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sie), socjologii kultury, współczesnych teorii socjologicznych. W jej dorobku znajdują się 
m.in. redakcje: „Terenowe badania kultury organizacji” (2005), „Cultural Diversity as 
a Source of Integration and Alienation – Nations, Regions, Organizations” (2011, wraz 
z Oxaną Kozlovą).

Arkadiusz Kołodzie j – doktor, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Szcze-
cińskiego, jego zainteresowania naukowe obejmują zarządzanie zasobami ludzkimi, me-
todologię badań społecznych, teorię systemu społecznego (posiada kilkuletnie doświad-
czenie zawodowe na stanowisku specjalisty ds. HR).

Czesław Zając
Kulturowe i personalne problemy zarządzania 
zasobami ludzkimi w międzynarodowych grupach 
kapitałowych w świetle badań empirycznych

W opracowaniu dokonano analizy i oceny treści, charakteru oraz skutków kultu-
rowych i personalnych problemów towarzyszących zarządzaniu zasobami ludzkimi 
w międzynarodowych grupach kapitałowych. Problemy te zostały zidentyfikowane 
w trakcie badań empirycznych, przeprowadzonych przez autora opracowania 
w podmiotach zależnych dużych korporacji globalnych, funkcjonujących w Polsce. 
Problemy, o których mowa, obejmują: problemy z asymilacją ekspatriantów, szok 
kulturowy, „cynizm korporacyjny”, zjawisko wielowładztwa, strach przed utratą 
pracy oraz stres menedżerów i pracowników wynikający także z wielokulturowego 
charakteru ich środowiska pracy. Przedstawione zostały także sposoby rozwiązywa-
nia analizowanych problemów, w ramach zarządzania zasobami ludzkimi badanych 
organizacji gospodarczych.

Słowa kluczowe: grupa kapitałowa (capital group), międzynarodowe zarządzanie zasobami 
ludzkimi (international human resource management), problemy kulturowe (cultural problems), 
problemy personalne (personnel problems), cynizm korporacyjny (corporate cynicism), szok 
kulturowy (culture shock), wielowładztwo (polyarchy), ekspatriant (ekspatriant)

Wstęp

Zarządzanie zasobami ludzkimi w  podmiotach gospodarczych, prowadzących działal-
ność biznesową w wymiarze ponadnarodowym, przyjmuje międzynarodowy charakter. 
Dotyczy to zarówno przedsiębiorstw, jak i ich zgrupowań (grupy kapitałowe). Między-
narodowe zarządzanie zasobami ludzkimi różni się zasadniczo od zarządzania zasobami 
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ludzkimi   w wymiarze narodowym (krajowym) [Pocztowski, 20012, s. 20-25]. Różnice 
te wynikają przede wszystkim z większej liczby przedsięwzięć i zadań kadrowych, obej-
mujących m.in. przygotowanie menedżerów  i pracowników delegowanych za granicę 
jako ekspatrianci do pracy w odmiennych warunkach kulturowych, prawnych i organi-
zacyjnych; większej złożoności procesów i  zadań, wynikającej z heterogeniczności za-
trudnienia pracowników wywodzących się z  różnych krajów i  reprezentujących różne 
narodowości; silniejszej ingerencji pracodawcy w  życie pozazawodowe pracowników, 
zwłaszcza ekspatriantów; ważnego znaczenia kontekstu kulturowego w  rozstrzyganiu 
najważniejszych problemów występujących we wszystkich fazach procesu zarządzania 
ludźmi. Zarządzaniu zasobami ludzkimi w międzynarodowych grupach kapitałowych to-
warzyszą liczne problemy o charakterze kulturowym i personalnym. Ich treść, charakter 
i skutki, zdaniem autorów wielu badań, wynikają ze specyfiki grup kapitałowych, funk-
cjonujących w wymiarze międzynarodowym1. Problemy tego rodzaju zostały zidentyfiko-
wane podczas badań empirycznych, przeprowadzonych w ramach kilkuletniego progra-
mu badań własnych autora niniejszego opracowania. Program ten obejmował dwa etapy.

 � I etap badań realizowany był w latach 2002-2004 w 10 dużych przedsiębiorstwach 
zlokalizowanych we Wrocławiu i  Jeleniej Górze, uczestnikach jednokrotnych i  wielo-
krotnych przejęć lub fuzji, reprezentujących różne branże i sektory: bankowość i usługi 
finansowe, przemysł chemiczny, przemysł spożywczy, produkcja energii cieplnej i elek-
trycznej, produkcja maszyn i środków transportu, hutnictwo metali nieżelaznych. Bada-
nia te dotyczyły społecznych i organizacyjnych problemów, towarzyszących przejęciom 
i fuzjom tych przedsiębiorstw.

 � W ramach II etapu badań, przeprowadzonych w latach 2005–2010, dokonano iden-
tyfikacji i  analizy treści, charakteru i  skutków społecznych problemów występujących 
w przedsiębiorstwach, objętych badaniami w ramach I etapu, które po przejęciu lub fuzji 
stały się podmiotami zależnymi dużych międzynarodowych korporacji, zlokalizowanymi 
i funkcjonującymi w Polsce. W trakcie tych badań poddano także ocenie podejścia kie-
rownictw przedsiębiorstw do tego rodzaju problemów oraz sposoby ich rozwiązywania 
w ramach zarządzania zasobami ludzkimi. Badania te były prowadzone techniką wywia-
du zogniskowanego, przeprowadzonego za pomocą kwestionariusza skategoryzowanego 
oraz ankiety.

Autor opracowania ma pełną świadomość, iż zakres przeprowadzonych badań skła-
nia do stwierdzenia, że ich rezultaty stanowią przede wszystkim ilustrację omawianych 
zagadnień, które są podnoszone przez różnych autorów w krajowej i zagranicznej lite-
raturze przedmiotu. Ale, według jego opinii, dają one także podstawę do formułowania 

1 Należy do nich także autor niniejszego artykułu. 
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uogólnień, które porządkują i objaśniają problemy społeczne i sposoby rozwiązywania 
tego rodzaju problemów, występujących w  praktyce funkcjonowania dużych, między-
narodowych korporacji. Celem opracowania jest analiza oraz ocena treści i charakteru 
kulturowych i personalnych problemów towarzyszących zarządzaniu zasobami ludzkimi 
w podmiotach zależnych dużych międzynarodowych korporacji, funkcjonujących w Pol-
sce, rozpoznanych w trakcie wyżej wymienionych badań.

Kulturowe problemy zarządzania zasobami ludzkimi w podmiotach 
zależnych międzynarodowych korporacji zlokalizowanych w Polsce – 
wyniki badań

Kultura organizacyjna wywiera silny wpływ na rozwiązywanie problemów społecznych 
i organizacyjnych, występujących w procesach zarządzania zasobami ludzkimi między-
narodowych grup kapitałowych. Wytycza bowiem podejście do kształtowania strategii 
personalnej oraz zakres i  sposoby wykorzystywania instrumentarium realizacji takiej 
strategii w  skali całej grupy kapitałowej i  tworzących ją podmiotów gospodarczych. 
Kształtuje podłoże decyzji i  działań podejmowanych w  procesach doboru, oceniania, 
motywowania i rozwoju pracowników, wspomaga lub utrudnia te procesy. W literaturze 
przedmiotu możemy odnaleźć twierdzenie, że konflikty kulturowe nie wystąpią tylko 
wtedy, gdy przełożeni i podwładni będą pochodzili z tego samego typu kultur. Obowią-
zująca w międzynarodowym biznesie zasada o konieczności przestrzegania miejscowych 
zwyczajów przez obcokrajowców zatrudnionych w  przedsiębiorstwie zlokalizowanym 
w danym kraju2 odnosi się wprost do menedżerów – ekspatriantów, zatrudnianych przez 
centralę korporacji do pilnowania i  reprezentowania jej interesów spółki nadrzędnej 
w zagranicznych spółkach zależnych.

Wyniki badań przeprowadzonych wśród tej grupy menedżerów wskazują na umie-
jętność pokonywania szoku kulturowego, występującego w  sferze emocji, schematów 
myślenia oraz umiejętności tworzenia więzi społecznych i poczucia tożsamości, jako je-
den z kluczowych czynników ich sukcesu w pracy wykonywanej za granicą w podmio-
tach zależnych [Marx, 2000]. Pokonywanie szoku kulturowego w sferze emocji polega 
na umiejętności przechodzenia od depresji wywołanej poczuciem zagubienia w nowym, 
odmiennym od dotychczasowego, środowisku kulturowym, do zadowolenia z  pracy. 
Trudne i ważne zadanie wspierania ekspatriantów w procesie radzenia sobie z szokiem 
kulturowym stawiane jest menedżerom personalnym i kierowanym przez nich zespołom 
specjalistów kadrowych zarówno w delegującej ich spółce – matce, jak i przyjmującej 

2 Zasada ta została sformułowana przez G. Gestelanda, 2000, s. 16.
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ich do pracy spółce – córce. Pierwszy z nich odpowiada za przygotowanie kandydatów 
na ekspatriantów przed wyjazdem za granicę do czekających ich zadań w odmiennych 
kulturowo i zawodowo, od dotychczasowych, warunkach pracy. Połączone jest ono ze 
szkoleniami na temat asertywności, znajomości zasad i  technik „sztuki” prowadzenia 
negocjacji biznesowych w wielokulturowym środowisku, zarządzania czasem oraz warsz-
tatami i konsultacjami psychologicznym na temat profilaktyki antystresowej, ogranicza-
nia skutków stresu itp. Drugi z wymienionych menedżerów ponosi natomiast odpowie-
dzialność za udzielenie pomocy ekspatriantom i ich rodzinom w pierwszych miesiącach 
pracy w zagranicznej jednostce korporacji. Pomoc ta polega na przygotowaniu programu 
adaptacji, stworzeniu sprawnego systemu informowania i  komunikacji wewnętrznej, 
ułatwieniu kontaktów formalnych i nieformalnych, wcześniejszym przygotowaniu domu 
lub mieszkania, zgodnie z potrzebami rodziny ekspatrianta, udzieleniu wsparcia w zna-
lezieniu pracy dla jego współmałżonka oraz w wyborze odpowiedniej szkoły dla dzieci. 
W różnorodne złożone problemy kulturowe obfitują zmiany właścicielskie dokonywane 
poprzez przejęcia i fuzje, często przez wielkie światowe korporacje, funkcjonujące jako 
międzynarodowe grupy kapitałowe. Praktyka zmian właścicielskich w wymiarze między-
narodowym pokazuje, że w przypadkach przejęć, po których nowy właściciel głęboko, 
także na poziomie operacyjnym, ingeruje w  sferę organizacji i  zarządzania przejętego 
przedsiębiorstwa, siła jego wpływu na kulturę organizacyjną tego przedsiębiorstwa jest 
większa w porównaniu z sytuacją, gdy pozostawia jemu szeroki zakres autonomii. Zmia-
ny dotychczasowej kultury organizacyjnej tego przedsiębiorstwa będą nieznaczne i będą 
dokonywane w sposób ewolucyjny.

Wyniki badań przeprowadzonych przez autora opracowania wskazują na zróżnico-
wany podmiotowo i przedmiotowo zakres ingerencji właścicielskiej w sferę kultury orga-
nizacyjnej przejmowanych przedsiębiorstw (tab. 1).

Tabela 1. Wpływ instytucjonalnych inwestorów branżowych na kulturę 
organizacyjną przejętych przedsiębiorstw zlokalizowanych we Wrocławiu i Jeleniej 
Górze

Przedsiębiorstwo  
przejęte

Korporacja  
przejmująca

Charakterystyka wpływu korporacji przejmu-
jącej na przejęte przedsiębiorstwo

Zespół Elektrocie-
płowni Wrocławskich
„Kogeneracja” S.A.

EDF International 
S.A. (Francja)

Pośredni wpływ na kształtowanie się nowych 
wartości i norm zachowań menedżerów   
i pracowników poprzez wprowadzanie sforma-
lizowanych systemów raportowania, standardy 
korporacyjne, metody zarządzania oraz praktyki 
menedżerskie oparte na silnej orientacji bizne-
sowej i nastawieniu na klienta. 
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Przedsiębiorstwo  
przejęte

Korporacja  
przejmująca

Charakterystyka wpływu korporacji przejmu-
jącej na przejęte przedsiębiorstwo

Grupa LUKAS (LU-
KAS S.A.  i LUKAS 
Bank S.A.)

Credit Agricole 
(Francja)

Pośredni wpływ na kształtowanie się nowych 
wartości i norm zachowań menedżerów   
i pracowników poprzez wprowadzanie sforma-
lizowanych systemów raportowania, standardy 
korporacyjne, metody zarządzania oraz praktyki 
menedżerskie oparte na silnej orientacji bizne-
sowej i nastawieniu na klienta. 

3 M Viscoplast S.A. 
(Viscoplast)

3M (USA, Niemcy) Wprowadzenie nowych wartości kulturowych 
oraz zainicjowanie procesów zarządzania 
poprzez wartości. Zmiana norm zachowań orga-
nizacyjnych. Operacjonalizacja kultury organiza-
cyjnej poprzez wdrożenie systemu monitorowa-
nia nastrojów pracowniczych.

PMP Poland S.A. 
(FAMPA)

PMP (USA) Pośredni wpływ na kształtowanie się nowych 
wartości i norm zachowań menedżerów   
i pracowników poprzez wprowadzanie sforma-
lizowanych systemów raportowania, standardy 
korporacyjne, metody zarządzania oraz praktyki 
menedżerskie oparte na silnej orientacji bizne-
sowej i nastawieniu na klienta.

Polar – Whirlpool 
S.A. 

Whirlpool (USA) Pośredni wpływ na kształtowanie się nowych 
wartości i norm zachowań menedżerów   
i pracowników poprzez wprowadzanie sforma-
lizowanych systemów raportowania, standardy 
korporacyjne, metody zarządzania oraz praktyki 
menedżerskie oparte na silnej orientacji bizne-
sowej i nastawieniu na klienta. 

Bombardier Trans-
portation Polska Sp. 
z o.o. (Pafawag)

Bombardier (Kana-
da)

Wprowadzenie nowych wartości kulturowych 
oraz zainicjowanie procesów zarządzania 
poprzez wartości korporacji Bombardiera. Ope-
racjonalizacja kultury organizacyjnej poprzez 
wdrożenie systemu monitorowania nastrojów 
pracowniczych.

Browar Piastowski 
S.A.

Carlsberg (Dania) Podjęcie próby kompleksowej zmiany kultury 
organizacyjnej poprzez opracowanie nowego 
„zestawu” wartości, symboli i rytuałów, opartego 
częściowo na dotychczasowych elementach 
kultury organizacyjnej.
Operacjonalizacja kultury organizacyjnej po-
przez wdrożenie systemu monitorowania nastro-
jów pracowniczych.
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Przedsiębiorstwo  
przejęte

Korporacja  
przejmująca

Charakterystyka wpływu korporacji przejmu-
jącej na przejęte przedsiębiorstwo

Polifarb Cieszyn –
Wrocław S.A.

Sigma Kalon (Ho-
landia, Belgia) po 
wcześniejszej fuzji 
Polifarbów: Cieszyn 
S.A. i Wrocław S.A.

Pośredni wpływ na kształtowanie się nowych 
wartości i norm zachowań menedżerów   
i pracowników poprzez wprowadzanie sforma-
lizowanych systemów raportowania, standardy 
korporacyjne, metody zarządzania oraz praktyki 
menedżerskie oparte na silnej orientacji bizne-
sowej i nastawieniu na klienta.

Bank Zachodni WBK 
S.A.

Allied Irish Bank (Ir-
landia) po wcześniej-
szej fuzji
B Z S.A. i WBK S.A.

Zmiana norm zachowań organizacyjnych 
poprzez komunikację wewnętrzną. Nie zostały 
one, podobnie jak przed przejęciem  i fuzją, 
ujęte w żadne formalne regulacje.

„Hutmen” S.A. Impexmetal (Polska) Pośredni wpływ na kształtowanie się nowych 
wartości i norm zachowań menedżerów   
i pracowników poprzez wprowadzanie sforma-
lizowanych systemów raportowania, standardy 
korporacyjne, metody zarządzania oraz praktyki 
menedżerskie oparte na silnej orientacji bizne-
sowej i nastawieniu na klienta.

Źródło: opracowanie na podstawie wyników własnych badań empirycznych

Holding 3M, jako nowy właściciel przedsiębiorstwa Viscoplast S.A., wprowadził ce-
lowo nowe, własne normy zachowań i postaw pracowniczych w „sposób administracyj-
ny”. Taki sposób transformacji kulturowej wynikał z dwóch przyczyn. Po pierwsze, był 
on częścią szerszej zmiany polegającej na podjęciu próby standaryzacji (ujednolicenia) 
wartości i norm kulturowych we wszystkich spółkach zależnych tego holdingu, zloka-
lizowanych w  różnych krajach. Po drugie, bezpośrednie wspomaganie zmian wywoły-
wanych przez transformację właścicielską poprzez elementy kultury organizacyjnej sta-
nowi jeden ze „standardów” przejmowania innych przedsiębiorstw przez tę korporację 
oraz „kulturowego dopasowywania” jej podmiotów zależnych do kultury korporacyjnej. 
Takie podejście nowego właściciela nie wywołało oporów pracowników i menedżerów, 
ze względu na uniwersalny charakter tych nowych wartości i norm oraz ich zgodność 
z dotychczas obowiązującymi w sposób nieformalny w Viscoplaście S.A. normami i war-
tościami kulturowymi. Ich rodowód sięga czasów Mc Knighta, założyciela koncernu 
3M, a sprowadzają się one do sześciu kluczowych wartości3: podejmowania przez pra-
codawcę wysiłków dla zaspokojenia wymagań klientów w celu uzyskania ich szacunku 
i  zaufania, promowania najlepszych osiągnięć i  pełnego zaangażowania pracowników, 
zachęcania do pracy zespołowej, szacunku i zaufania dla człowieka i  jego indywidual-

3 Zob.: http://www.3m.pl/i 1_ak.39.html 
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ności, nagradzania elastyczności i  innowacyjności, prowadzenia działalności opartej na 
bezwarunkowej uczciwości.

Elementem szeroko pojmowanej funkcji personalnej, wspomagającym upowszech-
nienie tych wartości w strukturze organizacyjnej omawianego przedsiębiorstwa oraz ich 
utrwalenie w świadomości pracowników i kadry kierowniczej, stały się działania zorien-
towane na wzmocnienie komunikacji wewnątrzorganizacyjnej oraz wewnętrznego pu-
blic relations. Weryfikatorem skuteczności utrwalenia tych nowych wartości przez per-
sonel i  zarazem sprawdzianem ich przestrzegania przez kadrę menedżerską stało się 
wdrożenie systemu monitorowania nastrojów. Polegało ono na zaadaptowaniu takiego 
„kulturowego systemu operacyjnego”, funkcjonującego od kilku lat jako „standardowe” 
rozwiązanie organizacyjne w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi 3M, do warunków 
społeczno-organizacyjnych, występujących w Viscoplast S.A. Badanie opinii pracowni-
czej w ramach tego systemu polega na cyklicznym rozprowadzaniu raz do roku, wśród 
wszystkich pracowników, rozbudowanego, dobrowolnie i  anonimowo wypełnianego 
kwestionariusza ankiety. Warto podkreślić, że ta ankieta, której zwrotność w omawia-
nym przedsiębiorstwie w pierwszej edycji wynosiła 80%, oprócz pytań o  zadowolenie 
z pracy, ocenę systemu motywacyjnego, ocenę stosunków międzyludzkich występujących 
w miejscu pracy itp., zawiera także bezpośrednie pytania podwładnych o ocenę pozio-
mu (stopnia) przestrzegania przez ich przełożonych wprowadzonych, nowych wartości 
i norm kulturowych.

Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o., podobnie jak Viscoplast 3M S.A., sta-
nowi przykład przedsiębiorstwa, które po przejęciu i włączeniu w struktury korporacyj-
ne nowego właściciela stało się areną dopasowywania własnej kultury organizacyjnej do 
kultury korporacyjnej. Dopasowanie to polegało na wprowadzeniu do tkanki społeczno-
-organizacyjnej przedsiębiorstwa prowadzonego przez wrocławską spółkę kluczowych 
wartości występujących w skali globalnej w korporacji Bombardiera.

W Browarze Piastowskim S.A. do opracowania nowego „zestawu” wartości, symboli 
i rytuałów, opartego częściowo na dotychczasowych elementach kultury organizacyjnej, 
zakontraktowano zewnętrzną firmę konsultingową, wskazaną przez menedżera perso-
nalnego korporacji Carlsberga. W tym wypadku zwraca uwagę fakt poszanowania do-
tychczasowych, utrwalonych wartości i artefaktów przez nowego właściciela. Jak wynika 
z przeprowadzonych badań, był to zamysł celowy. Wynikał on z nabytych wcześniej przez 
tego inwestora doświadczeń w zakresie transformacji kultury, dokonywanych w trakcie 
przeprowadzania przez niego innych międzynarodowych przejęć.

W Banku Zachodnim WBK S.A. nowe normy zachowań zostały upowszechnione 
za pomocą systemu komunikacji wewnętrznej, ale podobnie jak przed przejęciem i fu-
zją, nie zostały one sformalizowane. Przejawy przestrzegania tych norm są dostrzegalne 
obecnie w zachowaniach pracowników oddziałów bankowych, bazujących na standar-
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dach obsługi klienta, zasadach profesjonalnej sprzedaży, regule transparentności działań 
(zasada „otwartych drzwi”) oraz nagłaśnianiu pozytywnych przykładów zachowań w re-
lacjach z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Zostały one również wykorzystane 
wcześniej do zarządzania zmianami podczas przejmowania tego banku przez irlandz-
kiego inwestora Allied Irish Bank (AIB), a następnie w trakcie fuzji z Wielkopolskim 
Bankiem Kredytowym S.A. Na kształtowanie „nowej kultury organizacyjnej” Banku 
Zachodniego WBK S.A. wpływ wywarły także negatywne przypadki zachowań i postaw 
kierownictwa (w tym ekspatriantów – przedstawicieli AIB) oraz pracowników.

Przedstawione powyżej oraz opisywane przez innych badaczy przykłady zmian wła-
ścicielskich wskazują, że wpływ lub ingerencja nowych właścicieli w kulturę organizacyj-
ną przejmowanych przedsiębiorstw z reguły zaznacza się w fazie poakwizycyjnej. Rzadko 
lub wcale nie obserwuje się w praktyce podejmowania działań w sferze kultury organi-
zacyjnej we wcześniejszych fazach przejęcia lub fuzji, tj. fazie przedakwizycyjnej, oraz 
w fazie wdrożeniowej (realizacji transakcji). Wydaje się, że dokładna identyfikacja kultur 
organizacyjnych potencjalnych nabywców lub partnerów fuzji w  trakcie due dilligence 
oraz kompleksowe rozpoznanie własnej kultury organizacyjnej przez przedsiębiorstwo 
nabywane lub przedsiębiorstwo inicjujące połączenie z  innym podmiotem gospodar-
czym stanowiłyby dobre przygotowanie się do potencjalnej transformacji kulturowej, 
dokonywanej zazwyczaj już po formalnie dokonanej transakcji. Takie przygotowanie 
pozwoliłoby niewątpliwie złagodzić społeczne i  organizacyjne skutki przyszłej zmiany 
kultury organizacyjnej.

Możemy zatem mówić tutaj o wpływie kulturowym podmiotu dominującego na za-
graniczne podmioty zależne, a w niektórych wypadkach, nawet o inicjowaniu i przepro-
wadzaniu przez niego transformacji kulturowej wewnątrz własnej struktury korporacyj-
nej.

Przeprowadzone badania oraz osobiste doświadczenia zawodowe autora4 wskazują 
na Grupę LUKAS jako przykład zgrupowania przedsiębiorstw, które na kilka lat przed 
przejęciem przez zagranicznego branżowego inwestora korporacyjnego dokonało pełne-
go rozpoznania własnej kultury organizacyjnej w momencie, w którym ta kultura zaczęła 
być postrzegana przez zarząd jako silna bariera dla dynamicznie rozwijającego się LU-
KAS Banku S.A. Po przejęciu Grupy LUKAS przez Credit Agricole nastąpiło zderzenie 
„kultury bankowej” z „kulturą handlową” już w po pierwszych miesiącach funkcjono-
wania banku w warunkach nowego właściciela oraz pogłębienie procesów „korporaty-

4 W latach 1999-2002 autor pracował na stanowisku dyrektora Departamentu d.s. Zarządza-
nia Personelem Grupy LUKAS, uczestnicząc aktywnie w budowaniu od podstaw LUKAS Banku 
S.A. w sferze personalnej i organizacyjnej oraz biorąc udział w procesie jego przejmowania przez 
Credit Agricole z Francji. 
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zacji” kultury w tej organizacji. Nowy korporacyjny właściciel wprowadził wiele regulacji 
wewnętrznych, typowych dla dużych, zbiurokratyzowanych instytucji. Zwiększyły one 
poziom formalizacji procesów zarządczych oraz działań biznesowych, co doprowadziło 
do wyraźnego zmniejszenia dotychczasowej dynamiki oraz elastyczności tego przedsię-
biorstwa, które stanowiły do tej pory klucz do jego sukcesu na rynku usług finansowych 
w Polsce.

W dziewięciu badanych przedsiębiorstwach, wymienionych w tab. 1, mieliśmy do 
czynienia, jak to już zostało wcześniej zaznaczone, z przejęciami międzynarodowymi. 
Przedsiębiorstwa te, jeśli przyjąć definicję D. D’Souzy [1991, s. 22-30], trudno uznać 
za organizacje wielokulturowe. Bowiem, według wymienionego autora, organizacje 
wielokulturowe charakteryzuje wysoki poziom różnorodności i są one zdolne do czer-
pania w pełnym zakresie korzyści z niej płynących. Nie muszą także rozstrzygać wielu 
problemów związanych z  tą różnorodnością. Ale konieczność rozwiązania problemów 
związanych z  asymilacją ekspatriantów w  tych przedsiębiorstwach wymagała nowych 
umiejętności interpersonalnych u polskich menedżerów, które pozwoliły im skutecznie 
„stawić czoło” owej różnorodności [Trompenaars, Hampden-Turner, 2002, s. 215-249]. 
Problemy asymilacji ekspatriantów w przedsiębiorstwach objętych badaniami, które po 
przejęciu i włączeniu ich w struktury korporacyjne nowych właścicieli funkcjonują jako 
podmioty zależne, stanowią przedmiot rozważań w następnym w następnym punkcie.

Personalne problemy w międzynarodowych grupach kapitałowych 
– treść, skutki i sposoby ich rozwiązywania w badanych 
przedsiębiorstwach

Do najczęściej występujących problemów personalnych w międzynarodowych grupach 
kapitałowych należą: problemy z asymilacją ekspatriantów, „cynizm korporacyjny”, zja-
wisko wielowładztwa, strach przed utratą pracy oraz stres menedżerów i pracowników 
wynikający także z wielokulturowego charakteru ich środowiska pracy. Charakter, prze-
jawy i  skutki występowania oraz sposoby ich rozwiązywania były przedmiotem badań 
empirycznych przeprowadzonych przez autora niniejszej opracowania. Ich rezultaty zo-
staną przedstawione w trakcie analizy wymienionych wyżej problemów.

Problemy związane z asymilacją ekspatriantów należą do specyficznych, charakte-
rystycznych dla międzynarodowych grup kapitałowych. Wynikają one z  różnorodnych 
przyczyn zewnętrznych, leżących po stronie nowego miejsca zatrudnienia przedstawi-
ciela spółki nadrzędnej w  zagranicznej spółce zależnej oraz przyczyn wewnętrznych 
związanych z poziomem jego profesjonalizmu i cechami osobowości. Źródło przyczyn 
zewnętrznych stanowią różnice w sferze: kultur narodowych kraju pochodzenia i kraju 
goszczącego oraz kultur organizacyjnych, organizacji pracy, standardów zarządzania, in-
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frastruktury informatycznej, infrastruktury telekomunikacyjnej, kompetencji menedże-
rów i specjalistów, występujące pomiędzy przedsiębiorstwami prowadzonymi przez spół-
kę – matkę i spółkę – córkę. Istotną rolę odgrywają tutaj płacowe i pozapłacowe warunki 
zatrudnienia oferowane ekspatriantowi przez nowego pracodawcę oraz perspektywa 
dalszej kariery zawodowej w korporacji, po wygaśnięciu jego kontraktu w zagranicznej 
jednostce organizacyjnej. Źródłem przyczyn wewnętrznych natomiast jest przygotowanie 
fachowe oraz sfera intelektualna i emocjonalna ekspatrianta, wyznaczające granice jego 
możliwości adaptacyjnych. Nie bez znaczenia pozostaje tutaj także poziom motywacji do 
budowania korzystnych relacji interpersonalnych w nowym środowisku pracy.

W ośmiu, spośród dziewięciu badanych, przedsiębiorstwach wystąpił problem trud-
ności z asymilacją ekspatriantów, zatrudnionych przez centrale zagranicznych korporacji, 
w ich spółkach zależnych zlokalizowanych w Polsce5. W pięciu przedsiębiorstwach był 
on silnie, a w trzech słabiej „odczuwany” przez polskich menedżerów, współpracujących 
bezpośrednio ze swoimi zagranicznymi „dublerami”. Wyniki badań pozwoliły zidenty-
fikować różnorodne przyczyny, przejawy i  skutki omawianego problemu. Zostały one 
przedstawione w tab. 2. Problemy te, zidentyfikowane w trakcie badań empirycznych, 
stały się przedmiotem szczególnej troski dyrektorów personalnych podmiotów zależ-
nych. Podejmowali oni różnorodne działania zmierzające do znalezienia optymalnych 
rozwiązań tych problemów, w  sposób w  pełni satysfakcjonujący zagranicznych mene-
dżerów. Takie podejście wynikało z chęci zyskania przez nich uznania w oczach nowych 
przełożonych, a w konsekwencji pozytywnej oceny swojej pracy. Podyktowane było rów-
nież obawą przed utratą stanowiska. W pięciu przypadkach, jak wynika z deklaracji an-
kietowanych menedżerów, motywem skłaniającym ich do takich zachowań było poczucie 
obowiązku niedopuszczenia do trwałego, antagonistycznego podziału na „my” i „oni”, 
który uniemożliwiałby harmonijną współpracę między ekspatriantami a rodzimą kadrą 
menedżerską i specjalistyczną

Zjawisko „cynizmu korporacyjnego”, charakterystyczne dla procesów integracji 
społecznej w organizacjach gospodarczych, występuje również w relacjach władzy oraz 
stosunkach społecznych zachodzących w  strukturach organizacyjnych podmiotów za-
leżnych w  międzynarodowych grupach kapitałowych. Polega ono z  jednej strony na 
nadmiernym wykorzystywaniu przez kadrę kierowniczą manipulacji [Winn, 2000], 
nagradzaniu ludzi bezkompromisowych, zdolnych za cenę awansu do pozbywania się 
wielu „niewygodnych” współpracowników, z  drugiej zaś na publicznym deklarowaniu 

5 Wymienione przedsiębiorstwa były objęte badaniami w I etapie tego programu (Browar 
Piastowski S.A. we Wrocławiu po dwóch latach po przejęciu przez korporację Carlsberg został 
zlikwidowany). Funkcjonują one jako podmioty zależne zagranicznych korporacji, zlokalizowane 
na Dolnym Śląsku.
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przez nich przestrzegania zasad sprawiedliwego, podmiotowego traktowania podległych 
pracowników oraz profesjonalnego rozwiązywania ich problemów. Takie postawy rodzą 
niebezpieczeństwo upowszechnienia się zachowań pracowniczych wobec przełożonych 
i współpracowników opartych na fałszu, dwulicowości i bezwzględności.

Tabela 2. Przyczyny, przejawy i skutki trudności asymilacji ekspatriantów 
w badanych przedsiębiorstwach

treść problemu przyczyna przejawy skutki
trudności we wzajem-
nym „docieraniu się” 
polskich menedżerów       
i ekspatriantów

słabe opanowanie 
języka angielskiego 
przez polskich mene-
dżerów

problemy      z komu-
nikacją wynikające 
z bariery językowej

rozwarstwienie wśród 
rodzimej kadry 
kierowniczej na tle 
znajomości języka 
angielskiego 

postawy władczości 
demonstrowane przez 
ekspatriantów

brak profesjonalnego 
przygotowania do 
pracy  w strukturach 
korporacji międzyna-
rodowej 

przejawy cynizmu     
w zachowaniach    
i postawach wobec 
polskich menedżerów

podział na „my” 
(lepsi) i „oni” (gorsi), 
poczucie niedowar-
tościowania wśród 
polskich menedżerów 

konflikty personalne niski poziom kompe-
tencji zawodowych 
polskiej kadry kierow-
niczej

odmienne podejścia 
do standardów pracy, 
priorytetów bizneso-
wych itp.

powstawanie ognisk 
zapalnych w miejscu 
pracy, docelowo 
wzrost potencjału 
kompetencyjnego 
firmy 

„twarde” decyzje 
personalne 

niska ocena kompe-
tencji polskich mene-
dżerów dokonywana 
przez ekspatriantów

zwolnienia z pracy 
polskich członków 
zarządu i dyrektorów

natężenie obaw, leku, 
a nawet strachu wśród 
pozostałych mene-
dżerów

dysonans między 
zachowaniami i posta-
wami ekspatriantów      
a deklarowanym przez 
nich przestrzeganiem 
zasad organizacyjnych

brak należytej kon-
troli przez centralę 
korporacji, kosztów 
osobowych spółki 
zależnej, w tym 
wydatków związanych  
z zatrudnieniem w niej 
ekspatriantów

ekstremalnie wysoki 
poziom kosztów 
generowanych przez 
ekspatriantów (luk-
susowe domy, drogie 
samochody służbowe)

utrata autorytetu 
wśród pracowni-
ków i menedżerów 
podmiotu zależnego, 
poczucie „bycia gor-
szymi”

problemy rodzinne 
i pozazawodowe 
ekspatriantów

brak kwalifikacji 
współmałżonków, 
połączony z ich ocze-
kiwaniami wysokich 
zarobków oraz wy-
sokimi wymaganiami 
odnośnie do poziomu 
kształcenia  w Polsce 

trudności
ze znalezieniem 
odpowiedniej pracy 
dla współmałżonków 
i szkoły dla dzieci 
ekspatriantów

przenoszenie frustracji 
wynikających z proble-
mów rodzinnych do 
pracy, przejęcie przez 
polskich menedżerów 
personalnych obo-
wiązku rozwiązania 
tych trudności 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych
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Wyniki badań wskazują na cztery przypadki „cynizmu korporacyjnego”, okazywa-
nego przez polskich menedżerów wobec własnych podwładnych. Jego przejawem było 
promowanie „silnych i bezkompromisowych osobowości” przy zatrudnianiu kandydatów 
z zewnątrz do przeprowadzania „porządków kadrowych” w firmie, przy jednoczesnym 
szerokim komunikowaniu własnej gotowości do podmiotowego („humanitarnego”), 
sprawiedliwego rozstrzygania spraw personalnych. Takie zachowanie zyskiwało cichą 
zgodę kluczowych ekspatriantów, zainteresowanych realizacją celów i  zadań finanso-
wych bez względu na koszty społeczne. Dotyczyło to zwłaszcza tych przedsiębiorstw, 
w których na mocy unii personalnej stanowiska prezesów lub wiceprezesów zarządu i dy-
rektorów generalnych zajmowali menedżerowie, reprezentujący skrajnie autokratyczny 
styl zarządzania (Kogeneracja S.A.), preferujący sformalizowane podejście do podejmo-
wania decyzji i działań oraz sposobów raportowania (Kogeneracja S.A., Viscoplast 3M 
S.A., Polifarb Cieszyn-Wrocław S.A. i Bank Zachodni WBK S.A.). Konsekwencją takich 
decyzji był również wzrost poziomu biurokracji w wymienionych przedsiębiorstwach.

Zjawisko wielowładztwa stanowi jeden z problemów personalnych, występujących 
w międzynarodowych grupach kapitałowych w  ich zagranicznych podmiotach podpo-
rządkowanych. Polega ono na wielokrotnym podporządkowaniu określonego menedże-
ra zatrudnionego w spółce zależnej bezpośredniemu przełożonemu na poziomie tej spół-
ki oraz przełożonym funkcjonalnym (branżowym), zlokalizowanym na poziomie kraju 
goszczącego, dywizji korporacji (poziom kontynentalny) oraz centrali korporacji.

Zjawisko wielowładztwa w przedsiębiorstwach objętych badaniami zostało rozpo-
znane na przykładzie menedżerów personalnych. W trakcie przeprowadzonych z nimi 
wywiadów udało się ustalić, że we wszystkich dziewięciu przedsiębiorstwach zostali oni 
„potrójnie” podporządkowani: w zatrudniających ich spółkach prezesowi lub wicepre-
zesowi zarządu oraz menedżerowi personalnemu w spółce nadrzędnej na poziomie kra-
jowym i menedżerowi HR całej korporacji (poziom centrali). Skutkiem takiego rozwią-
zania korporacyjnego jest zmiana struktury czasu pracy oraz zmiana dotychczasowej ich 
postawy i zachowań organizacyjnych. Coraz mniej czasu poświęcają oni na bezpośrednie 
kontakty ze swoimi podwładnymi i współpracownikami, koncentrując swój wysiłek na 
„równoległym” wykreowaniu własnego, pozytywnego wizerunku w  oczach wszystkich 
przełożonych i  legitymizowaniu własnej przydatności w  organizacji. Zjawisko wielo-
władztwa prowadzi do upowszechnienia się swoistej „dyplomacji korporacyjnej”, w któ-
rej priorytetem staje się odpowiednie raportowanie i skuteczne kreowanie pozytywnego, 
własnego wizerunku. Zyskuje ono prymat nad klasycznie pojmowaną pracą kierowniczą 
związaną z wypełnianiem funkcji zarządzania i ról menedżerskich, jak również nad zada-
niami merytorycznymi, wchodzącymi w zakres obowiązków danego menedżera.

Jednym z poważnych problemów o charakterze psychospołecznym, występującym 
także w  międzynarodowych grupach kapitałowych, jest strach pracowników i  mene-
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dżerów przed utratą pracy z tytułu redukcji zatrudnienia lub degradacji stanowiskowej 
oraz wynikającymi dla nich z tego tytułu konsekwencjami ekonomicznymi i życiowymi. 
Można go porównać z problemem znalezienia skutecznego sposobu ograniczenia ne-
gatywnych nastrojów pracowniczych, przejawiających się w postaci niepokojów, lęków 
i  obaw, które także często towarzyszą decyzjom i  działaniom podejmowanym w  pro-
cesach przejęć lub fuzji. Strach przed zmianą właściciela, określany w  literaturze jako 
„syndrom obawy najgorszego” [Cartwright, 2001, s. 53], występuje ze szczególnym na-
sileniem w fazie przygotowania zmiany właścicielskiej. Obawy o zachowanie pracy oraz 
utrzymanie dotychczasowego statusu zawodowego już po zmianie właściciela towarzyszą 
wielu menedżerom i  pracownikom przejmowanych lub łączących się przedsiębiorstw, 
praktycznie aż do zakończenia procesu integracji. Ich skutkiem jest narastanie stresu, 
prowadzącego do frustracji, apatii, obniżenia morale i spadek wydajności pracy [Berrid-
ge, Cooper, Highley-Marchington, 1997; Cartwright, Hudson, 2000].

Redukcja zatrudnienia i jej skutki stanowią w praktyce funkcjonowania międzynaro-
dowych grup kapitałowych „bolesny” problem społeczny, a zarazem i duże wyzwanie dla 
służb personalnych, zarówno w centrali, jak i organizacyjnych jednostkach podporząd-
kowanych. Są one często zmuszone do znalezienia swoistego „złotego środka” pomiędzy 
potrzebami spółki zależnej wynikającymi z jej potrzeb biznesowych oraz ze strategii całej 
korporacji a koniecznością zaoferowania pomocy zwalnianym pracownikom oraz udzie-
lenia psychologicznego wsparcia pracownikom, którzy pozostają w  przedsiębiorstwie. 
Przyczyną redukcji zatrudnienia są najczęściej względy ekonomiczne oraz zmiany or-
ganizacyjne. Są one także bezpośrednim skutkiem decyzji władz korporacji lub zarządu 
spółki zależnej o zwolnieniu części załogi, podyktowanych chęcią szybkiego obniżenia 
kosztów działalności poprzez redukcję kosztów osobowych6. Zjawisko strachu przed 
redukcją stanu zatrudnienia i  zmian w  jego strukturze wystąpiło we wszystkich bada-
nych przedsiębiorstwach, chociaż, co należy podkreślić, miało ono zróżnicowany prze-
bieg i różną skalę. Redukcje zatrudnienia w tych przedsiębiorstwach były konsekwencją 
kontynuacji rozpoczętych znacznie wcześniej działań restrukturyzacyjnych, mających 
na celu dostosowanie przedsiębiorstw państwowych do warunków gospodarki rynko-
wej, jak również skutkiem zmiany właścicielskiej, prowadzącej m.in. do wyeliminowania 
z nich funkcji organicznych, takich jak zarządzanie strategiczne, zarządzanie finansami 
czy marketing. Przykładem przedsiębiorstwa, w grupie podmiotów objętych badaniami 
jest Bank Zachodni WBK S.A., w  którym dokonano zwolnień grupowych na skutek 

6 Przykłady wielu przejęć wskazują, że jest to powszechnie wybierany kierunek redukcji kosz-
tów funkcjonowania jako podmioty zależne, przejętych przedsiębiorstw, zob.: [Makowski, 2000, 
s. 211-236].

HRM(ZZL) 6-2012pl_Zajac_Cz_71-87



84 Komunikaty z badań

zdublowania się większości funkcji podstawowych i pomocniczych po przeprowadzonej 
fuzji Banku Zachodniego S.A. oraz Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A. W tym 
wypadku zwolnieniami objęci zostali przede wszystkim menedżerowie i  pracownicy 
Banku Zachodniego, z uwagi na uprzywilejowaną pozycję Wielkopolskiego Banku Kre-
dytowego, wynikającą ze znacznie dłuższego funkcjonowania w strukturach korporacji 
AIB. Odejścia wielu pracowników w badanych przedsiębiorstwach na skutek redukcji 
doprowadziły do powstania napięć społecznych. Wyzwoliły również silne negatywne 
emocje, wynikające z obaw o przyszłość tych pracowników, którzy pozostali w banku. 
Taka sytuacja przysporzyła menedżerom personalnym wiele dodatkowych obowiązków 
wynikających z  komunikowania i  informowania, przygotowania i  organizacji szkoleń, 
wspierających przekwalifikowanie pracowników i  menedżerów liniowych. Dostarczyła 
im również wielu nowych, pracochłonnych zadań związanych ze spiętrzeniem się do-
datkowych czynności administracyjnych z zakresu obsługi kadrowej i płacowej, takich 
jak przygotowanie wypowiedzeń umów o pracę, wypowiedzeń zmieniających warunki 
zatrudnienia i płacy, świadectw pracy itp.

Stwierdzona w toku prowadzonych badań skala korzystania przez zwalnianych pra-
cowników z wymienionych form pomocy była niewielka w stosunku do ogólnej liczby 
osób odchodzących z pracy. Jako przyczynę, ankietowani dyrektorzy personalni bada-
nych spółek, wskazywali małe przekonanie pracowników co do skuteczności takich form 
pomocy w znalezieniu pracy, wynikające z braku tradycji oraz pozytywnych doświadczeń 
w  tym zakresie. Może to także świadczyć o  niskiej skuteczności działań podejmowa-
nych przez tych menedżerów i kierowanych przez nich służb, na rzecz upowszechnie-
nia outplacementu oraz słabym wewnętrznym public relations takiej formy pomocy dla 
pracowników, którzy utracili pracę na skutek redukcji zatrudnienia. Zestawienie tych 
wyników z wynikami badań innych autorów, które wskazują coraz częściej na outpla-
cement jako sposób amortyzowania konsekwencji redukcji zatrudnienia, rodzi pytanie 
o ewentualne inne motywy takich zachowań pracodawców i pracowników w analizowa-
nych przedsiębiorstwach. Autorzy ci bowiem traktują outplacement jako zaprogramowa-
ną pomoc, umożliwiającą przedsiębiorstwu dokonującemu zwolnień pracowników na 
większą skalę uzyskanie znacznych korzyści kosztowych w okresie dłuższym niż rok (cel 
finansowy), przy jednoczesnym złagodzeniu bolesnych dla pracowników skutków zwol-
nień, a zwłaszcza zwolnień grupowych (cel społeczny), oraz zachowaniu pozytywnego 
wizerunku profesjonalnego pracodawcy (cel marketingowy)7.

7 Badania takie w Polsce prowadzone były m.in. przez M.Gabletę i E. Karmallę, a wyniki tych 
badań zostały zamieszczone: [Gableta, Karmalla, 1999, s. 264-266].
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Wyniki badań empirycznych oraz literatura przedmiotu wskazują również na pozy-
tywne, poza obniżeniem kosztów osobowych, skutki redukcji zatrudnienia dla pracodaw-
ców. Wynikają one ze wzrostu wydajności pracy zespołowej i indywidualnej, osiąganego 
poprzez efektywne wykorzystanie czasu pracy, wzrostu dyscypliny pracy oraz lepszej or-
ganizacji pracy. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że wzrost wydajności pracy, o którym 
tutaj mowa, ma charakter krótkookresowy. Wynika on ze strachu pracowników przed 
utratą pracy (efekt zastraszenia). Taki mechanizm zwiększania efektywności w dłuższym 
okresie jest niemożliwy, ponieważ psychoza strachu przeradza się w bierne wyczekiwanie 
(„kiedy ja będę następnym zwolnionym?”). W praktyce prowadzi on do alienacji, wypa-
lenia zawodowego oraz dobrowolnych odejść pracowników do pracy w  innych przed-
siębiorstwach. Jego konsekwencją jest także ukryty opór oraz pogorszenie budowanych 
przez wiele lat „zdrowych” relacji interpersonalnych, zwłaszcza pomiędzy przełożonymi 
a podwładnymi, które tworzą podłoże dla „zdrowych” kontraktów psychologicznych.

Strach przed utratą pracy wynikający z redukcji zatrudnienia oraz pozostałe, przed-
stawione wyżej, personalne problemy występujące w sferze zarządzania zasobami ludz-
kimi międzynarodowych grup kapitałowych stanowią źródła stresu dla ich pracowników 
i  menedżerów. Skuteczne zarządzanie ludźmi wymaga od menedżerów personalnych 
umiejętności budowania systemów profilaktyki antystresowej, zawierających mechani-
zmy wspierania kadry kierowniczej i pracowników w trudnych sytuacjach zawodowych 
[Whetten, Cameron, Woods, 1996, s. 90-92]8. Takie podejście jest bardziej korzystne niż 
późniejsze interwencje antystresowe, zorientowane na zapobieganie kosztownym skut-
kom stresu. Mogą i powinni oni podejmować również takie działania, jak: optymalizo-
wanie treści, zakresu zadań i odpowiedzialności, wzmacnianie partycypacji pracowników 
w realizacji celów, jasne formułowanie zadań oraz ustalanie realistycznych terminów ich 
wykonania, podnoszenie kultury organizacyjnej poprzez pozytywny przykład osobisty 
oraz upowszechnianie pożądanych wartości kulturowych, rozwijanie kompetencji zawo-
dowych pracowników i menedżerów oraz prawidłowe kształtowanie struktur organiza-
cyjnych [Sajkiewicz, Sajkiewicz, 2002, s. 31; Borucki, Gdańsk, 1998].

Zakończenie

Wśród społecznych problemów występujących w międzynarodowych grupach kapitało-
wych ważne miejsce zajmują problemy kulturowe personalne. Wyniki badań empirycz-
nych wskazują na problemy z  asymilacją ekspatriantów, szok kulturowy, „cynizm kor-

8 Praktyczne wskazówki unikania stresu przez menedżerów proponuje M. Cenin [1994, 
s. 157].
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poracyjny”, zjawisko wielowładztwa, strach przed utratą pracy oraz stres menedżerów 
i pracowników wynikający także z wielokulturowego charakteru ich środowiska pracy, 
jako najczęściej występujące tego rodzaju problemy w  praktyce gospodarczej. Prawi-
dłowe rozpoznanie tego rodzaju problemów oraz trafna diagnoza i prawidłowe ich roz-
wiązanie zależą w dużej mierze od skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi. Istotne 
znaczenie odgrywa tu także fachowość i doświadczenie menedżerów najniższego i śred-
niego szczebla zarządzania, wypełniających funkcje zarządzania i role kierownicze w od-
niesieniu do swoich podwładnych. W sytuacjach, w których nie są oni w stanie samo-
dzielnie rozwiązać trudnych i złożonych problemów interpersonalnych, występujących 
w kierowanych przez nich zespołach pracowniczych, powinni korzystać z pomocy mene-
dżerów oraz specjalistów personalnych. Umiejętność trafnej diagnozy wymienionych wy-
żej problemów kulturowych i personalnych problemów w międzynarodowych grupach 
kapitałowych stwarza podstawę skutecznego ich rozwiązywania. Jest to jeden z najważ-
niejszych celów zarządzania zasobami ludzkimi. Stanowi zarazem trudne wyzwanie dla 
menedżerów personalnych, odpowiedzialnych za realizację funkcji personalnej w skali 
całej grupy kapitałowej oraz na poziomie jej podmiotów zależnych.
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Cultural and Personnel Problems in the Management of Human  Resources 
in International Capital Groups in Light of Empirical Research

Summary
This study analyzes and assesses the content, character, and effects of cultural and per-
sonnel problems accompanying the management of human resources in international 
capital groups. These problems have been identified over the course of empirical studies 
conducted by this paper’s author on the subsidiaries of major global corporations oper-
ating in Poland. These problems encompass questions of the assimilation of expatriates, 
culture shock, “corporate cynicism,” the phenomenon of polyarchy, fear of job loss, and 
stress on the part of managers and workers stemming from the multicultural character 
of their work environment. Also presented are ways of solving the analyzed problems 
within the framework of human resource management in the investigated economic 
organizations.
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