
Rozdział 7

ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM W PROCESIE
INTEGRACJI PRZEDSIĘBIORSTW PO POŁĄCZENIU

Anna Dyląg, Jerzy Rosiński

Wprowadzenie

Zdecydowana większość zmian organizacyjnych jest wprowadzana w oczekiwaniu
pozytywnych efektów dla firmy i jej otoczenia – ta sama zależność dotyczy zmian
powstałych w efekcie fuzji i przejęć. Żadna organizacja nie podejmie z własnej woli
zmiany w kierunku gorszej sytuacji. Jednakże zmiany, jakimi są połączenia przedsię-
biorstw, generują nie tylko zyski, ale także koszty. Do podstawowych kosztów po stro-
nie osób pracujących w organizacji należy zaliczyć negatywne skutki nasilonego
i przewlekłego stresu oraz zwiększonej liczby konfliktów. W niniejszym rozdziale
omówione zostaną obydwa podstawowe „koszty ludzkie” fuzji, jakimi są konflikty
i negatywne skutki silnego i przewlekłego oddziaływania stresu.

Pojęcie konfliktu

Definiując konflikt w sposób najbardziej uniwersalny, można stwierdzić, że jest to nie-
zgodność, sprzeczność tendencji, poglądów, interesów207. W psychologii rozróżniamy:

● konflikty intrapersonalne (wewnętrzne, indywidualne) rozgrywające się w sferze
psychicznej danej osoby, dotyczące zwykle dylematów decyzyjnych (przyszłych
lub przeszłych),

● konflikty interpersonalne (międzyludzkie) rozgrywające się pomiędzy osobami,
dotyczące kwestii, co do których jedna ze stron nie wyraża akceptacji aktualne-
go stanu,

                                                       
207 Leksykon PWN, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2004.
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● konflikty intergrupowe rozgrywające się pomiędzy grupami (formalnymi lub
nieformalnymi), dotyczące sprzeczności interesów pomiędzy grupami; konflikty
intergrupowe rozwijają się zwykle na bazie konfliktów interpersonalnych208.

Typowy konflikt interpersonalny rozgrywa się w pięciu fazach209:
● Pierwsza faza to okres, kiedy uświadamiamy sobie swój brak akceptacji dotych-

czasowego stanu rzeczy („coś jest nie tak”). W tej fazie pojawiają się drobne
napięcia i występują typowe detektory konfliktu interpersonalnego.

● Druga faza to wzajemna wrogość. Mamy w niej do czynienia z narastającą czę-
stością i intensywnością zarzutów, negatywnych uwag i ocen dotyczących dru-
giej strony.

● Trzecia faza to kulminacja, czyli rozładowanie napięcia. Ta faza ma zwykle cha-
rakter awantury – jest bardzo gwałtowna, krótka i silnie nasycona negatywnymi
emocjami. Taki stan rzeczy powoduje, że trudno jest uzyskać rozsądne, korzyst-
ne dla obu stron rozwiązanie. Z powodu dużego nasilenia emocji strony są za-
mknięte na racjonalną argumentację i skłonne do podejmowania zachowań agre-
sywnych.

● Czwarta faza to wyciszenie – kiedy mija silne napięcie emocjonalne, strony stają
się bardziej otwarte na racjonalne argumenty i poszukiwanie rozwiązań korzyst-
nych dla obu stron.

● Piąta faza to porozumienie. Następuje w niej zrozumienie i zbliżenie stanowisk
obu stron oraz rozpatrywanie sytuacji konfliktowej od strony realizacji choć
części interesów obu stron.

Jeśli konflikt zatrzyma się na fazie trzeciej, mamy wtedy do czynienia z charaktery-
stycznymi zjawiskami:

● strony przechodzą do działań rywalizacyjnych (chcą udowodnić sobie, kto jest
lepszy, lub przyjmują kurs na rozwiązanie konfliktu w formie przegrana – prze-
grana z satysfakcją, że druga strona straciła więcej),

● pojawiają się tzw. konflikty zastępcze (utrzymujące się silne emocje powodują,
że strony szukają rozładowania w sporach o sprawy drugorzędne, niezwiązane
z pierwotnym przedmiotem konfliktu).

Takie zjawiska powodują, że strony coraz bardziej oddalają się od przedmiotu spo-
ru, zaczynają traktować konflikt jako istniejący od zawsze i swoją aktywność zaczy-
nają kierować nie tyle na rozwiązanie sytuacji konfliktowej, ile na zniszczenie drugiej
strony. Oznacza to pojawienie się już nie tyle rywalizacji, ile walki pomiędzy stronami,
nie chodzi w niej o rozwiązanie konfliktu ani o okazanie się lepszym – celem jest
zniszczenie (np. w oczach przyjaciół) drugiej strony.

Aktywność jest skierowana na destrukcję drugiej strony: zniknięcie dawnego part-
nera lub choćby trwałe i nieodwracalne zerwanie relacji, jest postrzegane niekiedy jako
jedyna możliwość rozwiązania konfliktu. Inną charakterystyczną cechą poza elemen-
tami destrukcyjnymi jest niemożność rozwiązania konstruktywnego konfliktu przez
strony własnymi siłami. Często jedyną skuteczną metodą rozwiązania konfliktu jest
w tym wypadku interwencja trzeciej strony, na przykład poprzez mediacje lub arbitraż.

                                                       
208 St. Chełpa, T. Witkowski, Psychologia konfliktów, UNUS, Wrocław 1999, s. 141–142.
209 Ibidem, s. 151–152.
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Najlepiej jest rozwiązywać konflikt, gdy znajduje się w najwcześniejszej fazie,
dlatego należy zwracać uwagę na takie wskaźniki (detektory) konfliktu, jak210:

● unikanie bezpośrednich relacji z drugą stroną,
● zwiększenie się formalizmu we wzajemnych kontaktach,
● nieprzestrzeganie dotychczasowych rytuałów, zasad i ustaleń oraz zwiększona

drażliwość,
● ironiczne traktowanie, złośliwe komentowane niepowodzeń, podkreślanie wza-

jemnych różnic,
● trzymanie się swojego zdania (fiksacja), gwałtowne reakcje w sytuacji kontrar-

gumentacji ze strony partnera,
● przypisywanie drugiej stronie złych intencji, braku dobrej woli, skłonności do

manipulacji i agresji.

Konflikty w sytuacji zmian organizacyjnych

Konflikty i zmiana, jaką tworzą fuzje i przejęcia, są z sobą nierozerwalnie połączone.
Z jednej strony sytuacja fuzji – nawet oczekiwanej – generuje konflikty, z drugiej –
nasilenie się konfliktów może wywoływać proces zmiany. Fuzja zakończona sukcesem
może być uznana za proces rozwiązywania konfliktów211. Mówiąc o konfliktach, ro-
zumiemy je zarówno jako konflikty intrapersonalne, jak i interpersonalne – konflikt
w obu sposobach jego rozumienia jest związany z sytuacją fuzji.

Mimo że współcześnie uznajemy konflikty za naturalne zjawisko mogące się poja-
wić w sytuacji, gdy osoby komunikują się z sobą, w sytuacji zmiany często spotykamy
się z negatywnymi określeniami (np. awanturnicy, krytykanci) opisującymi osoby,
które wykazują opór wobec zmian i krytykują samą ideę zmiany lub sposób jej wpro-
wadzania.

Konflikty pojawiające się w procesie zmian organizacyjnych związanych z fuzjami
nie są złem, przeciwnie, nieobecność konfliktów wynikających z oporu przed zmiana-
mi może świadczyć o płytkiej i nieefektywnej zmianie – o zmianie, która dotyczy nie-
istotnych aspektów funkcjonowania organizacji. Innymi słowy, organizacja nie może
zmienić się bez doświadczenia konfliktów. Co więcej, między procesami zmiany
i konfliktu istnieje tak silny związek, że niekiedy uznaje się udaną zmianę za tożsamą
z konstruktywnym rozwiązaniem konfliktów212.

Posługując się kategoryzacją Kurta Lewina, opisującą zmianę jako następujące po
sobie fazy: rozmrożenia, wprowadzenia zmiany i ponownego zamrożenia, prześledzi-
my charakterystyczne aspekty procesu zmian związane z konfliktami213:

                                                       
210 Ibidem, s. 150.
211 E.C. Marcus, op.cit., s. 362.
212 Ibidem.
213 Zobacz poprzedni rozdział.
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1. Rozmrożenie – w tej fazie pojawiają się w nieunikniony sposób konflikty we-
wnętrzne oraz interpersonalne związane z oporem przed zmianą. Na tym etapie
występują dwa rodzaje procesów: napięcie pomiędzy siłami sprzyjającymi
zmianie a siłami hamującymi zmianę oraz zjawisko oporu przed zmianą. Siły
sprzyjające zmianie to postawy, motywy i zachowania sprzyjające orientacji ku
nowym celom. Siły hamujące są związane z utrzymaniem dotychczasowego sta-
nu rzeczy.

Aby zmiana była możliwa, musi się pojawić napięcie pomiędzy tymi rodzaja-
mi sił – pojawia się niejednoznaczność, niepewność jutra sprzyjająca rozmrożeniu
dotychczasowych postaw. Rozmrożenie jest możliwe, gdy siły hamujące będą
słabsze niż sprzyjające, co oznacza, że oba rodzaje sił i napięcie pomiędzy nimi są
nieuniknione. Napięcie pomiędzy tym, co znane, bezpieczne, a tym, co nieznane
i nieprzewidywalne, rodzi konflikty na poziomie jednostkowym (decyzje) oraz
interpersonalnym (rozmowy na temat obecnej/przyszłej sytuacji).

Wewnętrzne przekonanie o konieczności zmiany i świadomość stanu pożąda-
nego po zmianie wzrasta zwykle wśród pracowników i kadry zarządzającej stop-
niowo. Dopóki siły sprzyjające nie będą większe niż hamujące, nie będzie możli-
we wprowadzenie trwałej zmiany. W tym stadium powstanie konfliktów jest nie-
uniknione – aby zacząć zmianę, musi powstać negatywnie oceniana rozbieżność
między stanem dotychczasowym a możliwościami w przyszłości.

2. Wprowadzenie zmiany – w tym stadium za podstawowe źródło konfliktów
uznaje się opór wobec zmiany214. Na tym etapie nasilają się bowiem siły hamu-
jące (innymi słowy – opór przed zmianą). Pojawiają się osoby lub grupy okre-
ślane jako „konfliktowe” czy „oporne”. Mogą nasilać się konflikty interperso-
nalne wewnątrz organizacji. Wielu menedżerów uznaje postawy niechętne
zmianie za niechęć wobec siebie, a konflikt pracownicy – wprowadzane zmiany
uznaje za konflikt pomiędzy pracownikami a sobą samym. Przy takiej interpre-
tacji sytuacji łatwo dochodzi do eskalacji konfliktu (każda ze stron chce wygrać
nawet kosztem drugiej lub chociażby mniej stracić) oraz do rozszerzenia jego
zakresu (próby zyskania na sile przez strony powodują, że do sporu są wciągani
przedstawiciele wyższego kierownictwa, związki zawodowe itp.).

Tymczasem sytuację konfliktową warto zinterpretować jako głos w procesie
wprowadzania zmian – tematyka konfliktu wskazuje na obszary ważne dla
zmiany. To, co budzi niechęć i jest źródłem oporu, powinno być tematem reflek-
sji zarządzających zmianą. Temat konfliktu może wskazywać na aspekt funk-
cjonowania organizacji, który powinien być przedmiotem szczególnej uwagi,
rozmów i modyfikacji w trakcie wprowadzania zmiany.

Podejmując temat wskazany przez konflikt, zwiększamy tym samym szanse
na udaną i gruntowną zmianę, unikając natomiast tematu lub stosując rozwiąza-
nia siłowe (np. kary dla opornych pracowników) powodujemy, że zmiana może
być płytka (tylko na poziomie deklaracji wywołanych strachem) i niewystar-
czająca co do zakresu (aspekty ważne dla pracowników znalazły się poza obsza-
rem zmiany). Traktowanie konfliktu jako szansy jest w tym stadium wprowa-

                                                       
214 E.C. Marcus, op.cit., s. 365.
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dzania zmiany szczególnie ważne, gdyż praca z czynnikami wywołującymi opór
powoduje zanik konfliktów oraz ułatwia osiągnięcie stanu pożądanego.

Rozwiązywanie konfliktów może oznaczać pracę z poszczególnymi osobami,
które są „szczególnie oporne”. Osoby takie należy włączyć już w fazę planowania
zmiany – dzięki temu mogą stać się jej zwolennikami i propagatorami. Jeśli przy
planowaniu zmiany i rozmrożeniu nie zaangażowano osób negatywnie nastawio-
nych do zmian, można to jeszcze wykonać podczas wprowadzania zmiany. Warto
na tym etapie zastanowić się nad powodami, które skłaniają te osoby do obrony
dotychczasowego stanu rzeczy. Mogą to być na przykład obawy, że w nowej sytu-
acji osoby te nie będą już mogły prezentować się jako równie profesjonalne, jak
do tej pory; mogą być to także obawy o zmianę zachowania i przewidywalność
podwładnych.
3. Zamrożenie – w tym stadium opór wzbudzać może nie wizja zamiany i kon-

sekwencje jej wprowadzenia, ale działania podejmowane w celu zbadania re-
zultatów zmiany (np. zmian postaw pracowników). Osoby w organizacji
mogą czuć się przemęczone ciągłym testowaniem i sprawdzaniem stanu
faktycznego poprzez zwiększoną częstotliwość raportowania.
Natomiast jeśli we wcześniejszych stadiach zmniejszano, a nie zwalczano

opór, to w stadium zamrożenia mamy do czynienia z trwałym zaangażowaniem
w zmianę i przyjęciem nowych elementów nie tylko na poziomie zewnętrznym
(pod wpływem groźby kary), lecz na poziomie wewnętrznych przekonań,
i uznania tym samym zmiany za własną.

Konflikty w sytuacji łączenia się przedsiębiorstw

W sytuacji konfliktowej wywołanej fuzją czy przejęciem (i w konsekwencji zmianą
w organizacji) wybór taktyk i technik interwencji zależy od poziomu, na jakim chcemy
rozwiązywać konflikt. Upraszczając model tzw. kostki OD klasyfikującej metody in-
terwencji organizacyjnej215, możemy stwierdzić, że w realiach konfliktu skuteczna
interwencja jest możliwa na poziomie:

1) całej organizacji
● korekty na poziomie technologii lub struktury,
● wprowadzenie zarządzania przez cele216,
● planowanie strategiczne zmiany (obejmujące cele, środki, wizję i możliwe

źródła problemów);
2) poszczególnych grup w obrębie organizacji

                                                       
215 E. Masłyk-Musiał, Organizacje w ruchu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 172–180.
216 Narzędzia interwencji na poziomie strategicznym same w sobie mogą stanowić odrębne projekty

wymagające zarządzania zmianą.
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● szkolenie grup pracowniczych w zakresie integracji grup i zwiększenia
otwartości, technik rozwiązywania konfliktów, rozumienia ról w organizacji,
elementów dynamiki i zarządzania zmianą,

● prezentacje wskazujące na wizję i korzyści wynikające ze zmiany,
● warsztaty służące zrozumieniu konieczności zmiany,
● spotkania służące wspólnemu planowaniu zmiany;

3) pojedynczych pracowników w organizacji217

● prowadzenie sondaży i wywiadów oraz komunikowanie ich wyników
i wpływu na podjęte działania,

● wskazywanie na indywidualne korzyści (np. planowanie kariery),
● indywidualne programy rozwojowe skierowane na podnoszenie umiejętności

interpersonalnych (zwłaszcza empatii i rozumienia sytuacji innych osób w or-
ganizacji) lub umiejętności i wiedzy technicznej związanej z wykonywaną
pracą (obecna wiedza, techniki ułatwiające wykonywanie bieżących zadań,
umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów w miejscu
pracy).

Fuzje jako sytuacja zmiany powodują konieczność dodatkowego użycia narzędzi
zorientowanych kulturowo218. W sytuacjach łączenia się firm konieczna być może
interwencja dotycząca nie tylko nauczenia umiejętności zawodowych, ale także uświa-
domienia nowych wartości, przekształcenia norm odnośnie do dopuszczalnych zacho-
wań, postaw pracowników wobec klientów zewnętrznych i wewnętrznych.

Skuteczne przekształcenie opiera się w tym wypadku na technikach wykorzystywa-
nych w odniesieniu do grup – czyli na treningach. Często wykorzystywanym rodzajem
szkoleń jest tutaj budowanie zespołów (team building), jednakże doświadczenie auto-
rów rozdziału wskazuje, że nie można pozostać jedynie przy tej formie. Sam team
building, zwłaszcza skoncentrowany na zajęciach typu outdoor, dostarczy pracowni-
kom sporo wrażeń i wspomnień. Jednakże bez części szkolenia poświęconej głębszej
refleksji nad doświadczeniami oraz aplikacji do sytuacji pracy nie tylko nie zamknie
się cykl uczenia grupy i organizacji, ale również trudno będzie mówić o trwałych
efektach związanych z adaptacją pracowników do sytuacji fuzji. Co więcej, mogą
utrwalić się stereotypy postrzegania pracowników drugiej części firmy jako innych,
obcych i gorszych. Kształtowaniu się i utrwalaniu stereotypów służyć może selektywne
postrzeganie wydarzeń podczas treningu typu team building (np. „nasi” z zespołu wy-
konali zadanie, a „oni” nie chcieli wspinać się po drabince sznurowej).

Zatem w wypadku fuzji optymalnym rozwiązaniem interwencji w sytuacji kryzy-
sowej wydają się działania skierowane najpierw na poziom strategiczny, a następnie na
poziom grupy. W zakresie działań na poziomie grupy warto wykorzystać formy znane
z treningów typu budowanie zespołu, jednakże oprzeć je należy na cyklu uczenia się
D. Kolba219. Takie rozwiązanie zapewnia oprócz doświadczeń także refleksję osobistą,
ramy teoretyczne oraz aplikację na realia firmowe.

                                                       
217 Na przykład jednostek wykazujących największy opór wobec zmian lub liderów opinii.
218 E. Masłyk-Musiał, op.cit., s. 178–179.
219 J. Rosiński, A. Rychlicka, W stronę uczenia przez rozwiązywanie problemów [w:] Dylematy kształ-

cenia menedżerów u progu XXI wieku, red. T. Borkowski, Wydawnictwo Akademickie, Kraków 2001.
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Oprócz działań podejmowanych na poziomie strategicznym, obejmującym całą or-
ganizację, oraz działań skierowanych na poszczególne zespoły, w wypadku fuzji czy
przejęcia często tracimy z pola widzenia plan jednostkowy. Wydaje się to oczywiste –
fuzja jest taką sytuacją, w której plan strategiczny jest najważniejszy, jednakże procesy
zachodzące na poziomie jednostek (pracowników – liderów opinii, osób z grona kadry
kierowniczej) mają silny wpływ na sprawne funkcjonowanie organizacji w trakcie fuzji
i tuż po jej zakończeniu.

Na poziomie jednostkowym wywołanie zmiany związanej z fuzją wiąże się z za-
negowaniem i naruszeniem dotychczasowej równowagi, co może objawiać się kon-
fliktami220:

● wewnętrznymi – dotychczasowy sposób myślenia pracownika na swój temat
staje się nieadekwatny,

● interpersonalnymi – spadek samooceny, lęk, depresja pojawiające się powszech-
nie w fazie rozmrożenia wpływają negatywnie na kształtowanie relacji z innymi
pracownikami.

Konfliktom towarzyszy postawa nieufności wobec przyczyn lub sposobu przepro-
wadzenia połączenia. Częste są także postawy nieufności wobec nowego kierownictwa
lub sposobu zarządzania. Mogą także wystąpić objawy spadku nastroju i tęsknoty za
dobrymi czasami przed fuzją.

Na planie jednostkowym paradoks wdrażania nowości związanych z fuzją polega
na tym, że wywołanie u pracowników lub kadry zarządzającej firmy potrzeby zmian
wiąże się z wywołaniem poczucia niepokoju czy dyskomfortu związanego z obecną
sytuacją w organizacji. Z jednej strony bez wystąpienia negatywnych emocji trudno
jest przeprowadzić zmianę o trwałym charakterze, z drugiej – te same emocje „żywią”
konflikty pomiędzy osobami i powodują nasilenie się konfliktów wewnętrznych. Jed-
nakże jeśli fuzja ma przynieść także zmiany postaw pracowników, należy liczyć się
z wystąpieniem negatywnych emocji. Oczywiście nagrodą za przeprowadzenie udanej
zmiany postaw związanej z fuzją jest zmniejszenie ilości konfliktów w organizacji
i zbudowanie nowych, satysfakcjonujących relacji pomiędzy „nowymi” i „starymi”
osobami w organizacji. Utrwalanie przeprowadzonej z powodzeniem zmiany spowo-
duje także zmniejszenie wewnętrznych napięć i jednoznaczną zmianę postawy w kie-
runku zgodnym z celami wprowadzanej zmiany organizacyjnej. Innymi słowy – inter-
nalizację celów organizacyjnych przez jednostkę.

Stres w sytuacji zmian organizacyjnych

Fuzje i przejęcia to sytuacje, które – jak wszystkie poważniejsze zmiany w życiu czło-
wieka – wymagają konieczności przystosowania się do nowych warunków. Przystoso-
wanie takie można rozpatrywać w kontekście nakładów, tj. działań, które powinny

                                                       
220 E. Masłyk-Musiał, op.cit., s. 60.
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przynieść pozytywne rezultaty, ale mogą spowodować też poważne koszty. Do poten-
cjalnych kosztów zmiany tego typu, jaką są fuzje, można zaliczyć:

● koszty ekonomiczne (zmniejszenie dochodów),
● koszty społeczne (utrata prestiżu, pogorszenie relacji w rodzinie),
● koszty psychologiczne (zachwianie struktury „ja” – „byłem pracownikiem firmy

X, kim jestem teraz?”),
● koszty zdrowotne (pogorszenie stanu zdrowia i samopoczucia).
Z analizy prawidłowości dotyczących zarządzania zmianą wiadomo, że nawet

zmiana pozytywna może być sytuacją trudną, z racji na zaburzenie stanu równowagi
i konieczność sprostania nowym wymogom. Zgodnie z popularną definicją stresu La-
zarusa i Folkman, sytuację można określić jako „stresorodną” wówczas, gdy osoba
odbiera ją jako przekraczającą możliwości poradzenia sobie221.

W klasycznej już, ale ciągle aktualnej skali wydarzeń życiowych Holmesa, reorga-
nizacja przedsiębiorstwa zajmuje wysoką pozycję, prawie 40 punktów w skali 100-
-punktowej (dla porównania utrata pracy to niecałe 60 punktów)222. Oznacza to, że dla
wielu uczestników takiej zmiany, jak fuzja czy przejęcie, poziom stresu i niepewności
doświadczany w takiej sytuacji jest bardzo wysoki. Jak wynika z anonimowych badań
nad uczestnikami fuzji, niemal 80% respondentów określiło sytuację fuzji jako „silnie
stresującą”223. Dlatego analizie poddać należy mechanizmy, przyczyny i skutki stresu
powodowanego takimi wydarzeniami jak fuzje. Jednocześnie należy zastanowić się
jakie są sposoby radzenia sobie z tymi sytuacjami.

W roku 2000 znakomity polski psycholog J. Strelau zdefiniował stres jako „stan,
w którym występują silne emocje negatywne (lęk, złość, strach, wrogość), wywołujący
zmiany fizjologiczne i biochemiczne, ewidentnie przekraczający możliwości jednostki
do poradzenia sobie z sytuacją”224. Tym samym stres został określony jako stan niepo-
żądany, negatywny i niekorzystny dla osoby. Na negatywne związki stresu z efektyw-
nością, samopoczuciem i zdrowiem jednostki wskazuje wielu autorów225. Koszty stresu
występują nie tylko na poziomie indywidualnym, ale i organizacyjnym. Najczęściej
zalicza się do nich: wydatki związane z absencją i koniecznością zastępowania pra-
cownika, obniżoną wydajność, wypadki, konflikty i inne.

Na zjawisko stresu składają się nie tylko wspomniane wyżej skutki, ale i przyczyny.
Zanim zostaną one omówione szczegółowo w odniesieniu do sytuacji fuzji i przejęć,
warto nakreślić choćby ogólny mechanizm stresu. Fizjologia stresu jest pozostałością
po pierwotnych formach przetrwania, kiedy to dominowały reakcje „walcz lub ucie-
kaj”. Miały one związek z przetrwaniem w trudnych warunkach naturalnych. Obecnie
zarówno typ zagrożeń (w mniejszym stopniu są one biologiczne, w większym nato-
miast cywilizacyjne i społeczne), jak i możliwości odreagowania napięcia (walka rzad-
ko jest możliwa) uległy zmianie; jednak mechanizm pozostał ten sam. Silne napięcia

                                                       
221 R.S. Lazarus, S. Folkman, Stress, appraisal and coping, Springer, New York 1984.
222 I. Pilch, R. Rosmus, Lekarze wobec reformy służby zdrowia – reforma czy katastrofa? [w:] Człowiek

w sytuacji zagrożenia; kryzysy, katastrofy, kataklizmy, red. K. Popiołek, SpiA, Poznań 2001.
223 S. Cartwright, C.L. Cooper, Kiedy firmy…
224 Psychologia – podręcznik akademicki, t. 3, rozdział X, „Psychologia pracy oraz psychologia organi-

zacji”, red. J. Strelau, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.
225 S. Cartwright, C.L. Cooper, Kiedy firmy…
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muszą zostać odreagowane; jeśli tak się nie to stanie, mogą prowadzić do schorzeń
i pogorszyć funkcjonowanie społeczne (zob. rysunek 43).

Często zdarza się, że ta sama sytuacja (stresor) wywoła u jednego człowieka
wszystkie oznaki stresu, druga osoba zaś w ogóle na nią nie zareaguje lub nasilenie
stresu będzie u niej nieporównywalnie mniejsze. Dzieje się tak, ponieważ to nie sama
sytuacja wywołuje stres, ale jej interpretacja przez nasz umysł. Osobowość, doświad-
czenie, umiejętności człowieka mogą nadać sytuacji albo znaczenie pozytywne, albo
negatywne.

We współczesnym rozumieniu stresu (choćby wspomnianego już R. Lazarusa) wy-
nik reakcji stresowej (pojawia się negatywny stan czy nie) w decydującym stopniu
zależy od naszej interpretacji całej sytuacji. Przy czym interpretacja ta, zwana „oceną
poznawczą”, przebiega w dwóch etapach: oceny pierwotnej i oceny wtórnej.

Ocena pierwotna (zob. rysunek 44) daje odpowiedź na pytanie, czy istnieje zagro-
żenie/stres/problem, czy też go nie ma. Jeśli uznajemy, że zagrożenie istnieje (zwykle
dzieje się to tak szybko, że nawet nie uświadamiamy sobie faktu oceniania), napięcie
wzrasta. Jeśli oceniamy, że zagrożenia nie ma – stres się nie pojawi.

Ocena wtórna bardziej świadomie daje odpowiedź na pytanie, co ja w sytuacji stre-
su/problemu mogę zrobić. I znowu są to dwie ścieżki – można zadziałać tak, że sobie
poradzę (zob. rysunek 45) albo nie poradzić sobie (zob. rysunek 46).

Stres powstaje w wyniku oszacowania (oceny) zdarzenia jako zbyt trudnego, by so-
bie z nim poradzić. W rezultacie wydarzenie zostaje zaklasyfikowane do jednej
z trzech kategorii:

1) krzywda lub strata – szkoda lub uraz już powstały (kradzież, rozwód, choroba),
2) zagrożenie – krzywda, strata nie wystąpiły jeszcze, ale są przewidywane,
3) wyzwanie – zdarzenie postrzegane jest przez jednostkę jako prowokujące do walki.
Jak wynika z badań, określone sytuacje są tym bardziej oceniane przez jednostkę

jako zagrażające (przekraczające zasoby i możliwości poradzenia sobie), im więcej
w nich elementu niepewności, niemożności wpływu i kontroli nad zdarzeniem. Do tego
dochodzi obciążenie nowymi zadaniami. Fuzje i przejęcia są szczególnymi wydarze-
niami, które cechują się wszystkimi powyższymi charakterystykami. Ze względu na
poziom stresu odczuwany przez uczestników tych wydarzeń, specjaliści przyrównują
je do sytuacji utraty bliskiej osoby226. W podłużnej analizie jakości zdrowia i samopo-
czucia pracowników w sytuacji przenoszenia z sektora państwowego do prywatnego
badacze stwierdzili istotne pogorszenie zdrowia psychicznego i fizycznego oraz utratę
zadowolenia z pracy227. Podobne rezultaty przyniosła analiza kondycji zdrowotnej
menedżerów uczestniczących w fuzjach – ich stan 6 miesięcy po integracji był porów-
nywalny do stanu psychoneurotycznych pacjentów ambulatoryjnych228. Przy czym
gorzej reagowali na te wydarzenia menedżerowie firm przejmowanych niż kadry firm
przejmujących.

                                                       
226 Ibidem, s. 67.
227 Ibidem, s. 71.
228 Ibidem, s. 70.
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Sytuacja
(źródła stresu)

Reakcja/Efekt
(objawy stresu)
– jednostka
– organizacja

Poznawcza ocena sytuacji i sposób radzenia sobie

Rysunek 43. Mechanizm stresu – ujęcie współczesne

Źródło: opracowanie własne.

SYTUACJA Ocena pierwotna
(ocena, że sytu-
acja jest niebez-

pieczna)
STRES

SYTUACJA Ocena pierwotna
(ocena, że sytu-

acja jest OK)

SPOKÓJ
(brak

stresu)

Rysunek 44. Przebieg oceny pierwotnej
Źródło: opracowanie własne.

PROBLEM REZULTAT +
SYTUACJA

TRUDNA sa-
tysfakcja osobi-

sta, nauka,
trening, pozy-

tywne doświad-
czenie, ulga itp.

Ocena umiejętne
radzenie

sobie

opanowanie
stresu

Rysunek 45. Przebieg oceny wtórnej o pozytywnym rezultacie końcowym
Źródło: opracowanie własne.

PROBLEM REZULTAT –
SYTUACJA

TRUDNA utrata
kontroli, zapaść,

choroba,
depresja,

porażka, ulga itp.

Ocena nieumiejętne
radzenie

sobie

narastanie
stresu

Rysunek 46. Przebieg oceny wtórnej o negatywnym rezultacie końcowym
Źródło: opracowanie własne.

Zachowanie jednostek w organizacji podczas i po fuzji przypomina schemat za-
chowań po utracie bliskiej osoby. Taką sekwencję obserwują konsultanci zewnętrzni
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w firmach, które mają za sobą świeże fuzje czy przejęcia, zwłaszcza (jak wspomniano
wcześniej) gdy pracownicy uważają, że to właśnie ich firma była stroną przejmowaną.
Przekonania takie wiążą się z poczuciem straty i sekwencją reakcji analogiczną, jak
w wypadku utraty (śmierci) bliskiej osoby – taką reakcją jest żałoba229.

W wypadku silnego stresu wywołanego stratą bliskiej osoby mamy do czynienia
z następującym schematem zachowań:

● 1 faza – wstrząs – krótki, ale intensywny okres odrętwienia, niemożności wyra-
żania uczuć, rozdziału czucia i myślenia. Może trwać od kilku godzin do wielu
dni lub nawet tygodni.

● 2 faza – szok i zaprzeczenia – pojawia się już w pierwszej fazie i może trwać do
kilku dni lub dłużej. Emocje dominujące w tej fazie to: odrętwienie, smutek, żal,
lęk, zaprzeczenie – poczucie nierealności, które jednak umożliwia podejmowa-
nie decyzji (mechanizm obronny w sytuacji silnego stresu).

● 3 faza – protest – pojawiają się uporczywe dwa kierunki myślenia:
1) przekonanie, że można było w tej sytuacji coś zrobić,
2) świadomość nieodwracalności tej sytuacji; powolne znikanie nadziei na ja-

kąkolwiek zmianę sytuacji.
Pierwsze trzy fazy rozgrywają się w okresie 3–4 tygodni po wydarzeniu.
● 4 faza – dezorganizacja – nieumiejętność podjęcia dotychczasowej aktywności,

chaos, wybuchy emocji, myśli o bezcelowości i braku sensu; wtedy pojawia się
niebezpieczeństwo depresji reaktywnej. Okres ten może trwać do kilku miesięcy.

● 5 faza – reorganizacja – powolny powrót do normalnego funkcjonowania (6–
–12 miesięcy); nieobecność bliskiej osoby zaczyna być traktowana jako fakt re-
alny. Chwilowy powrót do fazy poprzedniej może pojawić się w wyjątkowych
okolicznościach (jak święta, rocznica i inne), co jest traktowane jako normalne
symptomy całego procesu.

Z powyższego schematu można wywnioskować, że przystosowywanie się do trud-
nych sytuacji ma charakter wielomiesięcznego procesu oraz że wsparcie jest ważne nie
tylko na początku jego przebiegu. Można wręcz zaryzykować twierdzenie, że w fazach
najwcześniejszych wsparcie z zewnątrz może być mniej potrzebne niż w fazach póź-
niejszych (szczególnie w fazie 4 – to właśnie wtedy pojawia się ryzyko załamania
i depresji). Osobom zarządzającym w sytuacji fuzji powyższy schemat może uświado-
mić konieczność uwzględnienia i zorganizowania pomocy oraz wsparcia dla uczestni-
ków tych wydarzeń na okres co najmniej 6–12 miesięcy. Z podobną sytuacją stresu
wywołanego utratą ważnego aspektu dotychczasowego życia mamy do czynienia
w wypadku pracowników w firmach po przeprowadzeniu fuzji.

Do przykładowych źródeł stresu (stresorów) charakterystycznych dla fuzji i przejęć
należy zaliczyć:

1) utratę
● tożsamości,
● statusu, władzy, prestiżu,
● poczucia kontroli i bezpieczeństwa (pracy, zatrudnienia itd.);

                                                       
229 R. Kleszcz-Szczyrba, Dynamika wsparcia w okresie żałoby u kobiet po stracie współmałżonka [w:]

Człowiek w sytuacji zagrożenia…, s. 225.
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2) zmianę
● sposobów organizacji pracy,
● wielkości przedsiębiorstwa,
● środowiska społecznego (grona kolegów, przełożonych, kultury);

3) wzrost
● obciążenia pracą,
● niepewności,
● ryzyka przebiegu dalszej kariery;

4) pogorszenie
● komunikacji,
● współpracy,
● zaangażowania.

Z badań nad stresem wynika, że ludzie najgorzej radzą sobie ze stresem o charakte-
rze utraty czegoś wartościowego w swoim życiu. Reagują wtedy spadkiem efektywno-
ści działania i pogorszeniem zdrowia. Sytuacja zinterpretowana przez nich jako wy-
zwanie (np. wzrost złożoności czy liczby zadań) raczej wywoła efekt mobilizacji sił.
Efekt końcowy zależy jednak od sposobu interpretacji i dostępnych zasobów ułatwia-
jących poradzenie sobie.

Fuzje i przejęcia – jako sytuacje trudne – mogą wywoływać reakcje pojedyncze lub
łańcuchowe. Stres staje się problemem, gdy:

● jest go za dużo,
● działa stale,
● nie mamy na niego wpływu,
● nie umiemy sobie z nim radzić.
Należy także pamiętać, że zbyt niski poziom stresu jest również dysfunkcjonalny

(zob. rysunek 47). Jeśli napięcie jest zbyt niskie (np. termin zadania lub egzaminu jest
bardzo odległy), to pobudzenie jest za małe, by nas zmotywować do działania. W mia-
rę zbliżania się terminu realizacji zadania zaczynamy podejmować coraz energiczniej-
sze działania. Niestety bywa tak, że czekamy na motywację zbyt długo i nagle zdajemy
sobie sprawę, że musimy bardzo się spieszyć, by terminu dotrzymać. Jeśli przygoto-
wania zaczniemy zbyt późno, poziom napięcia gwałtownie wzrośnie i stanie się zbyt
duży. Możemy wtedy być konfliktowi, poirytowani (na siebie i innych), chaotyczni
i bardzo zmęczeni, jakość pracy się pogorszy, a efekt będzie mizerny.

Pewna porcja stresu jest każdemu potrzebna do mobilizacji i efektywnego działania
na wysokich obrotach. Stres wyzwala wtedy to szczególne napięcie i podniecenie,
które pozwalają zrobić więcej i lepiej oraz przekraczać własne ograniczenia i słabości.
Jednak gdy stresu jest zbyt dużo, wtedy nasze możliwości działania radykalne się
zmniejszają.

W sytuacji fuzji możemy mówić zarówno o stresie ostrym, jak i przewlekłym – zło-
żoność i ich zakres jest bowiem bardzo rozległy. Badacze określili ponad 100 sympto-
mów stresu przewlekłego230. Należą do nich symptomy co najmniej kilku kategorii:

                                                       
230 A. Dyląg, Stres w pracy i wypalenie zawodowe [w:] Encyklopedia psychologia, Park, Bielsko Biała

2004.
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Rysunek 47. Stres mobilizujący i stres niszczący
Źródło: opracowanie własne.

● zdrowotne – na poziomie zdrowia psychicznego i fizycznego,
● behawioralne – na poziomie zachowań,
● motywacyjne – w odniesieniu do zaangażowania w pracę,
● poznawcze – w odniesieniu do sposobu myślenia o sobie, innych, pracy i i firmie.
Oznaki ostrego stresu obejmują między innymi:
● silne pobudzenie emocjonalne (złość, poczucie winy i inne)
● wzrost ciśnienia krwi,
● przyspieszenie akcji serca,
● przyspieszenie oddechu,
● suchość w ustach, osłabienie w nogach,
● gęsią skórkę, drżenie rąk,
● wzrost stężenia cukru we krwi.
Subtelniejsze sygnały narastającego lub przedłużonego stresu mogą pojawić się

w różnych obszarach, które – jak wspomniano – pozornie nie muszą mieć bezpośred-
niego związku z napięciem. W stresie może zmienić się:

● sposób odczuwania (pojawiają się przykre emocje i złe nastroje) – rozdrażnie-
nie, lęki, ataki paniki, poczucie winy, beznadziei, cynizm, krytycyzm, zmien-
ność nastrojów, wrogość, agresja i inne,

● sposób myślenia – niemożność koncentracji, trudności z podejmowaniem decy-
zji i wydawaniem opinii, utrata pewności siebie i zaufania do siebie, nieuzasad-
nione zmęczenie, popadanie w rutynę, pogorszenie pamięci, poczucie presji
i braku czasu, „zawężenie świadomości”, czyli koncentracja na negatywach,
sztywne trzymanie się przepisów i procedur, niedostrzeganie innych sposobów
działania, brak perspektywy i inne,

● stan zdrowia fizycznego – napięcie i wynikające z tego bóle mięśni oraz stawów,
pocenie się, niedokrwienie rąk i stóp, palpitacje, kłopoty gastryczne, bóle głowy,
kłopoty z oddychaniem i inne,

● zachowanie – ogólne rozchwianie uzewnętrzniające się na przykład jako nad-
mierne zapotrzebowanie na sen bądź bezsenność, zbyt duża ilość pracy bądź
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unikanie jej (zaburzenie naturalnego rytmu praca/odpoczynek), odsunięcie od
innych i unikanie życia towarzyskiego bądź trwała potrzeba ciągłego przebywa-
nia z ludźmi, brak apetytu bądź nadmierny apetyt, a także konfliktowość, zwięk-
szone zapotrzebowanie na używki – papierosy, alkohol, sięganie po środki
uspokajające i inne,

● poziom motywacji i zaangażowania – zarówno w kierunku spadku, jak i nad-
miernego wzrostu (ucieczkowego zaangażowania w zadania); warto pamiętać,
że jedną z najpowszechniejszych konsekwencji nadmiernego, przedłużonego
stresu w pracy jest wypalenie zawodowe, które charakteryzuje między innymi
spadek motywacji i zaangażowania, cynizm, utrata radości z pracy i spadek po-
czucia własnych kompetencji zawodowych.

W sytuacji ciągłego stresu pojawiają się problemy z przekazywaniem i odbiorem
informacji, następuje dezorganizacja życia i może dojść to utraty kontroli nad sytuacją.
Naukowcy łączą stres z występowaniem różnych chorób. Objawy te są wywołane
przez pobudzające działanie stresorów (przyczyn stresu) na wydzielanie hormonów,
między innymi adrenaliny, wazopresyny, prolaktyny czy endorfin. Zbyt silny lub dłu-
gotrwały stres zaburza równowagę organizmu i może prowadzić do rozregulowania
różnych funkcji. Długotrwały stres może wywoływać negatywne skutki zdrowotne,
takie jak:

● choroby serca,
● choroba niedokrwienna,
● zawał,
● zaburzenie rytmu serca,
● nadciśnienie tętnicze,
● choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy,
● wysoki poziom cholesterolu we krwi,
● nerwice,
● bezsenność,
● obniżenie odporności (i różne stany zapalne),
● alergie,
● migreny,
● zaburzenia miesiączkowania,
● zaburzenia erekcji.
Skoro osobowość może potęgować stres, to czy istnieje psychologiczna odporność na

stres? Niektórzy badacze (jak na przykład Susan Kobasa czy Aaron Antonovsky) twier-
dzą, że istnieje określony zbiór cech i zachowań, który można nazwać „odpornością na
stres”. Antonovsky, który badał między innymi byłych więźniów obozów koncentracyj-
nych, zastanawiał się, jak to się dzieje, że niektórzy ludzie nie tylko nie ulegają stresowi,
ale po ciężkich doświadczeniach potrafią żyć tak, jakby stres ich omijał231.

W różnych, niezależnych badaniach wyodrębniono zespół cech charakterystyczny
dla ludzi wyjątkowo odpornych na stres. Są to:

                                                       
231 A. Antonovsky, Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować, In-

stytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2005.
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1) otwartość na problemy, które są przez nich traktowanie jak wyzwania, a nie kło-
poty (ludzie ci rozumieją, że zmiana jest stanem naturalnym, a problemy trak-
tują jak zadania do rozwiązania),

2) zaangażowanie i aktywność (także towarzyska, a nie tylko zawodowa – osoby te
mają zwykle spore grono znajomych),

3) umiejętność znajdowania celu i sensu w życiu, postawa pozytywnej interpretacji
zdarzeń oraz zaradność życiowa.

Inne ważne cechy „stresoodpornych” to: optymizm, niski poziom lęku, umiejętność
samokontroli emocji oraz tzw. wewnątrzsterowność, czyli głębokie przekonanie, że ich
życiem nikt i nic nie rządzi poza nimi.

Osoby łatwo poddające się stresowi są:
● mniej towarzyskie (tzw. introwertycy w przeciwieństwie do towarzyskich eks-

trawertyków),
● pesymistyczne,
● depresyjne,
● oddają kontrolę nad życiem innym, losowi, fatum,
● doświadczają poczucia bezradności,
● nie mają poczucia kontroli nad życiem,
● mają niską samoocenę,
● boją się zmian,
● nie umieją opowiadać o swoich emocjach i odczuciach (co się z nimi dzieje,

w jaki sposób przeżywają sytuację).
Radzenie sobie ze stresem stanowi ten element mechanizmu stresu, który jest decy-

dujący – może wręcz stanowić o tym, czy stres się w ogóle pojawi, czy nie, lub czy
będzie miał charakter destrukcyjny, czy też mobilizacyjny. Wspomniany już R. Lazarus
opracował listę sposobów, na jakie ludzie radzą sobie z sytuacjami trudnymi. Obejmuje
ona szerokie spektrum działań ludzkich – od modlitwy poprzez rozmowę, sen, uciecz-
kę od problemu aż do planowania działań232. Dla uporządkowania tej sfery zachowań
ludzkich wyróżnia się dwie zasadnicze formy radzenia sobie ze stresem:

1) instrumentalne – ukierunkowane na zadanie/problem,
2) emocjonalne – ukierunkowane na przeżywanie problemu i wewnętrzne procesy

psychologiczne.
Obydwa rodzaje mogą współwystępować u danej osoby, a ich skuteczność zależy

od cech samej osoby i problemu/sytuacji. Na rysunku 48 zaprezentowano listę przy-
kładowych zachowań w sytuacjach, które ludzie określają jako stresujące

Cartwright i Cooper233 za główne źródła stresu w sytuacji fuzji uznają obawy i lęki
związane z utratą pracy. Czynniki te są przyczyną bezsenności, utraty apetytu, zawro-
tów głowy, a problemy zdrowotne mogą być potęgowane takimi zachowaniami, jak
„ukrywanie się za fasadą człowieka dobrze radzącego sobie z całą sytuacją”, tłumienie
w sobie wszelkich negatywnych odczuć lub nadmierne, nienaturalne zaangażowanie
w działania i fałszywa autoprezentacja.

                                                       
232 R. Lazarus, S. Folkman, Stress, appraisal, and coping, Springer, New York 1984.
233 S. Cartwright, C.L. Cooper, Kiedy firmy…, s. 74.
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1. Aktywność („Po prostu działam, robię krok po kroku”).

2. Planowanie („Sporządzam plan konkretnego działania”).

3. Koncentracja na problemie („ Odkładam na bok inne sprawy”).

4. Powstrzymywanie się („Czekam na odpowiedni moment”).

5. Poszukiwanie wsparcia informacyjnego („ Rozmawiam z kimś, aby dowiedzieć się cze-
goś więcej o danej sytuacji”).

6. Wsparcie emocjonalne („ Opowiadam komuś, jak się czuję”).

7. Pozytywne przewartościowanie i rozwój („Wyciągam wnioski z tego doświadczenia
i zmieniam się na lepsze”).

8. Akceptacja („Przyjmuję to, co jest”).

9. Zwrot ku religii („Modlę się i pokładam ufność w Bogu”).

10. Rozładowanie emocji („Daję upust swoim emocjom”).

11. Zaprzeczanie („Zachowuję się tak, jakby to się nie zdarzyło naprawdę”).

12. Ograniczenie zaangażowania („Przestaje mi na tym zależeć i daję sobie spokój”).

13. Oderwanie się od myślenia o problemie („Przenoszę się w marzeniach w inne miejsca”).

Rysunek 48. Przykładowe sposoby radzenia sobie ze stresem – mniej lub bardziej efektywne

Źródło: opracowanie własne.

Strategie efektywne w obliczu fuzji można podzielić na:
1) indywidualne

● koncentracja na dniu dzisiejszym (redukuje lęki i wyobrażenia, nie powoduje
zmniejszenia zaangażowania w pracę),

● świadomość wcześniejszego uczestnictwa w poważniejszych zmianach or-
ganizacyjnych i tego, że osoba sobie poradziła,

● koncentracja na swoich mocnych stronach oraz różnych możliwościach dzia-
łania w obliczu zmian (tu szczególnie silnie w badaniach ujawnia się aspekt
wewnętrznego poczucia kontroli oraz optymizmu, czyli zbiór przekonań, że
„mam wpływ na swoje życie i zawsze mogę dokonać zmian na lepsze”);

2) organizacyjne
● intensyfikacja komunikacji i informacji (ogłoszenia, spotkania formalne

i nieformalne, prasa, zebrania, poczta elektroniczna i inne) – poszukiwanie
informacji o nowej sytuacji, zgodnie z teorią Lazarusa, to jedna z pierwszych
czynności podejmowanych w sytuacji stresowej,

● możliwość konsultacji i zaangażowania pracowników w zmianę,
● wsparcie ze strony osób wcześniej uczestniczących w zmianach w firmie,
● organizowanie grup dyskusyjnych,
● wytworzenie pozytywnego klimatu i otwartości na problem stresu w sytuacji

zmian,
● programy szkoleniowo-edukacyjne,
● programy poprawy zdrowia i kondycji psychofizycznej,
● pomoc psychologiczna dla osób najsłabiej sobie radzących,
● audyt psychologiczny (kontrola i monitoring poziomu stresu w organizacji)

i inne.
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Realizacja programów antystresowych przynosi pozytywne skutki, na przykład
w firmie General Motors uzyskano aż 40-procentowy spadek liczby nieobecności i 60-
-procentowy spadek kosztów leczenia i odszkodowań powypadkowych234.

Wśród strategii mało efektywnych w sytuacji fuzji autorzy wskazują na dzielenie
się obawami ze współmałżonkiem. Mimo że przez badanych jest to oceniane jako
strategia pozytywna – powoduje u nich ulgę – jest to jednak odczucie chwilowe, a poza
tym zwiększa stres u partnerów.

Zalecenia, jakie można sformułować, analizując sposoby radzenia sobie z ludźmi
w obliczu dużych zmian, są następujące:

● należy zadbać nie tylko o sferę zadań i obowiązków (procedury, harmonogramy,
opisy i inne), ale i sferę emocjonalną (wsparcie, pomoc, komunikacja i zrozu-
mienie),

● należy zadbać o możliwość realizacji wielu różnych sposobów radzenia sobie ze
stresem,

● programem opieki należy objąć szczególnie osoby mniej odporne na stres,
● sam program powinien wyprzedzać wprowadzanie planowanej zmiany (rozmro-

żenie), towarzyszyć zmianie i być kontynuowany po wprowadzaniu zmian (za-
mrożenie) – być może nawet przez okres od kilkunastu miesięcy do kilku lat.

                                                       
234 Ibidem, s. 82.
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