, co mówią ludzie

i na tej podstawie wyciągać odpowied-
nie wnioski. Często nieformalne kanały
w tak specyficznych organizacjach, jak
instytucje finansowe, mogą być poważ-
nym źródłem informacji o rzeczywistych
problemach firmy. Zwłaszcza dotyczy to
zjawisk, których nie ujmują żadne ofi-

cjalne raporty. Jednak dla właściciela
pogłoski niesione przez plotki mogą oka-
zać się zaskakującym wyzwaniem naj-
bliższych dni lub tygodni. 
Konieczne jest, więc tworzenie takich
standardów przepływu informacji, któ-
re są jak najbardziej transparentne
i otwarte. Najskuteczniejszym narzę-
dziem, przygotowującym organizację
do procesu restrukturyzacyjnego i mają-
cym olbrzymi wpływ na jej powodzenie,
jest rzetelna, symetryczna komunikacja.
Polega ona na tym, że zarządzający (gó-
ra) naprawdę wiedzą, co myślą szerego-
wi pracownicy (dół), ci zaś mają nie-
skrępowaną możliwość przesyłania
informacji zwrotnej w górę. Istotny jest
również płynny przepływ wiadomości
pomiędzy poszczególnymi komórkami
i departamentami. Kierujący firmą mu-
szą mieć stuprocentową pewność, iż
ważne informacje docierają właściwymi
kanałami i we właściwej formie
do wszystkich grup w przedsiębiorstwie.
System komunikacji wewnętrznej –for-
malny i nieformalny – powinien być tak
zorganizowany i monitorowany, by rów-
nież do „góry” docierała prawdziwa i nie-
zdeformowana informacja zwrotna.

Dla inwestorów pochodzących z innych
kultur zaangażowanie na polskim rynku
niesie z sobą duże ryzyko. Często mają
przekonanie o swoich wysokich umiejęt-
nościach, ponieważ posiadają doświad-

czenia z operacji przejmowania firm i in-
stytucji finansowych w wielu innych kra-
jach świata. Sądzą, że w Polsce obowią-
zują dotychczas poznane wzorce
i schematy. Menedżerowie z zagranicy,
mający polskie doświadczenia, podkre-
ślają, że natrafiają na ten sam problem.

Nie potrafią czytać „między wierszami”
tego, co komunikujący z nimi Polak ma
na myśli. Z zasady treści przekazywane
przez nas odbiegają od rzeczywistych in-
tencji. Podkreślają oni również, że związ-
ki zawodowe nie zawsze odgrywają pozy-
tywną rolę w procesach informacyjnych,
związanych z przekształceniami własno-
ściowymi w polskich organizacjach go-
spodarczych. Wykorzystywanie związ-
ków do przekazywania strategicznych
informacji niesie za sobą wiele zniekształ-
ceń dotyczących istoty poruszanych
w nich problemów. Bowiem etatowi funk-
cjonariusze związkowi zdają sobie spra-
wę z tego, że zmiany właścicielskie w koń-
cu mogą doprowadzić do osłabienia ich
własnej pozycji i stabilizacji, którą
utrzymują dzięki obowiązywaniu dotych-
czasowych reguł funkcjonowania firmy.
Są oni grupą najmniej podatną na wszel-
kie zmiany. Przekazują w dół to, co sami
uznają za słuszne, właściwe i korzystne,
a nie to, do czego zostali zobligowani
przez koalicję dowodzącą procesem re-
strukturyzacji. Wiadomości, w najlep-
szym wypadku okrojone, najczęściej zaś
świadomie zniekształcone, docierają
do najniższego poziomu w organizacji,
tworząc niepokój, chaos i frustrację.
Do „góry” zaś trafia to, co wpływowe jed-
nostki (nie tylko związkowcy) chcą, by
trafiło – równie dobrze przefiltrowane
wieści o tym, co „doły” myślą o transfor-
macji. Trudno się dziwić, że w takiej sy-
tuacji załogi niejednokrotnie tracą wiarę
w sens przemian. ■

EWA DANELA BURDON 
wspó∏w∏aÊcicielka norweskiej firmy doradczej perfect connection

W jednej z du˝ych instytucji przeprowadziliÊmy za zgodà jej kierownictwa do-
Êwiadczenie, majàce na celu sprawdzenie tego, jak dzia∏a plotka. W firmie obo-
wiàzywa∏ rozbudowany pakiet socjalny. Dawa∏ on pracownikom d∏ugoletnià
gwarancj´ zatrudnienia. By∏o to bardzo niekorzystne dla przedsi´biorstwa, no-
wego w∏aÊciciela, a w dalszej perspektywie równie˝ i dla pracowników. Wyty-
powano jednà, zaufanà osob´, która przekaza∏a w formie nieoficjalnej specjal-
nie spreparowanà wiadomoÊç. Zawiera∏a ona informacj´ o tym, ˝e inwestor
i tak nie ma pieni´dzy na wyp∏at´ nale˝noÊci z tytu∏u pakietu socjalnego, po-
niewa˝ firma nie generuje w∏aÊciwego obrotu i nie ma przychodu. W tej wia-
domoÊci zasugerowano, ˝e osoby, które zgodzà si´ na natychmiastowe opuszczenie firmy za porozu-
mieniem stron, otrzymajà stosownà rekompensat´ finansowà. Natomiast pracownicy liczàcy na spe∏nienie
gwarancji zatrudnienia po przepracowaniu ustalonych w pakiecie lat, odchodzàc z firmy, mogà nie do-
staç ˝adnej rekompensaty. Efekt by∏ zdumiewajàcy. Choç „puszczono w obieg” jedynie has∏a: „porozu-
mienie stron” i „brak pieni´dzy na pakiet socjalny”, ju˝ po kilku godzinach pod gabinetem dyrektora per-
sonalnego, ustawi∏a si´ d∏uga kolejka ch´tnych do zwolnienia na w∏asnà proÊb´.... By∏by to doskona∏y
manewr, jednak nie wszyscy mieli odwag´ stanàç w tej kolejce. Dotyczy∏o to zw∏aszcza tych, którzy by-
li najwi´kszymi „pozorantami” w tej firmie... Okaza∏o si´, ˝e decyzj´ o odejÊciu z pracy podj´li g∏ównie
ludzie, którzy zajmowali stanowiska zwiàzane bezpoÊrednio z generowaniem wyniku finansowego orga-
nizacji oraz osoby najbardziej wartoÊciowe i aktywne.

„My” i „Oni”

Nieformalna pot´ga Mi´dzy wierszami


