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Wstêp
Rosn¹ca konkurencja miêdzynarodowa sprawia, ¿e przedsiêbiorstwa coraz czêœciej podejmuj¹ wysi³ki zmierzaj¹ce do internacjonalizacji
swej dzia³alnoœci. Obserwujemy zatem intensyfikacjê ogólnoœwiatowych
powi¹zañ ekonomicznych, kulturowych oraz spo³ecznych, ³¹cz¹cych oddalone od siebie miejsca, partycypuj¹ce w lokalnych kontekstach w prowadzonej przez siebie dzia³alnoœci [Majbroda, 2011, s. 63]. Tradycyjne
dot¹d struktury, systemy i procesy organizacyjne s¹ zatem przekszta³cane, wprowadza siê nowe rozwi¹zania technologiczne, nastêpuje otwarcie siê na nowe rynki oraz poszukuje siê nowych Ÿróde³ zatrudnienia.
Mo¿na by siê zatem spodziewaæ, ¿e wzrasta œwiadomoœæ globalnych
wspó³zale¿noœci ludzi i kultur, a „kurczenie siê” œwiata powoduje intensyfikacjê doœwiadczeñ miêdzykulturowych [Majka-Rostek, 2010, s. 185–186].
Coraz te¿ czêœciej kandydaci do pracy sami poszukuj¹ pracodawcy,
który zapewni im mo¿liwoœæ pracy w zró¿nicowanym œrodowisku, czêsto poza granicami kraju swojego pochodzenia. Praca taka wymaga jednak zestawu pewnych kompetencji, które predestynuj¹ dan¹ osobê do
tego typu aktywnoœci zawodowych i wp³ywaj¹ na póŸniejsz¹ efektywnoœæ wykonywania zadañ.
Identyfikacja czynników indywidualnych, wp³ywaj¹cych na adaptowalnoœæ pracownika1, oraz odpowiedŸ na pytanie, czy poziom umiêdzynarodowienia œrodowiska pracy (p.u.œ.p.) wp³ywa na decyzje poszczególnych osób oraz samych firm na wybór pracownika/pracodawcy sta³y siê
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1
Adaptowalnoœæ pracownicza rozumiana jako zbiór cech wp³ywaj¹cych na zdolnoœæ do
przystosowania siê do œrodowiska pracy, obejmuj¹ca trzy aspekty – wczeœniejsze doœwiadczenia zawodowe (np. czêstotliwoœæ zmian pracy), zainteresowanie prac¹ wymagaj¹c¹ przystosowywania siê do nowych warunków materialnych i niematerialnych oraz
cechy charakteru/kompetencji, wp³ywaj¹ce na efektywnoœæ wykonywania pracy w nowych warunkach [Pulakos i inni, 2002, s. 299–323; Griffin, Hesketh, 2003, s. 65–73].
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g³ównym celem niniejszego artyku³u. Studia literaturowe uzupe³nione
zosta³y wnioskami z badañ prowadzonych w ramach projektu sfinansowanego ze œrodków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na
podstawie decyzji numer DEC-2013/11/N/HS4/03179. Badanie iloœciowe
zosta³o poprzedzone wywiadami ustrukturyzowanymi.

1. Kulturowy aspekt procesu adaptacji
Mimo i¿ wiêkszoœæ organizacji podkreœla, ¿e pracownicy s¹ dla nich
najwa¿niejszym zasobem, to obszar adaptacji wci¹¿ nie jest traktowany
z nale¿yt¹ starannoœci¹. Co wiêcej, kierownictwo bardzo czêsto nie widzi
zwi¹zku miêdzy procesem wdro¿eniowym a czêstymi odejœciami pracowników w pierwszych miesi¹cach pracy, nie prowadzi tak¿e kontroli
kosztów zwi¹zanych z tym procesem. Zdaniem autorów opracowania
[Cosack i inni, 2010], ju¿ programy adaptacyjne powinny uwzglêdniaæ
dzia³ania retencyjne, wp³ywaj¹ce na chêæ pozostania pracownika w firmie i buduj¹ce proefektywnoœciow¹ kulturê organizacyjn¹.
Kultura w istotny sposób wp³ywa na ca³¹ organizacjê i jej poszczególnych cz³onków. Oddzia³uje na cele, struktury i funkcje organizacji,
wp³ywa tak¿e na wartoœci i zachowania pracowników oraz na dynamikê
relacji interpersonalnych [Matsumoto, Juang, 2007, s. 539–541]. W procesie adaptacji pracowniczej nowo zatrudnieni ucz¹ siê anga¿owaæ w kulturê organizacyjn¹ zatrudniaj¹cej ich organizacji. Ale jest to tylko „tymczasowe” zaanga¿owanie, tj. ma miejsce tylko wtedy, gdy pracownicy
znajduj¹ siê fizycznie w organizacji [Berry i inni, 1992, s. 322]. Rozwijaj¹c
dalej tê myœl, mo¿na powiedzieæ, ¿e nowo zatrudniani pracownicy ucz¹
siê pracowaæ i dzia³aæ w swojego rodzaju „kulturze tymczasowej”, odrêbnej czêsto od œrodowiska kulturowego, w jakim ¿yj¹ na co dzieñ.
Zatem nowo zatrudniony pracownik staje przed nie lada wyzwaniem. Musi dostosowaæ siê do kultury organizacyjnej nowego miejsca
pracy, wdro¿yæ siê do materialnego œrodowiska pracy, opanowaæ wykonywanie swoich zadañ, pozostaj¹c przy tym w zgodzie z w³asn¹ indywidualn¹ kultur¹ (narodow¹). Choæ zatem organizacje maj¹ swoj¹ w³asn¹
kulturê organizacyjn¹, to nie powinna ona zastêpowaæ ani zaburzaæ indywidualnej kultury pracowników [Matsumoto, Juang, 2007, s. 540].
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2. Profil kandydata predysponowanego do pracy
w miêdzynarodowym œrodowisku pracy
Zwykle badacze przygl¹daj¹ siê procesom adaptacyjnym w kontekœcie pracy, ale coraz czêœciej ich uwaga skupia siê na aspekcie indywidualnych zachowañ, które wp³ywaj¹ na póŸniejsz¹ efektywnoœæ w pracy
nowo zatrudnionych2. Zdaniem Ployharta i Bliese’a [2006] wp³yw na
wzrost indywidualnej efektywnoœci maj¹ posiadane zdolnoœci adaptacyjne, które uaktywniaj¹ siê w sytuacjach nowych. Na podstawie swych
obserwacji autorzy ci stworzyli „I-Adapt” model – teoriê opisuj¹c¹ zdolnoœci adaptacyjne jednostki. W œwietle tej teorii, adaptacja rozumiana jest
jako „zdolnoœci, umiejêtnoœci, dyspozycja, wola i motywacja jednostki do
zmiany lub dopasowania swojego zachowania do ró¿norodnoœci zadañ,
spo³ecznoœci oraz œrodowiska” [Ployhart, Bliese, 2006, s. 13]. Nale¿y jednak wyraŸnie podkreœliæ, ¿e w ich rozumieniu zdolnoœæ przystosowawcza (adaptability) jest cech¹ charakteryzuj¹c¹ jednostkê i powinna byæ
odró¿niana od efektywnoœci adaptacyjnej (adaptive performance). Zdolnoœæ
przystosowawcza przybiera bowiem ró¿ne poziomy w zale¿noœci od danej sytuacji, wp³ywa na interpretacjê rzeczywistoœci – a w konsekwencji –
na efektywnoœæ procesu adaptacyjnego [Zorzie, 2012, s. 15]. Pracownicy
o wysokich zdolnoœciach adaptacyjnych s¹ proaktywni w obliczu zmian
w ich œrodowisku zawodowym. Bior¹ tak¿e odpowiedzialnoœæ za swoje
dostosowanie do zmieniaj¹cego siê otoczenia, np. w zakresie u¿ywania
nowych technologii i samodzielnego opanowania pos³ugiwania siê nimi.
Nie wyklucza to jednak zwracania siê o pomoc i wsparcie do organizacji,
ale jest to raczej inicjatywa w³asna ni¿ oczekiwanie, ¿e to pracodawca sam
coœ zaproponuje [Ployhart, Bliese, 2006].
Podobnego zdania jest Z. Wiatrowski, podkreœlaj¹c, ¿e wspó³czeœni
pracownicy – aby poradziæ sobie z wyzwaniami wspó³czesnego œrodowiska pracy, musz¹ wykazywaæ siê zdolnoœciami do dzia³ania w nietypowych warunkach pracy, ³atwoœci¹ przystosowywania siê do zmiennych
sytuacji, a tak¿e przedsiêbiorczym oraz twórczym podejœciem do obowi¹zków i odpowiedzialnoœci za nie [Wiatrowski, 2007, s. 56].
Analizuj¹c prowadzone do 1990 roku badania naukowe, mo¿na dopatrzeæ siê ponad 50 kompetencji, które maj¹ wp³yw na efektywnoœæ pracy osób pracuj¹cych w miêdzynarodowym œrodowisku pracy [Mendenhall i inni, 2011, s. 3]. Ich usystematyzowanie pozwoli³o stworzyæ model
2

Wiêcej zob. [Ployhart, Bliese, 2006, s. 3–39].
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efektywnoœci miêdzykulturowej (IES – Intercultural Effectiveness Scale),
w którym mo¿na dostrzec dwie perspektywy. Pierwsz¹ – dotycz¹c¹ bezpoœrednio interakcji interkulturowej z indywidualnymi osobami i/lub
ma³ymi grupami czy zespo³ami – oraz drug¹ – perspektywê makro (tablica 1).
Tablica 1. Czynniki okreœlaj¹ce zdolnoœci miêdzykulturowe pracownika
w modelu IES
Czynnik 1

Czynnik 2

Czynnik 3

hardiness

interpersonal engagement

continuous learning

– umiejêtnoœæ redukcji
stresu
– mobilnoœæ
– kompetencje
praktyczne
– umiejêtnoœæ radzenia
sobie
i przezwyciê¿ania
alienacji
– realistyczne
oczekiwania
dotycz¹ce wyjazdu
(praca poza granicami
kraju macierzystego)
– elastycznoœæ
emocjonalna

– umiejêtnoœæ
nawi¹zywania
kontaktów
– szacunek do innych
– wysoki poziom
empatii
– towarzyskoœæ
– umiejêtnoœæ uczenia
siê i dostosowywania
do nowych sytuacji

– wysoki poziom
tolerancji w stosunku
do sytuacji
dwuznacznych
– zdolnoœæ
powstrzymywania siê
od pochopnych
os¹dów
– szerokie horyzonty
umys³u
– otwartoœæ
– poszukiwanie
informacji w celu
lepszego zrozumienia
i przyswojenia
kultury kraju
goszcz¹cego
– uaktualnianie
i modyfikowanie
wartoœci
poznawczych
w stosunku do
kultury kraju
goszcz¹cego

ród³o: [Kubica, 2012, s. 111].

Zwa¿ywszy na to, ¿e wspó³czesne organizacje coraz czêœciej wymagaj¹ od swoich pracowników mobilnoœci i pracy (choæby kilkutygodniowej) poza granicami kraju swojego sta³ego zamieszkania, warto uwzglêdniæ kompetencje opisane w modelu IES podczas rekrutacji. Idealny
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kandydat do pracy w œrodowisku wielokulturowym winien mieæ zatem
wyraŸnie widoczne cechy ze wszystkich trzech wymiarów, jednak¿e
w praktyce jest to sytuacja stosunkowo rzadka. Wiêkszoœæ pracowników
ró¿ni siê znacz¹co od siebie poziomem zdolnoœci do orientacji w nowej
kulturze, co przejawia siê zwykle rozwiniêtymi cechami co najmniej jednego z przedstawionych wymiarów [Schroeder, 2010, s. 86]. Rozpoznanie
„profilu” pracownika, predestynuj¹cego do pracy w œrodowisku miêdzynarodowym, zdecydowanie u³atwia specjalistom ds. personalnym przygotowanie programu szkoleñ zawodowych, a tak¿e opracowanie narzêdzi
wspieraj¹cych proces adaptacji w miêdzynarodowym œrodowisku pracy.

3. Indywidualny aspekt adaptacji – wyniki badañ empirycznych
Podjête badania empiryczne mia³y na celu przyjrzenie siê opisywanemu zjawisku w praktyce gospodarczej. W badaniu wziê³o udzia³
88 osób – reprezentantów bran¿y IT i nowych technologii (42%), logistyki
(2%) oraz firmy kurierskiej (56%). Badanie iloœciowe zosta³o poprzedzone
wywiadami ustrukturyzowanymi, przeprowadzonymi z przedstawicielami dzia³u HR, co zapewni³o wiêksz¹ obiektywizacjê badañ (poznanie opinii przedstawicieli firmy oraz samych pracowników w danym aspekcie).
Mimo globalnego zasiêgu swojej dzia³alnoœci respondenci w zdecydowanej wiêkszoœci legitymuj¹ siê polskim pochodzeniem (92%), wykszta³ceniem wy¿szym (77% badanych, z czego 60% posiada wykszta³cenie wy¿sze magisterskie) oraz ogólnym sta¿em pracy od 3 do 10 lat. Co
ciekawe – respondenci pracuj¹ w danej firmie najczêœciej 3 lata (43%) lub
6–12 miesiêcy (26 oraz 22%), co jest to¿same z prac¹ na danym stanowisku. Zatem w badanych organizacjach praktycznie nie wystêpuj¹ zmiany
stanowiskowe. Je¿eli chodzi o poziom umiêdzynarodowienia œrodowiska
pracy, to – zdaniem respondentów, wp³ywa on na proces rekrutacji oraz
warunki pracy, natomiast na adaptacjê ma nik³y wp³yw. Wœród ankietowanych przewa¿a opinia, ¿e p.u.œ.p. w niewielkim tylko stopniu wp³ywa
na proces ich adaptacji (43%) lub w ogóle (28%). Zaledwie 29% ankietowanych uwa¿a, ¿e p.u.œ.p. ma du¿y b¹dŸ zdecydowany wp³yw na przebieg
i efektywnoœæ ich procesu adaptacji. Jest to jednak stanowisko to¿same
z deklaracjami przedstawicieli dzia³ów HR oraz badaniami literaturowymi.
Respondenci wywodz¹ siê z firm o œrednim (47%) b¹dŸ niskim (35%)
p.u.œ.p. (co wynika z wywiadów i analizy dokumentów firm), sami jednak deklaruj¹ bardzo rozbie¿ne postrzeganie tej sytuacji. W ramach tej samej organizacji respondenci charakteryzuj¹ swoj¹ firmê jako organizacjê
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o niskim, œrednim i wysokim p.u.œ.p. Co warte podkreœlenia, ponad
po³owa respondentów (54%) deklaruje, ¿e potrzebowa³a mniej ni¿ miesi¹ca, aby siê zaadaptowaæ. I tu znów pojawia siê rozbie¿noœæ pomiêdzy
deklaracjami pracowników a obserwacjami przedstawicieli dzia³ów personalnych, którzy wskazywali na okres min. 3 miesiêcy jako niezbêdny
do adaptacji spo³eczno-zawodowej w swoich firmach. Ankietowani poproszeni zostali tak¿e o to, aby okreœliæ – znaj¹c p.u.œ.p. w swojej organizacji – które z ich cech/zachowañ sprzyja³y procesowi ich adaptacji,
a nastêpnie dalszej efektywnoœci pracy (tablica 2).
Tablica 2. Specyfika œrodowiska pracy a po¿¹dane cechy pracownika
(perspektywa pracownika)
Kryterium/Poziom
(liczba wskazañ)*

1

2

3

4

Chêæ nauki i rozwoju

2%

14%

51%

33%

Znajomoœæ jêzyków obcych

9%

23%

48%

20%

Otwartoœæ na zmiany

7%

19%

59%

15%

Znajomoœæ bran¿y

20%

35%

30%

15%

Wykszta³cenie

13%

44%

31%

13%

Doœwiadczenie
miêdzynarodowe

36%

45%

16%

2%

Zainteresowania/hobby

38%

47%

14%

2%

Znajomoœæ otoczenia organizacji

47%

40%

13%

1%

Wra¿liwoœæ kulturowa

30%

50%

20%

–

Kosmopolityczne podejœcie do
biznesu

59%

38%

3%

–

* Legenda: 1 – brak wp³ywu, 2 – niewielki wp³yw; 3 – du¿y wp³yw; 4 – zdecydowany
wp³yw.
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ empirycznych.

Jak wynika z powy¿szych danych, kompetencje kulturowe nie s¹
postrzegane przez pracowników jako szczególnie istotne dla efektywnej
pracy w ich organizacjach. Zdecydowanie wy¿ej stawiaj¹ chêæ nauki,
znajomoœæ jêzyków obcych czy otwartoœæ na zmiany. Co ciekawe, czynniki miêdzykulturowe (np. wra¿liwoœæ kulturowa czy doœwiadczenie miêdzykulturowe) równie nisko oceniaj¹ pracownicy reprezentuj¹cy niski
p.u.œ.p., co reprezentanci z wysokiego poziomu. Najbardziej zaskakuj¹ca
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mo¿e wydaæ siê jednak otwartoœæ na zmiany. Równie¿ w tym artykule
wiele pisano o tym, ¿e obecne œrodowisko pracy charakteryzuje siê bardzo wysok¹ dynamik¹ zmiany, któr¹ wymusza niejako rozwój przedsiêbiorczoœci na rynkach œwiatowych, innowacyjnoœæ, globalizacja czy regulacje rynkowe [Pasmore, 2011, s. 259–292]. Mo¿na by siê spodziewaæ, ¿e
wraz ze wzrostem p.u.œ.p. znaczenie tej kompetencji równie¿ bêdzie
wzrastaæ. Jest jednak wrêcz odwrotnie – 81% respondentów, którzy uwa¿aj¹, ¿e p.u.œ.p. w ich organizacjach jest niski, wskaza³o otwartoœæ na
zmiany jako bardzo wa¿n¹ b¹dŸ kluczow¹ kompetencjê. Podobnego zdania by³o 68% reprezentantów œredniego p.u.œ.p., a wysokiego – „tylko”
60%.
Rozmawiaj¹c z przedstawicielami dzia³ów personalnych, da³o siê
odczuæ, ¿e oni sami uwa¿aj¹ pewne kompetencje za „oczywist¹ oczywistoœæ” i ich pracownicy równie¿ zdaj¹ siê uwa¿aæ, ¿e „ka¿dy j¹ ma na
wysokim poziomie” albo „wiadomo, ¿e u nas bez tego sobie nie poradz¹,
wiêc nikt nawet szczególnie nie zwraca ju¿ na to uwagi”3. Mo¿na tylko ¿ywiæ nadziejê, ¿e pozytywna samoocena pracowników oraz tolerancja
niejednoznacznoœci bêd¹ powi¹zane z lepszym postrzeganiem u¿ytecznoœci zmian zachodz¹cych w organizacji, a tak¿e wiêksz¹ pewnoœci¹ co
do w³asnych zdolnoœci oraz koniecznego wysi³ku we wprowadzaniu
zmian. W takiej sytuacji wsparcie organizacyjne odgrywaæ bêdzie mniejsz¹ rolê ni¿ cechy jednostki w kontekœcie jej zachowania siê w obliczu
zmian [Judge i inni, 1999, s. 269–280].
Skoro pewne kompetencje przyjmowane s¹ a priori, to warto siê tak¿e
zastanowiæ, jaki wp³yw na decyzjê o zatrudnieniu ma posiadanie poszczególnych cech/umiejêtnoœci (tablica 2), które to staj¹ siê predykatorem póŸniejszych zdolnoœci adaptacyjnych danej osoby i decyduj¹ o efektywnoœci ca³ego procesu.
Jak widaæ, g³ówne kryteria decyduj¹ce o zatrudnieniu respondentów
w danej firmie dotyczy³y kompetencji technicznych, doœwiadczenia oraz
umiejêtnoœci uczenia siê. Wa¿ne by³y tak¿e postawy – szacunek do innych, szerokie horyzonty umys³owe czy ³atwoœæ wchodzenia w relacje interpersonalne. Na przeciwleg³ym biegunie znalaz³y siê tolerancja wobec
sytuacji dwuznacznych, powstrzymywanie siê od os¹dów, mobilnoœæ czy
chêæ lepszego rozumienia obcych kultur.

3

Na podstawie wywiadów z przedstawicielami dzia³ów personalnych badanych firm.
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Tablica 3. Wp³yw cech/umiejêtnoœci pracownika na decyzjê o jego
zatrudnieniu i przebiegu jego adaptacji (perspektywa pracownika)
Kryterium/Znaczenie
– liczba wskazañ*

IES

1

2

3

4

–

Kompetencje techniczne

3%

13%

39%

45%

C1

Kompetencje praktyczne
(doœwiadczenie)

8%

25%

39%

28%

C2

Umiejêtnoœæ uczenia siê i
dostosowywania do nowych sytuacji

7%

14%

52%

27%

C2

Szacunek do innych

5%

17%

58%

20%

C3

Szerokie horyzonty umys³owe

9%

26%

51%

14%

C2

£atwoœæ nawi¹zywania kontaktów

2%

26%

58%

14%

C3

Otwartoœæ

6%

23%

59%

13%

C2

Empatia

7%

44%

38%

11%

C2

Umiejêtnoœæ nawi¹zywania
kontaktów

9%

40%

42%

9%

C1

Umiejêtnoœæ redukcji stresu i depresji

17%

38%

38%

8%

C1

Elastycznoœæ emocjonalna

7%

33%

53%

7%

C1

Umiejêtnoœæ radzenia sobie i
przezwyciê¿ania alienacji

17%

36%

41%

6%

–

Elastycznoœæ w postêpowaniu

5%

30%

60%

6%

C3

Wysoki poziom tolerancji w stosunku
do sytuacji dwuznacznych

20%

50%

25%

5%

C2

Towarzyskoœæ

14%

34%

48%

5%

C3

Zdolnoœæ powstrzymywania siê od
pochopnych os¹dów

16%

43%

38%

3%

C3

Rozumienie i akceptacja innych
wzorców kultury i zachowañ

36%

40%

23%

1%

C1

Mobilnoœæ

60%

33%

7%

–

C1

Realistyczne oczekiwania dotycz¹ce
ew. wyjazdu

59%

32%

9%

–

C3

Poszukiwanie informacji w celu
lepszego zrozumienia innych kultur

53%

39%

8%

–

* Legenda: 1 – w ogóle nieistotne, 2 – ma³a istotnoœæ, 3 – du¿a istotnoœæ, 4 – kluczowe znaczenie; IES (C1-C2-C3) odwo³uje siê do Modelu IES Mendenhalla i Oddou.
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ empirycznych.
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Na podstawie dotychczasowych analiz oraz wyników badañ nasuwa
siê kilka wniosków:
1. Pracownicy nie s¹ do koñca œwiadomi, b¹dŸ brak im wystarczaj¹cych
informacji na temat:
– specyfiki œrodowiska pracy organizacji, dla której pracuj¹, przez co
trudno im obiektywnie oceniæ, czy œrodowisko ich pracy jest mocno zró¿nicowane, czy raczej pracuj¹ w homogenicznej grupie,
gdzie kontakt z miêdzynarodowoœci¹ ogranicza siê np. do wys³ania maila w obcym jêzyku,
– jakiego wsparcia udziela im sama organizacja,
– czy, i na ile kwestie kulturowe s¹ wa¿ne dla efektywnoœci prowadzonych przez organizacjê badañ.
2. Organizacje nie zawsze umiejêtnie komunikuj¹ pracownikom – na
etapie selekcji oraz póŸniej adaptacji, jakie wartoœci s¹ od niech oczekiwane, jaki jest poziom umiêdzynarodowienia œrodowiska pracy i na
co ma to prze³o¿enie.
3. Wiele firm, i samych pracowników, bagatelizuje czynnik kulturowy,
jako istotny czynnik wp³ywaj¹cy nie tylko na efektywnoœæ procesu
adaptacji, ale i funkcjonowania organizacji na rynkach miêdzynarodowych.

Zakoñczenie
Trudno nie zgodziæ siê z autorami opracowania [Cullenem i inni,
2014], ¿e selekcja kandydatów o wysokim poziomie adaptowalnoœci –
zarówno kulturowej jak i do ci¹g³ych zmian, odgrywaæ bêdzie z czasem
kluczow¹ rolê w osi¹ganiu zysków organizacyjnych. Wymagaæ to bêdzie
jednak du¿ego wsparcia organizacyjnego i odpowiedniej konfiguracji narzêdzi, ale wp³ynie na poziom motywacji, satysfakcji z pracy oraz jej
efektywnoœæ [Cullen i inni, 2014, s. 277].
Obecnie ma³o która organizacja deklaruje chêæ pozostania firm¹ lokaln¹, nierozwijaj¹c¹ swojej dzia³alnoœci poza najbli¿szy obszar geograficzny oraz zatrudniaj¹c¹ tylko i wy³¹cznie lokalnych pracowników. Maj¹c
jednak w planach zwiêkszanie poziomu internacjonalizacji swojej dzia³alnoœci, a tak¿e akceptuj¹c umiêdzynarodowienie rynku pracy, powinny
ju¿ na etapie selekcji przywi¹zywaæ wiêksz¹ wagê do kompetencji
miêdzykulturowych, otwartoœci na zmianê oraz chêci uczenia siê, a tak¿e
– w procesie adaptacji – rozwijaæ te kompetencje wœród nowo zatrudnionych pracowników.
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Streszczenie
Rosn¹ca konkurencja miêdzynarodowa sprawia, ¿e przedsiêbiorstwa coraz
czêœciej podejmuj¹ wysi³ki zmierzaj¹ce do internacjonalizacji swojej dzia³alnoœci,
przy jednoczesnym uwzglêdnieniu ró¿nic instytucjonalnych i kulturowych. Te
ostatnie odgrywaj¹ szczególn¹ rolê w podejœciu do doboru oraz rozwoju pracowników, gdzie oprócz kryteriów merytorycznych pod uwagê musz¹ byæ brane
osobowoœæ oraz kompetencje behawioralne pracownika, wp³ywaj¹ce na proces
adaptacji oraz póŸniejsz¹ efektywnoœæ w miêdzynarodowym œrodowisku pracy.
Celem niniejszego artyku³u jest zidentyfikowanie czynników indywidualnych, wp³ywaj¹cych na adaptowalnoœæ pracownika, a tak¿e ocena, czy poziom
umiêdzynarodowienia œrodowiska pracy wp³ywa na decyzje poszczególnych
osób oraz samych firm na wybór pracownika/pracodawcy. Studia literaturowe
zosta³y uzupe³nione wnioskami z badañ prowadzonych w ramach projektu sfinansowanego ze œrodków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/N/HS4/03179.

S³owa kluczowe
proces adaptacji, indywidualne cechy pracownika, adaptowalnoœæ, miêdzynarodowe œrodowisko pracy, internacjonalizacja

Aspects of individual adaptability of employee adaptation process
in an international work environment (Summary)
As a result of growth of international competition, companies increases their
affords to internationalize the business simultaneously paying attention on institutional and cultural differences. This is why one of challenges faced by contemporary organizations is to select and develop employees not only substantively
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competent, but also equipped with proper features, skills and behaviors having
impact on adaptation process and further employees’ performance in an international work environment.
The aim of the article is to identify individual aspect of employee’ adaptability and to assess if the level of the international work environment influences on
recruitment decision. Literature studies are completed with empiric data, gather
on the basis of the research project financed by National Research Center (NCN –
DEC-2013/11/ N/HS4/03179).
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employee adaptation, individual features, adaptability, international work environment, internationalisation

