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Czytelniczko i czytelniku,
Wszystko wskazuje na to, że czas zmian wprowadzanych niejako 
przymusowo i w pośpiechu, rewolucji w codziennych, bezpośrednich 
relacjach, czy niechcianych, ale koniecznych niejednokrotnie 
decyzji w firmach jest już za nami. Nie oznacza to, że powód, 
dla którego wyżej wymienione zjawiska dotknęły nas i rynek pracy, 
również odszedł w zapomnienie. Pandemia bowiem trwa w tle, 
choć większość z nas dawno oswoiła już tzw. nową normalność. 
Tej ostatniej nikt prawie nie nazywa już nową, a my – znający już 
empirycznie inne podejścia do pracy – jesteśmy w stanie przyjrzeć się 
i ocenić jakość zmian wywołanych pandemią.

Dlatego w tej edycji Kompendium HR przyglądamy się kondycji 
samego HR, wyzwaniom, ale i morzu możliwości, jakie stoją przed 
branżą – szczególnie, że ta okazała się być kluczowym ogniwem 
w organizacjach w obliczu potężnej fali zmian. Bierzemy pod lupę 
sam rynek pracy i to, jak zachowują się na nim kandydaci i kandydatki, 
którzy – jak się okazało – wcale nie prezentują zachowawczej 
postawy i płyną z trendem tzw. great resignation, szukając dla siebie 
odważnie innych dróg. Razem z piszącymi na łamach ekspertkami 
i ekspertami oglądamy nowy krajobraz rozwojowy, znaczony 
reskillingiem i upskillingiem, ale też zmianą oczekiwań wobec tego 
obszaru w firmach. Wreszcie mierzymy puls liderów i liderek, badając 
i sprawdzając jakość przywództwa w tych zmienionych realiach. 
Wspólnym łącznikiem wyżej wymienionych obszarów i szeregu 
innych specyficznych dla HR i rynku pracy są... technologie. Te nowe 
i te znane od lat. To one bowiem przyszły w sukurs właścicielkom 
i właścicielom firm, samym HR-om, pracowniczkom i pracownikom, 
usprawniając, pozwalając zachować relacje, przełożyć z tzw. offline’u 
na online niejeden proces. Inaczej mówiąc HR-tech i worktech stają 
się ważnymi słowami-kluczami dla branży zarządzania zasobami 
ludzkimi. Owszem, jak pokazują badania, może i ta ostatnia 
podchodzi do wsparcia technologicznego z pewną nieśmiałością 
– jednak widać również wielką otwartość na kolejne „nowe”. 

I tego „nowego” życzę Wam, czytającym te słowa: ciekawej wiedzy 
i doświadczeń wypowiadających się w tej edycji Kompendium HR 
autorów i autorek, garści inspiracji i rozwiązań do wdrożenia w pracy 
od zaraz albo później, refleksji na temat tego, jak wygląda środowisko 
pracy dookoła Was.

Udanej lektury,

Iga Pazio
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Kariera w HR



Już teraz, choć czasu upłynęło niewiele, można powiedzieć, że ten 
naturalnie przychodzący – choć mający swoją cenę – pracowniczkom 
i pracownikom HR wysiłek się opłacił, bo wzrost znaczenia struktur HR 
w organizacjach zauważała ponad 1/3 z nich już rok temu1.
Jak zatem prezentuje się ten HR-owy portret obecnie, w połowie 2022 
roku? Na wiele pytań dot. codzienności w pracy, ról i odpowiedzial-
ności w najnowszej, 9. już edycji cyklicznego badania „HR-u portret 
własny” odpowiedziała w tym roku rekordowa 641 przedstawicielek 
i przedstawicieli branży human resources z firm małych, średnich 
i dużych. W raporcie zatem przyjrzymy się między innymi:
• jakie są realia specjalizacji w branży i czy pracowniczki i pracownicy 

HR to nadal ludzie renesansu;
• czy w kontekście zawodowym starcza im czasu na wszystko, na co 

by chcieli i jak preferują się rozwijać;
• czy HR to grupa zawodowa lubiąca to, co robi oraz co ją motywuje 

lub zniechęca do obranej drogi kariery;
• jak widzą własny wizerunek i rolę w organizacji;
• czy z technologią są na bakier, czy za pan brat?
Po odpowiedzi na powyższe i inne pytania zapraszam do lektury 
niniejszego raportu.

RESPONDENTKI I RESPONDENCI BADANIA  
„HR-U PORTRET WŁASNY” 2022
W tej edycji badania wzięło udział aż 641 osób pracujących 
w działach HR w firmach lub odpowiadających za obszary związane 
z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Wynikom będziemy się 
przyglądać w podziale na wielkość firm, w strukturach których 
zatrudnione są pracowniczki i pracownicy HR – ankietę wypeł-
niło odpowiednio: 130 osób z firm małych, zatrudniających do 
49 pracowników; 231 osób z firm średnich, zatrudniających od 
50 do 249 pracowników; 279 osób z firm dużych, zatrudniających 
powyżej 250 pracowników.

W STRUKTURZE FIRMY: DZIAŁ VS SAMODZIELNE STANOWISKO 
Zaszeregowanie obszaru HR znacznie różni się w przypadku firm 

1 Raport z badania „Inwestycje HR – co wdrażają i co planują firmy w Polsce?”, 
Pracuj.pl i Pracuj Ventures.

Na strategicznym biegu
Raport z badania „HR-u portret własny 2022”
Od momentu nieoczekiwanej fali zmian, jaka zaczęła przetaczać się przez rynek 
pracy w marcu 2020 roku, upłynęły już ponad 2 lata. W tym czasie osoby odpowiadające 
za tzw. funkcję HR-ową w organizacjach musiały nie tylko wziąć się za metaforyczne bary 
z rzeczywistością, dbając o ludzi i ciągłość działania firm i odpowiadając na pytania,  
na które nikt nie znał odpowiedzi.

małych i zestawionych z nimi firm średnich i dużych. W tych ostatnich 
funkcjonują osobne zespoły / działy HR, podczas gdy w realiach 
mniejszych organizacji to przeważają samodzielne stanowiska.

Czy pracuje Pani / Pan w dziale personalnym / HR?

Firmy małe (1-49)
42%                                                58%  

Firmy średnie (50-249)
84%                                                                                                        16%  

Firmy duże (250+)
95%                                                                                                                      5%  

  tak      w mojej firmie nie ma takiego działu, ale jestem osobą 
odpowiedzialną za działania z obszaru rekrutacji i HR

Iga Pazio

Autorka badań, wydarzeń i inicjatyw branżowych dedykowanych HR, 
m.in. konferencji Wyzwania HR, publikacji Kompendium HR, serwisu 
wyzwaniaHR.pracuj.pl i raportów. Entuzjastka dzielenia się wiedzą, 
marketingu B2B i data driven content. B2B Marketing Communications 
Manager, w Grupie Pracuj od 2010 roku.
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LICZEBNOŚĆ DZIAŁU HR. Większość ankietowanych, deklarują-
cych pracę w strukturze działu HR w firmach małych i średnich, jest 
częścią niewielkich zespołów. Znacznie liczniejsze struktury zarządza-
nia zasobami ludzkimi są w realiach firm dużych.

Ile osób liczy dział, w którym Pan / Pani pracuje?

Firmy małe (1-49)
93%         5%  2%  0%  

Firmy średnie (50-249)
93%               5%  1%  1%  

Firmy duże (250+)
40%                                             33%                                   19%                 8%  

  do 5      6-10      11-25      26 i więcej    

POZIOM STANOWISKA. We wszystkich 3 grupach ankietowanych 
przeważają osoby pracujące na stanowiskach specjalistycznych oraz 
kierowniczych / menedżerskich.

Jaki jest poziom stanowiska, które obecnie zajmuje  
Pani / Pan w firmie?

Firmy małe (1-49)
9%     35%                                    4%  35%                                     17%

Firmy średnie (50-249)
8%   34%                                      12%       38%                                          8%

Firmy duże (250+)
4%   39%                                       19%                 30%                               8%

  Asystenckie      Specjalistyczne      Eksperckie     
  Kierownicze / menedżerskie      Dyrektorskie   

DOŚWIADCZENIE. Zdecydowana większość ankietowanych to 
osoby o dużym lub przynajmniej kilkuletnim stażu pracy w obszarze 
human resources. 

Jaki jest Pani / Pana staż pracy na stanowiskach związanych 
z obszarem HR?

Firmy małe (1-49)
7%   18%               18%               30%                                27%

Firmy średnie (50-249)
10%   14%           16%            23%                       37%

Firmy duże (250+)
5%   9%  16%             24%                        46%

  Do 1 roku      Powyżej 1 do 3 lat      Powyżej 3 do 5 lat     
  Powyżej 5 do 10 lat      Powyżej 10 lat   

CZĘŚĆ I:  
PROFIL I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI 

ZADANIA POD ZNAKIEM RÓŻNORODNOŚCI
Wiemy już, że realia pracy przedstawicielek i przedstawicieli branży HR 
to, przeważnie, niewielkie zespoły lub wręcz samodzielne stanowiska, 
w ramach których zebrane są wszystkie zadania związane z zarządza-
niem zasobami ludzkimi w danej organizacji. Nieco inaczej sytuacja 
wygląda w firmach zatrudniających powyżej 250 osób, jednak nawet 
tutaj aż 40% ankietowanych wskazuje, że jest częścią zespołu maksy-
malnie 5-osobowego. 
Niewątpliwie fakt ten ma przełożenie na liczbę obszarów, za które 
odpowiedzialni są pracownicy i pracowniczki działów human reso-
urces. W zdecydowanej mniejszości – i to niezależnie od wielkości 
macierzystej firmy – są HR-owcy specjalizujący się lub opiekujący 
jednym tylko obszarem. Nawet w dużych firmach, gdzie struktury 
HR bywają rozbudowane, odpowiedzialność za jeden tylko obszar 
wskazuje tylko 13% ankietowanych w badaniu. W firmach mniej-
szych jest to zjawisko w zasadzie marginalne. Nieco inaczej sytu-
acja kształtuje się w przypadku odpowiadania za kilka obszarów 
pokrewnych. Choć ponownie w firmach małych i średnich zdarza 
się to rzadko, to jednak już ¼ ankietowanych z firm dużych pracuje 
właśnie w takim ususie.

Które zdanie najlepiej oddaje specyfikę Pani / Pana obowiązków?

Firmy małe (1-49)
2%   4%   31%                     63%

Firmy średnie (50-249)
4%   9%   52%                                                           35%

Firmy duże (250+)
13%        25%                         44%                                                  18%

  Odpowiadam za jeden, konkretny obszar (np. tylko rekrutacja)     
  Odpowiadam za kilka obszarów pokrewnych (np. rekrutacja 

i rozwój pracowników)      Łączę na swoim stanowisku wiele 
obszarów personalnych (np. rekrutacja, rozwój pracowników, sprawy 
kadrowe i inne)      Łączę na swoim stanowisku obszary personalne 
z innymi zadaniami spoza obszaru HR

Dla większości wypowiadających się w badaniu osób pra-
cujących w branży zarządzania zasobami ludzkimi firmowa 
codzienność to jednak żonglerka między zróżnicowanymi 
zadaniami z wielu HR-owych obszarów – a w przypadku  
HR-owców z firm małych często także konieczność łączenia 
ich z odpowiedzialnościami spoza obszaru human resources.

HR-OWE ODPOWIEDZIALNOŚCI  
W MAŁEJ FIRMIE  |  KLUCZEM 
INTERDYSCYPLINARNOŚĆ 
Odpowiadając na pytanie dotyczące specyfiki codziennych obowiąz-
ków, zaledwie 6% ankietowanych wskazało, że odpowiadają za jeden 
obszar (2%) lub kilka obszarów pokrewnych (4%). Dla większości osób 
– aż 94% – opiekujących się zadaniami HR w małych firmach, codzien-
ność to konieczność umiejętnego przełączania się między bardzo zróż-
nicowanymi zadaniami, niekoniecznie z dziedziny human resources.
W tym branżowych multitaskingu prym wiodą 3 obszary. Pierwsze 
miejsce nie zaskakuje – to pozyskiwanie pracowników nieustająco 
znajduje się w HR-owym menu bardzo wysoko (94%). Również komu-
nikacja wewnętrzna to istotna odpowiedzialność – wskazuje ją aż 75% 
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ankietowanych z małych firm w badaniu. Co może zaskakiwać, szcze-
gólnie w świeżo po-pandemicznej rzeczywistości, wysoko plasuje się 
również organizacja wydarzeń firmowych (78%).
Zaskoczeniem może być również relatywnie niska pozycja obszaru 
employer / employee branding – tylko nieco ponad 1/3 wypowiada-
jących się w badaniu opiekuje się EB. Również analityka i badania HR 
nie grają pierwszych skrzypiec. 

HR w małej firmie 
Odpowiedzialność za wiele obszarów personalnych:

Pozyskanie pracowników (m.in. ogłoszenia o pracę, selekcja aplikacji, 
procesy rekrutacyjne)

  94%

Onboarding i / lub offboarding (m.in. strategia wdrażania 
nowo zatrudnionych, rozstania z odchodzącymi)

  66%

Rozwój (m.in. szkolenia, programy rozwojowe)
  57%

Motywowanie (m.in. programy benefitowe, wellbeing)
  56%

Organizacja wydarzeń (m.in. integracje firmowe, akcje specjalne)
  78%

Kadry i płace
  57%

Employer i / lub employee branding
  36%

Komunikacja wewnętrzna
  75%

Analityka HR (m.in. raportowanie efektywności procesów)
  30%

Badania HR (m.in. angażujące środowisko pracy, pulse checki)
  15%

HR-OWE ODPOWIEDZIALNOŚCI  
W ŚREDNIEJ FIRMIE  |  LUDZIE-ORKIESTRY
Rzeczywistość codziennych obowiązków i zadań pracowników 
i pracowniczek HR w średnich organizacjach nie odbiega bardzo od 
tej, jaka jest domeną tej samej grupy w firmach małych. Ponownie 
najmniej jest osób, które skupiają się tylko na 1 obszarze (4%) i tych, 
które opiekują się kilkoma pokrewnymi (9%). Inaczej jednak rozkładają 

się siły wśród największej grupy, czyli tych specjalistek i specjalistów 
human resources, którzy skupiają w swoich rękach wiele obszarów. 
Ponad połowa odpowiada faktycznie za wiele obszarów i zadań, jed-
nak tylko specyficznych dla HR, podczas gdy ci łączący je z zadaniami 
spoza HR to nieco ponad 1/3. 
HR-owcy z firm średnich wskazują też większą różnorodność obowiąz-
ków. Ponownie to pozyskiwanie talentów jest na podium, jednak wysokie 
pozycje (powyżej 70 i 80% wskazań) notują również komunikacja we-
wnętrza, motywowanie, rozwój, onboarding czy organizacja wydarzeń. 
Widać również, że analityka i badania HR, choć wskazywane naj-
rzadziej, są jednak częściej jednym z obowiązków ankietowanych 
przedstawicieli i przedstawicielek HR, niż ma to miejsce w przypadku 
firm małych.

HR w średniej firmie 
Odpowiedzialność za wiele obszarów personalnych:

Pozyskanie pracowników (m.in. ogłoszenia o pracę, selekcja aplikacji, 
procesy rekrutacyjne)

  93%

Onboarding i / lub offboarding (m.in. strategia wdrażania 
nowo zatrudnionych, rozstania z odchodzącymi)

  78%

Rozwój (m.in. szkolenia, programy rozwojowe)
  76%

Motywowanie (m.in. programy benefitowe, wellbeing)
  76%

Organizacja wydarzeń (m.in. integracje firmowe, akcje specjalne)
  70%

Kadry i płace
  67%

Employer i / lub employee branding
  63%

Komunikacja wewnętrzna
  83%

Analityka HR (m.in. raportowanie efektywności procesów)
  50%

Badania HR (m.in. angażujące środowisko pracy, pulse checki)
  40%

HR-OWE ODPOWIEDZIALNOŚCI  
W DUŻEJ FIRMIE  |  WIĘKSZE STRUKTURY, 
WIĘKSZA RÓŻNORODNOŚĆ
Patrząc na zadania i obszary, za które odpowiadają osoby na stanowi-
skach HR-owych, firmy duże cechuje znacznie większa różnorodność. 
13% ankietowanych wskazuje, że koncentruje się na co dzień na 

jednym, konkretnym obszarze, a ¼ badanych odpowiada 
za kilka pokrewnych. Dla 44% pracownicze realia 

to odpowiedzialność za wiele tematów składa-
jących się na zarządzanie zasobami ludzkimi. 
Nawet w dużych organizacjach nie brak również 

pracowniczek i pracowników, którzy – poza HR – 
mają w swojej palecie również zadania z innych dziedzin. 

Biorąc pod uwagę to zróżnicowanie, przyjrzyjmy się szczegó-
łowo ich zadaniom.

FOKUS NA JEDEN OBSZAR

Pracownicy i pracowniczki human resources mający możli-
wość skupiania się na wybranym obszarze ZZL najczęściej 
wskazują pozyskiwanie talentów do macierzystych firm – aż 
67% z nich to rekruterki i rekruterzy. Pozostałe specjalizacje 
HR – poza kadrami i płacami – notują poniżej 10% wskazań 

per obszar.
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HR w średniej firmie 
Odpowiedzialność za jeden obszar personalny:

Pozyskanie pracowników (m.in. ogłoszenia o pracę, selekcja aplikacji, 
procesy rekrutacyjne)

  67%

Onboarding i / lub offboarding (m.in. strategia wdrażania 
nowo zatrudnionych, rozstania z odchodzącymi)

  3%

Rozwój (m.in. szkolenia, programy rozwojowe)
  5%

Motywowanie (m.in. programy benefitowe, wellbeing)
  3%

Organizacja wydarzeń (m.in. integracje firmowe, akcje specjalne)
  0%

Kadry i płace
  16%

Employer i / lub employee branding
  3%

Komunikacja wewnętrzna
  0%

Analityka HR (m.in. raportowanie efektywności procesów)
  3%

Badania HR (m.in. angażujące  
środowisko pracy, pulse checki)

  0%

KILKA POKREWNYCH OBSZARÓW

W grupie pracowniczek i pracow-
ników firm dużych deklarujących 
odpowiedzialność za maksy-
malnie 5 obszarów HR-owych 
panuje większa równowaga 
– owszem, rekrutacja nowych 
pracowników nie schodzi 
z podium ich odpowiedzialno-
ści, jednak prawie równie często 

w zakres obowiązków wchodzi onboarding, działania employer 
brandingowe i rozwojowe. Najmniej wskazań – tylko 5% – notuje 
odpowiedzialność za kadry i płace.

HR w dużej firmie 
Odpowiedzialność za do 5 obszarów personalnych:

Pozyskanie pracowników (m.in. ogłoszenia o pracę, selekcja aplikacji, 
procesy rekrutacyjne)

  77%

Onboarding i / lub offboarding (m.in. strategia wdrażania 
nowo zatrudnionych, rozstania z odchodzącymi)

  67%

Rozwój (m.in. szkolenia, programy rozwojowe)
  60%

Motywowanie (m.in. programy benefitowe, wellbeing)
  41%

Organizacja wydarzeń (m.in. integracje firmowe, akcje specjalne)
  27%

Kadry i płace
  5%

Employer i / lub employee branding
  62%

Komunikacja wewnętrzna
  40%

Analityka HR (m.in. raportowanie efektywności procesów)
  25%

Badania HR (m.in. angażujące środowisko pracy, pulse checki)
  25%

SZEROKI ZAKRES HR-ZADAŃ

Ponad 60% ankietowanych z dużych organizacji deklaruje, że zajmuje 
się bardzo szerokim wachlarzem zadań (44%) lub zgoła łączy go z od-
powiedzialnościami spoza obszaru personalnego (18%).
Na wykresie widać, jak mocno zróżnicowany może być zestaw odpo-
wiedzialności HR-owca – pozyskiwanie nowych pracowników, choć 
jest bez zmian na prowadzeniu, nie zostawia już innych obszarów 
przypisanych do funkcji HR w firmach w tyle. Tylko jeden obszar 
– badania HR – jest wskazywany przez mniej, niż połowę wypowia-
dających się w badaniu przedstawicieli i przedstawicielki branży 
zarządzania zasobami ludzkimi.
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HR w dużej firmie 
Odpowiedzialność za wiele obszarów personalnych:

Pozyskanie pracowników (m.in. ogłoszenia o pracę, selekcja aplikacji, 
procesy rekrutacyjne)

  88%

Onboarding i / lub offboarding (m.in. strategia wdrażania 
nowo zatrudnionych, rozstania z odchodzącymi)

  81%

Rozwój (m.in. szkolenia, programy rozwojowe)
  77%

Motywowanie (m.in. programy benefitowe, wellbeing)
  74%

Organizacja wydarzeń (m.in. integracje firmowe, akcje specjalne)
  60%

Kadry i płace
  54%

Employer i / lub employee branding
  67%

Komunikacja wewnętrzna
  77%

Analityka HR (m.in. raportowanie efektywności procesów)
  64%

Badania HR (m.in. angażujące środowisko pracy, pulse checki)
  45%

CZĘŚĆ II:  
KOMPETENCJE HR-OWCA  
I JEGO ROZWÓJ
TOWAR DEFICYTOWY W HR? CZAS
Nie bez przyczyny rozdział poświęcony tematyce rozwojowej samych 
przedstawicielek i przedstawicieli branży human resources rozpoczy-
namy od pochylenia się nad tym, na co brakuje im... czasu (i chcieliby 
mieć go więcej). Wiemy już, że osoby parające się zadaniami z obszaru 
HR to w doskonałej większości ludzie-orkiestry, a co za tym idzie znaj-
dowanie w pracy cennych minut (nie mówiąc o godzinach) na wspo-
mniane w zeszłorocznym raporcie rzeczy z macierzy Eisenhowera 
w ćwiartce „ważne, nie jest pilne” nastręcza trudności.

Zarówno w tym roku, jak i w wielu poprzednich edycjach badania, 
na nie do końca zaszczytnym i pierwszym miejscu plasuje się rozwój 
własny – to na niego aż 73% ankietowanych osób zatrudnionych 
w HR nieustająco chciałobyy mieć więcej czasu. Znamienne jest to, 
że obszar ten zostawia daleko w tyle pozostałe, o które zapytaliśmy 
w badaniu. Jedynie strategiczne podejście do prowadzonych działań 
oraz budowanie wewnątrzfirmowych relacji zanotowały powyżej 
40% wskazań.
W tym pytaniu wyniki między HR-owcami z firm małych, średnich 
i dużych różniły się między sobą nieznacznie, prezentujemy je zatem 
zbiorczo dla wszystkich grup.

Na co osoby pracujące w HR chciałyby 
przeznaczać więcej czasu w codziennej pracy?

Rozwój własny (zdobywanie wiedzy, podnoszenie kompetencji)

  73%

Strategiczne podejście do prowadzonych działań

  43%

Audyty i rewizje prowadzonych działań
  14%

Budowanie marki osobistej (w branży HR, na rynku pracy)
  36%

Budowanie silniejszej pozycji mojego działu lub mojego stanowiska
  42%

Budowanie relacji w firmie (z klientami wewnętrznymi, zarządem)
  35%

Udział w projektach miedzydziałowych
  25%

Inne działania
  4%

RECEPTA NA BYCIE SKUTECZNYM
Umiejętności skutecznej pracowniczki czy pracownika obszaru per-
sonalnego tworzą szeroki wachlarz. Nie jest tak bez przyczyny – an-
kietowane i ankietowani w badaniu „HR-u portret własny” to przecież 
ludzie odpowiedzialni za rozwój i dobrostan innych osób w organizacji 
i prawidłowe działanie tej ostatniej, pozyskujący nowe talenty, 
dbające o sprawną komunikację (również własną z tzw. klientami 
wewnętrznymi). Przymioty roli HR w firmach można wymieniać długo, 
wszystko to jednak powoduje, że żelazny zestaw kompetencji czy cech 

pracowników i pracowniczek działów human 
resources – niezależnie od wielkości macierzystej 

organizacji – to dość zasobna lista. 
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Od wielu lat prym na skali ważności HR-owych umiejętności wiedzie 
dobra organizacja pracy – dla ¾ wszystkich uczestniczek i uczestników 
badania jest to kluczowe dla bycia skuteczną i skutecznym. Bardziej 
istotna – w przypadku 76% osób z firm dużych – jest tylko skuteczna 
komunikacja i relacje z klientami wewnętrznymi, co z kolei jest ważne 
już tylko dla nieco ponad połowy HR-owców z firm małych (53%).

Jakie umiejętności są potrzebne, aby być skutecznym w HR?

Znajomość i wykorzystywanie nowoczesnych technologii 
  38% 

  43%
  39%

Wiedza branżowa z obszaru, w którym działa organizacja
  49%

  44%
  41%

Wiedza branżowa z obszaru human resources
  48% 

  65%
  64%

Wiedza z obszaru prawa pracy i zmian w prawie
  62%

  72%
  58%

Skuteczna komunikacja i nawiązywanie relacji z biznesem  
(klientem wewnętrznym)

  53%
  70%

  76%

Dobra organizacja pracy, priorytetyzowanie
  75%
  76%

  75%

Zarządzanie projektami
  35%
  36%

  50%

Zarządzanie zmianą
  42%

  53%
  57%

Umiejętności analityczne
  44%

  49%
  50%

Inne
  3%

  5%
  5%

  Firmy małe (1-49)      Firmy średnie (50-249)      Firmy duże (250+)

NA ROZWOJOWYCH ŚCIEŻKACH
W przypadku branży HR i jej przedstawicielek i przedstawicieli widać, 
że (post) pandemiczna  rzeczywistość nie zdołała (i słusznie) prze-
kierować ich uwagi na jedno lub kilka tylko wybranych źródeł nowej 
wiedzy czy inspiracji (choć wydawało się, że webinary, królujące 
jeszcze niedawno wszędzie, zdominują ten obszar).
Choć w zależności od tego, w jak zasobnej w ludzi firmie pracują 
ankietowani badania „HR-u portret własny”, widać różnice w pre-
ferencjach dotyczących, to jednak dla wszystkich ankietowanych 
najbardziej wartościowe jest czerpanie wiedzy od bardziej doświad-
czonych osób z tej samej branży. Jest to też, warto dodać, preferencja 
znajdująca swoje potwierdzenie również w edycjach wspomnianego 
badania z poprzednich lat.
Wysoko ceniona we wszystkich 3 grupach jest również wiedza płyną-
ca z bezpłatnych webinarów, ale też i klasyczne szkolenia zawodowe. 
Istotne różnice widać w przypadku konferencji branżowych jako 

źródeł wiedzy – w tych większą wartość widzą pracownicy i pracow-
niczki HR z firm średnich i dużych.

Jakie sposoby zdobywania i doskonalenia kompetencji 
najbardziej cenią osoby pracujące w HR?

Szkolenia biznesowe (np. marketingowe, sprzedażowe)
  41% 

  34%
  33%

Szkolenia zawodowe (niezbędne do uzyskania kwalifikacji 
zawodowych, wspierające kompetencje)

  64%
  65%

  53%

Szkolenia indywidualne (dot. hobby lub zainteresowań)
  29% 
  29%

  28%

Studia (I lub II stopnia, doktoranckie lub podyplomowe)
  24%

  28%
  33%

MBA / kwalifikacje zawodowe (np. ACCA, ESF)
  12%

  14%
  19%

Bezpłatne webinary i spotkania z ekspertami online (nie dłuższe niż 2h)
  53%

  62%
  58%

Korzystanie z doświadczeń bardziej doświadczonych HR-owców 
(mentoring)

  65%
  74%
  75%

Konferencje branżowe i tematyczne
  40%

  53%
  58%

Lektura prasy branżowej
  41%

  43%
  41%

Śledzenie branżowych social mediów
  35%

  46%
  46%

Newslettery / emailingi branżowe
  23%

  29%
  25%

  Firmy małe (1-49)      Firmy średnie (50-249)      Firmy duże (250+)

KONFERENCJE CZY SZKOLENIA?
Szkolenia należą do najbardziej preferowanych działań rozwojowych 
przez pracowników i pracowniczki obszaru human resources, jednak 
niekoniecznie oznacza to, że biorą oni tych wydarzeniach udział 
tak często, jak mogłoby się wydawać. Podobnie sytuacja ma się 
w przypadku preferowanych głównie przez HR-owców z firm śred-
nich i dużych konferencji branżowych.
Odpowiadając na pytanie dotyczące częstotliwości brania udziału 
w szkoleniach, prawie połowa ankietowanych z małych firm wskazuje, 
że ma to miejsce raz na rok lub rzadziej – a również w przypadku firm 
średnich i dużych jest to duża grupa (odpowiednio 39% i 41%).
Konferencji branżowych z kolei nie odwiedza aż 34% ankietowanych 
HR-owców pracujących w firmach małych, ale i niemal ¼ ich koleża-
nek i kolegów z działów human resources firm średnich. Ankietowani 
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w badaniu „HR-u portret własny” najczęściej biorą udział w takich 
wydarzeniach raz w roku lub rzadziej.

Jak często osoby pracujące w HR biorą udział w konferencjach 
branżowych?

Firmy małe (1-49)
48%                                                      16%          3%    34%

Firmy średnie (50-249)
53%                                                              20%               3%    24%

Firmy duże (250+)
61%                                                                         18%               5%   16%

  Raz na rok lub rzadziej       2-3 razy o ciągu roku   
  4 razy lub więcej w ciągu roku       nie biorę udziału

Jak często osoby pracujące w HR biorą udział w szkoleniach?

Firmy małe (1-49)
49%                                                        28%                             8%    15%

Firmy średnie (50-249)
39%                                           36%                                       15%           10%

Firmy duże (250+)
41%                                              40%                                             15%         4%

  Raz na rok lub rzadziej       2-3 razy o ciągu roku   
  4 razy lub więcej w ciągu roku       nie biorę udziału

(WAŻNE) KOMPETENCJE:  
ANALITYCZNE I KOMUNIKACYJNE
Jako istotną z punktu widzenia skuteczności w pracy ankietowani 
w badaniu „HR-u portret własny” wskazują skuteczną komunikację we-
wnątrz organizacji – klientami wewnętrznymi czy zarządami. Specyfika 
zawodu niejako wymaga zatem wysokich umiejętności interperso-
nalnych i doskonałych kompetencji komunikacyjnych właśnie, bo 
przecież niezależnie od specjalizacji pracowniczki i pracownicy działów 
personalnych są cały czas w kontakcie z pozostałymi osobami w firmie. 
Większość badanych wypowiadających się w badaniu ocenia swoje 
kompetencje w tym zakresie bardzo dobrze lub dobrze – i to niezależ-
nie od wielkości organizacji macierzystej, w której na co dzień pracują.

Nieco inaczej – a jednocześnie podobnie do wyników z poprzednich 
lat – HR-owcy patrzą na swoje kompetencje analityczne. Surowiej, 
choć jednocześnie niemal 1/2 ankietowanych ze wszystkich 3 grup 
ocenia je dobrze. Średnio 1/5 widzi jednak duże pole do poprawy 
w tym obszarze, oceniając swoje umiejętności jako przeciętne.

Jak osoby pracujące w HR oceniają swoje kompetencje komu-
nikacyjne?

Firmy małe (1-49)
54%                                                               38%                                    5%    3%

Firmy średnie (50-249)
57%                                                                   39%                                3%    1%

Firmy duże (250+)
64%                                                                             32%                                4%

  bardzo dobrze, nie mam problemów z komunikacją i ciągle 
rozwijam swoje umiejętności w tym obszarze      dobrze, ale wiem, 
że ten obszar wymaga poprawy      przeciętnie, wiem, że to ważny 
obszar, ale brakuje czasu na rozwój tej kompetencji      źle, wiem, że 
mam dużo do zrobienia w tym obszarze      nie mam zdania

Jak osoby pracujące w HR oceniają swoje kompetencje anali-
tyczne?

Firmy małe (1-49)
30%                               45%                                                    21%         2%  2%

Firmy średnie (50-249)
25%                        47%                                                       24%            2%  2%

Firmy duże (250+)
28%                            49%                                                         22%               1%

  bardzo dobrze, ciągle również rozwijam swoje umiejętności w tym 
obszarze      dobrze, ale wiem, że ten obszar wymaga poprawy     

  przeciętnie, wiem, że to ważny obszar, ale brakuje czasu na rozwój 
tej kompetencji      źle, wiem, że mam dużo do zrobienia w tym 
obszarze      nie mam zdania

CZĘŚĆ III:  
HR-OWE MOTYWACJE  
I SATYSFAKCJA Z PRACY 
PRZEPIS NA WYSOKĄ MOTYWACJĘ
Dbałość o wysoką motywację pracowniczek i pracowników to jeden 
z ważniejszych obszarów dla pracodawców w ostatnich latach. 
Aby ją utrzymać, nie wystarczy z pewnością choćby i najatrakcyjniej-
szy pakiet benefitów czy zapierające dech w piersiach wyjazdy firmo-
we – kluczowa jest kultura organizacji, angażujące środowisko pracy 
na co dzień i... diagnoza, co zatrudnione w szeregach firmy osoby 
faktycznie motywuje i czego potrzebują. Przedstawicielki i przedsta-
wiciele HR nie są tu wyjątkiem – jak pozostali w firmie, tak i oni i one 
szukają warunków, które zapewnią im „branżowy” komfort.
Niezależnie od tego, w jak dużej organizacji pracują specjalistki i specja-
liści obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, czynniki ich motywujące 
wyglądają podobnie, z niewielkimi różnicami. I tak na pierwszym miej-
scu – podobnie, jak w poprzednich edycjach badania – to współpra-
cownicy i atmosfera pracy okazuje się być najbardziej istotna. Za nimi 
na kolejnych pozycjach plasują się satysfakcja z tego, że ma się wpływ 
na działanie organizacji macierzystej oraz różnorodność zadań.
Także docenienie wewnątrz organizacji – bezpośrednio przez innych 
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kolegów i koleżanki czy kadrę menedżerską – ma duże znaczenie 
(choć nieco mniejsze dla osób na stanowiskach związanych z HR 
z firm małych). Dla ponad połowy wszystkich ankietowanych ważnym 
motywatorem jest także wysokość pensji.

Jakie czynniki działają motywująco na osoby pracujące w HR?

Satysfakcja, że mam wpływ na to, jak funkcjonuje i rozwija się firma
  67% 
  68%

  67%

Wysokość wynagrodzenia
  53% 

  56%
  54%

Stabilne środowisko pracy (pozycja firmy na rynku)
  43% 

  50%
  56%

Przyjazne środowisko pracy (brak stresu, presji)
  52% 

  56%
  37%

Możliwość rozwoju zawodowego (np. szkolenia, konferencje)
  42% 

  56%
  53%

Perspektywa awansu i / lub podwyżki
  36% 
  37%

  35%

Współpracownicy i atmosfera pracy
  72% 

 75%
  73%

Możliwość spotykania nowych ludzi
  30% 

  37%
  37%

Partnerska relacja z klientami wewnętrznymi
  29% 

  40%
  43%

Możliwość inspirowania i wspierania rozwoju innych
  42% 

  46%
  47%

Różnorodność zadań
  62% 

  66%
  66%

Docenienie ze strony pracowników i / lub kadry zarządzającej
  52% 

  62%
  62%

Docenienie ze strony branży HR (konkursy, rankingi, budowanie marki 
własnej)

  6% 
  9%
  9%

Stały zakres obowiązków
  7% 

  10%
  6%

Coś innego
  6% 

  3%
  5%

  Firmy małe (1-49)      Firmy średnie (50-249)      Firmy duże (250+)

DOBRZE OBRANA DROGA ZAWODOWA
Deklarowany wysoki poziom satysfakcji z obranej ścieżki kariery jest 
szczególny w przypadku przedstawicielek i przedstawicieli branży 
human resources. Historia badania „HR-u portret własny” rozpoczęła 
się w 2013 roku i wyniki, które oglądamy w tym raporcie, pochodzą 
zatem z 9. jego edycji. To prawie dekada branżowej historii i wiele 
wydarzyło się na rynku pracy w tym czasie. Technologie szturmem 
biorą coraz to więcej branż, digitalizacja i automatyzacja to nie są już 
modne słowa, a zarządzanie zmianą adekwatnie do tego, co dzieje się 
na świecie, to stały punkt dla wszystkich pracodawców. I choć działy 
HR szczególnie ostatnimi czasy żeglują raczej po wzburzonym morzu, 
niż spokojnych wodach, to jednak nie wydaje się to wpływać na ich 
zadowolenie z wykonywanego zawodu.
Oczywiście, to zadowolenie nieco inaczej wygląda, jeśli przyjrzymy się 
odpowiedziom ankietowanych z firm małych vs firmy średnie i duże, 
nadal jednak można powiedzieć, że to przedstawiciele branży, którzy 
lubią to, co robią. Średnio 80% pracowników i pracowniczek obszaru 
HR nie planuje zmian w obranej ścieżce kariery.

Czy osoby pracujące w HR są zadowolone z wybranej drogi 
zawodowej?

Jestem zadowolony(-na) z wykonywanego zawodu i nie planuję zmian
  70% 

  86%
  82%

Myślę o przebranżowieniu się
  21%

  10%
  17%

Jestem w trakcie procesu przebranżawiania
  5% 

  2%
  1%

Aktywnie szukam pracy w innym zawodzie
  4%

  2%
  0%

  Firmy małe (1-49)      Firmy średnie (50-249)      Firmy duże (250+)
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ZADOWOLENI Z OBRANEJ ŚCIEŻKI: DLACZEGO?
Na elementy przekładające się na HR-owe zadowolenie z wykonywa-
nego zawodu warto spojrzeć od nieco innej strony. Nie jest zaskocze-
niem, że poczucie zadowolenia generują ludzie, z którymi bohaterki 
i bohaterowie badania współpracują, atmosfera pracy, możliwości 
rozwojowe czy przyjazne środowisko pracy.
To, co zwraca uwagę – niezależnie od wielkości macierzystej firmy, 
w której za obszar personalny odpowiadają ankietowani w badaniu 
– to fakt, że śladowy wpływ na zadowolenie z drogi zawodowej mają 
kwestie związane z awansowaniem.

Czynniki wpływające na zadowolenie z pracy w HR

Ludzie i relacje z nimi (zespół odpowiedzialny za obszar personalny, 
inne osoby w organizacji, możliwość poznawania nowych osób)

  62% 
  77%

  76%

Atmosfera pracy (w obecnej lub poprzednich organizacjach)
  66% 

  70%
  66%

Satysfakcjonujące wynagrodzenie
  41% 
  42%
  42%

Satysfakcjonujący zakres obowiązków
  48% 

  51%
  49%

Możliwość awansu pionowego
  11% 

  13%
  14%

Możliwość awansu poziomego
  5% 

  9%
  11%

Jasne kryteria awansowania
  4% 
  5%

  3%

Dobra relacja z przełożoną / przełożonym
  55% 

  61%
  55%

Stabilna pozycja organizacji i środowisko pracy
  51% 

  56%
  60%

Możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i nauki nowych rzeczy
  47% 

  64%
  55%

Inny czynnik
  7% 

  4%
  6%

  Firmy małe (1-49)      Firmy średnie (50-249)      Firmy duże (250+)

SZUKAJĄCY MOŻLIWOŚCI POZA HR: 
DLACZEGO?
Co sprawia, że pracownicy i pracowniczki na stanowiskach zwią-
zanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi myślą jednak o prze-
branżowieniu, aktywnie się przebranżawiają lub zgoła szukają już 
nowej pracy w innym charakterze? W tej grupie znalazło się aż 30% 
ankietowanych z firm małych i odpowiednio 14 i 18% z firm średnich 
i dużych.

Czynniki te są w tym wypadku bardziej zróżnicowane. W firmach 
małych i średnich dla ponad 50% ankietowanych to wynagrodzenie 
sprawia, że zmiana drogi zawodowej staje się atrakcyjna – w firmach 
dużych na prowadzeniu dla ponad 1/3 jest jednak brak możliwości 
nauki nowych rzeczy i rozwijania kompetencji. Zaważyć na chęci 
zmiany może też zakres obowiązków, które jest niesatysfakcjonujący 
– jak deklaruje 56% osób z działów HR w firmach średnich.

Czynniki wpływające na chęć przebranżowienia 
lub niezadowolenie z pracy w HR

Ludzie i relacje z nimi (zespół odpowiedzialny za obszar personalny, 
inne osoby w organizacji, możliwość poznawania nowych osób)

  5% 
  9%
  10%

Atmosfera pracy (w obecnej lub poprzednich organizacjach)
  23% 

  13%
  14%

Niesatysfakcjonujące wynagrodzenie
  51% 

  53%
  28%

Niesatysfakcjonujący zakres obowiązków
  26% 

  56%
  28%

Brak możliwości awansu pionowego
  44% 

  34%
  26%

Brak możliwości awansu poziomego
  18% 

  25%
  14%

Niejasne kryteria awansowania
  21% 

  38%
  28%

Zła relacja z przełożoną / przełożonym
  5% 

  16%
  14%

Niestabilna pozycja organizacji i środowisko pracy
  21% 

  16%
  4%

Brak możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i nauki nowych rzeczy
  38% 

  25%
  36%

Inny czynnik
  21% 

  25%
  28%

  Firmy małe (1-49)      Firmy średnie (50-249)      Firmy duże (250+)

(NIE)JASNA ŚCIEŻKA 
Patrząc na czynniki wpływające tak na zadowolenie z wykonywa-
nego zawodu, jak i te, które sprawiają, że pracowniczki i pracownicy 
HR chcą zmienić branżę i zawód, uwagę przykuwa fakt, że to nie 
awans – czy to poziomy czy pionowy – czy też jasne jego kryteria 
oddziaływują pozytywnie. A brak możliwości przesuwania się wyżej 
w hierarchii jest, co nie dziwi, ważnym demotywatorem.
Odpowiedź na pytanie, dlaczego tak jest, kryje się poniekąd w od-
powiedziach ankietowanych na pytanie o jasno określone ścieżki 
karier i kryteria awansowania na stanowiskach HR-owych w ich orga-
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nizacjach. Niemal połowa respondentów i respondentek wskazuje 
bowiem, że w ich firmach takowe... nie istnieją.

Czy w macierzystych firmach osób pracujących w HR są jasno 
wytyczone ścieżki kariery i kryteria awansu na stanowiskach 
obszaru personalnego?

Tak
  10% 

  13%
  11%

Tak, ale wymagają odświeżenia
  12% 
  13%

  21%

Nie, ale są lub będą opracowywane
  22% 

  28%
  23%

Nie
  55% 

  44%
  43%

Nie wiem
  1% 
  2%
  2%

  Firmy małe (1-49)      Firmy średnie (50-249)      Firmy duże (250+)

CZĘŚĆ IV:  
HR W ORGANIZACJI

ROLA WYKONAWCZA CZY STRATEGICZNA?
Działy human resources, ich pracowniczki i pracownicy czy też osoby 
samodzielnie opiekujące się obszarem personalnym w firmach 
z natury rzeczy są zawsze blisko ludzi i to oni są kluczowym klientem. 
Warto jednak nie zapominać, że równie istotnym – jeśli nie bardziej 
– klientem dla HR jest zarząd i kadra zarządzająca. Co to oznacza? Rola 
HR, niezależnie od tego, czy jest traktowana strategicznie czy postrze-
gana jest jako wykonawcza, ma za zadanie zadbać o dobrostan ludzi, 
ale i całej organizacji (w rozumieniu ciągłości sprawnego działania 
tej ostatniej). W będących wyzwaniem czasach VUCA oznacza to, 
że HR niejako zmuszony jest zarządzać zmianą bez momentu na 
oddech. I choć obecne środowisko pracy osób specjalizujących się 
w zarządzaniu zasobami ludzkimi diametralnie różni się od znacznie 
spokojniejszych lat sprzed pandemii, nie można bagatelizować 
pozytywnego wpływu, jaki ma to na znaczenie funkcji HR w firmach. 
Ostatnie 2 lata, choć trudne, empirycznie pokazały, jak istotni są ludzie 
(i tym samym powtarzane wielokrotnie wcześniej zdanie „ludzie są 
najważniejsi” przestało być frazesem) i jak kluczowy jest HR, kiedy 
świat biznesu staje do góry nogami. 

Ankietowane reprezentantki i reprezentanci branży 
HR, zapytani o swoje spojrzenie na zmianę roli obszaru 
personalnego w ciągu ostatnich lat, zauważają zmianę 
in plus. Średnio 1/3 z nich uważa, że HR jest strategicznym 
partnerem w rozmowie z zarządem i biznesem, a niemal 
tyle samo widzi znaczący wzrost znaczenia roli HR.

Niewątpliwie najmocniej zyskały na znaczeniu struktury human resour-
ces w dużych firmach – tylko 8% badanych wskazuje brak zmiany roli.
Optymistycznie branża patrzy również w przyszłość. Średnio aż 76% 
osób pracujących w HR uważa, że rola obszaru personalnego jeszcze 
bardziej zyska na znaczeniu w przyszłości.

Jak zdaniem osób pracujących w HR zmieniła się rola  
obszaru personalnego w organizacji w ostatnich latach?

Firmy małe (1-49)
26%                         18%                28%                            26%                      2%

Firmy średnie (50-249)
35%                                     19%                  29%                             16%       1%

Firmy duże (250+)
40%                                            17%               33%                                 8%  2%

  HR jest strategicznym partnerem w rozmowie z zarządem i biznesem    
  HR pełni funkcję wykonawczą wobec zarządu i biznesu      Rola 

HR znacząco się zwiększyła      Rola HR w zasadzie się nie zmieniła    
  Rola HR znacząco spadła
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Jak zdaniem osób pracujących w HR zmieni się rola  
obszaru personalnego w organizacji w przyszłości?

Firmy małe (1-49)
46%                                                    26%                          22%             5%  1%

Firmy średnie (50-249)
55%                                                                 22%                     22%              1%

Firmy duże (250+)
57%                                                                   23%                      17%   1%  2%

  Rola HR w organizacjach znacząco wzrośnie      Rola HR 
nieznacznie wzrośnie      Rola HR pozostanie bez większych zmian    

  Rola HR nieznacznie spadnie      Rola HR znacząco spadnie

DIALOG CZY MONOLOG
Choć biorący udział w tegorocznym badaniu „HR-u portret własny” 
jasno notują wzrost znaczenia swoich ról i prorokują, że trend ten 
utrzyma się w przyszłości, to czy jednocześnie przekłada się to na 
częstszy dialog HR-u z otoczeniem (kadrą zarządzającą, otwartością 
na informację zwrotną od innych osób czy całych działów)?
Na pewno w wielu organizacjach, niezależnie od ich wielkości, osoba 
szefująca działowi personalnemu wchodzi w skład zarządu lub też 
uczestniczy zawsze w zarządowych spotkaniach – w przypadku 
firm dużych ponad połowa ankietowanych deklaruje taki stan 
rzeczy. Jednak w równie wielu firmach jest odwrotnie i szefujący 
HR-om nie uczestniczą w podejmowaniu decyzji na tym poziomie. 
Jednocześnie, niezależnie od faktycznej mocy „głosu HR” na najwyż-
szym szczeblu firmy, średnio w 2/3 firm, w których pracują ankietowani 
w badaniu, osoby odpowiedzialne za obszar personalny proszą 
innych o informację zwrotną dotyczącą jakości współpracy.

Czy w macierzystych firmach osób pracujących w HR szefowa 
lub szef obszaru personalnego jest częścią zarządu lub bierze 
udział w jego spotkaniach?

Firmy małe (1-49)
39%                         19%                35%                            7%

Firmy średnie (50-249)
46%                                     40%                  11%                             3%

Firmy duże (250+)
52%                                            39%               3%                                 6%

  Tak      Nie      Nie, ponieważ w organizacji nie ma takiego działu    
  Nie wiem / trudno powiedzieć

Czy w macierzystych firmach osób pracujących w HR 
osoba odpowiedzialna za obszar personalny prosi kadrę 
menedżerską i pracowników o informację zwrotną dot. 
jakości współpracy?

Firmy małe (1-49)
23%                                                    43%                          15%             19%

Firmy średnie (50-249)
28%                                                                 48%                     13%              11%

Firmy duże (250+)
26%                                                                   45%                      13%   16%

  Tak, cyklicznie      Tak, ale nieregularnie      Nie      Nie wiem

HR-OWA MARKA WŁASNA
Wiemy już, że przedstawiciele i przedstawicielki branży zarządzania 
zasobami ludzkimi dostrzegają wagę swojej roli. Niejednokrotnie 
odpowiadają za budowanie marki i wizerunku całej organizacji jako 
dobrego pracodawcy (tak zewnętrznie, jak i wewnętrznie). Duża ich 
część jest otwarta na feedback. Jak zatem sami widzą markę własną 
– działu lub samodzielnej specjalistki czy specjalisty – wewnątrz 
organizacji? 
Ponownie znaczna część ankietowanych wskazuje, że ich zdaniem 
HR ma bardzo dobrą lub dobrą prasę w firmie – i cieszy się zaufaniem 
(choć bardziej umiarkowanym, niż wysokim) i sympatią. Nieco bar-
dziej sceptyczni wobec wizerunku funkcji HR w organizacji są osoby 
odpowiedzialne za human resources w firmach małych.

Jaki wg osób pracujących w HR jest ich wizerunek wewnątrz 
organizacji?

Firmy małe (1-49)
30%                              33%                                    17%              5%   15%

Firmy średnie (50-249)
28%                            51%                                                            16%   2%   3%

Firmy duże (250+)
24%                       51%                                                           16%         5%   4%

  Bardzo dobry – cieszymy się wysokim zaufaniem i sympatią 
w organizacji. Nasza rola uznawana jest za ważną i potrzebną     

  Dobry – cieszymy się umiarkowanym zaufaniem i sympatią 
w organizacji. Nasza rola jest dość ważna z punktu widzenia 
pracowników      Średni – nie mamy jakiegoś szczególnego 
wizerunku jako HR w organizacji      Nienajlepszy – mamy pewne 
kłopoty wynikające z postrzegania roli HR w organizacji i / lub 
z budowaniem zaufania wśród pracowników      Nie wiem / żadne 
z powyższych
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KULTURA ORGANIZACYJNA A HR
Dla coraz młodszych pokoleń na rynku pracy – ale nie tylko dla nich 
– kartą przetargową w decyzji o przyjęciu oferty pracodawcy jest 
kultura organizacyjna. Waga tej ostatniej, choć i w przeszłości duża, 
rośnie i nie wystarczą już deklaracje na papierze. Działy HR zatem 
kształtują – z różnym natężeniem – wiele aspektów funkcjonowania 
organizacji i to ich dbałość o kluczowe obszary, uważność, otwartość 
czy wreszcie odwaga mogą położyć się cieniem na kulturze organiza-
cyjnej lub tę ostatnią wywindować. 
Czy sami pracownicy i pracowniczki HR czują ten wpływ?  Tak, choć na 
pewno nie w każdym aspekcie i na różnym poziomie w zależności od 
tego, jak duża jest organizacja, w której pracują. Przykładem jest stanie 
na straży transparentności i równości kryteriów wynagradzania czy 
awansowania – zgadza się z tym ponad połowa ankietowanych z firm 
dużych i prawie połowa ze średnich, jednak z firm małych – już tylko 1/3. 

Jaki wpływ ma HR na kulturę organizacyjną?

HR stoi na straży i dba o wyznawane przez firmową społeczność 
wartości

  30% 
  35%

  38%

HR pilnuje przejrzystości i równości kryteriów wynagradzania, 
rozwoju osobistego i awansu w mojej firmie

  32% 
  48%

  54%

HR dba o jakość relacji i przepływ informacji między pracownikami
  63% 

  69%
  61%

HR podejmuje własne inicjatywy związane z budowaniem  
angażującego środowiska pracy

  38% 
  64%

  59%

HR komunikuje procedury i normy ustalone przez zarząd / centralę
  58% 

  61%
  60%

HR tworzy procedury i normy, które kształtują kulturę w mojej 
organizacji

  47% 
  57%

  59%

  Firmy małe (1-49)      Firmy średnie (50-249)      Firmy duże (250+)

PANDEMICZNE WYZWANIA 
HR Z PERSPEKTYWY 

CZASU
Choć pandemia Covid-19 nie 
kładzie się już cieniem na niemal 
każdym aspekcie życia, to jednak 
zmiany i wyzwania, jakie ze sobą 
przyniosła nadal rezonują tak na 
całym rynku pracy, jak i wewnątrz 

firm. Dla pracowniczek i pracowni-
ków działów koncentrujących się na 
ludziach – w sytuacji, kiedy tsunami 
pandemicznych zmian dotyczyło 
właśnie ich – głównym wyzwa-
niem było utrzymanie własnej mo-
tywacji i zaangażowania, którym 
nie sprzyjał stres i przeciążenie 
zadaniami. 

Jakie wyzwania przed osobami pracującymi w HR  
postawiła pandemia?

Praca stacjonarna  
(konieczność dojeżdżania i pracy w miejscu pracy)

  12% 
  18%

  16%

Organizacja pracy zdalnej dla siebie i / lub pracowników
  39% 

  42%
  40%

Poznanie nowych narzędzi i technologii
  15% 

  11%
  14%

Komunikacja z zespołem i / lub pracownikami
  38% 

  45%
  40%

Konieczność pogodzenia pracy z innymi obowiązkami  
i rolami życiowymi

  30% 
  28%

  35%

Zarządzanie rozproszonym zespołem / praca  
w rozproszonym zespole

  39% 
  35%

  30%

Terminowe wywiązywanie się z zadań
  10% 
  11%

  7%

Spadek motywacji i zaangażowania wywołany stresem,  
obawami i przeciążeniem

  45% 
  53%

  55%

Konieczność redukcji etatów / liczby miejsc pracy
  24% 

  16%
  18%

Inne wyzwania
  5% 
  5%
  6%

  Firmy małe (1-49)      Firmy średnie (50-249)      Firmy duże (250+)
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ZMIANY NA LEPSZE
Niewątpliwie ostatnie ponad 2 lata są znaczone wieloma niełatwymi do-
świadczeniami – wiążącymi się zarówno z redukcjami zatrudnienia w fir-
mach, ale też koniecznością szybkiego wdrażania nowych modeli pracy, 
nieznanych czy nieplanowanych wcześniej rozwiązań technologicznych. 
Nie da się jednak ukryć, że pandemia, choć niechciana przez nikogo, po-
mogła otworzyć się wielu firmom (lub bardziej – ich zarządom) na opcje, 
które wcześniej były benefitem lub dostępne dla nielicznych.
Niekwestionowaną królową jest tutaj praca zdalna – owszem, praco-
dawcy wracają do biur, jednak coraz częściej w modelu hybrydowym, 
a nie 100% stacjonarnym. Drugim „wygranym”, choć w nieco mniej-
szym zakresie, jest... technologia. Branża HR, mogąca przebierać w co-
raz to nowych możliwościach digitalizacji swojego obszaru, wskazuje 
wdrożenie narzędzi ułatwiających pracę jako zmianę na lepsze.

Jakie zmiany będące efektem pandemii osoby  
pracujące w HR postrzegają jako pozytywne?

Możliwość pracy zdalnej z dowolnego miejsca
  56% 

  51%
  47%

Możliwość pracy zdalnej z domu
  55% 

  67%
  74%

Większa niezależność w wypełnianiu zadań  
(projektowy tryb pracy)

  32% 
  35%

  34%

Lepsza komunikacja z zespołem / przełożonymi
  11% 

  7%
  9%

Większa wyrozumiałość / empatia / wrażliwość  
wśród pracowników i przełożonych

  42% 
  37%
  38%

Wdrożenie nowych narzędzi i technologii ułatwiających codzienną pracę
  45% 

  52%
  56%

Inne
  3% 
  3%
  3%

  Firmy małe (1-49)      Firmy średnie (50-249)      Firmy duże (250+)

ZMIANY NIE ZAWSZE NA LEPSZE
Ankietowani w badaniu „HR-u portret własny” widzą pozytywne 
zmiany, jakie przyniosła ze sobą pandemia, choćby w ich pracy 
własnej czy wewnątrz organizacji. Jednocześnie jednak, patrząc na 
rynek pracy ogólnie, ale też i na swoje miejsce zatrudnienia, nie są już 
tak optymistyczni.
Średnio ponad połowa pracowniczek i pracowników HR wskazuje, że 
ich zdaniem sytuacja na rynku pracy jest gorsza, niż przed pandemią, 
a blisko 1/3 z nich widzi również pogorszenie sytuacji w swojej macie-
rzystej firmie.

Jak osoby pracujące w HR oceniają zmiany na rynku pracy 
z perspektywy 2 lat?

Firmy małe (1-49)
20%                 37%                                         12%       15%            10%     6%

Firmy średnie (50-249)
19%                34%                                     13%        18%              3%   13%

Firmy duże (250+)
20%                 30%                                18%               14%          8%   10%

  Sytuacja jest dużo gorsza niż wcześniej      Sytuacja jest nieco 
gorsza niż wcześniej      Sytuacja się nie zmieniła      Sytuacja jest 
nieco lepsza niż wcześniej      Sytuacja jest dużo lepsza niż wcześniej    

  Nie mam zdania
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Jak osoby pracujące w HR oceniają sytuację w swoim miejscu 
pracy z perspektywy 2 lat?

Firmy małe (1-49)
8%   30%                                30%                               18%                8%   6%

Firmy średnie (50-249)
9%    18%                36%                                       19%                  8%   10%

Firmy duże (250+)
5%   24%                    33%                                   22%                     8%    8%

  Sytuacja jest dużo gorsza niż wcześniej      Sytuacja jest nieco 
gorsza niż wcześniej      Sytuacja się nie zmieniła      Sytuacja jest 
nieco lepsza niż wcześniej      Sytuacja jest dużo lepsza niż wcześniej    

  Nie mam zdania

TRENDY OCZAMI HR
Patrząc na trendy, jakie będą napędzać branżę w przyszłości, ankie-
towani pracownicy i pracowniczki HR – w zależności od wielkości 
firmy, w której pracują – miewają rozbieżne zdania. Owszem, zga-
dzają się, że praca hybrydowa zostanie z nami na dobre, czy istotne 
będzie umiejętne zarządzanie umiejętnościami. Różnica pojawia się 
w postrzeganiu ważności automatyzacji procesów – tylko 37% an-
kietowanych z firm małych widzi w tym ważny obszar na najbliższą 
przyszłość.

Jakie trendy HR będą najmocniej kształtowały politykę 
personalną w organizacjach w przyszłości?

Praca zdalna i hybrydowa
  72% 
  73%

  75%

Elastyczne formy zatrudniania i wzrost znaczenia kontraktorów
  58% 

  53%
  62%

Automatyzacja procesów HR
  37% 

  57%
  61%

Zmiana polityki benefitowej wobec potrzeb pracowników
  50% 

  53%
  58%

Pogłębiona optymalizacja kosztów i procesów
  31% 

  39%
  39%

Zarządzanie umiejętnościami w organizacji (mapowanie talentów 
i praca projektowa)

  51% 
  59%

  68%

Zmiana roli menadżerów i liderów w organizacji
  36% 

  47%
  54%

  Firmy małe (1-49)      Firmy średnie (50-249)      Firmy duże (250+)

Z TECHNOLOGIĄ ZA PAN BRAT?
Szczególnym obszarem w HR są technologie. 80% wszystkich ankie-
towanych twierdzi, że chętnie poznaje nowe narzędzia – a niemal 
90% wskazuje, ze ułatwiają one znacznie pracę. 43% dodaje, że ich 
organizacje chętnie wdrażają innowacje. Widać tu mocno „otwartą 

głowę” HR na nowości – w samych organizacjach realia digitalizacji 
obszaru HR zostawią jednak nadal szerokie pole do popisu2.

Jaki potencjał widzą w technologii osoby pracujące w HR?

Chętnie się uczę technologii – poznaję nowe narzędzia i rozwiązania
1%   3%   14%   31%                          51%

Nie rozumiem wielu nowych technologii i narzędzi, czuję,  
że za nimi nie nadążam
46%                                                    27%                            17%          8%   2%

Moja organizacja z dużą rezerwą podchodzi do zdobyczy technologii  
– mamy stare i sprawdzone rozwiązania
28%                            21%                    28%                            15%            8%

W mojej organizacji stawiamy na innowacyjność, korzystamy 
z nowinek technologicznych i chętnie je wdrażamy
8%   19%                 30%                                24%                       19%

Rozwój technologii może zagrozić wielu stanowiskom pracy
32%                                  28%                             20%                 13%         7%

Nowoczesne narzędzia i technologie bardzo ułatwiają pracę w HR
1%   3%   10%   31%                    55%

Procent odpowiedzi wg skali:
  1                    2                    3                    4                    5

Nie zgadzam sie Zgadzam się

Chcąc podsumować tegoroczną edycję badania „HR-u portret 
własny”, można pokusić się o stwierdzenie, że „głos HR” jest słyszany 
w organizacjach coraz głośniej – a i sama branża czuje empower-
ment. Czy jednak pociąga to za sobą zawodową rewolucję? Jeszcze 
nie, choć strategiczny bieg został wrzucony. Być może również – ze 
względu na specyfikę zawodu – naturalna dynamika zmian w portre-
cie HR to ewolucja.
Najlepszym zamknięciem i komentarzem dla wyników badania A.D. 
2022 niech będzie anonimowy cytat jednej z osób wypowiadają-
cych się w badaniu: „Obszary personalne zaczynają być partnerami 
biznesowymi, a świadome i dojrzałe organizacje ucinają cukierkową 
rolę działów HR (odchodzi się od postrzegania „pań z HR” jako mi-
łych i dobrych, którym można się na wszystko poskarżyć, a zaczyna 
się postrzegać ten obszar jako głos firmy / zarządu). Wyzwania stoją-
ce przed HR to ciągły rozwój i wiedza na temat zmian zachodzących 
w świecie, na rynku, uprzedzanie o nich organizacji, pogłębianie 
wiedzy operacyjnej na temat firmowych procesów, rozumienie ich, 
a także balansowanie pomiędzy rosnącymi potrzebami wellbeingo-
wymi a biznesowymi firm. Wyzwaniem będzie też kontynuowanie 
budowania świadomości w organizacjach o odpowiedzialności 
za tematy HR w swoich obszarach managerów, jeszcze większy na-
cisk na uświadamianie, że to manager, a nie HR odpowiada za swój 
zespół i za to, co w nim się dzieje. Niestety wciąż jeszcze funkcjonuje 
u niektórych (również osób z HR) przeświadczenie, że za zarządzanie 
zespołami, czy wyniki badania zaangażowania odpowiada HR. 
Zapomina się o roli liderów, która będzie rosła, a rolą HR będzie 
pomoc im w dojrzewaniu do tych ról”.  

2  Raport z badania „Inwestycje HR – co wdrażają i co planują firmy w Polsce?”,  
Pracuj.pl i Pracuj Ventures. 
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Karolina Piekus

PR-owiec z krwi i kości. Od 11 lat prowadzi agencję Concept PR. Najlepiej 
czuje się w komunikacji korporacyjnej, kryzysowej i content marketingu. 
Kilka lat temu pokochała również employer branding, jak twierdzi 
– z wzajemnością. Wcześniej pełniła funkcję dyrektora ds. komunikacji 
korporacyjnej w Rowland Communications oraz Publicis Consultants, 
a także dyrektora komunikacji strategicznej w ATChristie. 

Wizerunek  
i marka własna w HR
Dlaczego warto zarządzać nimi świadomie?
Każdy z nas ma określony wizerunek. Nie da się nie mieć wizerunku. To suma 
doświadczeń, jakie tworzymy u odbiorców – od pierwszego wrażenia, które budujemy 
poprzez kontakt, analizę ubioru, ocenę zachowania, postawy, po już głębsze 
poznanie danej osoby w codziennej pracy (bliższej lub dalszej). Skoro nie da się nie 
mieć wizerunku, zatem dużo lepiej jest mieć świadomość, jakie reakcje się wywołuje i nimi 
świadomie zarządzać. Ale czy dziś HR-owcy mają czas na takie sprawy jak zarządzanie 
własnym wizerunkiem? O tym, dlaczego warto i jak zrobić to zarówno myśląc strategicznie, 
jak i planując kolejną rozmowę przez telefon lub mail Iga Pazio rozmawia z Karoliną Piekus, 
ekspertką ds. komunikacji i wizerunku, założycielką agencji Concept PR.

IGA PAZIO: Minęły ponad 2 lata od niemal rewolucyjnej zmia-
ny, która z dnia na dzień dotknęła wszystkich, nie wyłączając 
rynku pracy, organizacji, pracowników, całego dotychcza-
sowego HR-owego status quo. Pandemia, bo o niej przecież 
mowa, postawiła codzienne funkcjonowanie firm na głowie, 
a wszystkie oczy zwróciły się w stronę działów odpowiedzial-
nych za zasoby ludzkie. I poniekąd po dziś dzień to nadal 
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HR-y, w kontekście dbałości o rozumiany wielorako dobrostan 
pracowników, są nadal na „stand-by”, bo choć mówimy o po-
-pandemicznym krajobrazie, pandemia jednak nadal z nami 
jest. Czy zatem – nieco przekornie – rozmowa o wizerunku 
(tak pojedynczego HR-owca czy jego departamentu) to jest 
teraz istotny temat? Dziś, gdy tyle jest innych spraw i gdy 
musimy skupiać się na tym, by nadążyć za zmieniającą się jak 
w kalejdoskopie rzeczywistością?
KAROLINA PIEKUS: Faktycznie trudno się nie zgodzić z twier-
dzeniem, że to na barkach HR spoczywała szczególna odpowie-
dzialność i też wyjątkowo dużo zadań w czasie pandemii. Z jednej 
strony przestawienie wielu procesów zw. z organizacją pracy. Albo 
umożliwienia pracy zdalnej, albo – jeśli nie było takiej możliwo-
ści – zadbania o bezpieczeństwo zatrudnionych w miejscu pracy. 
Doskonale obrazuje to cykl case studies publikowanych w serwisie 
wyzwaniaHR.pracuj. pl pt. Dobry pracodawca na trudne czasy. 
Było to bardzo ciekawe doświadczenie, bo niejako „na żywo”, 
w formie wręcz reportażowej, HR relacjonował to, czym się zajmuje 
i o co musi zadbać. Z drugiej strony to właśnie dziś oczy wszystkich 
zwróciły się na HR, zatem kiedy  – jak nie dziś – rozmawiać o tym, jak 
HR powinien zarządzać własnym wizerunkiem, by w tych oczach się 
dobrze pokazać? Odpowiednio zarządzony wizerunek – budowany 
świadomie i w dużym kontakcie z celem, jaki sobie stawiam, jest 
kluczowy, także po to, by mieć siłę przebicia i by głos HR stał się 
słyszany i by został strategicznym głosem w organizacji także 
po pandemii.

IGA PAZIO: Dobrze, ale dlaczego akurat pracownik odpo-
wiedzialny za obszary HR-owe powinien, a wręcz musi dbać 
o swój wizerunek w organizacji i poza nią i również, tym 
samym, o wizerunek organizacji? Przecież to działy PR czy 
marketingu są za to odpowiedzialne, dlaczego zatem to, jak 
ja jestem postrzegana jako hipotetyczna przedstawicielka HR 
jest sprawą mojego pracodawcy?
KAROLINA PIEKUS: Wizerunek to suma pewnych doświadczeń 
i sposobu, w jaki jesteśmy odbierani przez otoczenie. Żyjemy w cza-
sach prymatu doświadczeń. Stawiamy na ich jakość. Niezależnie 
od tego, jaką rolę odgrywamy, w bardzo wielu sytuacjach chcemy 
zadbać o to, co ze spotkania z nami wynoszą nasi odbiorcy. 
Raz będą to klienci, innym razem użytkownicy. HR 
doskonale zna employee experience, candidate 
experience.
A nie możemy też zapominać o jednej 
bardzo ważnej rzeczy – że nie 
ma w organizacji drugiego 
takiego obszaru – poza HR 
właśnie – który miałby styk 
z absolutnie każdym 
innym obszarem 
w firmie i każdym 
pracownikiem!
Sprzedaż może mieć 
nikły kontakt z działem 
prawnym, marketing 
z księgowością czy sprze-
daż z IT… Ale HR zna 
każdego i z każdym ma 
kontakt. Zatem z jednej 
strony to w najlepiej poję-
tym interesie pracodawcy 
jest, by HR miał doskonały 
wizerunek, bo siłą rzeczy 
jest wewnętrznym ambasa-
dorem marki (nawet jeśli EB 
zajmuje się dział 
marketingu),  

a z drugiej to HR-owi – i jako zespołowi, i każdemu pracownikowi tych 
struktur indywidualnie – powinno zależeć na tym, by mieć odpo-
wiedni wizerunek i nim świadomie zarządzać po to, by być bardziej 
skutecznym i efektywnym w swoich codziennych działaniach.

IGA PAZIO: Pracownicy zajmujący się w organizacjach 
obszarem HR, w zależności od tego, jak duża jest dana firma 
i jak wiele osób faktycznie za human resources odpowiada, 
mają na swoich barkach wiele odpowiedzialności. To już od 
dawna nie są tylko tzw. kadry i płace, czyli dbałość o doku-
menty i wypłacone prawidłowo i na czas wynagrodzenie. 
Dzisiaj to szeroki wachlarz: od komunikacji wewnętrznej, 
przez employee i candidate expierence, employer branding, 
skomplikowane procesy jak wartościowanie stanowisk, 
on– i offboarding, badania wewnętrzne i można jeszcze 
długo wymieniać, jak pokazuje coroczne badanie „HR-owca 
portret własny”. Gdzie jednak kryją się te najważniejsze 
punkty styku, żeby nie powiedzieć kamienie milowe w budo-
waniu – lub utrzymywaniu – swojego i organizacji dobrego 
wizerunku?
KAROLINA PIEKUS: Tych punktów styku jest oczywiście tak wiele, 
że by je odpowiednio zmapować, warto poświęcić znacznie więcej 
czasu, jednak są pewne oczywiste punkty wynikające z naszej 
komunikacji. To jest sposób, w jaki się witamy, w jaki zwracamy się do 
innych, jak przyjmujemy gości z zewnątrz, ale też jak piszemy maile, 
czy na nie odpowiadamy, jak prowadzimy rozmowę przez telefon 
czy spotkanie online. Generalnie – jak się porozumiewamy i jak 
formułujemy komunikaty. Dziś jedni pracują zdalnie w rozproszonych 
zespołach, inni choć pracują w swoim miejscu pracy muszą zachować 
fizyczny dystans – szczególną rolę odgrywa komunikacja pośrednia, 
tzn. taka, która odbywa się za pośrednictwem różnego rodzaju narzę-
dzi – telefonów, komputerów, komunikatorów czy aplikacji. Z jednej 
strony technologia fantastycznie ułatwia nam pozostanie w kon-
takcie, ale z drugiej może powodować zaburzenia w przekazie i po 
prostu utrudnia budowanie wizerunku, bo ogranicza doświadczenia 
zbierane poprzez nasze zmysły – albo gorzej się słyszmy, albo się nie 
widzimy, albo jedno i drugie.
Daniel Hulme, szef brytyjskiej firmy Satalia, który zajmuje się sztuczną 

inteligencją, technologią stosowaną i etyką, podczas 
konferencji Masters&Robots mówił o śladzie cyfro-

wym, który zostawia każdy z nas i na podstawie, 
którego widać jak układają się relacje formalne 

i nieformalne w organizacji.
Jego wystąpienie skłoniło 
mnie do refleksji dot. wize-
runku. To oczywiste, że każ-

dy z nas zostawia dziś po 
sobie masę cyfrowych 
śladów – maile, SMS, 
wiadomości wysyłane 
w komunikatorach, 

komentarze, posty 
zamieszczane 
w mediach spo-
łecznościowych 
– to są dziś 

prawdopodobnie 
najważniejsze punkty 
styku z naszymi odbior-
cami i jednocześnie 
najważniejsze miejsca, 
w których możemy 
(i koniecznie powin-
niśmy) zarządzać 

swoim wize-
runkiem.
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IGA PAZIO: Jak to się przekłada w odniesieniu do jednostki? 
Czy myśląc o sobie i swoim wizerunku ja – jako hipotetyczna 
osoba zajmująca się takim czy innym obszarem HR – powin-
nam zrobić najpierw wizerunkowy rachunek sumienia, zadać 
sobie kilka pytań? Od czego zacząć?
KAROLINA PIEKUS: Przede wszystkim od zastanowienia się – do 
jakiego celu zmierzam, co jest dla mnie ważne, co chcę osiągnąć i po 
co? Simon Sinek pięknie o tym mówi i tłumaczy, że warto zacząć od 
postawienia sobie pytania: dlaczego? Czyli podstawowym celem 
musi być uświadomienie sobie, że ja chcę zarządzać swoim wizerun-
kiem. Dlaczego? Dlatego, że chcę wywoływać konkretne reakcje, chce 
zwiększyć swoją skuteczność, chcę być w konkretny sposób postrze-
gana lub postrzegany. W przyszłości chcę awansować albo rozwijać 
się w konkretnym kierunku. Ale też chcę konstruować przestrzeń 
wokół siebie, bo to, kim jestem ma wpływ na moje otoczenie – mogę 
być siłą napędową dla innych, albo mogę być kotwicą, rozumianą 
jako ostoja i poczucie bezpieczeństwa.
Gdy mamy zidentyfikowane wewnętrzne cele, plany i misję warto 
zderzyć je z kulturą mojej organizacji. Zastanowić się: jak ja interpre-
tuję misję, wizję, wartości mojej firmy? Co one dla mnie znaczą? Jak 
wcielam je w życie i jak na co dzień się w nich odnajduję?
Dziś to na barkach HR spoczywa kształtowanie, a raczej dopasowy-
wanie kultury organizacyjnej do nowych realiów – to jest także dobry 
moment na zrobienie prostego ćwiczenia: start-stop-continue, dzięki 
któremu można zastanowić się, co nadal dobrze działa i jest dla nas 
korzystne (dla nas jako organizacji), co przestało działać i „nie karmi” 
organizacji, a co warto wdrożyć, choć nie było wcześniej znane. 
Kultura bywa trudno definiowalna i często podlega interpretacjom, 
ale właśnie poszukiwanie wspólnego mianownika doskonale się tu 
sprawdzi i pozwoli przybliżyć kulturę do pracownika, w tym także do 
mnie jako pracownika HR.

IGA PAZIO: A czym jest wymieniane przez Ciebie „sprzężenie 
zwrotne” w komunikacji. Na czym ono polega?
KAROLINA PIEKUS: Sprzężenie zwrotne to dość pojemny termin. 
Odnosi się do wielu obszarów, a w komunikacji najprościej go wytłu-
maczyć łącząc synergię i feedback. Jeśli mamy wspólny mianownik 
między tym, co ja jako pracownik czuję i myślę, a tym do czego 
zmierza moja organizacja – co manifestuje się poprzez jej misję, wizję, 
wartości, ale też kulturę organizacyjną – to 
mogę osiągnąć dodatkową synergię – czyli 
sprzężenie, dzięki spójnej komunikacji. 
Mój komunikat + komunikat mojej firmy 
= niezachwiany przekaz.
Z kolei jeśli mój odbiorca 
widzi spójność w przekazie 
wysyłanym zarówno przeze 
mnie jako pracownika, jak 
i markę mojego pracodawcy 

(lub tak naprawdę każdą markę) i na to pozytywnie reaguje (jego 
feedback jest pozytywny), wówczas jest skłonny dalej ten sygnał 
wzmacniać. I tu pojawia się sprzężenie zwrotne, czyli wzmocnienie 
sygnału, przekazu, który wysyłam dzięki spójności i który wraca do 
mnie jako nadawcy.

IGA PAZIO: Co się dzieje, gdy jest rozdźwięk w tej komunika-
cji? Dlaczego, zakładając już pewien scenariusz, wszyscy na 
tym cierpią?
KAROLINA PIEKUS: Spójność w komunikacji zwiększa wiarygod-
ność, a ta buduje wcześniej wspomniany kapitał zaufania do marki 
czy osoby. Rozdźwięk między komunikatami, brak spójności może 
rodzić dysonans poznawczy, ponieważ odbiorca nie wie, który komu-
nikat jest prawdziwy, któremu wierzyć. Ten rozdźwięk wywołuje do-
datkowy stres i niepewność, a te sprawiają, że przestaje wierzyć i ufać 
nadawcy. Gdyby odnieść to do świata marek konsumenckich – wtedy 
brak zaufania do marki skutkuje spadkiem sprzedaży, bo konsumenci 
o zaufaniu decydują swoim portfelem.

IGA PAZIO: Świadomość dużego zróżnicowania punktów 
rzutujących na to, jak HR-owiec jest odbieramy – to jedno. 
Jednak sama świadomość, jeśli chcemy faktycznie dbać o ten 
obszar, nie wystarczy, a w pogoni za codziennymi zadaniami 
każdemu – nie tylko pracownikom HR – zdarza się nadawać 
temu niższy priorytet. Innymi słowy umieszczamy swój perso-
nal brand w kategorii „ważne, nie pilne”. Jak świadomie moż-
na zarządzać swoim wizerunkiem? I co to znaczy – przecież 
nie chodzi tylko o dress code i sympatyczny wyraz twarzy, 
choć oczywiście te są istotne. Co mogę zrobić dziś, tu i teraz, 
by poprawić swój wizerunek?
KAROLINA PIEKUS: Z poziomu strategii: przeanalizuj wartości 
i misję Twojej organizacji i zastanów się, co one dla Ciebie znaczą? 
Jak je rozumiesz, jak interpretujesz i co możesz zrobić, by wcielić je 
w swoje codzienne działania. Z poziomu taktyki: rozejrzyj się dobrze 
dookoła i zidentyfikuj osoby, z którymi masz codzienny kontakt i takie, 
które chcesz, żeby znalazły się na Twojej orbicie. Zastanów się, jak 
jesteś przez nie postrzegana lub postrzegany, jak mogą Cię odbierać, 
z czego to wynika i czy to jest taki wizerunek, który jest spójny z Tobą. 

Z poziomu operacyjnego: sprawdź, jak wygląda Twój profil 
w mediach społecznościowych – choćby na LinkedIn. 
Sprawdź też, jak wygląda Twój podpis w mailu, czy na 

pewno łatwo jest się z Tobą skontaktować albo 
na ile maili nie zdążyłaś czy nie zdążyłeś 

odpowiedzieć, do kogo powinnaś lub po-
winieneś oddzwonić? Drobne kroki, ale 

wykonane we właściwym kierunku, 
przybliżają do celu.

IGA PAZIO: Dziękuję 
za rozmowę. 
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Ale dlaczego rola rekrutera IT jest tak 
szczególna, że poświęcamy jej artykuł? 
Może zadałaś lub zadałeś sobie to 
pytanie po przeczytaniu tytułu, lecz 
zanim udowodnimy, że warto podjąć to 
wyzwanie, należy wyjaśnić, czym zajmuje 
się osoba na tym stanowisku.
Obszar HR nigdy nie ma lekko, no bo jak wyjaśnić 
terminologię naszej profesji, aby zrozumiał nas każdy 
odbiorca? Weźmy na tapet historię z niedzielnego obiadu 
– przecież nie powiemy babci, że „pracuję jako IT Recruitment 
Consultant”. Pewnie znasz to uczucie, w którym trywializujesz swoją 
rolę, aby ta była zrozumiała, więc najczęściej przedstawiasz się jako 
„łowca talentów”.
Rekruter IT to osoba poszukująca kandydatów na rynku IT, którą wyróż-
nia znajomość terminologii zawartych w cyklu wytwarzania oprogra-
mowania. Poziom wiedzy determinuje, na jakim etapie wtajemniczenia 
jest obecnie, a rynek stosuje podobne kryteria: do 2 lat na stanowisku 
młodszego specjalisty, a powyżej 4 lat ekspertyzy – senior.

DLACZEGO WARTO?
Zanim poznasz zakres obowiązków i kompetencji, które wyróżniają 
dobrego rekrutera, warto pochylić się nad zaletami omawianego 
stanowiska:

1Popyt na wysokokwalifikowanych specjalistów przewyż-
sza podaż. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na programi-

stów, zatrudniające ich firmy zaobserwowały, że warto posiadać 
w swoich szeregach osobę, która będzie dedykowana rekrutacjom, 
stąd obserwujemy wzrost stanowisk HR w wewnętrznych strukturach. 
Część firm preferuje jednak korzystanie z zewnętrznego konsultanta 

5 powodów,  
dla których praca rekrutera IT jest 
najlepszym wyborem w branży HR
W trakcie lektury poniższego artykułu poznasz: 5 powodów, dla których warto zostać 
rekruterem IT, 5 kompetencji, jakimi powinien się wyróżniać kandydat ubiegający się 
o to stanowisko oraz 5 przykładowych obowiązków, jakimi charakteryzuje się ta rola.

oferującego takie usługi, dlatego skłaniają się 
ku outsourcingowi. Z jakiejkolwiek formy 
wsparcia korzystają – relacja rozwoju rynku 
IT i rekrutacji IT to klasyczna symbioza.

2 IT to stabilna branża, w której nie 
prognozuje się spadku zatrudnień. 

Podobnie jak w programowaniu, tak i w rekru-
tacjach – nie zakłada się, abyśmy zaprzestali 
zatrudniać. Ostatnie, ciężkie lata pokazały, że 

jeżeli rynek nie zareaguje panicznie, to nie powin-
niśmy obserwować redukcji etatów. W 2020 roku 
mierzyliśmy się z niemałym kryzysem w branży 

rekrutacyjnej, lecz paradoksalnie – wpłynął 
on korzystnie na zeszłoroczną sytuację, gdyż 

wstrzymywane procesy spotęgowały nadmiar 
zleceń. Według raportu Rynek Pracy Specjalistów 

2021, przygotowanego przez Pracuj.pl, w 2021 roku obserwo-
wano kwartalną tendencję wzrostu ogłoszeń o pracę, a inna firma 

analityczna PMR, potwierdza trend w polskich firmach IT w kontekście 
kolejnych 5 lat (2021-2026) – wzrost zatrudnień wyniesie średnio 
rocznie 4,8%1.

Liczba ofert na Pracuj.pl w kwartałach 2021

I kwartał
  200 514

II kwartał
  240 990

III kwartał
  264 420

IV kwartał
  268 370

Żródło: raport Pracuj.pl „Rynek Pracy Specjalistów 2021”, dane wewnętrzne.

3 Technologie, z którymi pracownicy mają styczność 
w codziennej pracy, stanowią o przyszłości naszego 

świata. Branża IT to obszar najnowszych technologii, które mają 
realny wpływ na nasze codzienne życie. Projekty, które realizują 
specjaliści ds. rekrutacji, dotyczą najważniejszych obszarów – takich 

Cezary Bzymek

IT Recruitment Team Leader w DCG.  
Pełen pasji HR-owiec, od 8 lat realizujący się  
w obszarze rekrutacji. Po godzinach  
dzieli się wiedzą, prowadząc wykłady  
na temat wprowadzania pracowników  
na rynek pracy IT.
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jak: ochrona zdrowia2, ubezpieczenia, czy rozwój transportu. Osoba 
realizująca takie procesy, mimochodem nabywa wiedzę ułatwiającą 
zrozumienie tego, co nas otacza, a nawet może dowiedzieć się jako 
jedna z pierwszych, co będzie dostępne za 5-10 lat.

4 Wynagrodzenie, na jakie może liczyć rekruter IT, często 
przewyższa średnią krajową. Według najnowszych danych 

GUS, średnia wynagrodzeń w Polsce to 6 399,59 PLN brutto. 
Takie wynagrodzenie przestaje robić wrażenie na rekruterach IT. 
Zważywszy na to, że średnia wynagrodzeń to kwota, na którą nie 
może pozwolić sobie większość obywateli naszego kraju – ścieżka 
rozwoju w kierunku rekrutera IT to rozsądny wybór. Najlepsi 
specjaliści mogą liczyć na pięciocyfrowe kwoty na swoich umo-
wach, a freelancerzy na kilkutysięczne prowizje za zamknięty 
projekt rekrutacyjny.

5 Możliwości rozwoju w rekrutacji są o wiele 
większe niż w innych obszarach. Istnieją stano-

wiska, w których nie mamy wielu możliwości rozwoju. Praca 
w większej firmie posiadającej rozbudowane zespoły rekrutacyjne, 
umożliwia rozwój ekspercki, ale również menedżerski. Oferują one 
obszerny pakiet szkoleń technicznych, umożliwiających swobodne po-
ruszanie się po rynku, ale i szkoleń miękkich, które przygotują rekrutera 
do objęcia stanowiska kierowniczego. Świetnie opisane ścieżki rozwoju, 
zawierające kryteria formalne, jak i behawioralne, to transparentny 
awans i możliwości rozwoju w oparciu o swoje mocne strony. 

ŚCIEŻKI ROZWOJU  
NA REKRUTERSKIEJ DRODZE W IT

Przykładem możliwości rozwoju w obszarze rekrutacji,  
może pochwalić się firma DCG, która jasno opisuje  
poszczególne szczeble kariery:
• IT Recruitment Support
• Junior IT Recruitment Consultant
• IT Recruitment Consultant
• Senior IT Recruitment Consultant
• IT Recruitment Expert / Junior IT Recruitment Team Leader
• IT Recruitment Team Leader
• Head of IT Recruitment

Każda rola różni się zakresem obowiązków i odpowiedzialności 
oraz określa odpowiednie kryteria awansu. Do głównych zadań 
mogą należeć:
• samodzielna realizacja projektów rekrutacyjnych w branży IT,
• aktywne poszukiwanie kandydatów na stanowiska IT metodą 

direct search oraz za pomocą dostarczonych narzędzi,
• weryfikacja i selekcja nadesłanych aplikacji,
• samodzielne prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych,
• budowanie i utrzymywanie długofalowych relacji z kandyda-

tami.

Jakie kompetencje wymagane są do rozpoczęcia pracy w tym 
obszarze? Głównie kompetencje miękkie – wiedzę techniczną 
dostarczamy w szkoleniach wstępnych. Kandydaci do pracy 
w tym obszarze powinni się wyróżniać m.in.:
• umiejętnością nawiązywania relacji,
• komunikatywnością,
• nastawieniem na cel,
• kreatywnością,
• pozytywnym myśleniem.

Poznaliście już 5 argumentów za pracą w obszarze rekrutacji IT, 
przytoczyliśmy również 5 najważniejszych zadań na stanowisku 
rekrutera oraz 5 kompetencji, które powinny Ci umożliwić pracę 
w tym obszarze, więc na koniec – przeczytaj kilka zdań, które 
przekonają Cię do rozpoczęcia pracy, a może i do przybicia 
„piątki” z DCG?

JAK ZACZĄĆ PRACĘ JAKO REKRUTER IT?
Kiedy już wiesz, dlaczego warto rozpocząć pracę jako rekruter IT, 
nadszedł czas, aby zadać sobie pytanie – jak to zrobić dobrze?

Podsumowując: branża rekrutacji IT jest zdecydowanie jednym 
z ciekawszych obszarów do rozwoju. Relatywnie niski próg wejścia 
w stosunku do możliwości finansowych, zachęca wiele osób po 
studiach, jak i osoby, które chcą się przekwalifikować z mniej popu-
larnych zawodów, którzy nie mogą liczyć na tak interesujące warunki 
pracy. Jeżeli chcesz współtworzyć branżę, od której zależy większość 
procesów na świecie – jest to odpowiedni moment, by dołączyć do 
rekrutacji IT. Zaufaj nam, a podczas niedzielnego obiadu, ze zdecydo-
waniem oznajmisz: „moja praca jest najlepsza na świecie”. 

1 Źródło: https://inwestycje.pl/biznes/rynek-it-w-polsce-
bedzie-sredniorocznie-rosl-o-48-w-latach-2021-2026/

2 Przykładem projektu, realizowanego przez 
Magdalenę z DCG, jest system do centralizacji 
służb ratunkowych, umożliwiający zlokalizowa-
nie osoby dzwoniącej, najbliższego patrolu 
oraz zaklasyfikowanie incydentu do odpo-
wiedniej grupy.

„Zanim weźmiemy udział w procesie rekrutacyjnym, warto 
sprawdzić, czy potencjalny pracodawca oferuje nam coś 
więcej niż tylko zadania do realizacji� W DCG nie wrzucamy na 
głęboką wodę – uważamy, że solidne wdrożenie jest podstawą 
efektywnej pracy� Już w pierwszym tygodniu nowa osoba 
otrzymuje pakiet szkoleń obejmujący każdy aspekt pracy 
rekrutera – od sourcingu, przez rozmowy z kandydatami, po 
negocjacje, równocześnie poznając organizację i pozostałe 
zespoły� Na tym się jednak nie zatrzymujemy! Niezależnie od 
tego, na jakim etapie zawodowym jesteś, towarzyszą Ci nasze 
ścieżki rozwoju, które transparentnie mówią o dalszych moż-
liwościach� Praca rekrutera IT niewątpliwie wymaga stałego 
rozwoju, dlatego wybierając swojego przyszłego pracodawcę, 
warto zwrócić uwagę na to, czy firma ma pomysł na Twój 
rozwój, a udział w szkoleniach nie jest tylko hasłem, które ma 
przyciągnąć talenty z rynku” – mówi Joanna Marszał, Senior 
Learning & Development Specialist w DCG.
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Ofert na rynku jest już prawie tyle, co dla branży IT. Rekruterzy mogą 
przebierać w nich i to oni zaczynają stawiać warunki. Dodatkowo, ro-
śnie liczba osób, które chętnie rozpoczną proces przekwalifikowania 
zawodowego, aby zostać właśnie łowcą głów. Rekord padł w czerwcu 
2021 roku, kiedy zostało opublikowanych ponad 8 tysięcy ofert dla 
branży HR. 

ZNACZENIE REKRUTERÓW DLA ORGANIZACJI 
Firmy potrzebują specjalistów HR przede wszystkim do pozyskiwa-
nia nowych osób, utrzymania motywacji u już zatrudnionych oraz 
radzenia sobie z pracą hybrydową. Ponad 35% Polaków badanych 
przez Pracuj.pl deklaruje pracę w trybie zdalnym lub hybrydowym. 
Aktualnie rynek pracy jest na tyle wymagający, iż osoby odpowie-
dzialne za proces pozyskania i weryfikacji pracowników stają się 
kluczowe dla organizacji. To oni stanowią pierwszy kontakt i wpływają 
na postrzeganie firmy. Często na podstawie rozmowy z rekruterem 
kandydat podejmuje decyzję, czy chce dołączyć do zespołu. Innymi 
słowy, rekruterzy są wizytówką firmy na rynku pracy.

JAK PRZEKONAĆ REKRUTERA,  
ABY STAŁ SIĘ KANDYDATEM
W celu zrekrutowania odpowiednich kandydatów należy się nie lada 
wysilić. Rekruterzy są dość wymagający i trzeba być kreatywnym i jed-
nocześnie konkretnym przy tworzeniu ofert/ogłoszeń rekrutacyjnych. 
Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na jasny podział obowiąz-
ków i nie wrzucać wszystkiego do jednego worka. Jeżeli szukamy 
osób z obszaru HR i rekrutacji nie dodawajmy obowiązków twar-
dego HR, pozostawmy to kadrom lub osobom stricte odpowie-

Małgorzata Tryfon

Właściciel agencji rekrutacyjnej ForManWay działającej na terenie całej 
Europy. Specjalizuje się w stałych rekrutacjach, RPO, wsparciu HR. 
Od ponad 14 lat działa na rynku rekrutacyjnym.

Kiedy rekruter  
staje się kandydatem 
Każdy z nas, kto zajmuje się HR i rekrutacją wie, jak trudno pozyskać kandydata 
spełniającego wymagania, które są dla organizacji kluczowe na danym stanowisku. 
Jednak jeszcze trudniejsze jest zmotywowanie i utrzymanie pracownika w firmie 
przez dłuższy okres. Od kilku lat sen z powiek spędzały poszukiwania programistów, nadal 
jest to niełatwe zadanie. Jednak w dobie pandemii i zmian politycznych oraz wywołanego 
chaosu stanęliśmy przed kolejnym wyzwaniem: jak pozyskać rekrutera?
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dzialnym za ten właśnie obszar. Powinniśmy pamiętać również, iż 
nie każdy rekruter chce być HR-owcem i nie każdy HR-owiec chce 
być rekruterem. Dlatego jasny i klarowny zakres obowiązków jest 
niezwykle istotny. 
Tworząc ogłoszenie, czy rozmawiając z kandydatem na stanowisko 
rekrutera również jasno komunikujmy jakie są wyzwania w firmie. 
Wymieńmy kluczowe tematy dla organizacji, jak na przykład stworze-
nie planów rozwojowo-szkoleniowych, motywowanie pracowników 
i KPI podczas pracy zdalnej lub hybrydowej itd. To ważne kwestie 
z punktu widzenia ambitnej osoby, dla której szersza perspektywa 
bywa kluczowa przy podejmowaniu finalnej decyzji o zmianie pracy. 
Co więcej, proszę pamiętać, iż podanie w każdej ofercie o pracę 
jasnych informacji o czasie zatrudnienia (długość umowy), wyna-
grodzeniu, formie współpracy (umowa o pracę czy B2B), jasnych 
oczekiwań, kompetencji i umiejętności jest bardzo ważna w dotarciu 
do odpowiednich kandydatów.

REKRUTER JAKO TALENT ACQUISITION PARTNER
Jeżeli z naszych planów (np. rocznych) wynika, iż będziemy mieli 
znaczącą liczbę projektów rekrutacyjnych, to skoncentrujmy się na 
pozyskaniu jednej osoby odpowiedzialnej za ten obszar. Możemy 

samodzielnie ją zatrudnić lub skorzystać z outso-
urcingu. Aktualnie popularnym modelem stał 

się RPO (recruitment process outsourcing), 
który ma na celu zrealizować założone 

plany rekrutacyjne w określonym 
czasie. W naszej firmie mamy zespół 
osób oddelegowanych do rekrutacji 
masowych nie tylko na terenie 
Polski, ale realizujemy projekty 
z całej Europy. Jest to na pewno 
dla organizacji zatrudniającej 
takich talent acquisition partnerów 
bardzo bezpieczna i opłacalna 

inwestycja. Wszystkie kwestie zwią-
zane z pracownikami spoczywają 

bowiem na dostawcy. 

CANDIDATE EXPERIENCE 
A kiedy rekruter finalnie zdecyduje się na udział 

w procesie rekrutacyjnym i staje się kandydatem – bywa 
niezwykle dociekliwy. Zanim „zaryzykuje” i wyśle nam swoje CV, na 
początku musimy przebrnąć przez całą serię pytań. Dlatego dobrze 
opisana oferta pracy umożliwi nam ograniczenie ich do minimum. 
Przede wszystkim uwaga kandydata skupia 
się na pełnym zarysie stanowiska: 
z kim pracuje, jaką ma autonomię, 
komu podlega oraz jakie są wyzwa-
nia na danym stanowisku. Chce jak 
najlepiej poznać pracodawcę oraz 
jego plany rozwojowe. Ważnym 
elementem są narzędzia pracy 
oraz jak w pozyskanie przyszłych 
pracowników inwestuje praco-
dawca, czy ma rozpoznawalną 
markę czy dopiero zaczyna 
wchodzić na rynek. Nie 
możemy pomijać benefitów 
oraz formy pracy. Od prawie 
dwóch lat hybrydowy system oraz 
zadaniowe rozliczanie czasu pracy 
jest istotnym elementem polityki 
firm. Coraz więcej osób chce pracować 
w 100% zdalnie. Dla pracodawcy może 

to być potencjalna korzyść, z uwagi na dostępność rekruterów na 
terenie całej Polski, nie tylko jednego miasta lub województwa. 
Kolejnym punktem, na który warto zwrócić uwagę, jest czas trwania 
projektu i poszukiwań. Nie raz zdarzyło mi się, iż kandydaci pytali od 
kiedy poszukujemy osoby, dlaczego do tej pory nie wybraliśmy odpo-
wiedniej osoby i ile osób bierze/brało udział w projekcie. Również nasi 
kandydaci – rekruterzy często sprawdzają dokładnie to, co inni piszą 
o pracodawcy w Internecie, jak również starają się uzyskać informację 
od aktualnych pracowników. Dlatego pełna transparentność w proce-
sie (nie tylko przy pozyskaniu rekrutera) jest ważna. 
Najgorszą sytuacją, na jaką możemy natrafić w procesie, jest brak 
informacji. Kandydat – rekruter po prostu nie wyobraża sobie braku 
dbałości o candidate experience i nad wyraz ceni sobie informację 
zwrotną. Nawet jeśli decyzja utknęła w czasie, mamy chwilowy brak 
decyzji klienta, lub pojawiło się tzw. zamrożenie danego procesu 
rekrutacyjnego, zawsze warto jest o tym fakcie poinformować 
kandydata. 
W przypadku finalnego złożenia oferty pracy, kiedy mamy już tego 
idealnego kandydata, należy działać szybko. Tak jak pisałam na po-
czątku, obecna sytuacja rynkowa powoduje, iż musimy podejmować 
decyzje pod presją czasu. 

KANDYDACIE – REKRUTERZE NIE ZAPOMINAJ, 
IŻ PRACODAWCA TEŻ CIEBIE OCENIA 
Bardzo dużo wymogów stawianych jest pracodawcom, czasami 
odnoszę wrażenie, iż większość z nich jest nad wyraz. Jednak takie są 
wymagania rynku, przyjdzie nam się z tym zmierzyć jeszcze nie raz. 
Jednak w całej tej sytuacji nie zapominajmy, iż pracodawca też ocenia 
rekrutera i chce dowiedzieć się jak najwięcej na jego/jej temat. W jaki 
sposób pracuje, jakich narzędzi używa, w jaki sposób weryfikuje 
kandydatów. Tu Wasza rola, aby udzielać konkretnych odpowiedzi, 
operować twardymi danymi i liczbami. Sami wymagacie tego od 
kandydatów, dlatego właśnie kiedy nimi się stajecie – bądźcie przygo-
towani do rozmów.

Z uwagi na sporą liczbę procesów rekrutacyjnych, w których 
bierzecie udział, kandydaci – rekruterzy:

 y nie zapominajcie o odpowiedzi na otrzymane oferty, nawet 
jak nie jesteś zainteresowani,

 y obierajcie telefony, kiedy jesteście umówieni na rozmowę, 
 y udzielajcie informacji zwrotnej, kiedy rezygnujecie z proce-

su, przyjęliście już inną ofertę pracy lub po prostu doszliście 
do porozumienia z obecnym pracodawcą dot. Waszego 
miejsca w organizacji. 

Są to podstawowe obszary, które budują ocenę o Was 
jako kandydatach ale także rekruterach, którymi zawo-

dowo jesteście. 

KIEDY KANDYDAT  
STAJE SIĘ…
Reasumując, obie strony powinny 
pamiętać, iż każda sytuacja ma 
dwie strony medalu. Rozmawiając 
jako kandydat budujemy swój wi-

zerunek rekrutera. Rozmawiając jako 
rekruter budujemy swój wizerunek 

potencjalnego kandydata. Prowadząc 
rozmowy na poziomie rekruter – rekruter 

w zasadzie wszystko się może zdarzyć, dlatego tak 
ważny jest wzajemny szacunek, zrozumienie potrzeb i oczekiwań. 

Traktujmy innych tak, jak sami chcielibyśmy być trak-
towani. 
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1DATA DRIVEN HR I ANALITYKA HR 
NAJWIĘKSZYM WYZWANIEM W 2022/2023 
Data driven HR – szersze wykorzystanie analityki, badań, narzę-

dzi i wskaźników jest kluczowym wyzwaniem HR w Polsce. Z badania 
Analityka HR w Polsce (HRrebels, 2022) wynika, iż 28,5% organizacji 
wskazuje, że nie mierzy efektywności żadnych działań HR-owych. 
Zaledwie 2% badanych organizacji uważa, że mierzy efektywność 
wszystkich podejmowanych działań. Wskaźników efektywności dzia-
łań HR jest kilkadziesiąt. W Polsce firmy mierzą zazwyczaj trzy: rotację, 
absencję i szeroko pojęty czas rekrutacji. Bez rzetelnych danych nie 
można optymalizować procesów, podejmować mądrych decyzji 
i wprowadzać efektywnych zmian.
Na przykład już teraz możemy przewidzieć najbliższe wyzwanie HR 
– temat negocjacji płacowych w związku z rosnącą inflacją. Warto już 
teraz przeanalizować płace w danym dziale, regionie i odnieść to do ra-
portów rynkowych dla danych stanowisk. Tak, by ocenić wpływ zmian 
na budżet, rentowność oraz zmapować kluczowe osoby i stanowiska 
w firmie, dla których retencja powinna być w 2022/2023 jak najmniejsza.

Marzena Sawicka 

Wspólnik w firmie szkoleniowej HILLWAY Training & Consulting 
oferujące od 2011 wysokiej jakości szkolenia biznesowe zgodne 
z certyfikatem jakości SUS 2.0 Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. 
To, co wyróżnia firmę, to dążenie do doskonałej obsługi klienta 
i entuzjazm. Tylko w 2021 r. 153 firmy kupiły szkolenia w HILLWAY, 
w których udział wzięło aż 4 528 osób.

Żelazny
zestaw rozwojowy  
dla świadomego HR w 2022/2023
Data driven HR, świadomość biznesowa i rozumienie KPI działów oraz analityka 
danych w HR. Agile i zwinne zarządzanie projektami. Prawo. Efektywna sztuka 
komunikacji i umiejętności handlowe to najbardziej potrzebne kompetencje HR 
w czasach VUCA. HR-owiec z umiejętnością świetnej komunikacji i argumentowania 
swoich pomysłów i decyzji z odniesieniem do specyfiki biznesu, liczb, KPI i aktualnych 
wyzwań rynkowych to HR-owiec pożądany i bardzo wartościowy w każdej branży. 
Zapraszamy do lektury przeglądu szkoleń polecanych dla pracowników obszaru 
personalnego niezależnie od branżowej specjalizacji.

Rozumiejąc dane i liczby możemy przełożyć je na cele HR i prezen-
tację programów rozwojowych przed zarządem w sposób jasny, 
konkretny i praktyczny – z wskazaniem szans i zagrożeń wynikających 
np. z podjęcia projektu lub wskazać ryzyka jego niepodjęcia z oceną 
wpływu na konkretne obszary, a nawet wyliczyć potencjalne straty 
firmy. Tak samo jesteśmy w stanie uzasadnić prawie każdą inwestycję 
i budżet odnosząc go do przychodów i potencjalnych zysków lub 
strat. Ale do tego potrzebujemy analityki.

2 BUSINESS ACUMEN I KPI W FIRMIE. 
CZY FAKTYCZNIE ROZUMIESZ BIZNES 
SWOJEJ FIRMY? CO BY BYŁO, GDYBY…? 
ŚWIADOMOŚĆ BIZNESOWA

Biznes to relacje i liczby. Wynikiem działania każdej firmy jest zysk, 
na który – w oparciu o strategię, plany i cele – pracuje każdy dział. 
Business acumen to świadomość biznesowa. Kompetencja, która 
łączy widzenie wzajemnych powiązań wewnątrzorganizacyjnych 
i w relacji klient-organizacja; rozumienie wskaźników biznesowych 
kluczowych dla efektywności działania organizacji oraz umiejętność 
stosowania tej wiedzy przy podejmowaniu decyzji. 
By być partnerem biznesu, musisz rozumieć jak planuje i ocenia się 
produkcję, sprzedaż, marketing. Wszystkie zespoły oceniane są na 
podstawie konkretnych wyników i rolą HR jest wspieranie zespołów 
w osiąganiu celów. Chcesz być partnerem biznesu – stale rozwijaj 
wiedzę z zarządzania i pytaj o wskaźniki efektywności w poszczegól-
nych działach, wspieraj osiąganie celów i zabezpieczenia ich realizacji 
w oparciu o dane HR. 
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3BYCIE AGILE – ZWINNE ZARZĄDZANIE 
PROJEKTAMI I SCRUM MASTER W HR 
Szczególnie istotne dla osób z HR kształconych w obszarze 

strategii, mapowania kompetencji i zarządzania procesami HR w spo-
sób klasyczny będzie rozumienie MVP – kreowania szybkiej wartości 
dla biznesu i umiejętności diagnozowania tej wartości wśród naszych 
interesariuszy. 
Twórcą pojęcia MVP (z ang. minimum viable product) jest Eric Ries, 
autor książki Lean Startup. Pojęcie narodziło się w świecie IT, ale 
w ciągu kilku lat przeniknęło do biznesu. Wersja MVP jest najbar-
dziej rozsądnym rozwiązaniem ,,zarówno pod względem czasu, 
zaangażowania zasobów, jak i budżetu”. Pomaga określić potencjał 
produktu/usługi lub ocenić jakość nowego projektu – czy warto 
go kontynuować, czy porzucić na wstępnym etapie lub całkowicie 
przemodelować proces. Minimalizujemy ryzyka i testowo wdrażamy 
na minimalną skalę oceniając pamiętając o kluczowym angażowaniu 
pracowników do oceny i feedbacku, a przy pozytywnym wdrożeniu 
możemy skalować rozwiązanie, usługę na kolejne zespoły – np. wybór 
nowego dostawcy szkoleń. Od razu nie musimy wybierać partnera na 
100 szkoleń, a wybrać 3 dostawców i zlecić im po dwa szkolenia, by 
ocenić w praktyce zbieżność oferty z jakością wykonania i satysfakcję 
z wdrożenia kompetencji w praktyce. Liczy się użyteczność tu i teraz.
Rozumienia podstaw agile – zwinności i ciągłości zmian, a także 
metodyki pracy zwinnej, które determinują dziś wszystkie projekty 
będzie kluczowe w każdej roli HR, który staje się Scrum Masterem – łą-
czy zarządzanie projektem z facylitacją procesów i spotkań, interakcji 
w organizacji, w tym prowadzenia trudnych rozmów i wspierania 
pracowników w sytuacjach trudnych. 

HR powinien przyzwyczajać się do szybkich zwrotów akcji, ciągłych 
zmian decyzji i analogicznie – odpowiedniego zarządzania zasobami 
i budżetem projektu w celu minimalizowania lub komunikowania 
ryzyk oraz ustawiania ich akceptowalności przez otoczenie. Poza dużą 
wiedzą kluczowe będą tu wspomniane poniżej kompetencje komuni-
kacyjne, handlowe oraz prezentacyjne.

4 KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 
– WSZYSCY SIĘ KOMUNIKUJEMY, ALE… 
NAJTRUDNIEJSZA ZE SZTUK  
– SZTUKA KOMUNIKACJI!

Umiejętności komunikacyjne są kluczowe w każdej organizacji i przy-
czyniają się do sukcesów we współpracy z otoczeniem HR – zarówno 
wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Świadomość tego, że ludzie są róż-
ni, znajomość tych różnic i specyfiki stylów komunikacyjnych będzie 
podstawą do dopasowania do różnego typu odbiorcy. 
Kluczowe w tym wszystkim będzie udzielanie informacji zwrotnej – 
pozytywnej – pochwały oraz komunikowanie odmowy i niepopular-
nych decyzji. Dzięki umiejętności aktywnego słuchania i zarządzania 
rozmową poprzez odpowiednie pytania będziesz potrafił w każdej 
sytuacji reagować racjonalnie. Sztuka parafrazowania i potwierdza-
nia tego, co usłyszano będzie podstawą do argumentacji i komuni-

kowania dalszych kroków czy podsumowywania ustaleń. 

5CX I EX – OBSŁUGA KLIENTA 
I UMIEJĘTNOŚCI HANDLOWE  
– WCALE NIEHANDLOWE

Kompetencje handlowe, sztuka sprzedaży i argumen-
tacji. Negocjacje biznesowe, umiejętności prowadzenia 

prezentacji i wystąpienia publiczne W HR należy umieć negocjować 
i prowadzić efektywne spotkania. Trzeba sprzedawać wizję programu 
HR, ale i sprzedawać ofertę pracy w naszej organizacji. Identyfikować 
oczekiwania i reagować na nie. Umieć łagodzić obiekcje i zastrzeże-
nia. Wspierać pracowników w onboardingu, pracy i offboardingu. 
Zaangażować.
Klientocentryzm wyrażony jako customer i employee experience ma-
nagement – mapowanie punktów styku klienta i pracownika z firmą 
i HR, nastawianie na potrzeby drugiej strony i kreowanie realnej 
wartości na różnych etapach życia w firmie. Ściśle powiązane z kom-
petencjami komunikacyjnymi, ale nastawione na rozumienie potrzeb 
i umiejętności diagnozowania oczekiwań, które przełożą się na wartość. 
Jako biznes potrzebujemy inspirujących rozmów, konkretnych 
komunikatów i projektów umożliwiających nam i naszym zespołom 
odnalezienie się w świecie zmienności, niepewności, złożoności 
i niejednoznaczności (VUCA). 

6PRAWO – MUST HAVE KAŻDEGO HR-OWCA 
Obserwowanie zmian w prawie – szczególnie prawie 
pracy i znajomość prawa z obszarze swojej dziedziny pracy 

i swojej roli w organizacji jest obowiązkiem każdego profesjonalisty. 
Szczególnie kluczowe są te odnoszące się do rekrutacji, ochrony 
danych osobowych w HR, czy pojęcia pracy zdalnej.
Jako biznes potrzebujemy od HR zwrócenia uwagi na fundamentalne 
zasady, najlepsze praktyki i postawy, kluczowe dla skutecznego za-
rządzania i osiągania wysokiej efektywności w krótkim czasie. Aby to 
osiągnąć, każdy z nas w HR musi stale rozwijać się i być w organizacji 
ambasadorem idei uczenia się przez całe życie. Tego wymagamy od 
innych i tego wymagajmy od siebie. 

Zapytaj HILLWAY o szkolenia dla Twojego zespołu
+22 250 22 82 Napisz info@hillway.pl 

KOMPENDIUM HR 2022 KARIERA W HR 33



Stoimy jako branża w kluczowym momencie, kiedy musimy zdecy-
dować, w którą stronę pójdziemy. Mam nadzieję, że zdecydujemy 
się na wyboistą, ale znacznie bardziej perspektywiczną ścieżkę 
budowania strategicznego HR. Jeżeli jednak chcemy być liderami 
zmiany i wprowadzać je do organizacji, musimy – jak mówi cytowa-
ny na początku artykułu David Perring – stale się uczyć. To już nie 
jest clickbaitowe zdanie, a konkretna wskazówka, która w praktyce 
zawodowej sprowadza się do tytułowego wezwania: HR-owcu, jeśli 
chcesz być częścią silnego, sprawczego HR, pokaż mi swój plan 
rozwoju. 
Jeśli zapytam Cię: „jaki jest Twój plan rozwoju?”, co jako HR-owiec od-
powiesz? Zapewne między zdziwieniem („ale jak to plan rozwoju dla 
mnie”), frustracją („ten plan musiałby być feniksem, który odradza się 
między pożarami, które codziennie gaszę”), pojawi się też myśl: „naj-
pierw inni, później ja”. To błędne koło, które osłabia nie tylko potencjał 
rozwojowy na poziomie indywidualnym, ale także rozwój programów 
L&D i świadomość ich roli w organizacjach. 

KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH 
„Domek z kart”, „kolos na glinianych nogach” – to metafory, które opi-
sują kondycję organizacji, w której HR zostawia samego siebie z tyłu. 
Dlatego trzeba powiedzieć wprost, że pomysł i przestrzeń na rozwój 
HR musi być priorytetem nie tylko z perspektywy pojedynczego 
pracownika, ale całej organizacji.
Stawka jest wysoka, a obrazuje ją zwizualizowany schemat, na którym 
widać, że rozwój HR to jeden z podstawowych czynników osiągnięcia 
długoterminowego sukcesu organizacji. 

KULTURA ROZWOJU – ROZWÓJ KULTURY 
Dane1 nie pozostawiają wątpliwości: rola rozwoju rośnie, rośnie też 
świadomość tego, że trzeba ten aspekt życia organizacji rozwijać. 
Możliwość rozwoju i nauki została wskazana jako najważniejszy czyn-
nik budujący konstruktywną kulturę organizacyjną, dodatkowo był to 
jedyny element, którego znaczenie tak bardzo wzrosło przez ostatnie 

Iwona Wencel 

HR Executive z blisko 25-letnim doświadczeniem jako senior menedżer 
i strategiczny partner, doradca zarządów. Prelegentka licznych konfe-
rencji, chętnie dzieląca się wiedzą i doświadczeniem z innymi. Twórczyni 
narzędzi strategicznych dla HR. Pasjonatka i prekursorka wdrażania 
HR Business Partneringu w Polsce. Certyfikowany facylitator Master 
Trainer Institute. Właścicielka i prezes firmy doradczej WNCL, autorka 
książki „#HROdNowa. 10 postaw na nowe czasy”.

HR-owcu  
 – pokaż mi swój plan rozwoju!

Rola HR ulega przedefiniowaniu i staje się coraz bardziej strategiczna.  
Choć zaczynamy zdawać sobie z tego sprawę, wciąż jednak HR-owcy bywają traktowani  
– i traktują siebie! – bardziej jak pomocników i strażaków, niż jak partnerów dla biznesu  
i ważny element organizacyjnej struktury.

POZIOM INDYWIDUALNY 
 � nabycie nowych kompetencji, 

efektywna praca 
 � inspiracje i energia rozwojo-

wa, bycie na bieżąco
 � kreatywność, inicjatywa, 

pomysły 

PEOPLE-CENTRED 
APPROACH

 � silne kompetencje 
i budowanie merytokracji

 � większe zaangażowanie 
i motywacja pracowników

 � mniejsza rotacja

 � realizacja celów biznesowych
 � budowanie przewagi konkurencyjnej
 � wzmacnianie odporności organizacji
 � budowanie silnej marki pracodawcy

HR jako Role Model L&D
Budowanie kultury organizacyjnej opartej na rozwoju

POZIOM ORGANIZACJI   
 � wdrażanie nowoczesnych 

programów L&D
 � śledzenie innowacji  

i trendów
 � wsparcie liderów (L&D)
 � mapowanie kompetencji: 

upskilling/reskilling

FUTURE ORIENTED 
APPROACH
zmniejszenie luki 
kompetencyjnej, 
rozwój kompetencji 
przyszłości

HR, KTÓRY SIĘ ROZWIJA

2 lata (w porównaniu z wynikami z 2019 roku, kiedy rozwój i nauka 
uplasowały się dopiero na 9 pozycji tego zestawienia).
Linia wnioskowania jest dość prosta i chyba wszyscy ją znamy, a liczby 
dodatkowo to potwierdzają: pracownicy, którzy wysoko oceniają 
kulturę organizacyjną swojej firmy częściej deklarują, że są szczęśliwi 
(happy) w pracy i chętniej rekomendują pracę w swojej organizacji.
Rodzi się pozytywne sprzężenie zwrotne: nauka i rozwój wzmacnia-
ją kulturę firmy, a kultura wzmacnia zaangażowanie pracowników, 
którzy mają energię do działania, przestrzeń na innowację i kreatyw-
ność, a w efekcie – potrafią zachwycić klientów i przełożonych oraz 
budują trwałą przewagę konkurencyjną. 
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Jest to tym ważniejsze, że luka kompetencyjna (skill gap) rośnie. 
Przyznaje to aż 46% liderów obszaru L&D, a prawie połowa menedże-
rów twierdzi, że pracownicy nie mają kompetencji, które pozwoliłyby 
realizować strategię biznesową firmy.
Paradoks tego błędnego koła dobitnie pokazuje fakt, że wśród pracow-
ników HR to osoby z działów L&D spędzają najmniej czasu na doskona-
leniu swoich kompetencji (aż o 35% mniej niż ich koledzy z HR). 

BYĆ ROLE MODEL DLA LIDERÓW 
A gdyby wyglądało to inaczej? Gdybyśmy odwrócili proporcje? HR, 
który się rozwija, to HR, który ma energię, czuje własną sprawczość, 
wykazuje się inicjatywą. Mimowolnie staje się wzorem i swoim przy-
kładem buduje kulturę organizacji opartą na rozwoju. 
Stymuluje potrzebę uczenia się i wprowadza aspekt L&D do DNA 
firmy. Zna nowoczesne rozwiązania, inspiruje się przykładami 
z zewnątrz, potrafi mapować kompetencje i działać przyszłościowo, 
buduje plany rozwoju pracowników oparte zarówno na bieżących 
potrzebach firmy, jak i na kompetencjach przyszłości. Zna trendy, jest 
świadomy aktualnych potrzeb pracowników. 
Chcesz współtworzyć taki HR? Chcesz mieć taki HR w swojej organi-
zacji? Traktuj swój plan rozwoju – przynajmniej – na równi z planami 
innych pracowników. Uznaj, że rozwój członków Twojego zespołu HR 
to priorytet. HR, zwłaszcza HR Biznes Partner jest łącznikiem między 
poszczególnymi działami, pracownikami a biznesem, spoiwem 
między tym, co na zewnątrz i tym, co wewnątrz. Jest zorientowany 
zarówno na ludzi, jak i na biznes. To niezbędny element organiza-
cyjnej układanki, którego często nie widzimy na co dzień, ale na 
pewno zauważymy różnicę, gdy go zabraknie albo gdy przestanie się 
rozwijać. 

KIERUNEK:  
KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI 
Analizując globalne trendy i zestawiając je z obserwacją polskich 
realiów, można wyróżnić kilka kluczowych obszarów, które HR-owcy 
powinni już dziś rozwijać. Skupienie się na nich pozwoli zmniejszyć 
wspomnianą wcześniej lukę kompetencyjną, jest także wyjściem 
naprzeciw wyzwaniom przyszłości. 
Mamy dziś do czynienia z ogromnymi zmianami: przewiduje się, 
że w ciągu 5-10 lat znacząco zmieni się struktura stanowisk, duża 
część z nich zniknie, a w ich miejsce pojawią się nowe, które będą 
wymagały konkretnych umiejętności. Inwestując w nie dzisiaj, dajemy 
sobie szansę na „miękkie lądowanie” oraz łatwiejsze, bardziej adapta-
cyjne odnalezienie się w tym, co nowe i nieznane.
Kluczowe kompetencje, które musi rozwinąć HR, by móc być partne-
rem dla biznesu i adresować potrzeby przyszłości to:
• analityka – poznanie języka liczb i wskaźników jest podstawą 

do rozmowy z biznesem. Jeszcze ważniejsza jest umiejętność 
interpretowania, wyciągania wniosków oraz przekuwania danych 
na konkretne działania. 

• kompetencje miękkie i tzw. people skills – najnowsze analizy 
i globalne trendy wskazują właśnie People-Centred Approach jako 
kierunek rozwoju HR. Warto pamiętać, że sztuczna inteligencja 
najszybciej zastąpi obszary, które można zautomatyzować. Dlatego 
to właśnie kompetencje miękkie i komunikacja mogą dać znaczącą 
przewagę na rynku pracy w przyszłości.

• business acumen – budowanie świadomości biznesowej to pod-
stawa pracy każdego HRBP. Zrozumienie, w jaki sposób funkcjonuje 
firma, na czym konkretnie zarabia i w jaki sposób osiąga sukces na 
rynku pozwala być partnerem w świecie biznesu. 

• zarządzanie sobą i swoim dobrostanem – HR-owiec codzien-
nie mierzy się z ogromem wyzwań: stres, nadmiar zadań, duża 
odpowiedzialność, jeszcze większe oczekiwania. Pamiętajmy, że 
nikt nie zadba o nas… za nas. Dlatego radzenie sobie ze stresem, 
budowanie odporności psychicznej, zarządzanie czasem i energią, 
umiejętność odpoczynku oraz regeneracji są niezbędne, by móc 
skutecznie pracować i przeciwdziałać wypaleniu. 

GDZIE?  
E-LEARNINGOWE NARZĘDZIA  
ROZWOJOWE DLA HR-OWCÓW 
Co wybrać, jeżeli chcesz podnieść swoje kompetencje? Poniżej prze-
gląd najważniejszych platform i kursów: 
• HR Power Mentor – to jedyna na polskim rynku kompleksowa 

platforma microlearningowa, zorganizowana jako szkolenio-
wy marketplace. Oferuje certyfikowane kursy stworzone dla 
HR-owców. Poza uczestnictwem w kursie, kursanci biorą udział 
w comiesięcznych spotkaniach mentoringowych oraz otrzymują 
praktyczne materiały do pracy własnej. 

• HRM Academy – udostępnia kursy video związane z szeroko rozu-
mianą analityką dla HR m.in. wskaźnikami dla HR, analityką w rekru-
tacji czy technikami analizy danych dla HR. Poza produktami video, 
oferuje także m.in. programy rozwojowe dla liderów.

• Expert4You – platforma udostępniająca kursy z obszaru kadrowo-
-płacowego.

• Ogólnotematyczne platformy szkoleniowe, które udostępnia-
ją wybrane moduły dla HR-owców, np. EY Academy of Business.

Mam nadzieję, że po lekturze tego tekstu, pierwszą rzeczą, jaką zro-
bisz jutro w pracy będzie stworzenie planu rozwoju dla Ciebie oraz 
Twojego zespołu HR. To inwestycja nie tylko w siebie, ale – jak pokazał 
przedstawiony model – w rozwój i budowanie kultury całej organi-
zacji. W szczególności w rozwój ludzi. People first, pamiętasz? A więc: 
You first. 

„If you want to be leading the 
world, you have to be learning”

David Perring, Director of Research, Fosway Group

1 Glint, Employee Wellbeing Report 2021; Workplace Learning Report 2022
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Wyobraź sobie, że jesteś świeżo upieczonym menedżerem HR, 
pełnym motywacji i pomysłów na wdrożenie ambitnych procesów 
i pełnienie roli partnera strategicznego dla zarządu. Przed tobą zbu-
dowanie strategii HR-owej dla całej firmy, w tym rekrutacje nowych 
pracowników (a jest co robić w tym temacie), onboarding, szkolenia, 
oceny, badanie zaangażowania, strategia employer branding, odej-
ścia i exit interview (bo przecież chcesz rozumieć „dlaczego?”), no 
i oczywiście codzienność w postaci zatrudnienia, umowy, rejestracji 
czasu pracy, naliczania i wypłaty wynagrodzeń. Dużo tego, jednak 
Twój zespół liczy jedynie 2 osoby. Jak to wszystko pogodzić? Jakie 
priorytety sobie wyznaczyć, aby wszystko, co dziać się musi, działo 
się w odpowiednim czasie i na odpowiednim poziomie, a przy tym 
realizować nowe, ambitne plany? 

MAŁE DZIAŁY HR NIE TYLKO 
W MAŁYCH ORGANIZACJACH
Liczba procesów, które powinien zaopiekować dział HR, jest stała 
lub prawie stała bez względu na wielkość, czy profil organizacji. 
Co to oznacza w praktyce? Ni mniej, ni więcej tyle, że w małych 
zespołach na jedną osobę przypada znacznie większa liczba zadań 
niż w bardziej rozbudowanych strukturach. Dodatkowo w dużych 
organizacjach są one trudniejsze i bardziej dynamiczne. Pojawiają się 
też problemy, których nie identyfikujemy w mniejszych podmiotach, 
takie jak chociażby trudności komunikacyjne, wynikające z rozpro-
szonej struktury, większa rotacja kadr, bardziej złożone narzędzia, 
etc. W takich sytuacjach małemu działowi personalnemu naprawdę 
trudno zaopiekować się chociażby częścią procesów, nie mówiąc już 
o pełnieniu roli prawdziwego partnera strategicznego. Co zrobić, aby 
dział HR nie był skazany jedynie na „podtrzymywanie podstawowych 
funkcji życiowych” organizacji?

Jak z Malucha  
zrobić Porsche?
Na przestrzeni ostatnich lat HR w polskich organizacjach przeszedł przyspieszoną 
ewolucję, awansując z funkcji typowo administracyjnej do rangi strategicznego 
partnera biznesowego. Nierzadko transformacja ta zakładała jedynie wyznaczanie działom 
personalnym nowych celów, wyzwań i procesów do zagospodarowania, zupełnie pomijając 
kwestie ich rozbudowy. Jak w dobie rosnących potrzeb i oczekiwań wobec działów HR, 
małe zespoły HR mogą znaleźć przestrzeń na realizowanie dużych, ambitnych projektów?

KIEDY MAŁY MOŻE WIĘCEJ?
Większość z nas z pewnością zetknęła się na swojej drodze zawodo-
wej z działami personalnymi, które – choć niewielkie – realizowały 
duże, ambitne, pełne wyzwań i inspirujące projekty obejmujące 
całe organizacje. To, że coś jest trudne, nie oznacza, że jest nie do 
zrobienia. Należy jednak pamiętać, że aby mały dział personalny mógł 
w ogóle myśleć o udźwignięciu dużych i złożonych zadań przekrojo-
wych, muszą zostać spełnione pewne podstawowe warunki, spośród 
których kluczową rolę odgrywa sam zespół. Nie ma się co oszukiwać 

Joanna Rutkowska

Dyrektor HR w Trenkwalder. Przez ponad 20 lat realizowała projekty 
z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim. Psycholog diagnosta  
doświadczony w pracy z narzędziami psychometrycznymi,  
certyfikowany trener biznesu, coach grupowy i zespołowy.
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– w małych strukturach HR potrzebne są przede wszystkim dużo 
szersze kompetencje skupione w jednej osobie. Nie chodzi tylko 
o wiedzę i doświadczenie, ale także cały szereg innych predyspozycji, 
jak chociażby zdolność do dynamicznego przełączania się z zadania 
na zadanie, czy umiejętność ustalania priorytetów i realizacji wielu 
projektów jednocześnie. Wbrew pozorom, to bardzo trudna rola 
i nie każdy się w niej odnajdzie. Dopiero kiedy uda nam się stworzyć 
kompetentny i rzutki zespół, możemy myśleć o podejmowaniu takich 
wyzwań, jak projekty związane z okresową oceną pracowników, 
badaniem zaangażowania, wdrażaniem nowych narzędzi i systemów, 
czy szkoleniami dla wszystkich członków organizacji. 

PAMIĘTAJ O TYM,  
JEŚLI CHCESZ REALIZOWAĆ DUŻE PROJEKTY!
Niewątpliwie bardzo istotna jest legitymizacja działań działu 
personalnego przez zarząd. Nie tylko ze względu na większą 
decyzyjność. Warto mieć na uwadze, że duże projekty często 
dotyczą całej organizacji i przez organizację są zupełnie 
inaczej przyjmowane, jeśli mamy namaszczenie od „góry”. 
Kolejną kwestią, na którą warto zwrócić uwagę, są zasoby 
kompetencyjne zespołu. Przed przystąpieniem do etapu 
planowania działań należy zadać sobie pytanie, czy jako 
zespół jesteśmy w stanie merytorycznie udźwignąć dany 
projekt, a także, czy posiadamy wiedzę i doświadczenie, aby 
efektywnie doprowadzić go do końca. Jeśli nie, możemy się-
gnąć po kompetencje z zewnątrz i wykorzystać możliwości, 
które daje outsourcing. Jeśli natomiast odpowiedź będzie 
twierdząca, nie pozostaje nic innego, jak tylko zadbać o duże 
zasoby najbardziej deficytowego towaru w małych działach 
HR, czyli czasu. Jak to zrobić? Jeśli nie mamy szansy na zwięk-
szenie zespołu, to najlepiej i najprościej zlecić do realizacji na 
zewnątrz najbardziej pracochłonne i czasochłonne procesy, 
np. te generyczne i podstawowe lub te wymagające bardzo 
specjalistycznych i rzadkich kompetencji. Absolutnie nie 
bójmy się tego robić. Utopią jest zakładanie, że dwu- lub 
trzyosobowy dział personalny jest w stanie udźwignąć 
absolutnie wszystko. Tym bardziej, że w większości sytuacji 
outsourcing okaże się rozwiązaniem o wiele korzystniejszym 
czasowo. Co więcej, mamy szansę od wyspecjalizowanej 
firmy outsourcingowej nauczyć się nowych rzeczy i pozyskać 
wartościowe know-how. 

OUTSOURCING – PRZYJACIEL 
MAŁEGO DZIAŁU HR
Jakie procesy warto zlecić zewnętrznemu dostawcy? Tu wszystko zale-
ży od specyfiki danego podmiotu oraz jego bieżących potrzeb i prio-
rytetów, a także struktury i roli działów HR. Po pierwsze, 
warto zlecać na zewnątrz realizację procesów 
rekrutacyjnych. Mają one charakter wysiłkowy, 
często dotyczą całej organizacji i globalnie 
angażują – zwłaszcza na stanowiska, 
które rekrutuje się masowo. Osoba, 
która się tym zajmuje, prak-
tycznie nie ma już czasu 
na inne działania. Na ze-
wnątrz, szczególnie w or-
ganizacjach, w których 
występuje duża rotacja, 
warto też zlecać wszelkie 
zadania związane z kadra-
mi i płacami, czyli procesowaniem 
zatrudnienia, opracowywaniem 

umów, dopełnianiem kwestii prawnych (tym bardziej w tak dyna-
micznej rzeczywistości, z jaką mamy do czynienia obecnie w Polsce). 
Działania takie nie tylko angażują czasowo, ale wymagają też aktualnej 
i specjalistycznej wiedzy, podobnie zresztą jak procesy szkoleniowe, czy 
rekrutacja handlowców lub specjalistów IT. Pamiętajmy, że 
w dzisiejszych czasach wyspecjalizowanym agencjom zatrudnienia 
możemy zlecić praktycznie wszystko, począwszy od rekrutacji, po-
przez onboarding, payroll, audyt akt osobowych, outsourcing obsługi 
klienta, outsourcing procesów produkcyjnych i magazynowych, aż po 
exit interview i outplacement. 
Postawmy na samoświadomość i z odwagą sięgajmy po kompetencje 
z zewnątrz. Wtedy znajdziemy przestrzeń do tego, aby jako mały 
dział HR rozpędzić się do prędkości, jaką osiągają najnowsze modele 
Porsche. 

Gdy ogranicza Cię czas, zleć dostawcy procesy:
• rekrutacja masowa;
• rekrutacja wysokospecjalistyczna (IT);
• payroll, czyli kadry i płace;
• prowadzenie i archiwizacja akt osobowych;
• exit interview.

Gdy ogranicza Cię brak kompetencji, dostępu do wiedzy  
lub nowych technologii, zleć dostawcy:
• wartościowanie stanowisk;
• budowanie modeli kompetencyjnych;
• testy kompetencji;
• opisy stanowisk;
• szkolenia menedżerskie;
• badania zaangażowania;
• legalizację pobytu i pracy cudzoziemców.

Procesy, które należy zlecić na zewnątrz niezależnie  
od ograniczeń:
• praca tymczasowa; 
• outplacement.
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Z badania Pracuj.pl „Proces tworzenia treści ogłoszeń o pracę” wynika, 
że 47% rekruterów nie prowadzi – wewnętrznie lub z kandydatami 
– audytu treści ogłoszenia o pracy. 36% respondentów weryfikuje treści 
pod kątem atrakcyjności, a więc czy są jasne, zrozumiałe, napisane 
prostym językiem. Czytelność ogłoszenia, czyli łatwość znalezienia 
w nim kluczowych informacji, sprawdza tylko 35%. Tyle samo badanych 
rekruterów skupia się na rzetelności przekazu. Jeszcze mniej, bo 28%, 
analizuje stworzone ogłoszenie pod kątem przydatności i użyteczności. 
W efekcie często powstają oferty, których potencjał – jako wizytówki 
marki i narzędzia rekrutacyjnego – nie jest w pełni wykorzystywany. 
Jeśli bowiem jakość ogłoszenia nie jest weryfikowana, to pracodawcy 
i HR-owcy nie wiedzą, czy proponowane oferty zaspokajają potrzeby 
informacyjne kandydatów. Ogłoszenia często są przygotowywane 
szybko, bez zagłębiania się w oczekiwania odbiorców, a jedynie ogra-
niczając się do perspektywy pracodawcy. Warto to zmienić, zwłaszcza 
że aż 83% badanych rekruterów wskazało, że treść ogłoszenia ma bar-
dzo duży lub raczej duży wpływ na finalny efekt rekrutacji. Jak zatem 
deklaracje przekuć na praktykę? Aby stworzyć ofertę uszytą na miarę 
rzeczywistych i aktualnych potrzeb kandydatów, należy – krok po 
kroku – ustalić cele, przeprowadzić audyt i wdrożyć korzystne zmiany. 

AUDYT EFEKTYWNOŚCI OFERT PRACY – KORZYŚCI
Dlaczego warto przeprowadzić audyt ogłoszenia?
• Zadbasz o lepszą jakość
• Zwiększysz skuteczność procesu rekrutacyjnego
• Otrzymasz większą liczbę CV dopasowanych do potrzeb 

firmy
• Przyciągniesz świadomych, zmotywowanych kandyda-

tów
• Zaoszczędzisz czas i inne zasoby konieczne w procesie 

rekrutacji
• Zbudujesz pozytywny wizerunek marki

Czy Twoje ogłoszenie 
odpowiada na potrzeby 
szukających pracy? 
Jak pozyskać nowych pracowników? Co zrobić, żeby przygotowana oferta dotarła 
do kandydatów idealnie dopasowanych do stanowiska? Zanim Twoja oferta ujrzy światło 
dzienne, znajdź czas na rzetelny audyt treści, dzięki któremu lepiej odpowiesz na potrzeby 
grupy docelowej. Pod lupę warto wziąć również inne, wcześniej opublikowane ogłoszenia 
po to, by zwiększyć ich skuteczność i wyciągnąć wnioski na przyszłość. 

1CELE I ANALIZA DANYCH
Aby móc przygotować bądź zmodyfikować treść oferty, musisz 

wiedzieć, jakie są Twoje cele rekrutacyjne. Odpowiedz sobie na 
pytania:
• Do jakiej grupy docelowej chcesz dotrzeć? 
• Co wiesz na temat profilu/ persony kandydata?
• Jakie są oczekiwania pracodawcy wobec procesu rekrutacyjnego?
• Co wyróżnia markę, którą reprezentujesz? Jaka jest jej kultura 

organizacji? 
• Jakie są największe wyzwania związane z rekrutacją na wybrane 

stanowisko?

Dzięki temu będzie Ci łatwiej spojrzeć na ogłoszenie jako miejsce styku 
potrzeb pracodawcy i kandydata, a także szans i potencjalnych trudno-
ści, które wiążą się np. ze specyfiką branży, dla której rekrutujesz. 

STATYSTYKI POD LUPĄ
Zanim zaczniesz dokładnie weryfikować ogłoszenie, przeanalizuj 
twarde dane. Dzięki nim będziesz mieć ogląd tego, jaki jest zasięg 
treści i poziom interakcji. 

SPRAWDŹ:
• liczbę odsłon, czyli oglądalność oferty,
• współczynnik konwersji, czyli kliknięcia w przycisk „Aplikuj”.

Porównaj dane dotyczące różnych ogłoszeń publikowanych przez 
Twoją firmę. Które z nich były częściej czytane? Zastanów się, z czego 
wynikają statystyki. Czy chodzi o jakość ogłoszeń i występujące mię-
dzy nimi różnice w treści? Czy w grę wchodzą również inne czynniki, 
jak np. rodzaj stanowiska i branży albo okres, w którym oferta była 
zamieszczona na stronie. Warto wyciągnąć wnioski na temat tego, co 
okazało się dobrą praktyką i jakie rozwiązania najlepiej się sprawdzają. 
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Pod uwagę weź także inne wskaźniki efektywności dotychczasowych 
procesów rekrutacyjnych, m.in. czas rekrutacji, liczba i jakość aplikacji, 
koszt rekrutacji i zatrudnienia. Cennym źródłem wiedzy będą także 
wyniki exit interview, badania satysfakcji kandydatów czy ankiety 
dotyczące candidate experience. 

2 WERYFIKACJA TREŚCI OGŁOSZENIA
Audyt ogłoszenia służy sprawdzeniu, w jakim stopniu treść jest 

atrakcyjna i użyteczna dla kandydatów, a więc czy jest: merytorycz-
na, rzetelna, zgodna z prawdą, napisana zrozumiałym, przystępnym 
językiem i zaprezentowana w atrakcyjny wizualnie sposób. Robiąc 
analizę – krok po kroku – warto cały czas zadawać sobie kluczowe 
pytanie: Czy z punktu widzenia kandydata przedstawione informacje są 
kompletne, zrozumiałe i rzetelne? 

MERYTORYKA 
Przyjrzyj się poszczególnym elementom ogłoszenia, które uzupełniłeś/
uzupełniłaś w ramach przygotowań do rekrutacji. Teraz czas na zderze-
nie dwóch perspektyw: pracodawcy/HR i osoby szukającej pracy! 

Nazwa stanowiska
• Czy jest prawidłowo zapisana i jednoznaczna?
• Czy precyzyjnie odzwierciedla faktyczny zakres obowiązków?

Dodatkowo sprawdź, czy właściwie oznaczyłeś poziom stanowiska 
i kategorię (branżę), do której jest przypisane stanowisko. Jeśli wyma-
gania i zakres odpowiedzialności odpowiadają stanowisku „starszego 
specjalisty”, dopełnij nazwę, zamiast pisać „specjalista”. Rekrutujesz 
w IT? W nazwie stanowiska uzupełnij informację o języku programo-
wania, np. „młodszy programista Java”. 

WAŻNE! Użytkownicy posługują się konkretnymi frazami 
podczas wyszukiwania ofert, np. „przedstawiciel handlowy”, 
„specjalista SEO”, „magazynier”. Tak istotne jest więc stosowa-
nie konkretnych i adekwatnych nazw stanowisk. 

Opis stanowiska
Jak pokazuje badanie Pracuj.pl „Proces tworzenia 
treści ogłoszeń o pracę”, aż 94% rekruterów 
uzupełnia w ogłoszeniu rubrykę dotyczącą 
stanowiska i zakresu obowiązków. Aby 
jednak nie było to tylko sztuką dla sztuki, 

warto zadbać o jakość 
poszczególnych 
sformułowań. 

Zastanów się:
• Czy w Twoim opisie stanowiska nie pojawiają się zbyt ogólnikowe 

sformułowania?
• Czy przedstawiłeś najważniejsze zadania, które rzeczywiście będą 

wykonywane przez nowo zatrudnioną osobę? 
• Czy podałeś informację, że stanowisko wymaga pełnej samodziel-

ności, albo odwrotnie – pracy zespołowej? (z kim będzie nowa oso-
ba pracować, od kogo się uczyć, jaki jest poziom stażu i doświad-
czenia członków zespołu, jaką metodyka pracy obowiązuje etc.). 

• Jeśli zadania wiążą się z zarządzaniem pracą innych osób – czy 
uwzględniłeś ten aspekt w opisie stanowiska? (warto wskazać, jak 
liczny jest zespół). 

• Czy nie zapomniałeś o wskazaniu trybu pracy – zdalna (w jakim 
wymiarze/proporcjach?), a może wyłącznie stacjonarna? 

• Czy charakter stanowiska wiąże się z pracą w terenie, delegacjami? 

KOMPENDIUM HR 2022 REKRUTACJA 41



Wymagania
Rubryka w ogłoszeniu dotycząca wymagań i oczekiwań pracodaw-
cy mocno koreluje z opisem stanowiska, dlatego ważne są tutaj 
spójność przekazu i logiczne powiązania, które pokazują, co z czego 
wynika. 
Analizując kryteria rekrutacji, odpowiedz sobie na pytania:
• Czy na pewno w Twojej ofercie znajdują się informacje, których 

poszukują kandydaci i które pozwolą optymalnie dopasować 
potencjalnego pracownika do miejsca pracy? 

• Czy zachowany jest podział na wymogi obowiązkowe i mile 
widziane?

• Jak długa jest lista wymagań? (z reguły wystarczy kilka punktów). 
• Czy opis rozpocząłeś od wskazania najistotniejszych kryteriów, 

przechodząc do tych mniej ważnych? 
• Czy jakiś element nie jest dodany „na wyrost”, a w rzeczywistości 

tego typu umiejętności nie będą wykorzystywane na stanowisku?
• A może odwrotnie – czy nie zabrakło w ogłoszeniu jakiejś istotnej 

informacji, która może zaważyć na jakości i dopasowaniu aplika-
cji? Czy kandydaci nie będą się czuli wprowadzeni w błąd? 

• Czy przedstawione wymagania są realne do spełnienia i współgra-
ją z oferowanymi warunkami zatrudnienia i rozwoju? 

• Czy opis wymagań jest czytelny i precyzyjny? (np. zawiera 
informacje o preferowanej długości doświadczenia w zawodzie, 
oczekiwaniach względem profilu wykształcenia). 

Uzupełniając pola ogłoszenia, zwróć uwagę na poprawne 
dopasowanie fraz, tak by nie pomieszać informacji. Upewnij 
się, że w rubryce dotyczącej wymagań nie znalazły się 
omylnie informacje np. o proponowanych świadczeniach 
pozapłacowych. 

Przykłady:
• Słowo „dyspozycyjność” ma szerokie znaczenie, dlatego jeśli się 

nim posługujesz w ogłoszeniu, należy tę informację dookreślić, np. 
„praca również w weekendy”, „2-zmianowy system pracy”. 

• Umiejętności miękkie mają znaczenie, ale nie można ich zwery-
fikować podczas lektury CV. Dlatego nie ma potrzeby zapełniać 
ogłoszenia licznymi przykładami typu „pracowitość”, „wytrwa-
łość”, „komunikatywność” itd. Warto zastanowić się, czego kon-
kretnie oczekujesz i jak dane sformułowanie może być odebrane 
przez osoby czytające ogłoszenie. 

• Kompetencje twarde to jeden z tych „filtrów”, które pozwalają 
dopasować pracownika do powierzonych mu zadań. Zadbaj 
zatem o precyzję – jeśli wymagasz znajomości języka obcego 
albo obsługi określonych narzędzi czy programów, wskaż, jaki 
konkretnie poziom masz na myśli, przykład: obsługa programu 
Excel w stopniu zaawansowanym, znajomość języka angielskiego 
– poziom B2. 

Aż 98% kandydatów uważa, że opis wymagań 
na danym stanowisku jest bardzo ważny bądź ważny. 

Źródło: Raport Pracuj.pl, „Preferowany pracodawca, czyli kto”

KORZYŚCI DLA KANDYDATA
Co najbardziej przyciągnie wzrok kandydata? Jakich danych potrze-
buje, by kliknąć przycisk „Aplikuję”? Zdaniem użytkowników „must 
have” ogłoszenia to: wysokość wynagrodzenia, wymiar czasu 
pracy, typ umowy oraz lokalizacja miejsca pracy. To elementy, 
które mogą zaważyć o podjęciu decyzji. Czy uwzględniasz je 
w ogłoszeniach?

Pamiętaj, lista obowiązków nie powinna być zbyt obszerna i szcze-
gółowa. Wystarczy kilka podpunktów, które za to będą bardzo 
precyzyjne. W przypadku stanowisk związanych z technologiami 
i branżą IT, koniecznie nawiąż do projektów, narzędzi i systemów, 
które będą wykorzystywane w ramach zadań. Ważne, żeby z opisu 
wprost wynikało, na czym będzie polegać praca i za co konkretnie 
będzie odpowiadać nowy pracownik. Tu nie ma miejsca na niejasno-
ści – kandydat nie powinien czuć się zaskoczony lub zdezorientowany 
podczas późniejszych rozmów. 

72% pracowników fizycznych oczekuje szczerego 
i rzetelnego przedstawienie warunków pracy, 
ale tylko 34% rzeczywiście doświadczyło tego 
podczas rekrutacji. Dysproporcje między potrzebami 
a realiami widoczne są też w grupie specjalistów. 

82% badanych chciałoby 
dostawać szczere i rzetelne 

informacje o warunkach 
pracy, jednak zaledwie 
32% faktycznie się 
z tym spotkało w trakcie 

procesu rekrutacyjnego. 
Źródło: Raport eRecruiter „Candidate 

Experience w Polsce 2021”
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Zarobki 
Jak pokazują wyniki badania Pracuj.pl „Proces tworzenia treści 
ogłoszeń o pracę”, zaledwie 8% rekruterów zawsze publikuje 
dokładną kwotę lub widełki, mimo że aż 71% 
kandydatów zwraca uwagę na ten aspekt. 
A zatem, jeśli w tworzonych przez 
Ciebie ofertach nie ma informacji 
o zarobkach, warto zastanowić 
się nad zmianą polityki w tym 
zakresie. Kandydaci zyskają 
cenną wiedzę, ale i organi-
zacja osiągnie korzyści rekrutacyjne i wizerunkowe. Podając 
widełki wynagrodzenia, nie zapomnij o dopisaniu 
– „kwota brutto” w przypadku umowy o pracę lub 
„kwota netto” przy umowie B2B. Kwota powin-
na odnosić się do rozliczenia miesięcznego 
bądź godzinowego. 

Rodzaj umowy
Upewnij się, że wskazałeś formę zatrudnienia 
– oczekuje tego aż 97% kandydatów, jednak 
rekruterzy nie zawsze mają tę świadomość. 
Z badania „Preferowany pracodawca, czyli kto?” 
wynika, że 76% podaje taką informację w ofercie. 

Ścieżka rozwoju
Poza motywacją finansową, która 
kieruje kandydatów w stronę job bo-
ardów, bardzo istotne są też czynniki 
związane z możliwościami rozwoju 
zawodowego i ścieżką kariery. 
Niestety, szczegółowe informacje 
na ten temat zawsze, niezależnie 
od charakteru rekrutacji, publiku-
je tylko 12% rekruterów. A zatem 
sprawdź:
• Czy jasno i zrozumiale przed-

stawiasz warunki do rozwoju?
• Czy w opisie nie pojawiają się 

ogólniki i utarte sformułowania 
typu „możliwości rozwoju”, 
„ciekawe projekty”, „ambitne 
wyzwania”?

• Czy z treści ogłoszenia wynika, dlaczego 
warto pracować w danej firmie? 

• Czy wymieniłeś konkretne korzyści rozwojowe, 
które oferuje pracodawca?  
To mogą być np.: budżet szkoleniowy i finansowanie studiów 
podyplomowych, dobre praktyki związane z wymianą wiedzy we-
wnątrz organizacji, rozwiązania wspierające reskilling, międzynaro-
dowe środowisko pracy, jasna ścieżka awansu, prestiżowe projekty 
bazujące na technologiach, dostęp do nowoczesnych narzędzi, 
kultura inkluzywności i zaangażowania pracowników w działania 
związane z CSR-em. 

• Warto pamiętać o czynniku ludzkim – dla kandydatów ważne jest 
to, od kogo będą mogli się uczyć i czerpać inspiracje. 

Jak wynika z raportu Deloitte „Pierwsze kroki na rynku pracy 
2021”, dla młodych ludzi, rozpoczynających swoją ścieżkę 
zawodową, kluczową kwestią jest to, czy pracodawca ofe-
ruje plan rozwoju kariery i stwarza możliwości do rozwijania 
umiejętności. Na pierwszym miejscu zadeklarowało tak 42% 
badanych. 

Wyróżniki
Jeśli chcesz udoskonalić swoją ofertę, podczas pisania co jakiś 
czas zerkaj na pytania:
• Dlaczego warto aplikować do firmy, którą reprezentujesz?
• Czy z treści ogłoszenia wynika, co wyróżnia pracodawcę na tle 

konkurencji?
• Jakie są największe walory pracy dla tej marki, na danym 

stanowisku? 

Pamiętaj, że liczy się perspektywa kandydata, dla którego atutem 
może okazać się m.in.: atrakcyjny system premiowy, praktyczny 

pakiet świadczeń pozapłacowych (sprawdź koniecznie, czy 
w ogłoszeniu wymieniłeś konkretne przykłady benefi-

tów), programy wspierające różnorodność, firmowe 
przedszkole dla dzieci pracowników, możliwość 

pracy w wielokulturowym zespole.
Warto pamiętać, że elastyczny grafik i home offi-
ce to obecnie bardzo pożądany benefit. Aż 77% 
respondentów badania Pracuj.pl „Percepcja 
wizerunku pracodawców w oczach kandyda-
tów” zadeklarowało, że nawet po pandemii 
chciałoby pracować online. Jeśli oferujesz jakieś 
dodatkowe korzyści z tym związane (np. pokry-

cie kosztów, doposażenie domowego biura), to 
koniecznie uzupełnij tę informację w ogłoszeniu. 

W przypadku pracy stacjonarnej i hybrydowej 
dogodna lokalizacja firmy, dostęp do firmo-

wego parkingu, dobrze rozwinięta oko-
liczna infrastruktura, ciekawa aranżacja 

biura sprzyjająca koncentracji i pracy 
kreatywnej też mogą stanowić ważny 
wyróżnik na tle innych ofert. Z ba-
dania „Proces tworzenia treści ogło-
szeń o pracę” wynika, że tylko 8% 
pracodawców wspomina o istot-
nych warunkach czy udogodnie-
niach komunikacyjnych w okolicy 
swojej siedziby z oznaczeniem na 

mapie w ogłoszeniu. Sprawdź, jak to 
wygląda w Twoich ofertach i w razie 

potrzeby dopracuj ten element. 
Tym, co może wyróżnić Twoją ofertę, 

jest sposób opowiadania o kulturze 
organizacji. Nie jest to standardem, mimo 

że działa bardzo na korzyść rekrutującej firmy. 
Dlatego nawiąż do panującej atmosfery i wartości 

firmowych, np. jak wygląda proces wzajemnego uczenia 
się, współpraca zespołowa i integracja (również w warunkach online) 
czy możliwość realizowania pasji i zainteresowań. 

MARKA PRACODAWCY
Nie zapominaj, że dla szukających pracy rozpoznawalność marki 
również będzie mieć duże znaczenie. Rubrykę „O firmie” potraktuj 
jako okazję do krótkiego, ale merytorycznego opisu osiągnięć firmy, 
jej misji czy wyróżników decydujących o specyfice środowiska pracy. 
Podczas audytu treści upewnij się, że:
• Napisałeś o profilu działalności firmy oraz uwzględniłeś jej pozycję 

rynkową i specyfikę branży. 
• Zamiast mówić o tym, jaka jest firma, przedstawiłeś konkretne 

przykłady działań i aktywności bądź wiarygodne statystyki. 
• Opis brzmi naturalnie, nie jest naszpikowany żargonem lub utarty-

mi sformułowaniami (w stylu: „łączymy tradycję z nowoczesnością”, 
„jesteśmy dynamicznym zespołem”). 

• Wszystkie podane informacje są aktualne i prawdziwe – być może 
warto dokonać zmian w treści i wyeksponować nowsze, bardziej 
spektakularne wydarzenia z życia firmy? 
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ETAPY REKRUTACJI I KLAUZULA RODO
W ramach audytu sprawdź, czy w ogłoszeniu nie zabrakło informacji 
o tym, z ilu i jakich etapów będzie się składać cały proces rekrutacyjny. 
Zwróć też uwagę na formalności dotyczące klauzuli RODO. Pamiętaj, 
że nie musisz prosić kandydata o umieszczenie zgody na przetwarza-
nie danych osobowych w treści CV. Już sama czynność aplikowania 
oznacza wyrażenie zgody. 

PRZYDATNE NARZĘDZIA
Ogłoszenie modułowe Pracuj.pl 
W Ogłoszeniu modułowym wyróżnione są najbardziej 
poszukiwane przez kandydatów informacje. To sprawia, 
że treść jest przyjazna w odbiorze, a do rekruterów trafiają 
CV dopasowane do potrzeb organizacji. Ogłoszenie modu-
łowe to też okazja do promocji marki – poprzez dedykowa-
ne banery w ogłoszeniu i kolorystykę dostosowaną do firmy. 
Kreator ogłoszeń
To narzędzie oparte na najlepszych praktykach  
projektowania ogłoszeń o pracy. Dzięki niemu  
można dowolnie modyfikować, zmieniać  
i ulepszać treść oferty. 

JĘZYK I GRAFIKA 
Oprócz merytoryki ważne jest to, w jaki sposób informacje 
zostaną przedstawione poprzez słowa i obrazy. Sprawdź:
• Czy Twój komunikat jest zrozumiały i brzmi naturalnie, 

autentycznie?
• Czy nie ma w nim wielokrotnie złożonych zdań i nagro-

madzenia przymiotników? (znacznie lepiej sprawdzą się 
dynamiczne czasowniki i rzeczowniki)

• Czy treść jest napisana poprawną polszczyzną, bez literówek, 
błędów ortograficznych itp.? 

• Czy dopasowałeś język oferty do charakteru stanowiska 
i grupy docelowej? 

• Czy zastosowane grafiki i zdjęcia odzwierciedlają 
atmosferę firmy i jej specyfikę? 

• Czy masz możliwość, by dodać 
jeszcze jakieś inne 

materiały multi-
medialne, np. 

krótkie wideo 
pokazujące 

ludzi, pracę 
zespołową, firmę 

od środka? 

3KONSULTACJE Z PRACOWNIKAMI 
Wartościowym uzupełnieniem audytu są 

rozmowy z pracownikami firmy, menedżerem 
i zespołem, do którego prowadzisz proces 

rekrutacyjny. Warto pokazać im przygotowane 
ogłoszenie i otworzyć się na konstruktywne 

uwagi czy sugestie. Może się okazać, że 
pracownicy zinterpretują treść inaczej 
niż się spodziewasz – to dla Ciebie 
sygnał, żeby poprawić ofertę i uczynić ją 
bardziej zrozumiałą. Dobrze jest też do-
pytać o kwestie związane ze specyfiką 
stanowiska i kulturą organizacji. Poznaj 
zdanie zatrudnionych na temat warun-

ków pracy, wymagań czy największych 
korzyści płynących z pracy dla danej marki. 

Jeśli pozyskasz cenny feedback, możesz 
doszlifować treść ogłoszenia. 

Co dalej? Uważna obserwacja tego, jak wdrożone 
zmiany w ogłoszeniu i przeprowadzony audyt wpłyną 
na jakość aplikacji i skuteczność rekrutacji. Pamiętaj, 

że warto testować i szlifować treść ogłoszeń po to, 
by sprawdzać, co bardziej zadziała i lepiej odpowie 
na aktualne potrzeby kandydatów. Ważnym 
źródłem wiedzy będą też…kandydaci, których 
w trakcie rozmowy rekrutacyjnej możesz zapytać 
o motywację do zmiany pracę i opinię na temat 
ogłoszenia. Powodzenia! 
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Sprawdź co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić

ewl.com.pl/pakiety

uzyskanie dokumentów legalizujących pobyt

organizacja obligatoryjnych zezwoleń i oświadczeń 

pomoc w wypełnieniu obowiązków informacyjnych

audyty i raporty statusu zatrudnianych pracowników

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA ZATRUDNIENIA 

PAKIET USŁUG
LEGALIZACYJNYCH



REKORDOWE PÓŁROCZE W CZASACH WYZWAŃ
I półrocze 2022 roku to fascynujący czas dla obserwatorów trendów 
HR i zmieniających się tendencji w obszarze życia zawodowego. 
Minione pół roku upłynęło pod znakiem rozpędzonego rynku re-
krutacji, oferującego jeszcze większy wybór ofert, a także pod kątem 
szerszego otwierania się pracodawców na oczekiwania kandydatów. 
Z drugiej strony jednak tym zjawiskom towarzyszyły m.in. wybuch 
wojny w Ukrainie, rosnąca inflacja, spirala płacowo-cenowa czy nieła-
twy powrót części firm do biur, czyli zjawiska wpływające tak na całą 
gospodarkę, jak i na poszczególne firmy i kandydatów.
W obliczu tak różnorodnych wyzwań, skala rekrutacji w I półroczu 
2022 roku pozwala oceniać sytuację rynkową dość optymistycz-
nie. Udowadnia ona siłę rynku pracy, a także apetyt pracodawców 
i kandydatów na pozytywną zawodową zmianę. Między styczniem, 
a czerwcem 2022 roku w Pracuj.pl ukazało się 597 000 ogłoszeń o pra-
cę, czyli o 35% więcej, niż w analogicznym okresie w ub.r.
Rekordowy okazał się okres między styczniem a marcem, gdy ukazało 
się 312 000 ofert. Wówczas również skala zachorowań na koronawirusa 
zaczęła szybko spadać po szczycie z przełomu stycznia i lutego 
bieżącego roku, znoszono kolejne obostrzenia, co mogło wpływać 
pozytywnie na aktywność rekrutacyjną. W stosunku do I kwartału 2022 
aktywność pracodawców nieco spadła między kwietniem i czerwcem, 
gdy zamieszczono 285 000 ogłoszeń. Na spadek ten niewątpliwie mo-
gły mieć wpływ zjawiska makrogospodarcze, takie jak m.in. negatywne 
odbijanie się inflacji i rosnących płac na możliwościach rekrutacyjnych 
części firm czy też wpływ wojny w Ukrainie na klimat inwestycyjny 

Rynek Pracy  
Specjalistów  
w I półroczu 2022
597 000 – to liczba ofert pracy, które zamieścili pracodawcy w I półroczu 2022 
roku w serwisie Pracuj.pl. Minione 6 miesięcy to kolejny rekordowy okres 
pod względem aktywności rekrutacyjnej pracodawców. Zmiany na rynku pracy  
napędzają zapotrzebowanie na kadry, a także wpływają pozytywnie na treść, atrakcyjność 
i różnorodność ogłoszeń. Zaobserwować można było także trendy związane z pracą 
zdalną i kompetencjami cyfrowymi. Uwagę przyciąga ponadto wpływ inflacji i sytuacji 
gospodarczej na rekrutację. 

w Polsce. Należy jednak podkreślić, że mieliśmy wciąż do czynienia 
z czasem wyjątkowo intensywnej rekrutacji na tle minionych lat.

597 000 tyle ofert zamieścili pracodawcy  
w I półroczu 2022 roku w serwisie  

Pracuj.pl. To o 35% więcej, niż w analogicznym okresie  
w ubiegłym roku.

II kwartał 2022
  285 000

I kwartał 2022

  312 000

IV kwartał 2021
  269 000

III kwartał 2021
  264 000

II kwartał 2021
  241 000

I kwartał 2021
  201 000

Źródło: raport Pracuj.pl „Rynek Pracy Specjalistów H1 2022”,  
dane wewnętrzne, wartości zaokrąglone.

RAPORT
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SPECJALIZACJE POSZUKIWANE  
W I PÓŁROCZU 2022
Na pierwszym miejscu w zestawieniu najbardziej popularnych 
specjalizacji, po raz pierwszy w historii badania, znaleźli się specjaliści 
ds. IT. Kierowano do nich blisko co czwartą ofertę w Pracuj.pl (24%) 
w badanym okresie. Na wynik ten złożyły się oferty dla specjalistów 
ds. rozwoju oprogramowania (16% wszystkich ogłoszeń) oraz admi-
nistracji IT (8%). Tak duże zainteresowanie ekspertami ds. technologii 
dowodzi rosnącej roli kompetencji cyfrowych na rynku pracy oraz 
jeszcze większego, niż dotychczas wyboru ofert dla osób rozwijają-
cych się w tym obszarze.

Najczęściej poszukiwane specjalizacje w Pracuj.pl 
w I półroczu 2022

IT

  24%

Sprzedaż

  24%

Obsługa klienta
  13%

Praca fizyczna
  13%

Finanse / ekonomia
  12%

Inżynieria
  10%

Źródło: raport Pracuj.pl „Rynek Pracy Specjalistów H1 2022”,  
dane wewnętrzne. Kategoria „IT” stanowi sumę ofert z obszarów  
„IT-rozwój oprogramowania” i „IT-administracja”.

Na drugim miejscu zestawienia, z nieznacznie niższą 
liczbą ogłoszeń od IT, znaleźli się specjaliści ds. 
sprzedaży – dotychczasowy lider zestawienia. Do 
nich również kierowanych było 24% ofert na portalu. 
Czynnikiem, który mógł wpływać pozytywnie na 
popularność tej grupy było uspokajanie się sytuacji 
pandemicznej, generujące większą aktywność 
centrów handlowych i działów sprzedaży. 
Negatywnym czynnikiem była natomiast 
inflacja, wpływająca na postawy zakupo-
we Polaków i firm, a także na koniunkturę 
w handlu.
Na trzecim miejscu znaleźli się pracownicy 
obsługi klienta, do których kierowano 13% 
ogłoszeń w serwisie. Tuż za nimi uplasowali 
się pracownicy fizyczni, którzy również mogli wybie-
rać spośród 13% ogłoszeń. To z kolei specjalizacja, 
w której w ostatnich półroczach zaobserwować 
można było wyraźny wzrost zainteresowania 
pracodawców – o czym więcej piszemy w dalszej 
części raportu. Na piątym miejscu wśród najpopu-
larniejszych specjalizacji uplasowała się inżynieria 
(10%).

NAJBARDZIEJ AKTYWNE 
BRANŻE W I PÓŁROCZU 2022
W I półroczu 2022 roku pracowników 
poszukiwały najczęściej przedsiębiorstwa 
specjalizujące się w finansach i bankowo-
ści, odpowiedzialne za 11% ofert pracy 
w Pracuj.pl. Na drugim miejscu niewiele 
za nimi znalazła się branża IT, z której 
pochodziło co dziesiąte ogłoszenie. Na trze-

cim miejscu podium uplasowali się pracodawcy z obszaru handlu 
detalicznego / B2C, czyli m.in. operatorzy sieci sklepów spożywczych, 
dyskontów, galerii handlowych (9% ogłoszeń).

Branże najbardziej aktywne w Pracuj.pl w I półroczu 2022

Finanse i bankowość

  11%

IT
  10%

Handel i sprzedaż B2C
  9%

Produkcja FMCG
  7%

Budownictwo i inżynieria
  6%

Handel i sprzedaż B2B
  5%

Źródło: raport Pracuj.pl „Rynek Pracy Specjalistów H1 2022”, dane wewnętrzne.

Stosunkowo wysoką aktywnością wykazywały się ponadto firmy 
z branży produkcyjnej (7%), budowlanej (6%) oraz z obszaru handlu 
i sprzedaży B2B (5%). Szczególnie w przypadku obszaru produkcji 
i budownictwa na aktywność rekrutacyjną mógł mieć wpływ znaczą-
cy odpływ wielu pracowników z Ukrainy płci męskiej, którzy w obli-
czu agresji Rosji na swój kraj postanowili do 
niego wrócić.  
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WOJEWÓDZTWA Z NAJWIĘKSZĄ LICZBĄ OFERT
Co piąte ogłoszenie publikowane na Pracuj.pl w I półroczu 2022 roku 
pochodziło od pracodawców z województwa mazowieckiego (20% 
wszystkich ofert na portalu), plasując go zdecydowanie przed innymi 
częściami Polski. Na czołowych miejscach obok niego znalazły się 
dolnośląskie (10%), a także śląskie, małopolskie i wielkopolskie (po 9%). 
Na kolejnych miejscach uplasowały się województwa pomorskie (7%) 
oraz łódzkie (6%).

Udział w ogłoszeniach Pracuj.pl w I półroczu 2022 roku

Zapotrzebowanie na kompetencje cyfrowe  
w I półroczu 2022 roku

24% ofert w Pracuj.pl kierowano  
do specjalistów ds. technologii (IT).

36% ofert dotyczyło specjalizacji, w których szczególnie 
wzrasta znacznie kompetencji cyfrowych*.

Źródło: raport Pracuj.pl „Rynek Pracy Specjalistów H1 2022”, dane wewnętrzne. 
* Jako specjalizacje szczególnie wymagające kompetencji cyfrowych 

sklasyfikowano kategorie: IT, marketing, reklama/grafika, internet/e-com-
merce oraz badania i rozwój. Kategoria IT stanowi sumę ofert z obszarów 

IT-rozwój oprogramowania i IT-administracja.

MOCNA POZYCJA 
PRACY FIZYCZNEJ  
W I półroczu 2022 roku dostrzegalny był nadal 
widoczny od dłuższego czasu wzrost zaintereso-
wania pracodawców pracownikami fizycznymi. 

W minionych 6 miesiącach stanowili oni czwartą 
najbardziej popularną specjalizację w serwisie 
Pracuj.pl. Na zapotrzebowanie pracodawców 
na tę grupę kandydatów niewątpliwie wpływa 

zniknięcie z polskiego rynku pracy mężczyzn  
pochodzących z Ukrainy. Wiele firm stanęło 

niemal z dnia na dzień przed wyzwaniem 
pilnego zastąpienia części kadry nowymi 
pracownikami.
Wzrost liczby rekrutacji pracowników 

fizycznych widoczny jest w statystykach 
serwisu Pracuj.pl, który w ostatnich latach stał 

się coraz bardziej dopasowany do potrzeb tej 
grupy specjalistów i rekrutujących ją pracodaw-

ców. Jeszcze w I półroczu 2021 roku do pracowni-
ków fizycznych kierowano 50 000 ogłoszeń. W II pół-

roczu 2021 roku było ich już 70 000, a w ostatnich 
sześciu miesiącach liczba ta dodatkowo wzrosła 

do 77 000.

3%
warmińsko-mazurskie

3%
podlaskie

20%
lubelskie

2%
świętokrzyskie

4%
zachodnio- 
-pomorskie

3%
podkarpackie2%

małopolskie

9%
śląskie

20%
mazowieckie

9%
wielkopolskie

4%
kujawsko-  

-pomorskie

3%
lubuskie

10%
dolnośląskie

3%
opolskie

7%
pomorskie

7%
łódzkie

1%
Zagranica

Źródło: raport Pracuj.pl „Rynek Pracy Specjalistów H1 2022”, dane wewnętrzne.

Warto zauważyć, że udział województw w całej puli ofert pracy jest 
wyznaczany na podstawie deklarowanej lokalizacji firmy lub jej od-
działu, który rekrutuje pracownika. W obliczu wzrostu popularności 
pracy zdalnej warto wziąć pod uwagę, że ostatecznie zrekrutowany 
pracownik niekoniecznie będzie faktycznie wykonywać obowiązki 
w tym województwie. Trend ten widoczny jest m.in. w branży IT, 
kreatywnej czy w usługach biznesowych, gdzie dostrzegalne są 
migracje części pracowników do mniejszych miast czy rodzinnych 
regionów.

KOMPETENCJE CYFROWE W CENIE
Aż 36% ofert zamieszczonych w serwisie w I półroczu 2022 roku 
dotyczyło specjalizacji, w których rola kompetencji cyfrowych jest 
już wysoka lub dynamicznie rośnie – w tym IT, marketingu, reklamy, 
grafiki, e-commerce czy badań i rozwoju. Te dane wskazują, że rola 
kompetencji cyfrowych wykracza znacznie ponad samą specjalizację 
IT, do której było kierowane 24% ofert.
Co więcej, warto zauważyć, że wyraźny wzrost znaczenia obszarów, 
w których kompetencje cyfrowe odgrywają szczególnie istotną 
rolę, widoczny jest na przestrzeni ostatnich miesięcy. O ile bowiem 
jeszcze w III kwartale 2021 roku do tego grona można było zaliczyć 
25% ofert pracy zamieszczonych w Pracuj.pl, o tyle już w ostatnich 
trzech miesiącach ub.r. było to 32%, a w minionych dwóch kwarta-
łach – 36% wszystkich ogłoszeń.
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Liczba ofert pracy fizycznej na Pracuj.pl

I półrocze 2022

  77 000

II półrocze 2021
  70 000

I półrocze 2022
  50 000

Źródło: raport Pracuj.pl „Rynek Pracy Specjalistów H1 2022”,  
dane wewnętrzne, dane zaokrąglone.

PRACA ZDALNA I HYBRYDOWA  
W OFERTACH PRACY
Choć wielu pracodawców po uspokojeniu się sytuacji pandemicznej 
podjęło decyzję o częściowym lub pełnym powrocie zespołów do 
biur, ostatnie miesiące dowiodły, że praca zdalna i hybrydowa (wyko-
nywana częściowo w siedzibie firmy, a częściowo poza nią) utrzymują 
swoją rolę jako ważne i często występujące modele wykonywania 
obowiązków. Stały się one ponadto istotnym elementem ofert 
zatrudnienia.

Praca zdalna i hybrydowa w ofertach w Pracuj.pl

27% ogłoszeń w Pracuj.pl pod koniec I półrocza 2022 roku 
dotyczyło pracy zdalnej lub hybrydowej.

16%  ofert pod koniec I półrocza 2022 dotyczyło pracy 
zdalnej. To nieco mniej, niż pod koniec 2021 roku (19%), 
ale wyraźnie więcej niż pod koniec I półrocza ub.r. (10%)  
oraz w listopadzie 2020 roku (7%).

Źródło: raport Pracuj.pl „Rynek Pracy Specjalistów H1 2022”,  
dane wewnętrzne, 30 czerwca 2022.

Łącznie aż 27% ogłoszeń widniejących na portalu Pracuj.pl pod 
koniec I półrocza 2022 roku dotyczyło pracy zdalnej lub hybrydowej. 
Wykonywanie zadań w pełni poza siedzibą firmy umożliwiało 16% 
ofert. W stosunku do sytuacji z końca 2021 roku widoczny jest niewiel-
ki spadek liczby ofert w pełni zdalnych, ale najwyższy w historii udział 
ofert umożliwiających przynajmniej częściową pracę spoza biura.
Utrzymująca się wysoka popularność pracy zdalnej i hybrydowej jest 
odpowiedzią na oczekiwania pracowników. Według badań Pracuj. pl 
większość osób, które w pandemii realizowały obowiązki w ten spo-
sób, nie chce z niego rezygnować.
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WIDEŁKI ZAROBKÓW W OFERTACH PRACY
W obliczu rywalizacji o kandydatów wyraźnie dostrzegalne są zmiany 
w podejściu do jawności widełek wynagrodzenia. Pod koniec I pół-
rocza 2022 roku już 12% aktywnych ogłoszeń w Pracuj.pl zawierało 
informacje o możliwym przedziale zarobków na danym stanowisku. 
To liczba wyraźnie wyższa od tej sprzed wybuchu pandemii. Można 
przypuszczać, że rosnący popyt na pracowników i mocniejszy nacisk 
na negocjacje ze strony kandydatów powoli, ale systematycznie 
wpływają na gotowość do ujawniania zarobków. Wspierając ten 
pozytywny trend, Grupa Pracuj już od kilku lat prezentuje widełki 
zarobków we wszystkich swoich ofertach zatrudnienia i zachęca 
do tego pozostałych pracodawców.
Wśród specjalizacji, w których dostrzegalny jest najwyższy odsetek 
ogłoszeń z widełkami zarobków, wyróżniają się te związane z kompe-
tencjami cyfrowymi. Na informacje o kwocie wynagrodzenia już na 
poziomie oferty mogą często liczyć eksperci z obszaru e-commerce 
i usług internetowych (25%) oraz zajmujący się rozwojem oprogra-
mowania (23%). Powyżej średniej plasują się także m.in. pracownicy 
z obszaru marketingu (18%), nieruchomości (16%) oraz transportu 
i logistyki (15%).

Specjalizacje z najwyższym odsetkiem ofert z widełkami 
zarobków w Pracuj.pl

Internet / e-commerce

  25%

IT – rozwój oprogramowania
  23%

Marketing
  18%

Nieruchomości
  16%

Transport / logistyka
  15%

Administracja IT*
  13%

CORAZ WIĘCEJ PRACY DLA POCZĄTKUJĄCYCH
Pandemia koronawirusa, wyznaczająca wiele reguł gry w świecie 
rekrutacji i pracy w ciągu ostatnich dwóch lat, miała także znaczne 

konsekwencje dla osób rozpoczynających karierę zawodową. 
Szczególnie w pierwszym półroczu pandemii dostrzegalny był 
spadek liczby ofert stażów i praktyk, a pracodawcy chętniej 
zatrudniali osoby z przynajmniej paroletnim doświadczeniem 
zawodowym. Jednak po tym etapie początkowego szoku 

sytuacja się poprawiła, czego dowodem była m.in. bardzo 
duża aktywność pracodawców podczas kolejnych edycji Festiwalu 

Pracy JOBICON online.

Praca dla początkujących w Pracuj.pl

15% ofert w Pracuj.pl w I półroczu 2022 roku dotyczyło 
rekrutacji na niższe stanowiska, kierowanych 

najczęściej do osób rozpoczynających karierę zawodową. 
Do stażystów, praktykantów, młodszych specjalistów 
i asystentów skierowano łącznie ponad 88 tysięcy ogłoszeń.

Źródło: raport Pracuj.pl „Rynek Pracy Specjalistów H1 2022”, dane wewnętrzne.

I półrocze 2022 roku dowiodło, że osoby 
będące na początku karier zawodowych 

mają obecnie spory wybór możliwości 
rozwoju. Między styczniem i czerwcem 
ukazało się łącznie ponad 88 tysięcy 
ogłoszeń kierowanych do stażystów, 

praktykantów, młodszych 
specjalistów i asysten-
tów. To 15% wszystkich 
ofert w serwisie. 
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Z raportu eRecruiter „Strona Kariera z perspektywy kandydata” wyni-
ka, że Internet jest podstawowym źródłem wiedzy o pracodawcach, 
a kandydaci często sprawdzają oferty pracy na stronach firmowych. 
Takie nastawienie widoczne jest wśród wszystkich trzech grup kandy-
datów: pracowników biurowych (z ang. white collars), pracowników fi-
zycznych (blue collars) oraz osób pracujących w usługach, np. handel, 
gastronomia, usługi beauty (pink collars). Jak pokazuje badanie, 40% 
kandydatów twierdzi, że zdarza im się zaaplikować na kilka różnych 
ofert jednocześnie do tej samej firmy. Oznacza to, że jeśli tylko mają 
możliwość i dostęp do ogłoszeń w jednym miejscu, np. na stronie 
Kariera, chętnie korzystają z okazji, by wielotorowo zawalczyć o pracę 
u wybranego pracodawcy. To tylko jeden z powodów, dlaczego war-
to wziąć pod uwagę perspektywę kandydatów i zainwestować czas 
oraz zasoby w stworzenie zakładki dedykowanej karierze. 
 „Zakładka kariery Banku Gospodarstwa Krajowego to jedno z kluczo-
wych źródeł pozyskiwania kandydatów do pracy w naszej organizacji. 
Świadczy o tym fakt, że na przestrzeni ostatniego kwartału to właśnie 
strona kariery BGK okazała się naszym drugim pod względem liczby 

Katarzyna Trzaska

Ekspert eRecruiter, promotorka przyjaznej i skutecznej rekrutacji 
wspieranej rozwiązaniami HR Tech. Od 2013 roku związana z Grupą 
Pracuj i marką eRecruiter. Obecnie odpowiada za tworzenie i egzekucję 
strategii marketingowej i digital marketingowej. Od początku istnienia 
Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji zaangażowana jest w promocję 
dobrych praktyk rekrutacyjnych, a także w przygotowanie i opracowanie 
cyklicznego badania Candidate Experience.

Narzędzia digital 
dla rekrutera,  
które doceni… kandydat
Coraz bardziej złożona i cyfrowa rzeczywistość wymaga od HR-owców stosowania 
narzędzi, które uproszczą procesy rekrutacyjne, usprawnią działania i ułatwią 
realizację celów biznesowych oraz wizerunkowych. Wybierając rozwiązania 
digital dla działu HR, warto dodatkowo poznać perspektywę kandydatów 
i pracowników. Dlaczego? Ponieważ to, co ważne dla osoby szukającej pracy, może 
umknąć uwadze rekrutera patrzącego głównie przez pryzmat potrzeb organizacji. 
Przykład? Aż 85% kandydatów śledzi oferty pracy na firmowej stronie internetowej, 
podczas gdy wielu pracodawców wciąż nie posiada zakładki Kariera i tym samym 
nie odpowiada na oczekiwania potencjalnych pracowników. 

pozyskanych aplikacji źródłem i dostarczyła ponad 12% wszystkich 
otrzymanych aplikacji” – mówi Agata Zamara, Starszy Specjalista ds. 
Rekrutacji i Employer Brandingu w Banku Gospodarstwa Krajowego.

DO CZEGO SŁUŻĄ KANDYDATOM 
ZAKŁADKI O PRACY?
Choć dla osób poszukujących pracy strona internetowa pracodawcy 
pełni głównie funkcję agregatora ofert pracy tej firmy, to jest też war-
tościowym wsparciem podczas przygotowywania się do procesów 
rekrutacyjnych. Aż 60% wszystkich badanych kandydatów sprawdza 
w zakładce Kariera, czym zajmuje się firma. Dlatego tak istotne jest to, 
aby oprócz aktualnej listy ofert publikować informacje o misji, war-
tościach i celach organizacji. Ciekawie przedstawione, merytoryczne 
i bez sztampy. Obrazujące historię firmy, sylwetki pracowników, 
zasady współpracy, kulturę organizacyjną, dotychczasowe osiągnięcia 
i cechy wyróżniające firmę na tle konkurencji. Właśnie takie opisy 
zatrzymają uwagę kandydata i pomogą zwiększać rozpoznawalność 
marki, budować wizerunek pracodawcy, a w konsekwencji – wpływać 
na decyzje aplikujących i podnosić efektywność rekrutacji. 
Osoby, które odwiedziły zakładkę Kariera pracodawcy i zapoznały się 
z zamieszczonymi tam informacjami, bardziej świadomie podchodzą 
do rekrutacji, bo miały szansę zweryfikować swoje wyobrażenia lub 
zasłyszane komentarze z tym, co w sposób autentyczny i wiarygodny 
przedstawia firma na swojej stronie. Z raportu eRecruiter wynika, że 
z pespektywy kandydata szczególnie istotne są: możliwości rozwoju, 
etapy rekrutacji, benefity, działalność firmy oraz opinie pracowników. 
Strona Kariera jest zatem narzędziem, które nie tylko ułatwia pracę 
rekruterom, lecz także pozwala uporządkować wiedzę kandydatów 
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i wesprzeć ich na zawodowej drodze. Aż 80% badanych – white, blue, 
pink collars – deklaruje, że docenia firmy, które zamieszczają na swo-
ich stronach bieżące rekrutacje. Zdaniem respondentów świadczy 
to również o profesjonalizmie pracodawcy, ciągłym rozwoju firmy 
i o tym, że zależy jej na poszukiwaniu zaangażowanych pracowników. 
Z zakładki Kariera chętnie korzystają zarówno studenci aplikujący na 
staż lub stanowisko asystenckie, jak i doświadczeni eksperci, którzy 
rozważają różne scenariusze swojej ścieżki kariery. 
„Niezbędnym elementem naszej strony, oprócz ofert pracy jest opis 
firmy. Nasza marka na polskim rynku jest znana jedynie wąskiemu 
gronu odbiorców. Zadaniem opisu jest zatem przybliżenie podsta-
wowych informacji na temat naszej spółki oraz grupy Agravis i za-
chęcenie kandydatów do aplikowania. Ważnymi elementami są także 
zdjęcia, logo oraz kolorystyka, które współgrają z wizerunkiem firmy” 
– zaznacza Michał Głąb, dyrektor d/s finansów i rozwoju w AGRAVIS 
Technik Polska. 

JAK NADAĆ ZAKŁADCE 
INDYWIDUALNEGO CHARAKTERU?
Aby wdrożyć stronę Kariera, wbrew pozorom nie trzeba zaangażowa-
nia wielu osób i zasobów. Na dobrą sprawę na początek wystarczy 
wsparcie systemu do rekrutacji i dostępny w jego ramach kreator 
stron karier. Z pomocą tych dwóch elementów z łatwością stwo-
rzysz zakładkę o pracy i szybko opublikujesz na niej aktualne 
oferty. To rozwiązanie idealne dla tych, którzy nie mogą liczyć 
pomoc ze strony innych zespołów. Niewątpliwie jednak 
możliwość skorzystania z różnych kompetencji: HR-owych, 
copywritersko-marketingowych, graficznych, analitycznych 
oraz informatycznych przy projektowaniu strony, będzie 
stanowiło dodatkową pozytywną wartość. Jeśli to tylko 
możliwe, to dobrym pomysłem jest powołanie zespołu, 
który będzie czuwał nad realizacją projektu, a wiedza 
i doświadczenie członków dodatkowo wzbogacą 
wartość merytoryczną i wizualną strony.
Samo posiadanie zakładki Kariera jest atutem 
pracodawcy, ale warto zastanowić się, co jeszcze 
można zrobić, by to miejsce wyróżniało się wśród 
innych firmowych stron. Według ekspertów eRecruiter 
skuteczna i atrakcyjna strona firmowa odznacza się 
przede wszystkim czytelną strukturą, 
mobilnością, ciekawą estetyką, nie-
szablonowym sposobem prezentacji 
firmy i jej oferty, łatwością filtrowania 
ofert oraz możliwością aplikacji 
spontanicznej. To co pomoże się 
wyróżnić, to także ciekawie 
opowiedziana historia, 
różnorodne formy 
prezentacji firmy 
i jej pracowników 
oraz elementy gry-
walizacji lub zachęta 
do interakcji, które 
dodatkowo zaanga-
żują odwiedzających 
i zatrzymają ich na dłużej. 
Warto pamiętać również 
o aktualizowaniu zakładki 
i uzupełnianiu istotnych 
informacji (np. nowa 
nagroda firmowa, 
wdrożenie w firmie 
innowacyjnego 
rozwiązania, inicja-
tywa podjęta przez 
pracowników). 

JAK NIE DAĆ KANDYDATOWI UCIEC 
I POZOSTAĆ W KONTAKCIE?
Podobnie jak zakładka Kariera cieszy się popularnością wśród 
kandydatów i pozwala im być w kontakcie z marką, tak również inne 
narzędzia z obszaru HR Tech przyciągają uwagę osób szukających 
pracy. Powód? Możliwość interakcji, skrócony czas czekania, uprosz-
czona i szybka komunikacja. Narzędzia takie jak chatboty i voiceboty 
ułatwiają HR-owcom przeprowadzanie rekrutacji i odciążają ich 
w powtarzalnych zadaniach, ale zyskują na tym również ci, którzy szu-
kają pracy. Kandydat, który chce zadać dodatkowe pytanie, może to 
zrobić na chacie i niemal natychmiast otrzymać odpowiedź. Voicebot 
oddzwoni do kandydata z informacjami czy pytaniami w kilka chwil 
po przesłaniu aplikacji – powiadomienia czy informacje zwrotne wy-
syłane są automatycznie. Takie narzędzia jak formularze rekrutacyjne, 
kreator stron karier, systemy ATS czy szerzej – ekosystemy i technolo-
giczny HR Marketplace nie są odpowiedzią wyłącznie na potrzeby HR, 
ale dużym krokiem w kierunku preferencji współczesnych kandyda-
tów, ceniących cyfrowość, jasność komunikacji i responsywność. 
„Potrzeba matką wynalazków” – ta myśl przyświeca również rozwią-
zaniom HR Tech, które w trudnych i wymagających czasach stają się 

wręcz koniecznością. Warto je wdrażać i traktować jako 
sprzymierzeńca przyjaznej i skutecznej rekrutacji, 

gdyż tego właśnie potrzebują zarówno 
kandydaci, jak i biznes. A pracując nad 

kolejnymi, atrakcyjnymi rozwiązaniami, na 
których skorzystają rekruterzy i HR-owcy, 
dobrze jest wziąć pod uwagę również 
obserwacje oraz preferencje obecnych 
i potencjalnych pracowników. 

O badaniu: Badanie zostało przeprowadzone przez 
eRecruiter i Pracuj.pl na 762 użytkownikach por-

talu, zrealizowane w dniach 22.11-6.12.2021. 
W badaniu wzięli udział pracownicy biurowi 

(z ang. white collar), pracownicy fizyczni 
(blue collar) oraz osoby pracujące w usłu-

gach, np. handel, gastronomia, usługi 
beauty (pink collar).
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Kiedy kandydaci 
aplikują o pracę?

RYNEK PRACY WCIĄŻ NA WYSOKICH OBROTACH
Aktywność pracodawców utrzymuje się od dłuższego czasu na wyso-
kim poziomie. Już 2021 rok był rekordowy pod względem liczby ofert 
pracy zamieszczonych na Pracuj.pl, a mimo to kolejne miesiące 2022 
roku przynoszą wzrosty. W maju br. zamieszczono aż 98 545 ogłoszeń, 
o 18% więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku.
Nieco bardziej zniuansowane jest podejście do sytuacji wśród pra-
cowników. Blisko 4 na 10 Polaków badanych przez Pracuj.pl potwier-
dza, że obecnie mają większy wybór ofert i łatwiej jest im wybrać 
pracę, o którą chcą się starać, niż to było 2-3 lata temu. Jednocześnie 
mniejsza, ale znacząca grupa ma przeciwne zdanie – wyraża je 30% 
respondentów. Tak czy inaczej nie ulega wątpliwości, że na rynku 
widoczne jest dalsze wyraźne ożywienie w wielu branżach, dostrze-
galne także dla wielu kandydatów. Aktualnie nawet pracownicy 
posiadający zatrudnienie chętnie poszukują lepszych warunków, co 
dodatkowo napędzają inflacja oraz presja płacowa.

47% Polaków szukających  
pracy badanych przez 

Pracuj. pl uważa, że lepiej wysłać CV 
do maksymalnie kilku wybranych 
pracodawców, niż do wielu naraz.
Źródło: badanie Pracuj.pl „Nowe oblicza pracy”,  
n=758 badani szukający pracy, marzec 2022.

W części branż mimo wszystko wzrost zapotrzebowania na kandy-
datów jest szybszy, niż wzrost aktywności rekrutacyjnej specjalistów. 
W tych okolicznościach tym ważniejsze jest prowadzenie przez 

Nieodpowiednio sformułowane ogłoszenie o pracę może zniechęcić do aplikowania 
nawet połowę kandydatów. Dobra oferta to podstawa dla Polaków szukających pracy 
– tak przynajmniej wynika z badań Pracuj.pl. Drogę do starania się o stanowisko 
potrafią zakłócić m.in. brak widełek zarobków, żmudne formularze czy mała 
responsywność pracodawcy. Gra o to, by wyróżnić się pozytywnie na tle innych ofert jest 
warta swojej ceny. Według badań Pracuj.pl 36% Polaków rozgląda się aktywnie za zmianą 
pracy. Jakie postawy wobec ogłoszeń przyjmujemy? Aby to sprawdzić, zapytaliśmy 
kandydatów o ich preferencje rekrutacyjne.

pracodawców przyjaznego, sprawnego procesu rekrutacji i kon-
struowanie ofert pracy, które są dopasowane do potrzeb osób 
szukających nowego miejsca zatrudnienia. Jak bowiem 
wskazuje badanie Pracuj.pl „Nowe oblicza pracy”, obie 
te kwestie mają bardzo istotny wpływ na decyzje 
kandydatów.
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BARDZIEJ PRZEMYŚLANE 
WYSYŁANIE CV
Wśród polskich kandydatów widoczna jest tenden-
cja wskazująca na bardziej selektywne podejście 
do procesu aplikacji o pracę. 47% badanych 
przez Pracuj.pl osób twierdzi, że lepiej jest 
przesłać swoje CV do maksymalnie kilku 
wybranych pracodawców niż do wielu na-
raz. Popularność tej postawy rośnie wraz 
z wiekiem. Starsi kandydaci bardziej 
selektywnie dobierają oferty, na które 
chcą aplikować. Młodzi aplikujący 
nieco częściej od pozostałych starają 
się o pracę w wielu miejscach naraz. 
W obliczu tego typu danych 
jeszcze bardziej widoczne jest 
znaczenie dobrze skonstruowa-
nego ogłoszenia.  

ogłoszeń o pracę. Od pracodawcy wymagają bardzo konkretnych 
informacji zamieszczonych w ofercie: danych opisujących specyfikę 
stanowiska, przyszłych obowiązków, widełek wynagrodzeń, jak 
i zrozumiałego procesu rekrutacji. Dlatego tak ważne jest, by pro-
wadzić transparentną komunikację z kandydatami już od momentu 
publikacji ogłoszenia o pracę. Kiedy osoba szukająca pracy wybiera 
między kilkoma podobnymi ofertami, decydować zaczynają 
detale. Jasno opisane zadania, wymagane umiejętności czy widełki 
płacowe potrafią zdecydować o wysłaniu bądź nie swojego CV. 
Choć zawsze część aplikacji kandydatów będzie przypadkowa lub 
nieprzemyślana, trudno dziś liczyć na to, że dobry kandydat odpo-
wie na ofertę pracy przygotowaną na dużym poziomie ogólności” 
– komentuje Anna Hołdyńska, Ekspertka ds. Projektowania Treści 
w Grupie Pracuj.

WIDEŁKI FINANSOWE 
NA ETAPIE PRZEGLĄDANIA OFERT
Wraz z rywalizacją o kandydatów oraz z presją płacową rośnie w ostat-
nich latach także znaczenie widełek zarobków, prezentowanych 
w ofertach. Udział tego typu ogłoszeń systematycznie rośnie, co nie 
umyka uwadze kandydatów. Tylko 17% Polaków nie zgadza się z tezą, 
że pracodawcy wyraźnie częściej, niż jeszcze kilka lat temu, przedsta-
wiają oferowane wynagrodzenie w ofertach pracy.
Mimo tej pozytywnej tendencji, większość firm wciąż nie prezentuje 
widełek zarobków na etapie oferty, zachowując tę informację na 
kolejne etapy rekrutacji. Postawa ta może dziwić, bo podawanie 
przez pracodawcę wynagrodzenia zdecydowanie uatrakcyjnia jego 
ofertę na rynku pracy. Potwierdzają to deklaracje Polaków. Prawie 
40% badanych oczekuje, że poznają oferowane wynagrodzenie przed 
odbyciem rozmowy kwalifikacyjnej.

78% Polaków lepiej ocenia pracodawców, 
którzy w ogłoszeniach o pracę 

jasno informują, jakie jest wynagrodzenie 
na danym stanowisku.

Źródło: badanie Pracuj.pl „Nowe oblicza pracy”, n=2128, marzec 2022.

„Aż 7 na 10 kandydatów czuje się bardziej zachęconych do aplikowa-
nia na ofertę, w której podane są widełki płacowe, niż na tę, w której 
nie ma podanej pensji. Warto zestawić tę daną z deklaracjami wielu 
pracodawców, wskazującymi na trudności z rekrutacją odpowiednich 
pracowników. Nie sposób nie zauważyć, że unikanie prezentacji wi-
dełek zarobków w tym kontekście jest równoznaczne z dodatkowym 
zawężeniem grona zainteresowanych kandydatów. Do tego dochodzi 
kwestia efektywności działań HR. Kandydat, dla którego wynagrodze-
nie okaże się nieatrakcyjne, i tak zrezygnuje z oferty, ale na dalszym 
etapie, angażując w międzyczasie czas swój i rekrutera na nieudaną 
rekrutację. Dlatego nie warto się obawiać otwartości w kwestii płac 
w ogłoszeniu” – mówi Konstancja Zyzik, Ekspertka ds. rekrutacji i roz-
woju talentów w Grupie Pracuj.

KANDYDACI ZAGUBIENI W FORMULARZACH
Niejednokrotnie proces rekrutacji wiąże się z dużą ilością formularzy 
rekrutacyjnych i rubryk, które musi wypełnić kandydat oprócz 
wysłania pracodawcy CV. Jak wykazują badania Pracuj.pl, dla części 
kandydatów stanowią one istotną barierę.
Osoba szukająca pracy wiele czasu spędza na szukaniu adekwatnej 
oferty, zapoznaniu się z wymaganiami, tworzeniu własnego CV. 
Prawie połowa kandydatów (47%) wskazuje na to, że zniechęcają 
się oni do aplikowania na stanowisko, gdy dodatkowo pojawia się 
zbyt czasochłonny proces aplikowania, np. związany z dodatkowymi 

Kandydaci bowiem obecnie częściej niż jeszcze kilka 
lat temu zwracają uwagę na prezentowane w nim 

szczegóły, decydujące o przesłaniu bądź nie CV do 
pracodawcy.

Wśród osób szukających pracy dostrzec można także więk-
szą wagę przykładaną do personalizacji swojego życiorysu 

zawodowego. 57% Polaków badanych przez Pracuj.pl deklaruje, 
że przygotowując swoje CV starają się je każdorazowo dopasować 
do potrzeb konkretnego pracodawcy czy treści oferty. Taka forma 
zaangażowania w personalizację rośnie wraz z wiekiem. Co do 
zasady w im późniejszym wieku Polacy podchodzą do zmiany 
pracy, tym bardziej starają się podchodzić do tego procesu w prze-
myślany sposób.

Kandydaci każdorazowo dopasowujący swoje CV 
pod konkretną ofertę – udział w grupach wiekowych

18-24 lata

  44%

25-34 lata
  56%

34-44 lata
  60%

45-65 lat

  62%

Źródło: badanie Pracuj.pl „Nowe oblicza pracy”, n=758 badani szukający pracy, marzec 2022.

„Na rynku pracy można zaobserwować zarówno dużą aktyw-
ność kandydatów, jak i szybko rosnącą liczbą ofert pracy. 

Dostrzegamy, że Polacy coraz częściej w bardziej prze-
myślany sposób podchodzą do decyzji o wysła-

niu CV. Są też bardziej świadomi jakości i treści 
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formularzami, skomplikowanymi formalnościami, wieloma etapami 
przesyłania CV. Co ciekawe, w takiej sytuacji niecierpliwością wykazują 
się nieznacznie częściej kobiety (49%) niż mężczyźni (46%).

47% kandydatów zniechęca się 
do aplikowania na interesujące 

ich stanowisko pracy, gdy muszą wypełniać 
dodatkowe formularze rekrutacyjne.

Źródło: badanie Pracuj.pl „Nowe oblicza pracy”, n=758 badani szukający pracy, marzec 2022.

REKRUTER NIE MOŻE CZEKAĆ, 
BO KANDYDAT UCIEKNIE 
Znacząca większość osób ubiegających się o pracę doświadczyła kie-
dyś problemu z responsywnością ze strony rekrutera. Niestety wciąż 
wielokrotnie zdarza się, że firma nie informuje kandydata o etapie, na 
jakim znajduje się rekrutacja, a nawet nie wysyła maila z podziękowa-
niem za udział w rekrutacji. Pozostawia to aplikującą osobę z poczu-
ciem braku poszanowania czasu, emocji i zaangażowania włożonego 
w starania o pracę.
Z badań Pracuj.pl wynika, że pracodawcy powinni częściej od-
powiadać na przesyłane CV, nawet jeśli mieliby poinformować 
o odpadnięciu z kandydata na jakimś etapie selekcji. Tak twierdzi 
80% Polaków. Otrzymanie takiej informacji jest niezwykle istotne, 
ponieważ pozwala na bardziej efektywne działania osób szukających 
pracy i kontynuację przeglądania ofert. Dodatkowo zdarza się, że kan-
dydat odbył już rozmowę wstępną i czeka na odpowiedź rekrutera 
odnośnie wyników czy nawet zaproszenia do kolejnego etapu, a ta 
odpowiedź nigdy nie nadchodzi.

Jaki czas trwania rekrutacji określił(a)byś jako zbyt długi?

21%                   27%                            33%                                   13%         6%

 dłuższy niż tydzień     dłuższy niż dwa tygodnie  
 powyżej miesiąca     od dwóch do ponad trzech miesięcy  
 czas oczekiwania nie ma znaczenia

Źródło: badanie Pracuj.pl „Nowe oblicza pracy”, n=2128, marzec 2022.

79% Polaków uważa, że niezależnie od tego czy ich kan-
dydatura od momentu wysłania CV jest rozpatrywana 
czy odrzucona, okres jednego tygodnia na podjęcie 
decyzji przez rekrutera jest akceptowalny. Jednak już 
czekanie na decyzję ponad dwa tygodnie spotyka 

się ze sprzeciwem prawie połowy kandydatów (48%). W przypadku 
rekrutacji trwającej powyżej miesiąca niezadowolenie wyraziłoby aż 
81% respondentów.
„W procesie rekrutacji kandydaci coraz częściej oczekują, że pra-
codawca będzie postępował wobec nich jak marki konsumenckie 
wobec klientów. Liczy się szybkość reakcji, personalizacja, poświęcona 
uwaga. Dlatego tak ważny jest kontakt ze wszystkimi kandydatami, 
także tymi, którzy nie przejdą z powodzeniem rekrutacji. Drugą 
kwestią jest szybkość procesów rekrutacyjnych. Kandydaci nie chcą 
zbyt długo czekać na odpowiedź, już dwa tygodnie wydają się dla 
nich zbyt długim czasem. Jeśli stan oczekiwania się przedłuża, chcą 
wiedzieć z czego to opóźnienie wynika. Responsywność ze strony 
rekrutera świadczy o zaangażowaniu firmy i zainteresowaniu pracow-
nikiem” – zauważa Konstancja Zyzik.

KARTY NA STÓŁ.  
KANDYDAT CHCE ROZMAWIAĆ O KONKRETACH
Na początkowym etapie rekrutacji, a więc podczas zapoznawania 
się z ofertą pracy, dla kandydatów nie jest jasne jak będą wyglądały 
ich obowiązki na potencjalnie nowym stanowisku. Brak szczegółów 
w ofercie pracy zniechęca do aplikowania, ponieważ w oczach kandy-
datów zmniejsza się wiarygodność pracodawcy, który nie opowiada 
w zajmujący i zrozumiały sposób o oferowanym stanowisku.
Badania Pracuj.pl wskazują, że ogłoszenia o pracę powinny być pisane 
możliwie przejrzystym językiem, zgodne z oferowanym stanowiskiem 
i możliwie bogate w szczegóły. Brak dbałości o ten aspekt powoduje, 
że firma sama odbiera sobie dostęp do części talentów, wymagają-
cych takiego podejścia od pracodawcy. Prezentacja widełek wyna-
grodzenia czy szczegółowy opis stanowiska potrafią z kolei otwierać 
na pracę nawet „trudne” i wymagające grupy kandydatów.
Szczególnym przykładem są informacje o zarobkach i dyskusja 
tocząca się wokół ich jawności w ogłoszeniach. Zjawisko to obrazuje 
stopniowo poprawiającą się szczegółowość i klarowność ofert, która 
wciąż jednak mogłaby być lepsza. Kandydaci pokazują, że otwartość, 
szczerość i jasna komunikacja w świecie rekrutacji są równie ważne, 
co w wielu innych aspektach naszego życia. 
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PRACOWNICY FIZYCZNI POSZUKIWANI
W Polsce utrzymuje się największe od wielu lat zainteresowanie 
pracownikami fizycznymi. Fachowcy okazują się jednymi z wiodących 
beneficjentów zawirowań nowej normalności w ostatnich 2 latach. 
Rynek pracy zaczął ją od trudnej próby w postaci zamrożenia gospo-
darki, przez stopniowe oswajanie nowych warunków, aż po najwięk-
sze natężenie rekrutacji w najnowszej historii kraju.

119 149 ofert zatrudnienia 
dla pracowników fizycznych 

zamieszczono w serwisie Pracuj.pl w 2021 roku.

12 165 ofert dla tej grupy 
zamieszczono w styczniu 

2022 roku, co oznaczało kontynuację bardzo 
wysokiego zainteresowania pracownikami 
fizycznymi ze strony pracodawców.

Źródło: dane wewnętrzne Pracuj.pl.

W tych nowych okolicznościach pracownicy fizyczni umocnili swoją 
pozycję czwartej najbardziej popularnej specjalizacji w serwisie 
Pracuj.pl. W całym 2021 roku zamieszczono w nim aż 119 149 ofert 
zatrudnienia dla tej grupy. Jak dokładnie kształtuje się popyt na 
pracowników fizycznych?

MOCNY STYCZEŃ W REKRUTACJI FACHOWCÓW
Utrzymujące się także w tym roku duże zapotrzebowanie na pracow-
ników fizycznych pokazują dane serwisu Pracuj.pl za styczeń. Liczba 
rekrutacji kierowanych do tej grupy znacząco przekracza poziomy 
z minionego roku. W styczniu pracodawcy zamieścili aż ponad 12 
tysięcy ogłoszeń zatrudnienia dla fachowców, czyli 12% wszystkich 
ofert zamieszczonych na Pracuj.pl. Dla porównania, w analogicznym 
okresie w minionym roku było to ponad dwukrotnie mniej i 9,5% 
wszystkich zamieszczonych wówczas propozycji zatrudnienia. 

Fachowcy poszukiwani. 
Analiza ofert pracy fizycznej
Początek 2022 roku przyniósł kontynuację intensywnej rekrutacji pracowników 
fizycznych w Polsce. W styczniu do fachowców kierowano ponad 12 tysięcy ogłoszeń 
zamieszczonych w serwisie Pracuj.pl. To ponad dwukrotnie więcej, niż w tym samym 
okresie rok wcześniej. Duże zapotrzebowanie na pracowników fizycznych w produkcji, 
transporcie, łańcuchu dostaw czy gastronomii wpływa także na postawy rekrutacyjne 
pracodawców, w tym większą gotowość do prezentacji zarobków w ogłoszeniach o pracę.

Wzrosła więc nie tylko liczba ofert dla fachowców, ale także ich zna-
czenie w skali wszystkich rekrutacji.
„Fachowcy stanowili przez wiele lat grupę kandydatów, która w hi-
storiach o dynamicznej karierze pojawiała się rzadziej. Zachowania 
pracodawców obserwowane w ostatnich latach pokazują jednak, że 
unikalne zdolności manualne, posiadanie odpowiednich uprawnień 
do obsługi maszyn czy rozwój w zawodach łączących pracę fizyczną 
z umysłową mogą stanowić świetną ścieżkę rozwoju zawodowego. 
Oczywiście eksperci rynku pracy w analizach słusznie zwracają uwagę 
na potrzeby rozwoju kompetencji cyfrowych w Polsce, jednak w ob-
liczu niedoboru fachowców coraz silniej wybija się także potrzeba 
rozważenia ponownych inwestycji w szkolenie zawodowe” – zauważa 
Łukasz Marciniak, ekspert rynku pracy, Grupa Pracuj.

PRACA FIZYCZNA NIEJEDNO MA IMIĘ
Wraz z ciągłymi zmianami technologii, dostępnych urządzeń, sposo-
bów pracy i nowymi specjalizacjami pojęcie pracy fizycznej zaczyna 
definiować coraz bardziej różnorodne zawody. Analiza ofert na Pracuj.pl 
dowodzi, że mimo to utrzymuje się bardzo wysokie zapotrzebowanie 
na fachowców w specjalizacjach związanych z pracą fizyczną od lat.

Liczba ofert w specjalizacjach – wyniki w półroczach

Produkcja
  28 962 
  29 349

  22 411

Łańcuch dostaw
  27 921 

  24 325
  16 332

Budownictwo
  25 911 

  23 673
  14 826

Transport / logistyka
  18 135 

  16 001
  11 616

Gastronomia / turystyka
  3 696 

  2 871
  1 719
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W ostatnich trzech półroczach w tej grupie najbardziej popularni 
byli pracownicy produkcji – w II półroczu 2021 roku kierowano do 
nich 28 tysięcy ofert zatrudnienia. To o 1,5% mniej, niż w poprzedza-
jących sześciu miesiącach, ale o 29% więcej niż w II półroczu 2020 
roku. Jednocześnie produkcja to jedyna z analizowanych dziedzin 
związanych z pracą fizyczną, w której nie obserwowano wyraźnego 
wzrostu liczby ofert w ostatnim półroczu 2021. Pracownicy łańcucha 
dostaw mogli liczyć w tym okresie na blisko 28 tysięcy ofert – o 15% 
więcej, niż we wcześniejszych sześciu miesiącach. W budownictwie 
zamieszczonych zostało blisko 26 tysięcy ogłoszeń (wzrost o 9% 
w ciągu półrocza), a w transporcie – 18 tysięcy (wzrost o 13%). Listę 
zawodów uzupełnia gastronomia i turystyka, mniej popularna od 
pozostałych kategorii (blisko 4 tysiące ofert), ale za to charakteryzu-
jąca się aż 29% wzrostem.

ZAPOTRZEBOWANIE ZMIENIA STYL OFERT
Wraz z rosnącym zainteresowaniem pracownikami fizycznymi zmie-
niają się także postawy pracodawców. Jak podkreślono w raporcie 
Pracuj.pl „Fachowcy o lepszej pracy”, w rekrutacjach kierowanych 
do fachowców pod pewnymi względami zaczynają powtarzać się 
zjawiska obserwowane od wielu lat w obszarze IT. Oferty dla pracow-
ników fizycznych stają się coraz bardziej transparentne i dopasowane 
do realnych potrzeb kandydatów, a pracodawcy starają się realnie 
wyróżnić na tle konkurencji.

25% tyle aktywnych ofert pracy fizycznej 
dostępnych na Pracuj.pl w połowie 

lutego 2022 roku zawierało widełki oferowanych 
zarobków. To wyraźnie wyższy odsetek 
niż w przypadku ogólnej puli ofert.

Źródło: dane wewnętrzne Pracuj.pl.

Jednym z przejawów zachodzących zmian jest rosnący udział 
liczby ofert dla pracowników fizycznych, które zawierają widełki 
oferowanych zarobków. W połowie lutego 2022 roku takie informacje 
zawierało średnio co czwarte aktywne ogłoszenie o pracę oznaczone 
tagiem „praca fizyczna” w serwisie Pracuj.pl. To wyższy odsetek 
niż w przypadku ogólnej puli ofert. Choć w ostatnich latach liczba 
ogłoszeń ujawniających wysokość zarobków na Pracuj.pl wzrosła 
kilkakrotnie we wszystkich specjalizacjach, ich udział w puli ofert dla 
fachowców jest szczególny. 
Ponadto oferty dla pracowników fizycznych charakteryzują się na tle 
innych ogłoszeń większą otwartością pracodawców na bezpośredni 
kontakt telefoniczny z kandydatami, skróconym okresem trwania 
rekrutacji, a także rzadszym wymaganiem CV od osób aplikujących 
o pracę. To także działanie będące reakcją na oczekiwania pracow-
ników fizycznych. Według badania Pracuj.pl „Fachowcy o lepszej 
pracy” maksymalny czas trwania rekrutacji dopuszczalny przez 2/3 
kandydatów z tej grupy to dwa tygodnie. Ponadto 58% z nich chętniej 
stara się o pracę u pracodawców, którzy umożliwiają aplikowanie bez 
przygotowywania CV.

PRACOWNIK FIZYCZNY  
W NOWEJ NORMALNOŚCI
Dwa lata temu, gdy cały świat został zaskoczony przez koronawirus, 
pracownicy fizyczni wydawali się grupą szczególnie narażoną na 
konsekwencje jego wpływu na gospodarkę. Stosunkowo szybko 
okazało się, że popyt na pracowników fizycznych utrzymał się na 
dobrym poziomie, a następnie zaczął rosnąć. Fachowcy zauważyli tę 
pozytywną zmianę i dobrze odnaleźli się na ewoluującym w pande-
mii rynku pracy. Wpływ pandemii na sytuację zawodową tej grupy 

okazał się ogólnie dość łagodny, a w przypadku niektórych zawodów 
– szczególnie tych związanych ze specjalistycznymi uprawnieniami 
– wręcz uruchomił więcej rekrutacji.

Wpływ pandemii na sytuację zawodową pracowników 
fizycznych

10%    63%                                                                            23% 

 lepsza niż przed pandemią     ani gorsza, ani lepsza 
 gorsza niż przed pandemią

Źródło: badanie Pracuj.pl „Fachowcy o lepszej pracy”,  
n=430 pracowników fizycznych posiadających pracę, wrzesień-październik 2021

Potwierdzają to najnowsze badania Pracuj.pl – 63% badanych 
pracowników fizycznych ocenia, że ich sytuacja zawodowa nie 
jest ona ani gorsza, ani lepsza niż przed pandemią. Co więcej, co 
dziesiąty badany uważa, że obecnie mogą liczyć na lepsze warunki 
w pracy, niż przed I kwartałem 2020. Zdecydowaną, choć wciąż 
znaczącą mniejszość stanowią osoby, których sytuacja zawodowa 
się pogorszyła (27%). Szczegółowe statystyki potwierdzają oceny 
ekspertów, zgodnie z którymi pandemia nieco mocniej dotknęła 
najstarszych pracowników z tej grupy. Na pogorszenie sytuacji 
wskazuje 1/3 respondentów w wieku 45-65 lat, w grupie 18-24 było 
to już tylko 15%.
„Nowe i stale zmieniające się warunki pracy, z którymi mierzymy się 
od blisko dwóch lat, doświadczyły niemal wszystkie grupy zawodo-
we. Jednak, jak pokazują nasze badania, pracownicy fizyczni dobrze 
odnaleźli się w tych realiach. Według badań Pracuj.pl pracę w trakcie 
pandemii zmienił blisko co trzeci pracownik fizyczny, co drugi ma 
przekonanie, że łatwo dostałby nową pracę w swojej specjalizacji. 
Ważną rolę odgrywa na pewno aktywność rekrutacyjna pracodaw-
ców. W drugim półroczu minionego roku na Pracuj.pl pojawiło się 
o 40% więcej ofert dla pracowników fizycznych niż w pierwszym 
półroczu. To zapotrzebowanie rodzi nowe oczekiwania kandydatów. 
Także te specyficzne dla czasów pandemii, związane z bezpieczeń-
stwem” – komentuje Jolanta Lewandowska-Bitkowska, HR Business 
Partner w Grupie Pracuj.

W ZDROWYM PRACOWNIKU ZDROWY DUCH
Praca fizyczna to dziedzina, w której szczególną rolę odgrywają 
kwestie BHP, w części specjalizacji mogące decydować o zdrowiu 
czy nawet życiu pracowników. W obliczu pandemii zyskują one na 
znaczeniu, a w przypadku części kandydatów mogą także decydować 
o wyborze pracodawcy. Do typowych niebezpieczeństw związanych 
m.in. z pracą ze specjalistycznymi maszynami, robotami na wyso-
kościach, dopuszczalnymi ciężarami czy narażeniem na chemikalia 
obecnie dochodzą także kwestie związane z ryzykiem zakażenia 
wirusem.

86% badanych pracowników fizycznych 
uważa brak negatywnego wpływu 

pracy na zdrowie za jej ważny aspekt.

78% uważa za istotny aspekt 
pracy dbałość pracodawcy 

o bezpieczeństwo i higienę pracy (BHP).
Źródło: badanie Pracuj.pl „Fachowcy o lepszej pracy”, n=506 pracowników fizycznych, 

wrzesień-październik 2021
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Jak wskazuje badanie Pracuj.pl, aż 86% badanych pracowników 
fizycznych uznało brak negatywnego wpływu pracy na zdrowie za jej 
ważny aspekt, przy czym ponad połowa określiła go jako „zdecydo-
wanie ważny”. Warto zauważyć, że na tę kwestię zwracali najczęściej 
uwagę fachowcy z najmłodszej grupy wiekowej (18-24 lata) oraz naj-
starszej (45-65). Innym istotnym czynnikiem, wskazywanym przez 78% 
respondentów, była dbałość pracodawcy o bezpieczeństwo i higienę 
pracy. W przypadku tej kwestii jednak widoczna jest zmiana postaw 
najmłodszych badanych – zwracali oni uwagę na BHP najrzadziej 
spośród wszystkich grup wiekowych.

9 na 10 badanych pracowników 
fizycznych w grupach wiekowych 

18-24 oraz 45-65 jako ważny wskazało brak 
negatywnego wpływu pracy na zdrowie – to dwie 
grupy, które wybierały tę odpowiedź najczęściej.

Źródło: badanie Pracuj.pl „Fachowcy o lepszej pracy”,  
n=506 pracowników fizycznych, wrzesień-październik 2021

„Bezpieczeństwo i higiena pracy to termin kojarzący się wielu z nas 
z obowiązkowymi formalnościami czy szkoleniami. Jednak czas pan-
demii dodatkowo podkreślił, że aspekt ten realnie wpływa na zdrowie 
pracowników. Ta kwestia zwraca szczególną uwagę najmłodszego 
i najstarszego pokolenia. Generacja Z to osoby mocniej zaangażo-
wane w trendy promujące postawy prozdrowotne. Z kolei najstarsze 
pokolenie na własnym przykładzie odczuło trudy lat pracy fizycznej. 
Niewątpliwie postawy obu grup pokazują trendy rekrutacyjne, 
mogące przyciągać kandydatów. Wyróżniają się pracodawcy, którzy 
obok atrakcyjnego wynagrodzenia oferują np. pakiety medyczne czy 
tworzą kulturę pracy, która przeczy stereotypom o niewielkiej wadze 
przykładanej do zdrowia pracowników fizycznych” – komentuje 
Agnieszka Bieniak, Dyrektor HR w Grupie Pracuj.

BEZPIECZEŃSTWO,  
CZYLI STABILNOŚĆ I AKCEPTACJA
Mówiąc o bezpieczeństwie nie można zapominać o tak ważnych 
dla pracowników fizycznych aspektach, jak stabilność miejsca 
pracy. Według raportu Pracuj.pl stabilność miejsc pracy w firmie 

jest wymieniana wśród trzech najważniejszych cech pracodawcy 
poszukiwanych przez fachowców, zaraz obok odpowiednie-
go wynagrodzenia oraz łatwego dojazdu do pracy. To kwestia 
szczególnie istotna w czasach pandemii, gdy część firm musiała 
mierzyć się z trudnościami finansowymi, a na początku pandemii 
– ze zwolnieniami. Najnowsze badanie Pracuj.pl dodatkowo po-
twierdza, że poczucie pewności co do mocnej pozycji obecnego 
stanowiska jest równie ważnym aspektem bezpieczeństwa pracy, 
co zdrowie i dbałość o BHP. Aż 86% badanych pracowników fi-
zycznych zaznaczyło stabilność miejsca pracy jako istotną kwestię 
w życiu zawodowym.
Innym aspektem stabilizacji w pracy istotnym dla fachowców jest 
także relacja z przełożonymi i poczucie bycia docenionym przez nich. 
Aż 78% pracowników fizycznych za ważne uważa otrzymywanie od 
przełożonych pozytywnych bodźców, np. w postaci pochwał. Bycie 
docenioną przez szefa jest szczególnie ważne dla kobiet – wskazało 
na to 82% pań i  76% panów. Jak te oczekiwania przekładają się na fak-
tyczne relacje? Co drugi z fachowców czuje się doceniany za pomocą 
pochwał i podziękowań, nieco rzadziej wdzięczność przełożonych 
jest wyrażana przez premie czy dodatkowe wynagrodzenie (44%). 
Również co drugi respondent zgadza się z opinią, że jest traktowany 
przez szefa po partnersku. Wciąż jednak znacząca grupa badanych 
wyraża się negatywnie o swoich relacjach z przełożonymi. Co piąty 
nie czuje się doceniany np. pochwałami i traktowany po partnersku, 
więcej niż co czwarty – nie bywa doceniany premiami czy dodatko-
wym wynagrodzeniem.

NOWE ŚRODOWISKA PRACY FACHOWCÓW
Badania różnych grup zawodowych przeprowadzane przez Pracuj.pl 
pokazują, że najważniejszą motywacją do zmiany pracy na nową lub 
pozostania w starej od lat są zarobki. Jednak wyniki analizowanego 
badania pracowników fizycznych potwierdzają także, że liczy się dla 
nich również spokój tworzony przez bezpieczne i stabilne środo-
wisko pracy, istotne szczególnie w czasach dużych zmian. Na taki 
wizerunek firmy wpływa podejście do zdrowia pracowników, jasne 
procedury, ale także atmosfera w miejscu pracy i dobre relacje. Pod 
tym względem widoczne jest stopniowe przenoszenie się do świata 
pracy fizycznej zjawisk częściej spotykanych w minionych latach 
w środowisku pracy biurowej.
W obserwowanej obecnie rywalizacji o pracowników fizycznych 
oraz kampaniach pracodawców na pierwszy plan nadal najczęściej 
przebijają się kwestie finansowe. Jednocześnie jednak coraz częściej 
podkreślają oni ofertę benefitów czy kulturę organizacji, przejawia-
jącą się także w bardziej stabilnych warunkach pracy czy dostępie 
do prywatnej opieki medycznej. Przy utrzymującym się wzroście 
zapotrzebowania na tego typu kandydatów można się spodziewać, 
że nowe trendy w pracy fizycznej będą się nadal rozwijać, tworząc 
kolejne atrakcyjne środowiska pracy dla fachowców. 

86% badanych pracowników  
fizycznych uważa stabilność  

miejsca pracy za jej ważny aspekt.

78% uważa za istotny aspekt  
pracy bycie docenianym  

przez przełożonych.

71% uważa za istotny aspekt pracy  
bycie docenianym przez 

współpracowników.
Źródło: badanie Pracuj.pl „Fachowcy o lepszej pracy”,  

n=506 pracowników fizycznych, wrzesień-październik 2021
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albo znaleźć nowego pracownika bez pobierania kolejnej opłaty.
Bardzo istotną kwestią jest również sprawność komunikacji z przed-
stawicielem agencji już na etapie złożenia zapytania. Jeśli na uzyska-
nie odpowiedzi klient musi czekać kilka dni, powinna mu się zapalić 
czerwona lampka, że w przypadku podjęcia ewentualnej współpracy 
z taką agencją, kontakt z nią może być utrudniony, co wpłynie na 
obniżenie efektywności procesu rekrutacyjnego. 
W kolejnej części przedstawię najczęściej pojawiające się błędy i nie-
pożądane praktyki agencji rekrutacyjnej we współpracy z klientem. 
Przy okazji zasugeruję, jak ich uniknąć i jak w przypadku podobnych 
sytuacji zachowuje się profesjonalna agencja. 

BRAK PYTAŃ POGŁĘBIAJĄCYCH
Prawda jest taka, że do agencji bardzo często zgłaszają się klienci 
bez sprecyzowanych uprzednio potrzeb rekrutacyjnych. W bardzo 
pobieżny i często nieścisły sposób opisują osobę, której szukają. Jeśli 
agencja wysyła klientowi wstępną ofertę na podstawie tak przekro-
jowych informacji, jest to sygnał alarmujący, że jakość świadczonych 
przez nią usług jest na niskim poziomie. Dobra agencja to wnikliwa 
agencja, która w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zadaje pytania 
pogłębiające. Bez pełnego zestawu informacji nie jest ona w stanie 
znaleźć właściwego kandydata, który faktycznie wniesie wartość 
dodaną do firmy i zostanie z nią na dłużej. 

KANDYDAT NIEDOPASOWANY  
DO KULTURY ORGANIZACYJNEJ,  
CZYLI DLACZEGO NASZE DROGI SIĘ ROZESZŁY
Problem niedopasowania pracownika do kultury organizacyjnej wy-
nika najczęściej ze zbyt pobieżnej weryfikacji profilu kandydata przez 

Nietrafiony wybór może skutkować stratą czasu i pieniędzy dla firmy 
oraz uderzyć w jej wizerunek jako pracodawcy. Na co zatem warto 
zwrócić uwagę, co sprawdzić przed skorzystaniem z usług danej 
agencji rekrutacyjnej? Jakie praktyki i zachowania ze strony agencji 
powinny wzbudzić nasz niepokój? Zaraz poznasz odpowiedzi na te 
pytania.

PRIORYTETY PRZY WYBORZE AGENCJI
Pierwszą rzeczą, na jaką warto zwrócić uwagę przed podjęciem 
współpracy z agencją, jest to, czy specjalizuje się ona i ma doświad-
czenie w prowadzeniu rekrutacji w branży, w której poszukujemy pra-
cownika. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza w przypadku branż 
bardzo specyficznych, jak lotnicza czy automotive. Warto poprosić 
wówczas agencję o przedstawienie przykładów zrealizowanych 
procesów rekrutacyjnych podobnych do naszego. 
Kolejną rzeczą są warunki współpracy. Chodzi między innymi o czas, 
w jakim agencja zobowiązuje się dostarczyć pierwszych, w pełni 
sprawdzonych i zweryfikowanych kandydatów. Czas ten zasadniczo 
nie powinien przekraczać 3 tygodni, choć są oczywiście stanowiska 
wymagające dłuższej analizy założeń projektowych. Obietnice ze stro-
ny agencji o dostarczeniu kandydata w tydzień powinny być jednak 
poważnym ostrzeżeniem, sugerującym, że agencja chce pozyskać 
klienta za wszelką cenę, a nie skupia się na dostarczeniu jakościowego 
kandydata. 
Kluczową kwestią jest również obecność w umowie między stronami 
zapisu o gwarancji i sposobach jej realizacji. Każda profesjonalna 
agencja oferuje 3-6 miesięczny okres gwarancji. Jeśli w tym czasie 
pozyskany kandydat nie sprawdzi się na danym stanowisku lub sam 
zrezygnuje z pracy, agencja ma obowiązek zwrócić swoją prowizję 

Paulina Schodowska

Head of Talent Acquisition w Bergman Engineering.  
Specjalizuje się w rekrutacjach inżynierów i kadry wyższego  
szczebla na potrzeby różnych branż. 

Agencja (nie) na medal
Dotarcie do największych talentów jest jednym z kluczowych celów dla organizacji. 
Część firm decyduje się go zrealizować przy współpracy z agencją rekrutacyjną. 
Agencja agencji jednak… nierówna.

Obietnice ze strony agencji 
o dostarczeniu kandydata w tydzień 
powinny być jednak poważnym 
ostrzeżeniem, sugerującym, że agencja 
chce pozyskać klienta za wszelką 
cenę, a nie skupia się na dostarczeniu 
jakościowego kandydata. 
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agencję lub niedostatecznej znajomości kultury organizacyjnej klien-
ta. Toteż częstą praktyką prowadzoną przez profesjonalne agencje, 
zwłaszcza w przypadku rekrutacji na wyższe stanowiska, jest oddele-
gowywanie rekrutera odpowiedzialnego za dany proces rekrutacyjny 
do złożenia osobistej wizyty w firmie klienta, celem zapoznania się 
z obowiązującą w niej kulturą pracy i panującą atmosferą. Elementem 
takiego audytu jest również rozmowa z przyszłym przełożonym (oraz 
przyszłymi współpracownikami) zatrudnionej osoby. Dzięki temu pre-
cyzyjniej będzie w stanie dobrać kandydata, który najlepiej wypełni 
lukę występującą w organizacji oraz będzie dobrze czuł się w nowym 
środowisku biznesowym. 

BRAK KOMUNIKACJI,  
CZYLI PROSTA DROGA DO NIEPOROZUMIEŃ
Zdarza się, że brak komunikacji między klientem a rekruterem sprawia, 
że kandydat nie wie, na jakim etapie jest jego kandydatura. Taka 
sytuacja może go zniechęcić do firmy i udziału w rekrutacji. Może 
to nie tylko wydłużyć cały proces rekrutacyjny, ale przyczynić się 
do powstania strat finansowych dla organizacji oraz uderzyć w jej 
wizerunek jako pracodawcy. Jak temu zaradzić? Na samym początku 
warto ustalić zasady wzajemnej komunikacji. W tym określić jej czę-
stotliwość i formę. Istotne zwłaszcza jest podkreślenie, jakiego rodzaju 
informacje winny być komunikowane w sposób bieżący. 

ODPOWIEDŹ O WYNIKU REKRUTACJI,  
KTÓRA NIGDY NIE PRZYCHODZI
Niestety wiele agencji nie daje znać aplikantom, choćby w postaci 
krótkiego emaila, że rekrutacja się zakończyła i nie zostaną oni za-
trudnieni w danej firmie, podczas gdy część z nich w oczekiwaniu na 
odpowiedź agencji mogła zrezygnować z innych ofert pracy, jeśli ta 
posada była dla nich priorytetem. Takie postępowanie niestety budu-
je negatywne candidate experience i kreuje wizerunek firmy klienta 
jako pracodawcy nie szanującego i lekceważącego kandydatów. 

KTO ODPOWIADA ZA WDROŻENIE KANDYDATA
Zgrzyty we współpracy na linii firma-agencja mogą pojawić się również 
na etapie przekazania kandydata. Zdarza się, że agencja kończy rekruta-
cję na etapie znalezienia kandydata, bez jego odpowiedniego przepro-
cesowania. Pod tym pojęciem należy rozumieć działania, które mają na 
celu jego wdrożenie w strukturę i działania organizacji. Ma to zazwyczaj 
miejsce we współpracy z wewnętrznym działem HR klienta (jeśli 
takowy istnieje). Źle przeprowadzony proces przekazania kandydata 
negatywnie rzutuje na wizerunek pracodawcy i jego relacje z pracowni-
kiem. Aby proces ten przebiegł sprawnie przy uzgadnianiu warunków 
współpracy należy przede wszystkim dokładnie ustalić, gdzie kończy 
się praca agencji rekrutacyjnej, a zaczynają działania klienta. Osobiście 
wychodzę z założenia, że dobra agencja w przypadku zatrudnienia 
pracownika na kontrakt lub czas określony, poza przekazaniem kan-
dydatowi gratulacji z okazji pozytywnego wyniku rekrutacji, powinna 
dostarczyć mu komplet informacji, kto od teraz się nim zajmie i na jakie 
procedury powinien się przygotować. Ponadto musimy upewnić się, że 
klient ze strony pracodawcy jest przygotowany na przyjęcie nowego 
pracownika i posiada komplet informacji dot. jego zatrudnienia. 

REKRUTERZY TEŻ POPEŁNIAJĄ BŁĘDY
Co jeszcze może zawieść we współpracy z agencją? Czynnik ludzki, 
a konkretnie błędy rekrutera. Wśród najczęstszych uchybień popełnia-
nych przez rekruterów można wskazać ich niewystarczające przygo-
towanie merytoryczne do rozmowy, zadawanie nieodpowiednich 
pytań, w tym pytań poufnych oraz zdominowanie rozmowy z kandy-
datem. Praca rekrutera wymaga dbałości o detale. Jestem zdania, że 
dobry wywiad z kandydatem to pogłębiony wywiad, przechodzący 
z fazy od ogółu do szczegółu. Dlatego też dobre agencje rekrutacyjne 
muszą mieć kompetentny zespół rekrutacyjny, powinny dbać o szko-
lenia i aktualizowanie wiedzy swoich rekruterów.
Podsumowując, na rynku działają agencje rekrutacyjne o różnym 
stopniu profesjonalizmu. Wybór tej właściwej faktycznie może 
przyprawić pracodawcę o zawrót głowy. Mam nadzieję, że powyższe 
informacje pozwolą firmom rozpoznać sytuacje, w których powinna 
zapalić się im czerwona lampka, a także zwrócą uwagę, na jakie prak-
tyki ze strony agencji powinny być wyczulone. Nie warto zatem rezy-
gnować z wysiłku znalezienia tej odpowiedniej agencji, która będzie 
dla nas partnerem, doradcą i kibicem w osiągnięciu obranych celów 
biznesowych. Skrócenie czasu obsadzenia wolnego stanowiska, 
dobór najlepszych kandydatów z branży czy możliwość skorzystania 
z wiedzy i know how to tylko niektóre korzyści, jakie firma może uzy-
skać nawiązując współpracę z dobrą agencją rekrutacyjną. 

Dobra agencja to wnikliwa agencja, 
która w przypadku jakichkolwiek 
wątpliwości zadaje pytania pogłębiające. 
Bez pełnego zestawu informacji nie 
jest ona w stanie znaleźć właściwego 
kandydata, który faktycznie wniesie 
wartość dodaną do firmy i zostanie 
z nią na dłużej. 
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Merytoryczne, konkretne i uporządkowane ogłoszenie o pracę to 
wciąż jeden z kluczowych czynników decydujących o efektach kolej-
nych etapów rekrutacyjnych. Od niego w dużym stopniu zależy final-
ny sukces. Najpopularniejszym sposobem kontaktu z potencjalnymi 
pracownikami i zarazem pierwszym krokiem w stronę weryfikacji ich 
kompetencji i historii zawodowych jest wymóg nadsyłania życiory-
sów. Dobrze przygotowane CV zwykle sporo mówi o profilu kandyda-
ta, jego wyborach i ścieżce rozwoju, wykształceniu, umiejętnościach 
czy zainteresowaniach. Czy jednak rzeczywiście każda rekrutacja 
powinna odbywać się według takiego właśnie schematu? Jaki wpływ 
na sukces rekrutacyjny ma sam sposób aplikowania? Co motywuje 
kandydatów, a co zniechęca do skontaktowania się z firmą?
Przede wszystkim warto sobie uświadomić, że rekrutacja rekrutacji 
nierówna. Mimo oczywistych, powtarzalnych elementów, każda jest 
innym doświadczeniem. Dlatego planując ją, należy uwzględnić 
również – ten pozornie mało znaczący czynnik – jak sposób 
i narzędzia umożliwiające kandydatom aplikowanie.

WYOBRAŻENIA KANDYDATÓW 
KONTRA REALIA
Czy ktoś to w ogóle czyta? Tyle wysłanych CV i nic. Po co 
komu jeszcze list motywacyjny? Tyle czasu zajmuje jego 
napisanie, a rekruter pewnie tylko pobieżnie zerknie, 
jeśli w ogóle! Tego typu głosy często pojawiają się 
w głowach tych, którzy szukają zatrudnienia i rozsyłają 
dokumenty do różnych firm. Stworzenie lub odświeżenie 
życiorysu czy napisanie listu motywacyjnego od zera potrafi 
być też wyzwaniem dla osób, które nie są do końca 
przekonane, czy chcą zmian w swoim życiu zawodo-
wym i nie podejmują w tym kierunku 
konkretnych kroków. Wizja dopełnienia 

Ruchome  
schody do kariery
Czy dokumenty aplikacyjne są zawsze nieodzowne?
Z pewnością część z Was widziała ten obrazkowy żart ukazujący ruchome schody 
prowadzące zaledwie na pierwsze piętro do... wielkiej siłowni. Obrazek śmieszył, 
bo przecież wiadomo, że do klubu sportowego idzie się po to, by ćwiczyć. 
Kilka stopni nie powinno być zatem problemem, a wręcz rozgrzewką przed 
właściwym treningiem. Przez analogię: proces rekrutacyjny ma w swoim zamyśle pomóc 
znaleźć i zatrudnić idealnego kandydata. Nic zatem dziwnego, że przyszły pracownik musi 
dopełnić pewnych formalności, by pozwolić rekruterowi zweryfikować swoją kandydaturę. 
To taka rozgrzewka przed intensywnym rekrutacyjnym treningiem. A jeśli pierwsze schody 
wcale nie zachęcają, a stają się barierą trudną do pokonania?

formalności często nie ułatwia sprawy i jest traktowana jako „zło 
konieczne” przez kandydatów. Niektórych wręcz bardzo skutecznie 
odstrasza. Warto zastanowić się, czy tandem CV plus listy motywa-
cyjny rzeczywiście spełni swoją rolę w procesie rekrutacyjnym, który 
aktualnie prowadzimy. A może warto skorzystać z innych rozwiązań 
zamiast listu, jak choćby referencje czy prośba o dołączenie do CV 
portfolio – jeśli oczywiście współgra to ze specyfiką stanowiska.
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SKUTECZNOŚĆ REKRUTACJI 
A SPOSOBY APLIKOWANIA
Szybki, komfortowy i bezproblemowy kontakt z potencjalnym pra-
codawcą wpływa na wrażenia rekrutacyjne kandydata i przyspiesza 
bądź opóźnia decyzję o tym, czy aplikować, czy nie. Widoczne jest to 
szczególnie w przypadku tych profesji i kompetencji, na które jest duże 
zapotrzebowanie na rynku. Zasada: kto pierwszy, ten lepszy sprawdza 
się tutaj również pod względem sposobów aplikowania – przewagę 
zyskują ci pracodawcy, którzy zadbają o wysoką jakość komunikacji, 
szybciej nawiążą kontakt i zaproponują atrakcyjniejszą ofertę niż 
konkurencja. Tak się dzieje w wypadku m.in. branży IT, ale jest jeszcze 
jeden powód, dlaczego właśnie w tej grupie zawodowej warto rozwa-
żyć niestandardowe metody rekrutacji i sposoby aplikowania. Wielu 
programistów i innych specjalistów IT nie szuka czynnie pracy, nie 
angażuje się w przeglądanie ofert, nie jest aktywnych na job boardach 
i w social mediach. Dlatego uproszczone procedury 
i łatwiejszy kontakt, bez konieczności dołączania 
pełnego, wielowątkowego CV mogą okazać się 
tutaj strzałem w dziesiątkę.

APLIKOWANIE PRZEZ 
TELEFON, BEZ CV
Warto również rozważyć dodanie numeru 
telefonu do ogłoszenia o pracy – dzięki temu 
kandydaci będą mogli szybko uzyskać potrzeb-
ne informacje, rozwiać wątpliwości, utwierdzić 
się w przekonaniu, że to oferta odpowiednia dla nich. Bycie w stałym 
kontakcie z rekruterem i poczucie, że jest się na bieżąco informowa-
nym – np. kiedy rekruter wróci z odpowiedzią? Jaki będzie kolejny etap 
procesu? Jak się do niego przygotować? – z pewnością oddziałuje na 
poziom zaangażowania i motywacji po stronie kandydata. Korzyści 
jest jednak znacznie więcej. Rekruter może przeprowadzić wstępną 
selekcję kandydatów już na etapie rozmowy telefonicznej, co skraca 
i usprawnia cały proces. Jest to możliwe, jeśli ogłoszenie publikowane 
jest w Pracuj. pl – dodawanie numeru telefonu to jedna z nowych 
funkcjonalności serwisu, dzięki której rekruterzy zyskują również wgląd 
w statystyki na temat tego, ile osób wyświetliło kontakt.
Jeszcze innym sposobem na przyspieszenie procesu jest aplikowanie 
bez konieczności dołączania CV. To rozwiązanie sprawdzi się m.in. 
w przypadku pracowników fizycznych i pracowników sektora usług, 
którym zależy na szybkiej informacji na temat warunków pracy, obo-
wiązków i możliwości finansowych.
Z kolei dla rekruterów życiorys nie stanowi kluczowego źródła wiedzy, 
dlatego na Pracuj.pl, przy treści ogłoszenia mogą oni wskazać, że nie 
wymagają CV. Dzięki temu zyskują szansę na dotarcie do szerszego 
grona kandydatów pasujących do profilu stanowiska. Przy czym 
opcja aplikowania bez konieczności dołączania CV nie oznacza, że 
jest to wykluczone! Jest to po prostu wyrazem większej elastyczności 
pracodawcy wobec preferencji osób odpowiadających na ogłoszenie. 
Dopasowanie do potrzeb polega także na podążaniu za trendami 
związanymi z digitalizacją. Dlatego jeśli Twoją grupę docelową 
stanowią np. przedstawiciele pokolenia Z, zadbaj o to, by rekrutacje 
były dosłownie na wyciągnięcie ręki, czy raczej na kilka kliknięć 
w smartfonie. Również tutaj przydatna okazać się może funkcjonal-
ność udostępnienia numeru telefonu w ogłoszeniu, która umożliwi 
kandydatom kontakt przez telefon i SMS, także w aplikacji mobilnej 
Pracuj.pl.

FORMULARZ PYTAŃ WYSTARCZY
Setki CV, ale mnóstwo zupełnie niepasujących do rekrutowanego 
stanowiska. Długie, kilkustronicowe życiorysy, ale i tak zostajesz 
z poczuciem, że nie czytasz w nich o tym, czego szukasz. Albo 
że wiele podanych informacji będzie trzeba jeszcze doprecyzo-
wać, zweryfikować, uzupełnić… Znasz to? Tego typu sytuacje 
sprawiają, że proces selekcji niepotrzebnie się wydłuża. 
Frustracja rośnie również po drugiej stronie. Właśnie wtedy 

kandydaci często mają wrażenie, że ich wysiłek i trud włożone w przy-
gotowanie dokumentów spełzają na niczym.
Dobrą praktyką może być zatem zredagowanie kilku kluczowych py-
tań i zadanie ich kandydatom online, już na etapie aplikowania. Dzięki 
temu dowiesz się tego, na czym Ci najbardziej zależy i lepiej poznasz 
osoby aplikujące. To mogą być pytania m.in. o ostatnio zajmowane 
stanowisko, zdobyte wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz 
oczekiwania finansowe. W formularzu dla kandydatów, z których moż-
na skorzystać w Pracuj.pl, oprócz rekomendowanych pytań znajduje 
się również pole przeznaczone na pytania otwarte.
To, że rekrutacje na wybrane stanowiska zawsze prowadziłaś/-eś 
według tego samego schematu, nie znaczy, że musisz się go nadal trzy-
mać. Sprawdzaj i testuj nowe sposoby na szybsze dotarcie do większej 
bazy kandydatów. Preferencje i potrzeby osób aktywnych zawodowo 
stale się zmieniają. Jednych zachęci możliwość aplikowania bez CV, 
drugich możliwość głębszej prezentacji własnej osoby. Dla wszystkich 
jednak ważny będzie dostęp do różnych możliwości. Wszyscy docenią 
możliwość wyboru i różne opcje uznają za udogodnienia. W przypadku 

rekrutacji wspinaczka po wielu biurokratycznych schodach wcale 
nie poprawia kondycji ani kandydatowi, ani rekruterowi. 

KOMPENDIUM HR 2022 REKRUTACJA 65



BYĆ W INTERNECIE – ALBO NIE BYĆ
Zgodnie z raportem „Digital 2021” z Internetu 
korzysta 84,5% Polaków (wg: We Are Social 
i Hootsuite). W przedziale wiekowym od 16 do 64 
lat aż 88,9% z nich szuka w Internecie produktów 
lub usług. To wirtualne medium jest więc obecnie najwięk-
szym kanałem sprzedażowym. Większość firm doskonale zdaje 
sobie z tego sprawę i decyduje się na inwesto-
wanie w marketing internetowy, który nierzadko 
staje się głównym sposobem promocji. 
W efekcie rynek pracy potrzebuje coraz więcej 
specjalistów z dziedzin: SEO, SEM, e-marketing, 
media społecznościowe� Naturalną odpowiedzią 
na zwiększony popyt jest zwiększenie liczby 
osób zajmujących się tymi specjalizacjami. 
Niestety, ze względu na tzw. niski próg wejścia, 
ambicje kandydatów niekoniecznie idą w parze 
z kompetencjami. Jest to problem, z którym 
nierzadko muszą się mierzyć rekruterzy, szukający 
dla klienta specjalistów z zakresu szeroko 
pojętego digital marketingu.

Patrycja Lupa 
Business Development Manager w Grupie Veritas Recruitment. 
Wdraża i koordynuje realizację całokształtu procesów 
związanych z kreowaniem przyszłości agencji headhunterskiej. 
Natomiast w chwilach wytchnienia wspiera Klientów/ Partnerów 
biznesowych w realizacji procesów rekrutacyjnych z branży 
Digital Marketing & E-commerce.

Jakub Miklewski

Specjalista SEO/SEM w Grupie Veritas. Prowadzi działania SEO i UX. 
Zarządza content marketingiem i kampaniami SEM.  
Prywatnie zajmuje się produkcją muzyki i improwizacją teatralną.

Jak skutecznie rekrutować  
specjalistów digital 
marketingu?
Wieloletnia obserwacja trendów rynkowych sprawiła, że zdecydowaliśmy 
skupić nasze rekrutacje na konkretnej niszy. Specjalizacja przełożyła się pozytywnie 
na efektywność i zadowolenie klientów. Pozwoliła też nam na wypracowanie 
rozwiązań dopasowanych do digital marketingu.

PO PIERWSZE: WYWIAD 
Nasze doświadczenie wskazuje, że nawet kandydaci, którzy mają 
pewne doświadczenie w pracy w obszarze digital marketingu, mogą 
czasem wykazywać się niekompetencją lub niedopasowaniem do 
potrzeb klienta. Może to wynikać chociażby z szerokiego spektrum 
obowiązków i różnorodnej charakterystyki działań w tych obszarach. 
Na przykład specjalista SEO może się zajmować: optymalizacją treści 
lub kodu witryny, budowaniem zaplecza backlinków, a czasem nawet 
content marketingiem. Dlatego istotne jest precyzyjne określenie 
zakresu obowiązków w ogłoszeniu. Najpierw jednak musimy poznać 
dokładnie potrzeby klienta. Dlatego nasza agencja zaczyna od wy-
wiadu pogłębionego, który pozwala zbadać realny profil pożądanego 
kandydata. W efekcie może się okazać, że zakres realizowanych obo-
wiązków i kompetencji, które powinien wykazać pracownik, w istocie 
odpowiada innemu stanowisku, niż to zadeklarowane przez klienta. 
Dość często także spotykamy się np. z mieszaniem ról specjalisty  

e-commerce i e-commerce managera. 
Specjalista e-commerce to stanowisko 
wykonawcze – osoba ta odpowiada za 

projektowanie, wdrażanie i nad-
zorowanie funkcjono-
wania poszczególnych 
elementów sklepu, a także 
za realizację strategii 

marketingowej. Dlatego 
powierzanie mu obowiąz-
ków o charakterze zarząd-
czym jest pewną formą 
nadużycia. Nierzadko 
jednak spotykamy się 
z ogłoszeniami, które za-
wierają tego typu wyma-
gania. Prawdopodobnie 
wynika to często z ogra-
niczonego budżetu 
(naturalnie e-commerce 

manager jako stanowi-
sko wyższego 

66 REKRUTACJA ARTYKUŁ SPONSOROWANY        |        KOMPENDIUM HR 2022



szczebla jest znacznie lepiej płatne), ale czasem także z niewiedzy. 
Dlatego właśnie przed przygotowaniem procesu rekrutacyjnego 
warto dokładnie zweryfikować potrzeby i założenia klienta.

PRECYZYJNY ZNACZY PROFESJONALNY
Dokładne określenie właściwego stanowiska i zakresu obowiązków 
nie tylko czyni ogłoszenie bardziej profesjonalnym. Pozwala też ogra-
niczyć liczbę zgłoszeń nieadekwatnych do stanowiska czy zakresu 
obowiązków, które są zmorą niemal każdej agencji rekrutacyjnej. 
W takiej sytuacji – która jest dosyć typowa dla rekrutacji z zakresu 
digital marketingu – można też zniwelować ten problem, podając 
w ogłoszeniu widełki wynagrodzenia. Dzięki temu kandydaci, dla 
których wynagrodzenie jest definitywnie za niskie, nie będą apliko-
wali na stanowisko, co z kolei oszczędza nasz (czyli rekruterów) czas 
i energię. Możemy dzięki temu poświęcić te zasoby na dokładniejszą 
weryfikację kandydatów, którym odpowiada zaproponowana stawka. 
Dodatkowo, jeżeli jest ona atrakcyjna, to sama w sobie może być 
motywacją do zgłoszenia dla osób, które mają doświadczenie i chcą, 
żeby znalazło ono odzwierciedlenie w ich zarobkach. Pamiętajmy, że 
nasi kandydaci estymują stawki na podstawie własnego doświadcze-
nia i ofert konkurencyjnych – co może prowadzić do niedosza-
cowania bądź przeszacowania. Jak łatwo się domyślić, obydwa te 
przypadki nie są dla nas korzystne. 

NADĄŻYĆ ZA ROZWOJEM
Do tej pory omówiliśmy sposoby eliminacji nieadekwatnych kandyda-
tów już na etapie ogłoszenia, teraz opowiemy o weryfikacji ich kom-
petencji. Specyfiką digital marketingu, e-commerce i social mediów 
jest dynamiczny rozwój – i w efekcie ciągła aktualizacja informacji 
potrzebnych do skutecznej pracy w tych branżach. Przykładowo: 
obecnie efektywne praktyki technicznego SEO za pół roku mogą 
stracić na znaczeniu, a za rok być już zupełnie nieskuteczne. Dlatego 
rekruter będący laikiem w obrębie tych dziedzin nie jest w stanie 
ocenić realnych kompetencji kandydata. Nawet nauczenie się odpo-
wiedzi na przygotowane przez specjalistę pytania nie rozwiązuje tego 

problemu. Dlaczego? Ponieważ są to branże, w których 
ten sam rezultat można osiągnąć na wiele sposobów, 

a rządzące nimi prawa są nierzadko względne. Dla naszej agencji nie 
jest to jednak przeszkodą, ponieważ zatrudniamy specjalistów z tych 
dziedzin w roli ekspertów. Pozwala to na weryfikację kompetencji 
twardych już na etapie selekcji kandydatów. Oczywiście przekłada 
się to na wyraźne skrócenie procesu rekrutacji i zadowolenie klienta, 
któremu przekazujemy już zweryfikowane profile. Dzięki temu nie 
musi on samodzielnie zajmować się sprawdzaniem ich merytoryki, 
przez co znacząco oszczędza własne zasoby. 

CZASEM ROZWIĄZANIE JEST 
BLIŻEJ NIŻ MYŚLISZ
Co zrobić, gdy mimo spełnionych powyższych założeń nadal brakuje 
nam kandydatów pasujących do profilu pożądanego przez klienta? 
Zdarza się, że wymagania firmy, z którą współpracujemy, zawężają 
znacząco grono potencjalnych pracowników. Nie zawsze metoda 
direct search i obecność w social mediach wystarczy. Niedawno 
jeden z naszych klientów poszukiwał specjalisty z doświadczeniem 
w konkretnej lokalizacji i tylko w modelu pracy stacjonarnej. Dość 
szybko okazało się, że tylko pojedynczy kandydaci spełniają wymaga-
nia kompetencyjne i mieszkają w ustalonym obszarze. 
W takiej sytuacji warto rozważyć program polecania dla pracowni-
ków. Często specjaliści z danej dziedziny pracujący już w firmie klienta 
mają kontakty z poprzednich miejsc pracy. Możemy wykorzystać 
ten fakt, nagradzając ich np. finansowo za wskazanie osoby, która 
przejdzie pozytywnie rekrutację. W ten sposób możemy dotrzeć 
do osób, które nie szukają aktywnie pracy, więc żadne ogłoszenie 
i tak by do nich nie dotarło. W dodatku polecający może wpłynąć 
pozytywnie na employer branding udzielając firmie (nawet 
nieświadomie) kredytu zaufania. Marketing szep-
tany – bo tak można sklasyfikować tego typu 
działania – opiera swoją skuteczność właśnie 
na tym mechanizmie. Nawet dalszy 
znajomy jest dla większości osób 
bardziej wiarygodnym źródłem 
informacji, niż jakikolwiek 
przekaz reklamowy.

PODSUMOWANIE
Choć rekrutacja do działów digital 
marketingu i e-commerce stawia przed 
agencjami pewne wyzwania, można im podołać, 
stosując się do wyżej wymienionych zaleceń. Podstawą jest 
dokładne zbadanie potrzeb klienta i sprecyzowanie ich w ogłosze-
niu. Powinno ono również zawierać zakres rozpiętości wynagrodzeń. 
To pozwoli wyeliminować zgłoszenia kandydatów, którzy mają wyż-
sze wymagania finansowe, a jednocześnie motywuje do wysyłania 
zgłoszeń te osoby, dla których stawka jest satysfakcjonująca. Gdy 
klasyczne metody headhuntingu zawiodą, możemy zaproponować 
klientowi wprowadzenie systemu poleceń, który pozytywnie wpłynie 

na zaufanie wobec firmy klienta i em-
ployer branding. 
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Firma Hill działa w obszarze rekrutacji na stanowiska menedżerskie, 
eksperckie i specjalistyczne. Przypuszczalnie specyfika pracy w tego 
rodzaju agencji w pewien sposób różni się od specyfiki pracy w agen-
cji pracy tymczasowej. Współpraca najczęściej ma miejsce z firmami 
o ugruntowanym stopniu rozwoju organizacyjnego. Rozwój relacji 
z wieloma klientami następował przez wiele wspólnie prowadzonych 
procesów i w tym czasie zostały wypracowane pewne ścieżki i formy 
działania. 
Będąc firmą znajdującą się pomiędzy kandydatem a pracodawcą 
słuchamy opinii pojawiających się z każdej ze stron. Każda strona inte-
rakcji ma swoje zdanie i swoje opinie dotyczące tematów związanych 
z różnymi aspektami prowadzonych działań. Każdy uczestnik tego 
procesu może wyrazić pogląd na temat poszczególnych elementów 
procesu i różnych zdarzeń mających miejsce w jego trakcie. 

KIEDY KLIENT WYDŁUŻA PROCES
Jedną z kluczowych kwestii, na którą warto zwrócić szczególną 
uwagę, jest długość procesu rekrutacji. Większość firm ma świa-
domość, że w przypadku dobrych i interesujących kandydatów 
decyzje należy podejmować w miarę możliwości szybko. Na 
rynku pracy w ostatnim czasie pojawia się dużo interesują-
cych ofert pracy, a dobrzy kandydaci otwierający się na nowe 
możliwości zawodowe w relatywnie krótkim czasie znajdują 
atrakcyjnego pracodawcę. Tacy kandydaci w momencie poszuki-
wania w niedługim czasie otrzymują różne oferty i mogą wybierać 
pomiędzy nimi. 
Samo rozciąganie procesu o czas podejmowania decyzji może 
negatywnie wpływać na opinię wielu kandydatów o potencjal-
nym pracodawcy. Również wydłużanie rekrutacji o kolejne etapy, 
angażowanie w rozmowy wielu i coraz to nowych osób różnie 
może być postrzegane przez osoby zainteresowane ofertą 
pracy. Zrozumiałe jest, że firmy mają swoje procesy i procedury, 
jednak warto pomyśleć o ich zminimalizowaniu do poziomu 
mniej angażującego czasowo. Czas jest największym zasobem, 
jaki posiadamy i na optymalnym jego wykorzystaniu 
powinno zależeć zarówno kandydatom, jak i oferu-

Urszula Walenciuk

Psycholog, ekspert HR w zakresie zarządzania talentami, projektowania 
i przeprowadzania audytów kompetencji, prowadzenia projektów 
szkoleniowych. Odpowiedzialna za procesy rekrutacyjne na stanowiska 
menedżerskie, eksperckie i specjalistyczne dla wszystkich obszarów 
biznesowych w organizacjach polskich i międzynarodowych.

Klient (nie) na medal
Współpraca – czy to między osobami, czy organizacjami – zawsze powinna 
być oparta na współdziałaniu, w którym obie strony stają się równoprawnymi 
kontrahentami i partnerami ukierunkowanymi na wspólną realizację celu 
i zaspokojenie potrzeb obu stron. Dla jednego partnera zaspokojeniem potrzeby 
będzie znalezienie i zatrudnienie pracownika. Dla drugiego – otrzymanie wynagrodzenia 
za wykonaną pracę. Wszystkie działania, rozmowy podejmowane w ramach kooperacji 
mają na celu realizację stawianych celów. 
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jącym pracę. Nie można zapominać, że rekomendowani kandydaci są 
wcześniej weryfikowani przez profesjonalistów z agencji i to jest rolą 
tej ostatniej, aby dostarczyć najlepszych kandydatów dostępnych lub 
otwartych na rozmowy w danym momencie. 

KOMUNIKACJA DO POPRAWKI
Z długością procesu często ma związek komunikacja. Waga ko-
munikacji jest podkreślana wszędzie i odmieniana przez wszystkie 
przypadki. Satysfakcjonującej obustronnie relacji nie da się zbudować 
bez dobrej komunikacji. Zdarza się, że komunikacja przebiega zbyt 
wolno, a trzeba szybko podjąć działania i decyzje dotyczące kandyda-
ta lub udzielić informacji na temat jego dalszego udziału w rekrutacji. 
Jakkolwiek jest to zawsze kwestia wypracowania zasad współpracy 
i poznania metod działania. Istotna jest przewidywalność działań. 
Jeżeli wiemy, że informacji możemy spodziewać się w co drugą 
środę, to w oparciu o tę wiedzę też w pewnym stopniu możemy 
konstruować komunikację skierowaną do kandydata. Rozumiejąc, że 
w wielu firmach dużo się dzieje i wiele różnorodnych zadań może 
bardzo absorbować, to pomocne jest ustalenie form i czasów reakcji. 
Jest to obustronnie korzystne, ponieważ jedna strona nie czuje się 

atakowana lub nagabywana pytaniami, natomiast druga nie ma 
poczucia bycia ignorowanym. 

ZBYT SZEROKIE SPEKTRUM
Inną, częstą trudnością w poszukiwaniu pra-

cowników jest definiowanie bardzo szerokich 
i wszechstronnych oczekiwań oraz zadań. Czasem 
jest widoczne, jak w wyobrażeniu niektórych 
poszukujących idealny pracownik zrealizowałby 
wszystkie zadania zachowując przy tym wysoką 
jakość pracy. Pojawia się natomiast pytanie, czy 
tacy pracownicy istnieją. Czasami się pojawiają. 
I często są dostępni tylko przez chwilę. W więk-

szości sytuacji warto rozważyć kandydata wystar-
czająco dobrego. Tak samo jak w codziennym życiu 

nie wszystko jest idealne, często nie ma fizycznej 
możliwości, aby zrobić coś na 100% czy, jak niektórzy 

by chcieli, na 120%, a nawet 150%, tak 
samo w pracy – jak mówią eksperci 

– wystarczy 80% w realizacji zadań 
i spełnieniu oczekiwań przez 

kandydata. 
Jako przykład nie tylko 
z perspektywy agencji, ale 
może i głównie z szerszego 
spojrzenia na rynek mogą 
posłużyć różnego rodzaju 
ogłoszenia o pracę. Zdarza 
się, że takie ogłoszenie 

zawiera wszystko, co może 
wiązać się z danym stano-
wiskiem. Warto zastanowić 

się, czy wszystkie te zadania 
będą wykonywane przez 
jedną osobę i pomyśleć, jakie 
zadania będą najczęściej 
wykonywane, a jakie będą 
zajmowały chwilę w per-
spektywie miesiąca. Na 
podobnej zasadzie dobrze 
jest przeanalizować kompe-
tencje pożądane u kandy-
datów. Często wymagane 
jest choćby wykształcenie 

kierunkowe, zwią-
zane ściśle z kon-

kretnym stanowiskiem i kierowanie się w dalszym procesie takimi wy-
tycznymi. Nasz rodzimy rynek jest tak różnorodny, że w poszczegól-
nych zawodach z sukcesem odnajdują się osoby z wykształceniem nie 
mającym nic wspólnego z danym charakterem pracy. Takie przykłady 
można mnożyć. Na pierwszym miejscu warto stawiać na rzeczywiste 
doświadczenie. Niekiedy takie wykształcenie jest konieczne, bo bez 
niego nie można wykonywać określonego zawodu. Kiedy jednak trak-
tuje się je w charakterze elementu nobilitującego, może dobrze jest 
postawić na jednej szali zapewnienie płynnych kontaktów chociażby 
z klientem, terminową realizację zleceń, a na drugiej długotrwałe 
poszukiwanie idealnego kandydata. 
Podobnie rzecz się ma z poszukiwaniem pracowników z kategorii 
„kopiuj-wklej”, to znaczy takich, którzy to samo robili w podobnej fir-
mie. Taki kandydat również znajduje się w kategorii poszukiwań tego 
idealnego, który będzie miał doświadczenie na takim samym stanowi-
sku i będzie robił nadal to samo, a jedyną zmianą będzie tylko miejsce 
pracy i szczegóły związane z funkcjonowaniem nowej organizacji. 
W przypadku pewnych zawodów jest to jak najbardziej zrozumiałe. 
W przypadku wielu kandydatów niewiele jest interesującego w zmia-
nie miejsca pracy i zajmowanie się nadal tymi samymi sprawami, 
produktami. Jest wielu klientów, którzy mają świadomość, że takie 
„przeklejenie” kandydata niesie pewne ryzyka. W nowym miejscu 
pracy poza odświeżeniem otoczenia, będzie brakowało motywacji 
do działania, nie będzie elementu uczenia się nowych rzeczy, będzie 
mniejsze lub znikome poczucie rozwoju osobistego i zawodowego. 
Jest sporo klientów, którzy stawiają na osobowość kandydata, pre-
dyspozycje osobiste, kompetencje miękkie, społeczne i te elementy 
są kluczowe przy wyborze kandydata. To w dużym stopniu sprzyja 
zwiększaniu zadowolenia z przyszłej pracy wybranego kandydata, 
który ponadto jest bardziej zmotywowany i chętny do zdobywania 
nowych doświadczeń.

UWAŻNOŚĆ NA POTRZEBY OBU STRON
W każdej współpracy i niezależnie czy mówimy o współpracy na linii 
agencja – klient czy poruszamy się w obszarze sprzedaży produktów, 
rozwiązań usług ważnym elementem jest słuchanie. Z jednej strony 
agencja słucha potrzeb klienta, z drugiej strony dobrze jest, kiedy 
klient jest otwarty na wysłuchanie ekspertów, którym zleca realizację 
konkretnej usługi. Dzięki rozmowie, słuchaniu buduje się wzajem-
ne zrozumienie, zrozumienie potrzeb, zrozumienie możliwości. 
Budowanie relacji z każdym klientem i każdym kontrahentem, partne-
rem wymaga czasu. Czasem jest to czas krótszy, czasem dłuższy.
Na zakończenie konieczne jest podkreślenie szczególnie ważnego 
aspektu, że obie strony są partnerami w tej relacji. Zmiana sposobu 
postrzegania agencji jako dostawcy na postrzeganie agencji jako 
partnera zmienia w kontaktach wiele w sposób wpływający na zwięk-
szenie satysfakcji obu stron: i klienta i agencji. Wtedy wygrywają trzy 
strony. Dwie wspomniane wcześniej i kandydaci. 

Samo rozciąganie procesu o czas 
podejmowania decyzji może negatywnie 
wpływać na opinię wielu kandydatów 
o potencjalnym pracodawcy. Również 
wydłużanie rekrutacji o kolejne etapy, 
angażowanie w rozmowy wielu i coraz 
to nowych osób różnie może być 
postrzegane przez osoby zainteresowane 
ofertą pracy. 
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Sytuację firm, które dziś poszukują pracowników, można porównać 
do marek, które za pomocą działań marketingowych przyciągają do 
siebie konsumentów. Przedsiębiorstwa chcą się zaprezentować jak 
najlepiej i przekonać kandydatów do swojej oferty, na którą składają 
się nie tylko zarobki, czy też warunki pracy, ale i kultura organizacji 
oraz jej wiarygodność. Dlatego, chcąc pozyskać dobrego pracownika, 
podejmują szereg działań, których ostatecznym etapem jest rozmowa 
rekrutacyjna. Udany proces rekrutacji to obecnie sukces różnych dzia-
łów firmy, które muszą ze sobą współpracować. A celem jest zarówno 
pozyskanie nowych pracowników, jak i dbanie o osoby 
już zatrudnione, bo to one często są wewnętrznymi 
ambasadorami przedsiębiorstw. Dlatego działania 
employer brandingowe należy kierować nie tylko 
na zewnątrz, ale i do wewnątrz. 
„Regularne, konsekwentne budowanie wizerunku 
pracodawcy w mediach społecznościowych i poza 
nimi, budowanie wiarygodności, posiadanie ambasado-
rów wśród byłych pracowników, którzy dobrze wspominają organi-
zację, oraz posiadanie zaangażowanej społeczności wśród obecnych 
pracowników, którzy są aktywni np. na LinkedIn i promują swoim 
nazwiskiem pracodawcę – to strategia, która pomaga przyciągnąć 
kandydatów równie skutecznie jak duże kampanie employer brandin-
gowe” – mówi Klaudia Malisz, HR Manager z Job Impulse. 

Łukasz Koszczoł

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Posiada 
20-letnie doświadczenie w zarządzaniu i sprzedaży, z branżą rekrutacji 
związany od ponad 12 lat. Od końca 2017 roku związany z Job Impulse 
na stanowisku Dyrektora Zarządzającego, a obecnie Prezesa zarządu. 
Odpowiada także za Job Impulse Ukraina oraz portal strefajob.pl. 
Uruchomił w ramach organizacji linie biznesowe Ahead Professionals, 
Job Abroad, Job Outsourcing oraz usługę Office Angels. 

Jak skutecznie 
przyciągać kandydatów? 
Marketing na pomoc rekrutacji
Od kilku lat mamy do czynienia z tzw. rynkiem pracownika, który sprawia, że stroną, 
która musi zaprezentować się w ciekawy i atrakcyjny sposób, jest pracodawca. 
Firmy podejmują szereg działań, które mają na celu przyciągnąć do siebie 
kandydatów. Duże kampanie employer brandingowe lub konsekwentne, pozornie 
niewidoczne budowanie wizerunku dobrego pracodawcy, dopasowane benefity pracownicze, 
transparentne informacje na temat zarobków, język komunikacji skierowany do konkretnej 
grupy docelowej – to tylko wybrane narzędzia, jakie wykorzystują przedsiębiorstwa. 
Warto przyjrzeć się wybranym z nich, aby przekonać się, co dziś działa. 

SUKCES TKWI W SZCZEGÓŁACH
Nie oznacza to jednak, że firmy nie podejmują dużych, widocznych 
i, co najważniejsze, skutecznych akcji mających na celu przyciągnąć 
kandydatów. Marketing stanowi duże wsparcie dla rekrutacji. 
Warto jednak zwrócić uwagę nie tylko na merytorykę (ofertę firmy) 
czy nośniki (kampanie outdoorowe lub digitalowe), ale też na 
poszczególne składowe przekazu skierowanego do potencjalnych 
kandydatów. Ważne jest bowiem to, jakie słowa zostaną użyte, np. 
ogłoszenia z uwzględnieniem feminatywów, gdy kierujemy je do 
wszystkich i nie chcemy nikogo wykluczyć. Także to, w jakich kana-
łach znajdzie się oferta (kandydaci z różnych branż szukają ogłoszeń 
w dedykowanych miejscach w sieci) oraz to, czy pracodawca umie 
wyciągnąć przydatne wnioski z użycia powyższych kanałów, np. na 
bazie informacji zwrotnych – czy dana oferta cieszy się zaintereso-
waniem, czy nie. 

BRANŻOWE INSPIRACJE
Ciekawy sposób na rekrutację mają firmy z branży IT. To bardzo 
dynamicznie rozwijająca się dziedzina, w której jest olbrzymie za-
potrzebowanie na specjalistów, a tych stale brakuje na rynku pracy. 
Dlatego przedsiębiorstwa sięgają po kreatywne narzędzia, aby przy-
ciągnąć cennych pracowników. Przykładem może być firma CSHARK, 
która do zaproszonych na rozmowę rekrutacyjną osób stawiających 
pierwsze kroki w branży rozesłała kultowe klapki Kubota z napisem 
„U mnie działa”. Ten skierowany do grupy docelowej, doskonale 
rozumiany przez nią żart, nie przeszedł bez echa, gdyż postawiono 
na prosty, ale zarazem innowacyjny pomysł. Takie pojawiają się także 
w innych branżach, np. kosmetycznej. Tutaj w ostatnich latach wy-
różniła się sieć drogerii Hebe, która w swojej kampanii rekrutacyjnej 
wykorzystała popularne produkty, takie jak np.: cień do powiek 
czy róż do policzków. Za pomocą gry słownej („Róż się do lepszej 
pracy”, „Pozytywne fluidy poszukiwane”, „Tusz tusz praca”) zachęcała 
potencjalnych kandydatów do aplikowania o pracę. 
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ZRÓŻNICOWANE NARZĘDZIA
Warto też zwrócić uwagę na nowoczesne narzędzia rekrutacyjne, 
które także mają coraz większe znaczenie w procesie pozyskiwania 
nowych pracowników. Na tym polu również można się wyróżnić, 
proponując coś więcej niż tylko tradycyjna kampania ogłoszeniowa 
– outdoorowa lub internetowa. Od dłuższego czasu bardzo popular-
nym formatem jest video. Dobrym przykładem jego użycia może być 
ostatnia kampania Rocket Jobs, w ramach której powstał cykl filmów, 
w których młodzi wypowiadają się na temat rynku pracy i swoich 
oczekiwań względem niego. Niezwykle ciekawe jest najnowsze na-
rzędzie wykorzystywane przez rekruterów, czyli podcasty. Ten format 
jest coraz bardziej popularny w marketingu, działaniach PR, ale też 
z powodzeniem można go stosować jako narzędzie employer bran-
dingowe. Przykładem firmy, która zastosowała podcast w procesie re-
krutacji, jest IKEA. Z szesnastominutowego nagrania umieszczonego 
na popularnej platformie streamingowej Spotify potencjalni kandyda-
ci dowiedzieli się, na czym polega 
praca w firmie oraz jakie 
są wymagania na dane 
stanowisko. W podcaście 
opowiedziały o tym: 
osoba odpowiadająca za 
marketing w firmie oraz 
senior rekruter, a rozmowę 
z nimi przeprowadziła eks-
pertka z zakresu doradztwa 
strategicznego. 

Źródłem wiedzy na temat firmy może być także dobrze skonstru-
owana zakładka „Kariera” na stronie www. Organizacja może tutaj 

przedstawić się tak, jak chce być odbierana przez potencjalnych 
kandydatów, umieścić wszystkie niezbędne informacje na 

temat oczekiwań, ale przede wszystkim benefitów i wartości, 
jakimi firma się kieruje. To nie tylko aktualne ogłoszenia o pracę 
w danej organizacji, ale możliwość odpowiedniego zaprezen-

towania się. 

CENNI PRACOWNICY
Żeby skutecznie rekrutować, ale przede wszystkim 
być wiarygodnymi, wiele firm realizuje kampanie em-

ployer brandingowe z udziałem swoich pracowników. 
Przykładem takiego przedsiębiorstwa jest Lidl. Do akcji 

„Lidl zaczyna się od ludzi” spośród pracowników wybrani 
zostali ambasadorzy marki, którzy wzięli udział w sesji zdjęciowej 

i w spotach promujących dyskont jako pracodawcę. Lidl ich głosami 
informował zarówno o warunkach zatrudnienia, jak i o pakietach 
socjalnych. Pracownicy pokazali firmę jako przyjazną, umożliwia-
jącą rozwój, a także taką, gdzie panują jasne zasady awansu, a tzw. 
work-life balance jest zachowany. W 2016 roku kampania była jedną 
z pierwszych tego typu akcji employer brandingowych realizowanych 
na tak dużą skalę. Wiele firm wzięło później przykład z Lidla i uczyniło 
takie podejście standardem. Sama sieć od tamtej pory konsekwent-
nie prowadzi działania employer brandingowe z udziałem swoich 
pracowników. 
Ciekawym przykładem jest też sieć Żabka, która na początku 2022 
roku już po raz trzeci przeprowadziła akcję „Chwaling Days”, podczas 
której pracownicy mają okazję pochwalić swoje koleżanki i kolegów 
za pracę, jaką ci wykonują, i atmosferę, jaką tworzą w miejscu pracy. 
Celem tych działań jest pokazanie, że wzajemne dobre relacje moty-
wują do pracy i pomagają budować dobrze funkcjonujący zespół. 
Warto przyjrzeć się także działaniom Allegro, które w swojej niedaw-
nej kampanii wizerunkowej postawiło na kreatywność. Kampania 
outdoorowa skierowana do potencjalnych kandydatów z pięciu 
polskich miast (Łódź, Trójmiasto, Wrocław, Lublin i Katowice) nawiązy-
wała w warstwie słownej i wizualnej do wyróżników tych lokalizacji. 
Na billboardach pojawiły się więc m.in. takie hasła jak: „Elo molo!” 
i „Wszyscy na pokład! Zacumowaliśmy w Trójmieście” czy „Ja cię krę-
cę! Allegro jest w Łodzi!” i „Hej, Łódź! Znajdziemy nić porozumienia!” 
– skierowane do mieszkańców  
Trójmiasta i Łodzi właśnie.  
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Towarzyszyły im takie kojarzące się z lokalizacjami symbole, jak mewa 
czy filmowy klaps. Firma prowadzi też skierowany do przyszłych 
(i obecnych) pracowników profil na portalu Instagram. Tam komu-
nikuje ciekawe inicjatywy CSR, wydarzenia firmowe oraz benefity 
pracownicze, które pod hasłem „Allegro dobrze tu być” zachęcają do 
pracy w firmie. 

WARTOŚCI NA WAGĘ ZŁOTA
Ważnym elementem budowania wizerunku dobrego pracodawcy 
jest oparcie komunikacji o wartości, jakie obowiązują w firmie. Ich 
precyzyjne określenie, a także połączenie poszczególnych wartości 
i konkretnych pracowników, stało się podstawą kampanii Job Impulse. 
Na stronie internetowej firmy znajdują się zdjęcia konkretnych 
osób i ich wypowiedzi, wpisane w wartości firmy, jakimi są: ludzie, 
współpraca, zaangażowanie, zaufanie, rozwój i szacunek. Te wartości 
wybrzmiewają także w social mediach firmy – gdzie pojawiają się 
wypowiedzi pracowników, wewnętrzne wydarzenia czy inicjatywy. 
Wartości wypisane są także na innych nośnikach: na plakatach w biu-
rach czy materiałach takich, jak notesy i naklejki na laptopy. Warto 
podkreślić, że nie zostały one narzucone odgórnie, ale wypracowane 
wspólnie przez pracowników, dzięki czemu z łatwością mogą się oni 
z tymi wartościami utożsamić. 
Ważnym elementem działań, dostrzeganym także przez potencjal-
nych pracowników, jest otwartość i inkluzywność firmy. „Regularnie 
dostajemy pozytywny feedback w związku z naszą otwartością na 
zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami, w tym bardzo często od 
osób, które same nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności, ale 
temat jest im bliski, a kultura otwartości na różnorodność jest dla nich 
istotna” – mówi Klaudia Malisz. 

KLUCZE DO POKOLENIA Z…
Promowanie różnorodności w miejscu pracy, ale też takie kwestie jak 
podejście do pracowników w momencie kryzysu czy wsparcie ich 
zdrowia psychicznego przyciąga funkcjonujące już od jakiegoś czasu 
na rynku tzw. pokolenie Z.  
Kandydaci z tej generacji to szczególna grupa 
potencjalnych pracowników – ich potrzeby 
i oczekiwania różnią się od tych, które mają 
funkcjonujący na rynku pracy millenialsi 
czy przedstawicieli pokolenia X. „Dla 
młodego pokolenia liczą się możli-
wości rozwoju, nie tylko w znaczeniu 
awansów, ale konkretnych 
umiejętności, jakie 

mogą nabyć w danej firmie. Dużą wagę przywiązują do elastycznego 
czasu pracy, dającego możliwość łączenia pracy ze studiami dzien-
nymi, pracy zdalnej, tego czy pracodawca dba o work-life balance 
pracowników, a także rozlicza ich z konkretnych zadań, a nie przepra-
cowanych godzin” – stwierdza Klaudia Malisz. 
Ważnym elementem budowania swojej pozycji na rynku pracy są 
dla pokolenia Z social media. Dzięki temu rekruterzy mają ułatwione 
zadanie. „Dotarcie do kandydatów jest aktualnie bardzo proste, 
gdyż każdy z nich ma konto na jakimś portalu społecznościowym. 
Większość studentów uświadomiła sobie, że warto być np. na 
LinkedIn, tam mogą budować swoją markę i są widoczni dla poten-
cjalnych pracodawców” – mówi Dominika Rychlewska, Kierownik 
Oddziału z Ahead Professionals. 
Dla osób urodzonych pod koniec lat 90. bardzo ważne są też kwestie 
związane z ekologią. Przed pandemią wielu potencjalnych pracow-
ników zwracało uwagę na odległość między domem a miejscem 
pracy, aby w miarę możliwości pokonać ją na rowerze czy pieszo. 
Obecnie częściej pytają o możliwość pracy zdalnej, która stała się nie 
tylko pożądanym benefitem, ale wręcz standardem. Dwa ostatnie lata 
znacznie zmieniły rynek pracy – jest on o wiele bardziej elastyczny. 
Dziś kandydaci rozpatrują już nie tylko oferty pracodawców lokalnych, 
ale też tych z innych miast Polski, a nawet zagranicy. Branżą, która 
również w tym sektorze przeciera szlaki i wyznacza nowe standardy 
jest IT. Większość programistów pracuje zdalnie, często z odległych 
od siedziby firmy lokalizacji. 

… I PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH
W przypadku pracowników tymczasowych liczą się jeszcze inne 
kwestie. Zadaniem agencji pracy jest trafić do nich jak najszybciej, bo 
to osoby, które szukają pracy często z dnia na dzień, więc rekruter ma 
niewiele czasu na podjęcie działań i decyzję. Kandydaci szukają opinii 
zarówno o agencji pracy tymczasowej, jak i o firmie, w której zostaną 
zatrudnieni. „Oferty muszą być proste i przyciągające zarazem. Bardzo 
istotne jest zwrócenie uwagi na korzyści dla kandydata. Ważny jest 
też sam rekruter, opinie o nim i jego wiarygodność” – mówi Paulina 
Maćkowiak, Menedżer ds. rekrutacji z Job Impulse. 
Kreatywne, duże kampanie employer brandingowe realizowane co 
kilka lat przez znane marki z pewnością są widoczne i zwracają uwagę 
potencjalnych kandydatów. Jednak równie istotne jest codzien-

ne budowanie wizerunku dobrego 
pracodawcy poprzez wiarygodne, 
konsekwentne działania. To, co dzieje 
się wewnątrz organizacji, jest równie 
istotne jak cała komunikacja skiero-

wana na zewnątrz. Dbanie o pracow-
ników i budowanie firmy różnorodnej, 

opartej na współpracy i zaufaniu, 
może nieoczekiwanie stać się sku-
teczną strategią marketingową. 
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Czy dziś rekrutuje się łatwiej, czy trudniej, głosy bywają różne, w zależ-
ności od doświadczeń, ale każdy rekruter odpowie – rekrutuje się 
szybciej! Olbrzymia dynamika rynku wymusza szybkie tempo. A tu, 
oprócz talentu i kompetencji rekrutera, bezwzględnie potrzebna jest 
nowa technologia.
Zarówno wewnętrzne działy HR, jak i agencje rekrutacyjne, nie od-
niosą sukcesu, jeśli nie będą rekrutować szybko, efektywnie i mądrze. 
Jeśli nie dostosują sposobu rekrutacji i wykorzystywanych narzędzi 
do realiów rynku, przegrają walkę o kandydata. Oprócz metod i źródeł 
naboru, czy następnie technik i sposobów selekcji, istotny jest przede 
wszystkim zwinny system rekrutacyjny, który umożliwia nabór na 
szeroką skalę, wstępną selekcję już na etapie naboru i komplekso-
we zarządzanie źródłami kandydatów, a także samym kandydatem 
w całym procesie. 

ATS-Y NA POMOC
Dziś już wiele świadomie zarządzanych firm decyduje się na tzw. 
ATS-y. System ATS (Applicant Tracking System, czyli w wolnym tłuma-
czeniu system śledzenia aplikacji) to program (aplikacja), która służy 
do prowadzenia procesów rekrutacji pracowników i narzędzie, dzięki 
któremu rekrutacja pracowników przebiega w sposób bardziej efek-
tywny. Wyższa efektywność procesów rekrutacyjnych realizowanych 
przy zastosowaniu systemów ATS wynika z faktu, że automatyzują 
one wiele czynności, które bez ich udziału muszą być wykonywane 
ręcznie.
Lobo HR, testując dostępne na runku ATS-y, zdecydowało się na 
wykorzystanie Elementu – najnowocześniejszej technologii, opartej 
o sztuczną inteligencję. Naszymi priorytetami w wyborze systemu 
była logika jego działania, ukierunkowanie na szeroki i szybki search 
przy równoległym dokonywaniu selekcji na etapie wstępnych, ale 
także zależało nam na opcji komunikacji z kandydatami bezpośrednio 
z poziomu systemu i możliwości pracy z dokumentami – także na 

Sylwia Chwastyk- Kolasa

Dyrektor Operacyjny Lobo HR, trener biznesu, ekspert rynku pracy. 
Od 2004 roku związana z rynkiem agencji rekrutacyjnych, certyfiko-
wany konsultant Polskiego Forum HR, wśród 10 najlepszych Top HR 
Managerów w Polsce (Wolters Kluwer 2020).

Jak rekrutować mądrzej, 
efektywniej, szybciej,  
czyli rekruter i technologia
Rynek pracy jest bardzo dynamiczny. Zmienia się na przestrzeni nawet nie lat, 
co miesięcy. Tym samym wszyscy użytkownicy rynku pracy muszą umieć się 
do tych zmian bardzo szybko dostosować. Czy to jeszcze popandemiczny rynek pracodawcy, 
czy już nowy rynek pracownika i jakie to ma znaczenie dla rekrutacji? 

poziomie systemu. Doświadczony i samodzielny rekruter jest w stanie 
realizować równolegle około 10 – 12 projektów rekrutacyjnych. Każdy 
projekt skupia kilku-, kilkunastu kandydatów, którzy często są selekcjo-
nowani poprzez 2 – 4 etapy działań selekcyjnych. Do tego dochodzi 
komunikacja z klientem – tu przyszłym pracodawcą i komunikacja 
wewnętrzna z bezpośrednim przełożonym monitorującym efekty 
pracy rekrutera. Nie uzyskalibyśmy takiej dynamiki – przy zachowaniu 
najwyższej jakości działań – bez systemu rekrutacyjnego, który 
umożliwia swobodne działanie na projekcie, równoległy podgląd dla 
pracodawcy czy decydenta zainteresowanego projektem, a także 
raportowanie np. statystyk zarządczych.
Element sprawdza się już od pierwszego kroku w rekrutacji – czyli 
poszukiwania. System automatyzuje tworzenie i publikowanie 
ofert pracy na kilku-, kilkunastu portalach, za pomocą kilku kliknięć, 
wysyłając ogłoszenie bezpośrednio do portalu pracy, bez koniecz-
ności każdorazowego logowania się na tym portalu. Opublikowanie 
ogłoszenia na kilku portalach równolegle, dzięki wsparciu Elementu, 
może być zrealizowane w ciągu kilkudziesięciu sekund. Ponadto, 
dzięki dokładnemu śledzeniu źródeł kandydatów, system raportuje 
skuteczność tych źródeł.
Dotyczy to źródeł pośrednich, takich jak publikowanie ogłoszeń 
rekrutacyjnych na portalach z ogłoszeniami, ale także w sieciach 
społecznościowych, własnych stronach internetowych pracodaw-
ców, czy również pozyskiwanie kandydatów z poleceń. Ponadto 
system wspiera zarządzanie źródłami bezpośrednimi, takimi jak 
wyszukiwanie kandydatów na portalach Linkedin, Github czy 
StackOverflow. 
Element wspiera bezpośrednie pozyskiwanie kandydatów za 
pomocą bezpłatnej wyszukiwarki na portalu Linkedin, Github 
i StackOverflow. Wyszukiwarka, zwana potocznie “X-ray”, pozwala 
wpisać dowolne słowa, które system ma wyszukać w profilu kandy-
data na wymienionych wyżej portalach. Po wpisaniu wybranych słów 
kluczy, system wyświetli listę wszystkich znalezionych w Internecie 
kandydatów. Rekruter może przeglądać te profile, także posiadając 
tylko bezpłatne konto na portalu, a nawet nie posiadając 
żadnego konta. Dodatkowo może dodawać znalezione 
osoby do systemu, by ułatwić proces zarządzania działa-
niami bezpośrednimi. 
X-ray to doskonałe narzędzie uzupełniające warsztat 
rekrutera, w szczególności jeśli nie posiada on dostępu do płatnego 
konta na portalu Linkedin. Ponadto Element pozwala raportować 
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działania związane z bezpośrednim wyszukiwaniem kandydatów. 
Wszyscy kandydaci dodani do systemu za pomocą wyszukiwar-
ki X-ray są uwzględnieni w raportach z aktywności rekruterów. 
Dodatkowo źródła dodanych kandydatów są również zapisywane, 
co pozwala ocenić skuteczność bezpośrednich metod pozyskiwania 
kandydatów.

STANDARYZACJA PROCESU
Kolejnym olbrzymim ułatwieniem naszej pracy jest standaryzacja 

procesu rekrutacyjnego – bez względu na źródło pozyskania 
kandydatów, każda aplikacja przechodzi przez podobny 

formularz aplikacyjny, gdzie widoczne są te same zgody 
RODO oraz mogą pojawić się utworzone przez rekru-
tera pytania aplikacyjne, które już na etapie 

aplikacji są selekcjonowane 

w oparciu o wprowadzone kryteria, adekwatne do 
każdej z poszukiwanych ról.

Każdy kandydat, bez względu na źródło i sposób pozyskania, 
zapisywany jest w głównej bazie kandydatów. Baza umożliwia 
natychmiastowe wyszukiwanie kandydatów po treści CV 

kandydata oraz po treści notatek dodawanych przez rekruterów. 
Tym sposobem na poziomie systemu, rekruter może dodać 
do kandydata słowa klucze lub tagi, które ułatwiają wyszuki-
wanie kandydatów w przyszłości. 

AUTOMATYZACJA KOMUNIKACJI
System umożliwia również automatyzację komunikacji z kandyda-
tami oraz masowe wiadomości e-mail lub sms do większej grupy 
kandydatów. Jest to bardzo ważne w sytuacji rekrutacji wielowolu-
menowych. Dzięki szerokim działaniom na dużą skalę, bezpośrednio 
z systemu, docieramy z ofertą znacznie szybciej do większej grupy już 
wstępnie wyselekcjonowanych, spełniających określone wymagania 
kandydatów.
Wspominając początki mojej kariery zawodowej w rekrutacji, dosko-
nale pamiętam ogłoszenia publikowane w prasie lokalnej, w dodatku 
„Praca” i kolejki kandydatów, którzy stali we wtorki pod drzwiami 
agencji, trzymając w tekturowej teczce CV – bo „jest praca”. Pamiętam 
też te szafy z segregatorami opisanymi jako „Księgowe – Kraków”, 
„Programiści – Katowice” czy „Handlowcy – mazowieckie”. Następnie 
były portale z ogłoszeniami w Internecie – jeszcze limitowanymi, 
a także excele z nazwiskami kandydatów i foldery na pulpicie opisane 
nazwami stanowisk – dokładnie tak jak wcześniej segregatory.
Dziś rynek pracy nie ma granic. Najważniejszym kryterium selekcji jest 
kompetencja, a przy opcji pracy zdalnej, na drugi plan schodzi region 
poszukiwań. Przyszli pracodawcy prześcigają się w ofertach dla do-
brych pracowników, a aktualni pracodawcy w ostatniej chwili składają 
kandydatowi kontrofertę, nie chcąc utracić sprawdzonego już pra-
cownika i proces rekrutacyjny trzeba rozpocząć od nowa. 
Czas dziś płynie szybciej, niż kiedyś. To wszystko 
powoduje, że dziś profesjonalna rekrutacja to już 

nie tylko rekruter i jego talent. Dziś to 
duet technologia i rekruter. 
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pracownikami. Ważne jest budowanie zaufania i okazywanie szacun-
ku pozostałym uczestnikom rekrutacji. Warto zdawać sobie sprawę, że 
decyzja kandydata o przyjęciu bądź odrzuceniu oferty pracy będzie 
zależeć w dużej mierze od osoby prowadzącej spotkanie. 

JAK NAJLEPIEJ PRZEDSTAW FIRMĘ, 
DO KTÓREJ ZATRUDNIASZ
Rekrutacja jest nie tylko szansą na poznanie kandydata i ocenienie 
jego kompetencji. To również moment, w którym pracownik 
poznaje środowisko pracy oraz atmosferę panującą w miejscu 

zatrudnienia. Kandydaci, 
którzy będą pasować 

USTAL, JAKICH KOMPETENCJI 
BRAKUJE W TWOIM ZESPOLE
Przed przeprowadzeniem wywiadu kompetencyjnego określ do-
kładny profil kandydata na dane stanowisko. Doświadczony hiring 
manager wie, jakimi umiejętnościami wyróżnia się zespół, jakich 
kompetencji (zarówno twardych i miękkich) brakuje w jego 
zespole, aby osiągać lepsze rezultaty i w jaki sposób podejść 
do rozmowy kwalifikacyjnej, aby zwiększyć jej efektywność. 
W procesie rekrutacyjnym ważne jest nie tylko zidentyfiko-
wanie wyróżniającego się kandydata, ale również właściwe 
ocenienie jego potencjału dla organizacji.

BĄDŹ PRZYGOTOWANY!
Na efekt rozmowy kwalifikacyjnej znaczny wpływ ma 
odpowiednie przygotowanie hiring managera. Podczas 
rekrutacji osoba poszukująca pracowników do swojego 
zespołu powinna zadawać adekwatne pytania, mieć wy-
starczającą znajomość na temat rynku pracy i prowadzić 
spotkanie w sposób aktywny i dynamiczny. Kandydaci 
zwracają uwagę na to, czy ich potencjalny przełożony 
profesjonalnie podchodzi do swojego zadania.

POKAŻ, ŻE JESTEŚ PARTNEREM 
DLA KANDYDATA
Już podczas rozmowy kwalifikacyjnej kluczowe 
jest nawiązanie partnerskiej relacji z potencjalnymi 

Paweł Wierzbicki 

Kieruje warszawskim biurem Michael Page oraz zespołem Page 
Executive w Polsce, Austrii, regionie CEE. Ma 25-letnie doświadczenie 
zawodowe, od 2006 roku wspiera rozwój Page Group w Polsce. 
Przeprowadził z sukcesem niemal 200 projektów polegających na pozy-
skiwaniu talentów dla firm z różnych branż a od ponad 10 lat rekrutuje 
kadrę zarządzającą.

Kolejne zadanie  
– zatrudnianie!  
Jak przyciągnąć do firmy największe talenty?
W pracy managera liczy się nie tylko jego wiedza czy doświadczenie. Równie ważna 
jest umiejętność dobierania odpowiednich kandydatów oraz budowanie zgranego 
teamu. W momencie rozpoczęcia procesu poszukiwania nowego pracownika lider zespołu 
staje się hiring managerem. Nie zawsze jednak zdaje sobie sprawę, jak bardzo poziom jego 
kompetencji i doświadczenia z obszaru rekrutacji ma znaczący wpływ na jej efekt.  
A czy Ty wiesz, w jaki sposób znaleźć i utrzymać pracowników o wysokim potencjale?
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do profilu firmy i wyznawać podobne wartości, z większą łatwością 
będą mogli się utożsamiać z organizacją i związać się z nią na dłużej. 
Dlatego bardzo ważne, aby przekazać potencjalnemu pracowniko-
wi jak najwięcej szczegółów dotyczących przedsiębiorstwa już na 
etapie rekrutacji.

BĄDŹ PRZEKONUJĄCY
Na dzisiejszym, konkurencyjnym rynku pracy ważne jest również, 

aby uświadomić potencjalnemu pracownikowi, dlaczego 
stanowisko, o które się ubiega, jest dla niego 

wyjątkową szansą zawodową. Hiring manager 
powinien w umiejętny sposób przedstawić 

korzyści, które mogą być atrakcyjne dla 
kandydata. Pamiętaj, że karta sportowa 

i owocowe czwartki stały się już stan-
dardem i nie wyróżniają pracodawcy na 
rynku. Pracownicy oczekują elastycznych 
i spersonalizowanych świadczeń, odpo-
wiadających na ich indywidualne potrze-
by. Dla kandydatów istotne są również 
wyzwania zawodowe, współpraca 
z wysokiej klasy specjalistami i możliwo-

ści rozwoju. Kompetentny manager jest 
w stanie określić ścieżkę kariery potencjal-

nego pracownika już podczas pierwszych 
etapów rekrutacji.

NIE NADUŻYWAJ 
NEGOCJACJI
Hiring manager nie powinien 
nadużywać negocjacji i starać 
się złożyć ofertę odpowiadają-
cą oczekiwaniom kandydata. 
Oferowanie wynagrodzenia, 
które znacząco różni się od 
propozycji osoby ubiegającej się 
na dane stanowisko, świadczy 
o krótkowzroczności przeło-
żonego.

PODEJMUJ 
SZYBKIE DECYZJE
Rozmowa kwalifikacyjna  

powinna przebiegać 
w sposób ustrukturyzowany 

i dynamiczny. W trosce o szybkość 
i transparentność rekrutacji za akceptację kandydata powinny być od-
powiedzialne 2-3, maksymalnie 4 osoby. Angażowanie większej liczby 
pracowników w proces rekrutacyjny znacząco go wydłuża i rozmywa 
odpowiedzialność za zatrudnienie kandydata. Ostatecznie ta decyzja 
należy do hiring managera.

WSPÓŁPRACUJ ZE SPECJALISTĄ 
OD TALENTÓW
Ważną rolę w procesie rekrutacji odgrywa także specjalista od wyszu-
kiwania talentów (talent acquisition). Osoba ta jest odpowiedzialna za 
pogodzenie celów firmy dotyczących zatrudnienia i celów zawodo-
wych kandydata. Koncentruje się na znajdowaniu potencjalnych pra-
cowników na stanowiska wymagające wąsko określonego zestawu 
kompetencji. Specjalista od talent acquisition powinien współpraco-
wać i wspierać hiring managera w procesie rekrutacji i podejmowaniu 
szybkich decyzji o zatrudnieniu. 

PAMIĘTAJ – TWOJA PRACA  
NIE KOŃCZY SIĘ NA PODPISANIU UMOWY 
Obecnie sukcesem hiring managera jest to, że pracownik po roku od 
zatrudnienia jest nadal w organizacji, może się z nią utożsamiać, ma 
szansę na rozwój zawodowy i, co najważniejsze, odczuwa satysfakcję 
z wykonywanej pracy. Aby osiągnąć te cele, po zakończeniu rekrutacji 
należy zapewnić pracownikowi odpowiedni onboarding, niezbędne 
szkolenia oraz czas na oswojenie się z obowiązkami i nowym miej-
scem zatrudnienia. Hiring manager powinien być zmotywowany, aby 
stworzyć środowisko pracy zgodne z oczekiwaniami kandydatów 
i członków zespołu oraz z obecnymi trendami na rynku pracy.

RYWALIZACJA O NAJWIĘKSZE TALENTY  
CORAZ BARDZIEJ ZACIĘTA
Prawie 360 tys. – tyle nowych ofert pracy pojawiło się w marcu 
na 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce, jak wynika 
z raportu firmy Grant Thornton i Element. To rekordowa liczba, 
świadcząca o skali rozgrzania polskiego rynku pracy. Potwierdzają to 
również dane GUS – w marcu 2022 roku stopa bezrobocia rejestro-
wanego wyniosła 5,4%. W porównaniu z analogicznym miesiącem 
w 2018 roku spadła o 1,2 punktu procentowego. Oznacza to, że 
pracodawcy poszukują pracowników nie tylko częściej niż przed 
rokiem, ale nawet częściej niż przed pandemią. W celu skutecznego 
przyciągnięcia najlepszych talentów managerowie powinni dyspo-
nować odpowiednimi kompetencjami, narzędziami i sposobami 
prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Umiejętności rekrutacyjne są 
ważnym elementem codziennej pracy hiring managera. To, jakich 
ludzi pozyska, będzie miało wpływ nie tylko na sytuację firmy, lecz 
także na jego karierę. 

Pamiętaj, że karta sportowa i owocowe 
czwartki stały się już standardem 
i nie wyróżniają pracodawcy na rynku. 
Pracownicy oczekują elastycznych 
i spersonalizowanych świadczeń, 
odpowiadających na ich indywidualne 
potrzeby. Dla kandydatów istotne 
są również wyzwania zawodowe, 
współpraca z wysokiej klasy 
specjalistami i możliwości rozwoju. 
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Jeszcze kilka lat temu zdalna rozmowa z kandydatem 
do pracy była jedynie elementem całego procesu 
rekrutacyjnego. Wstępna rozmowa telefoniczna miała na celu zwe-
ryfikowanie podstawowych informacji zawartych w CV, czasem 
poziomu znajomości języka obcego. Decydowała o tym, czy 
warto zaprosić człowieka do siedziby firmy. Ta sytuacja zmie-
niła się w czasie pandemii.

NOWY MODEL PRACY I REKRUTACJI
Lockdown i konieczność zachowania dystansu społecznego 
utrudniły albo wręcz uniemożliwiały osobiste spotkanie z kan-
dydatami. Rozmowa telefoniczna lub wideo przez komunikator 
internetowy były jedynymi możliwymi formami kontaktu. A po-
trzeby rosły, bo nowa sytuacja na rynku pracy stała się znakomitym 
motywatorem do zmiany zatrudnienia.
Jedne firmy w kryzysie zwalniały, inne dostrzegły swoją szansę na 
rozwój i poszukiwały pracowników. Wreszcie zmienił się model pracy. 
Przedsiębiorstwa z wielu branży zwłaszcza IT i usług dla biznesu, prze-
szły w zdalny tryb pracy, który wymagał nowych kompetencji. 
Szybko okazało się, że tryb home office jest nie mniej efektywny niż 
praca stacjonarna. Dodatkowo pozwolił na nowo zdefiniować work-life 
balance. Umożliwił lepsze dostosowanie czasu i miejsca wykonywania 
służbowych obowiązków do indywidualnych preferencji i sytuacji 
życiowej pracowników. Straciła na znaczeniu podstawowa przeszkoda 
do zmiany pracy – miejsce zamieszkania i związana z tym logistyka. 
To ośmieliło wielu kandydatów do szukania zajęcia dalej od domu. 
Towarzyszyły temu zmiany w organizacji procesów rekrutacyjnych. 
Rozmowa rekrutacyjna online przyjęła się i upowszechniła. Dlaczego?

SZANSE DLA PRACOWNIKA
Z punktu widzenia kandydatów do pracy korzyści ze zdalnej rekrutacji 
wydają się oczywiste. Spotkania w sprawie zatrudnienia i samo 

Anna Pycia-Pytlik

Założycielka śląskiej agencji rekrutacyjnej 
SMART-HR. Doświadczony specjalista 
współpracujący z pracodawcami  
z Polski i całego świata. Autorka  
programu Smart-Job Coaching.

Rekrutacja online  
– nowy standard komunikacji firmy 
z kandydatem – szansa czy ryzyko
Rekrutacja zdalna stała się standardem na nowe czasy. Wymuszona przez pandemię, 
okazała się szansą dla kandydatów i pracodawców. Daje również obu stronom przedsmak 
funkcjonowania w warunkach pracy hybrydowej.

wykonywanie pracy mogą odbywać się bez względu na dzielącą 
pracownika i pracodawcę odległość.
Minimalizuje to nakłady związane z aplikowaniem do nowej firmy. 
Nie trzeba brać całego dnia wolnego, by porozmawiać przez godzinę 
z rekruterem. Łatwiej i bardziej elastycznie można dostosować czas 
rozmowy do swojego harmonogramu dnia. Rozmowa kwalifikacyjna 
w innym mieście, a nawet kraju, nie wiąże się już z kosztami dojazdu. 
Forma zdalna w większości przypadków redukuje stres związany 
z rozmową. Kandydat może wybrać komfortowe dla siebie miejsce 
rozmowy – we własnej, przyjaznej przestrzeni. Nie musi szukać sie-
dziby firmy, właściwego biura i pokoju. Nie spóźni się na spotkanie 
z powodu korków, zepsutego samochodu czy innych losowych 
wydarzeń. 
Siedząc przed swoim komputerem, łatwiej mu skorzystać z własnych 
notatek. Kamera zawęża pole widzenia, więc rozmowa, zazwyczaj 
staje się bardziej swobodna, gdy nie trzeba tak mocno kontrolować 
swoich ruchów, mowy ciała, mimiki i odruchów. 

SZANSA DLA PRACODAWCY
Jaka w tym korzyść dla przedsiębiorców i rekruterów? Najważniejszą 
jest większy wybór kandydatów. Możliwość pracy zdalnej lub hybry-
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dowej, ale również zdalna rekrutacja sprawiają, że są bardziej otwarci 
na zmianę pracy i mniej przejęci ryzykiem niepowodzenia. 
Zdalna forma spotkania daje również większą swobodę i elastyczność, 
i zwykle ułatwia kontakt z kandydatami. Rekruter może sprawdzić ich 
profesjonalizm w mniej formalnym środowisku. Kandydat zaprasza 
go do swojej przestrzeni, którą tworzą tło, przygotowanie otoczenia, 
strój, zaznajomienie ze sprzętem czy sama otwartość na użycie 
kamery. Czasem te elementy mogą powiedzieć o człowieku więcej 
niż zachowanie w wymuszonej sytuacji, w obcym otoczeniu. Bardziej 
swobodna konwersacja u części kandydatów niweluje stres. Dzięki 
temu są w stanie bardziej efektywnie zaprezentować swoje rzeczywi-
ste talenty i możliwości. 
Z drugiej strony łatwiej wdzwonić na rozmowę eksperta, który 
poprzez kilka szczegółowych pytań zweryfikuje specjalistyczne 
kwalifikacje, niż ściągać go na spotkanie. Nawet jeśli musi się po chwili 
wyłączyć, nie będzie to tak mocno przeszkadzać i rozpraszać jak 
podczas spotkania bezpośredniego. Rozmowa online może również 
dać przedsmak kultury organizacyjnej w dobie pracy zdalnej. 

WYZWANIA TECHNOLOGICZNE 
Jakie są zatem minusy i pułapki? Na początku wydawało się, że 
przeszkodą będzie wymóg specjalistycznej infrastruktury informa-
tycznej. Oczywiście program do obsługi rekrutacji spięty z serwisami 
ogłoszeniowymi, który umożliwia dokumentowanie całego przebiegu 
rekrutacji i zarządzanie danymi, jest pomocny. Nie oznacza to jednak, 
że zdalny nabór chętnych na wolne stanowiska w firmie to ścieżka 
tylko dla dużych korporacji.
Przeciwnie. Do połączenia wideo z kandydatem wystarczy jedna z do-
stępnych na rynku, bezpłatnych aplikacji, takich jak: Google Hangouts, 
Zoom czy Microsoft Teams, a nawet zwykły komunikator taki jak Viber, 
Messenger, Signal, Skype czy WhatsApp. Niektóre z nich nie wymaga-
ją nawet od kandydata instalowania dodatkowego oprogramowania 
na swoim sprzęcie. Wystarczy wysłać link na podany adres e-mail 
i wcześniejsze ustalenie dogodnej dla obu stron godziny rozmowy. 
Technologia może jednak zawieść i to obie strony. Nieznana forma, 
w której czujemy się niepewnie, to element, który może wzbudzać 

niepokój. Dla wielu osób bywa to bardziej stresujące niż rozmowa 
kwalifikacyjna „na żywo”. 
By ograniczyć wpływ tego czynnika na przebieg rozmowy, warto po 
prostu dobrze się przygotować: przetestować i ustawić sprzęt, upew-
nić się, że jakość Internetu jest dobra, naładować baterie w laptopie 
i telefonie. Warto umożliwić kandydatowi określenie preferowanej 
formy kontaktu i zbudować komfort w tym zakresie już na początku 
rozmowy. Umówić się, co zrobimy, jeśli coś ją przerwie.

KOMUNIKACJA DLA UWAŻNYCH
Większym wyzwaniem jest bezpieczeństwo danych. Trzeba o nie 
zadbać pod względem technologicznym, np. poprzez łączenie się z od-
powiednio zabezpieczoną siecią internetową i zabezpieczenie oprogra-
mowania. Ważne są również względy organizacyjne. Jeśli rekruter 
znajduje się poza biurem, dobrą praktyką jest wydzielenie stanowiska 
pracy – osobne pomieszczenie, w którym dane kandydatów nie mogą 
zostać podejrzane przez osoby postronne czy nawet członków rodziny. 
W warunkach zdalnych może być trudniej zbadać niektóre kompeten-
cje kandydatów, np. szybkość reakcji w sytuacji kryzysowej, w obliczu 
fizycznego zagrożenia, współpracę drużynową, czy predyspozycje 
przywódcze. Ale tutaj w sukurs idą aplikacje do tworzenia projektów 
zespołowych takie jak Miro czy Mural. Wymagają trochę wprawy, ale 
pozwalają na przeprowadzenie całkiem skutecznego warsztatu.
Problemem komunikacyjnym może być samo połączenie wideo. 
Na pewno nie angażuje ono tak wielu zmysłów jak spotkanie bez-
pośrednie. W mniejszym stopniu umożliwia obserwację mowy ciała 
i komunikacji niewerbalnej. Paradoksalnie jednak wymusza większy 
obiektywizm i wyrównuje szanse kandydatów. 
W rozmowie wideo mniej czynników rozprasza. Łatwiej skupić się na 
tym, co kandydat mówi niż jak mówi, porusza się i gestykuluje. Mowa 
ciała oczywiście ma znaczenie i całkiem sporo da się z niej wyczytać, 
ale fizyczna atrakcyjność ma mniejszy wpływ na postrzeganie osoby. 
W gruncie rzeczy zdalna rekrutacja ma jednak bardzo podobny 
przebieg do rozmów na żywo. I trzeba zadbać o te same elementy: 
nawiązanie dobrej relacji, transparentność i informację zwrotną po 
zakończeniu procesu. 

www.smart-hr.pl
SMART-HR – warto zainwestować w dobrego pracownika
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Przez pandemię, lwia część rekrutacji przeniosła się do świata online, 
co zapewnia kandydatowi praktycznie nieograniczone możliwości 
w poszukiwaniu tego idealnego miejsca pracy. Praca zdalna zyskuje 
na popularności, co powoduje, że w walce o dobrego specjalistę 
konkurencją firmy staje się praktycznie cały glob. To już nie ta epoka, 
gdzie proces rekrutacyjny przeciąga się w nieskończoność, pracodaw-
ca wybrednie przebiera bez liku, a głównym benefitem i jednocześnie 
zmartwieniem dla kandydata jest… dojazd do miejsca pracy. Teraz 
liczy się czas. W tym artykule opowiemy Ci, jak przebiega skrócony 
proces rekrutacji w Symmetrical, jakie były zalety tego wyboru oraz 
dlaczego zyskuje na tym zarówno marka firmy oraz co najważniejsze 
– sam kandydat.

CZAS NA WAGĘ ZŁOTA
Zapewne każdy z nas brał kiedyś udział w procesie, w którym końca 
nie było widać. Frustracje narastały, inne ciekawe oferty uciekały 
sprzed nosa, a nierzadko na końcu zostawaliśmy z niczym…no 
może jedynie z poczuciem zmarnowanego czasu. Znacie to? – My 
w Symmetricał też znamy to uczucie, dlatego z uporem maniaka 
chcieliśmy zapewnić strukturę, w której obie strony wygrywają. 
Tytułowy “jednodniowy” proces nie jest żartem. Choć nie zawsze 
taki wynik jest osiągalny, robimy co możemy, aby kandydat mógł jak 
najszybciej podjąć decyzję o współpracy z nami. Poza tym, dynamicz-
na branża IT w której jesteśmy, rosnąca konkurencja oraz krótki czas 
przebywania “tych dobrych specjalistów” na rynku sprawiają, że każdy 
dzień jest na wagę złota. Jednak zanim w ogóle mogliśmy przystąpić 

Justyna Hoppe

Talent Acquisition Partner w Symmetrical od 2022 roku. 
Prywatnie pasjonatka psychologii, sztuki oraz książek.

Czas kandydata liczy się 
tak samo jak Twój 
Dowiedz się, dlaczego warto domykać 
proces rekrutacji w jeden dzień 
Czasy się zmieniły. My się zmieniliśmy. Nasza praca również. Postpandemiczna 
rzeczywistość pokazała nam dobitnie, że lokalizacja nie jest już główną determinantą 
w wyborze miejsca pracy. Wiedzą to zarówno kandydaci jak i pracodawcy, 
przez co konkurencja wzrosła do niewyobrażalnych rozmiarów. 

do wyścigu o kandydatów, musieliśmy się upewnić, że mamy bardzo 
dobrze sprecyzowany plan. 

SŁOWA KLUCZOWE  
– AUTOMATYZACJA I PRZYGOTOWANIE
Paradoksalnie proces, który w naszej opinii, powinien trwać o wiele 
dłużej, to przygotowania. Aby być wydajnymi i efektywnymi, musie-
liśmy długo naradzać się jak uzyskać ścieżkę, która będzie już zawsze 
krótka i przejrzysta, biorąc pod rozwagę każdy element rekrutacji.

Najważniejsze pytania jakie musieliśmy sobie zadać, to:
• Ile średnio trwa cały cykl rekrutacyjny w branży IT oraz jak 

możemy to przyspieszyć?
• Co wpływa na konkurencyjność firm oraz wybranie jednej 

z nich przez kandydata?
• Jakie elementy składają się na silny candidate experiece?
• Co jest największym blokerem?

W procesie przygotowawczym brali udział wszyscy zainteresowa-
ni – od CEO przez hiring managerów po dział HR. Nieraz również 
zbieraliśmy feedback od naszych kandydatów, wiedząc, że to właśnie 
oni będą najlepszymi trenerami oraz bezcennym źródłem wiedzy na 
ten temat.
Oczywiście nie ma idealnych procesów, rzadko zdarza się tak, aby 
cały zespół zgadzał się co jednej wizji “persony rekrutacyjnej” – jednak 
uspójnione przygotowanie umożliwiało nam uniknięcie chaosu, 
nieporozumień i opóźnień. 
• Dobry projekt
• Przygotowanie osób zaangażowanych w proces za pomocą 

warsztatów
• Rozrysowanie harmonogramu
• Dobór pomocnych narzędzi rekrutacyjnych
• Ustalanie terminów
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Dywagowaliśmy, gdzie maksymalnie można skracać etapy, a gdzie 
rekrutacje wymagać musiały dodatkowego zadania do wykonania. 
Staraliśmy się, aby proces rekrutacyjny był możliwie zwinny. 
Równie ważnym elementem na etapie planowania było ustalenie 
ścisłych terminów, wobec których miała zobowiązać się firma. Dajemy 
deadline’y hiring managerom oraz przede wszystkim sobie, rekrute-
rom, aby dotrzymać słowa – od wysłania CV po zatrudnienie osoby. 
Dyscyplina po stronie zespołu jest ważna.
Naszą żelazną zasadą jest “reagowanie od razu” – jeśli kandydat jest 
dobry oraz odpowiada wcześniej ustalonemu profilowi, nie możemy 
pozwolić sobie na przeciąganie rekrutacji. Po to jest tworzenie 
persony rekrutacyjnej – nawet jeśli nie mamy żadnego porównania, 
osoba, która pasuje do odgórnie planowanego profilu, jest przez nas 
brana bardzo na poważnie i nie każemy jej czekać. Ci najlepsi są na 
rynku najkrócej, dlatego aby zachować konkurencyjność, nasz proces 
decyzyjny musi iść z tym w parze. Równie ważna jest tu automatyza-
cja informacji zwrotnej oraz tworzenia notatek rekrutacyjnych – dzięki 
nim, równie szybko informujemy kandydatów o odrzuceniu, zakwali-
fikowaniu się na kolejny etap oraz powiadamiamy hiring managerów 
o pozytywnej kandydaturze. 
Prócz tego stale obserwujemy proces oraz wdrażamy usprawnienia. 
Nie spoczywamy na laurach wierząc, że zawsze można coś poprawić. 
Dlatego też po każdym przeprowadzonym procesie zbieramy w miarę 
możliwości feedback od kandydatów, analizując skrupulatnie każde 
sugestie oraz uwagi. Nawet kilka naturalnych pytań zadanych pod-
czas rozmowy telefonicznej wiele razy dało nam cenny wgląd oraz 
wskazało obszary do poprawy.
Ważnym na samym początku jest przeprowadzenie szkolenia dla 
wszystkich managerów biorących udział w rekrutacjach – umożliwia 
to ujednolicenie sposobu działania w procesie dla wszystkich osób 
zaangażowanych. Wprowadzamy automatyzację wszędzie tam, gdzie 
to możliwe. Tak jak obsesyjnie na co dzień skupiamy się na automaty-
zacji wynagrodzeń, tak również chcemy, aby przyspieszenie zawitało 
do HR-ów.
Już na samym początku informujemy kandydatów na poziomie oferty 
pracy o przebiegu rekrutacji, wraz z przewidywanym czasem jej 
zakończenia. Tak samo jak nam zależy na odpowiednim specjaliście 
w określonym terminie, tak na poważnie bierzemy zobowiązania 
oraz życie prywatne drugiej strony, która ma swoje życiowe plany, 
zaplanowany urlop lub inne zobowiązania.

Dzięki bardzo gruntownym przygotowaniom, już od 
poziomu ogłoszenia oferty mamy kontrolę nad:
• odpowiedzią działu HR na aplikację – 1 dzień 

(znając personę, nasze analizy są bardzo precyzyjne)
• czasem umówienia spotkania – w tym samym dniu 

od rozpatrzenia cv
• czasem od spotkania HR do hiring managera  

– 2 dni robocze
• od hiring managera po ceo – 1-2 dni robocze
• czas decyzji – w tym samym dniu od rozmowy  

z CEO
• offer letter – możliwie w tym samym dniu  

co rozmowa z CEO

Dzięki tak drobiazgowym przygotowaniom oraz automaty-
zacji, czas rekrutacji, począwszy od otrzymania cv kandydata 
po offer letter zamyka się nawet w 5 dni roboczych. Nasz 
rekord wyniósł jeden dzień na wszystkie powyższe etapy. 
W Symmetrical to, co odróżnia nas od innych firm, to przede 
wszystkim błyskawiczny proces podjęcia decyzji o zatrudnie-
niu po ostatnim etapie z CEO. Zazwyczaj już po 
40 minutach kandydat dostaje telefon 
lub email z propozycją współpracy 

oraz offer letter. Przez cały ten czas nad procesem czuwa dział HR, 
aby reagować w porę na wszelkie zmiany.

„JAK SIĘ REKRUTER SPIESZY,  
TO SIĘ KANDYDAT CIESZY”.  
ZALETY – WYGRYWAJĄ WSZYSCY
Warto zastanowić się, po co w ogóle tak się spieszyć oraz jakie korzy-
ści przyniesie to obu stronom:
• zyskujemy przewagę nad konkurencją, pokazując, że jesteśmy 

decyzyjni oraz oferujemy błyskawiczne rozwiązania
• okazujemy szacunek wobec kandydata oraz wzmacniamy swój 

wizerunek jako pracodawca 
• zwiększamy szansę powrotu kandydata do nas podczas kolejnych 

rekrutacji
• oszczędzamy koszty związane z rekrutacją
• budujemy pozytywne relacje oraz silny employer brand
• redukujemy ryzyko tzw. “rekrutacyjnego chaosu” /rozproszenia 

odpowiedzialności oraz utraty wartościowych kandydatur

PODSUMOWANIE
Dążenie do wytworzenia candidate experience na wysokim poziomie 
jest dużym wyzwaniem dla firm. Jest to stale rozwijający się proces 
i tak go traktujemy w Symmetrical. Starania te pozwalają zbudować 
silną markę pracodawcy oraz transparentne relacje z kandydatami. 
Oprócz samych ram czasowych, warto pamiętać również o zachowaniu 
partnerskich relacji, aby oprócz szybkości, 
kandydat pamiętał o wartościach, jakie 
prezentuje sobą biznes. 
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Kandydaci chcą wiedzieć jak najwięcej o firmie, do której zamierzają 
aplikować lub gdzie już są w trakcie procesu rekrutacji. To naturalna 
potrzeba, która wynika z chęci upewnienia się, że dokonują wła-
ściwego i przemyślanego wyboru. Decyzja o podjęciu współpracy 
z nową firmą to ważny krok, od którego zależą nie tylko ich przyszłe 
możliwości finansowe (a zatem realizacja zarówno potrzeb byto-
wych, jak i śmiałych planów oraz marzeń), ale też osobisty rozwój, 
kariera i satysfakcja. Nic zatem dziwnego, że kandydat bierze pod 
lupę przyszłego pracodawcę i szuka wszelkich informacji, które 
pozwolą mu zweryfikować nowe miejsce pracy i jego reputację. 
Według badania Pracuj.pl „Polacy w nowym środowisku pracy” 
aż 78% Polaków zwraca podczas rekrutacji uwagę na opinię i ryn-
kową renomę pracodawcy. Nikt nie chce pracować tam, gdzie nie 
szanuje się pracowników albo wszyscy patrzą na siebie wilkiem.

OFERTA OD PIERWSZEGO WEJRZENIA
Dociekliwi znajdą informacje o pracodawcach w wielu różnych źró-
dłach. Pierwszym i najbardziej oczywistym jest ogłoszenie o pracę. 
Już na etapie oferty poznają opis obowiązków na danym 
stanowisku, kluczowe wymagania pracodawcy czy 
oferowane benefity. To jednak zwykle zbyt 
mało, by podjąć decyzję o aplikowaniu 
lub rozważeniu złożonej przez Ciebie 
oferty (np. w przypadku kandydatów 
pasywnych). Z badania „Proces 
tworzenia treści ogłoszeń o pracę” 
opracowanego przez Pracuj.pl wy-
nika, że dane o dokładnej lokalizacji 
firmy umieszcza w ogłoszeniu niewiele 
ponad połowa rekruterów (53%), podczas 
gdy ta informacja jest ważna dla prawie ¾ kan-
dydatów. Szukają oni również informacji, które rzucają 

Gdzie kandydaci i kandydatki  
szukają informacji  
o pracodawcach?
Zdecydowana większość szukających pracy – zanim podejmie decyzję o wysłaniu 
aplikacji – sprawdza informacje o potencjalnym pracodawcy. Źródeł wiedzy 
o nowym miejscu pracy jest bardzo wiele. Tak dużo, że być może o części z nich 
zapominasz w natłoku codziennych zajęć! Najważniejsze jest jednak zadbanie o to, 
by kandydaci dotarli do informacji wg klucza 3P – prawdziwych, potrzebnych i pozytywnych. 
Jak zatem zadbać o employer branding, potrzeby informacyjne osób zainteresowanych 
naszą organizacją i gdzie lokować treści o firmie?
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więcej światła na panującą w firmie atmosferę, możliwości rozwoju 
czy rodzaj struktury.
Często drugim krokiem jest zapoznanie się z profilem pracodawcy 
w serwisie rekrutacyjnym, w którym zazwyczaj można znaleźć:
• wszystkie aktualne oferty pracy, staży i praktyk,
• podstawowe informacje o firmie,
• mapę lokalizacji, 
• sekcję poświęconą konkretnym wyróżnikom danego pracodawcy.

Pracodawca dbający o employer branding swojej organizacji może 
również dodać do swojego profilu video, dodatkową wersję językową 
czy moduł z przekierowaniem do mediów społecznościowych. 
Niezależnie od branży czy stanowiska, szczególnie 
poszukiwane są informacje nt. wysokości zarobków. 
Dlatego jeśli polityka wynagrodzeniowa w Twojej firmie 
nie jest utajniona, zadbaj o to, by kandydaci już na etapie oferty pracy 
mogli poznać widełki płacowe – oczekuje tego 3 na 4 specjalistów, 
jak wskazuje raport „Candidate experience w Polsce 2021”.
Pozwoli to z jednej strony znacząco skrócić proces selekcji aplikacji 
– zgłoszą się jedynie ci, dla których zaproponowane przez Twoją 
firmę warunki finansowe są atrakcyjne – z drugiej: pokaże firmę jako 
transparentnego i nowoczesnego pracodawcę.

OBOWIĄZKOWA WIZYTÓWKA PRACODAWCY
Jeśli rekrutujesz lub dbasz o wizerunek swojej firmy jako pracodaw-
cy, mamy dla Ciebie dobrą wiadomość: nad częścią istotnych dla 
kandydatów źródeł masz pełną kontrolę. Strona firmowa i zakładka 
poświęcona karierze mają szansę stać się perfekcyjnie dopracowaną 
wizytówką Twojej organizacji, a przede wszystkim – źródłem rze-
telnej, potwierdzonej i aktualnej wiedzy o organizacji i jej kulturze. 
Dziś zdecydowana większość firm ma stronę oraz sekcję dedykowa-
ną rekrutacji. Nawet jeśli nie są to rozbudowane serwisy, to warto 
zadbać, by były w pełni przyjazne potencjalnym kandydatom.
Co możesz zrobić, by poprawić candidate experience już na poziomie 
pierwszego punktu styku z marką firmy? Wystarczy, że spojrzysz 
na własne kanały komunikacji oczami kandydatów. 

Pomocne mogą się okazać poniższe pytania:
• Czy informacje zawarte na stronach firmowych i w serwi-

sach rekrutacyjnych są zaktualizowane i uzupełnione?
• Czy strona www i zakładka kariera są intuicyjne w obsłu-

dze i proste w nawigacji? Czy łatwo się po nich poruszać 
i dotrzeć do potrzebnych informacji (wyszukiwarka, listy 
pytań i odpowiedzi)? 

• Czy są responsywne, tzn. wyświetlana w nich zawartość 
jest przystosowana do różnych przeglądarek interneto-
wych i rozmiaru ekranów, z których korzysta kandydat 
(laptopy, tablety, smartfony)?

• Czy treści napisane są przystępnym, zrozumiałym języ-
kiem? Bez zbędnego, formalnego tonu? Czy w tekstach 
nie pojawiają się błędy?

• W jakim stopniu układ treści i warstwa graficzna są czytel-
ne, ale też atrakcyjne dla grupy docelowej?

• Czy kandydat znajdzie interesujące go treści i odpo-
wiedzi na częste pytania (np. formie FAQ – Frequently 

Asked Questions)? 
•   Jaki jest sposób kontaktu z firmą? Czy poten-

cjalny przyszły pracownik może skontaktować 
się bezpośrednio z Tobą lub inną osobą odpo-

wiedzialną za rekrutację, czy raczej powinien  
wypełnić formularz kontaktowy? Być może  

na stronie warto umieścić okienko do dyskusji  
– czyli chatbota, z którym aplikujący może nawiązać 

pierwszy kontakt?

ZADBAJ O PROFILE W MEDIACH 
SPOŁECZNOŚCIOWYCH
Analizując obecność firmy w social mediach, w pierwszej kolejności 
zadaj sobie pytanie, na których platformach ta obecność jest 
w przypadku Twojej firmy realnie potrzebna i uzasadniona? Mnogość 
dostępnych mediów społecznościowych nie oznacza bowiem, 
że firma powinna prowadzić swoją komunikację na każdej z nich. 
A jest z czego wybierać, gdyż obecnie większość mediów sprzyja 
publikowaniu wizerunku firmy jako pracodawcy, w tym informowaniu 
o nowych wakatach i poszukiwanych talentach.
„Podstawą informacji dla kandydatów jest strona internetowa firmy, 
ważna jest też opinia na rynku, ale kluczowym źródłem są dzisiaj 
media społecznościowe. Obserwuję to przy wszystkich procesach 
rekrutacji” – komentuje Joanna Bubeła, Partner HR w ATERIMA HR. 
„Kandydaci bardzo wnikliwie przeglądają zwłaszcza konta firmowe 
na LinkedIn. Znaczenie ma liczba obserwujących, jakość dodawanych 
postów, ale też reakcje na nie – czy jest ich kilka czy znacznie więcej 
i czy wpisy nie są komentowane przez tzw. kółko wzajemnej adoracji, 
czyli kilka stale powtarzających się osób. To wszystko ma bardzo duże 
znaczenie w oczach kandydata”.
A co oprócz LinkedIn? Jeśli kusi Cię obecność na Tik Toku czy 
Instagramie zadbaj o to, by prezentowane tam treści odpowiadały 
nie tylko wymogom tych mediów, ale także korespondowały z wize-
runkiem Twojej firmy i przede wszystkim pomagały dotrzeć do poszu-
kiwanych przez Ciebie osób. A propos: czy masz dobrze zdefiniowane 
grupy docelowe, w tym persony? Czy wiesz, w jakich mediach 
społecznościowych faktycznie spotkasz wymarzonych kandydatów 
i kandydatki? Obecność w konkretnych serwisach społecznościowych 
warto ustalić na podstawie analizy branży, wielkości przedsiębiorstwa, 
charakteru firmy oraz jej grup docelowych.
Czy warto być wszędzie? Niekoniecznie. Pamiętaj, że obecność 
w „so-me” zobowiązuje. Zastanów się czy w Twojej organizacji są siły 
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i zasoby, które pozwolą konsekwentnie dbać o obecność i zarządzać 
komunikacją z użytkownikami. Nic skuteczniej nie odstrasza poten-
cjalnego pracownika niż brak odzewu i reakcji ze strony pracodawcy, 
zapomniane i nieaktualne profile firmowe pełne „prehistorycznych” 
wpisów lub konta, które powielają dokładnie te same treści w różnych 
serwisach.

FIRMOWE MEDIA TO ZA MAŁO
Prócz własnych mediów i kanałów komunikacji, kandydaci poszukują-
cy informacji o firmie uważnie analizują również inne źródła informacji 
o potencjalnym przyszłym miejscu pracy. Wśród nich są profile 
w serwisach rekrutacyjnych, publikacje i przewodniki prezentujące 
pracodawców, targi i festiwale pracy (które nota bene dziś odbywają 
się zarówno stacjonarnie, hybrydowo, jak i wyłącznie w sieci) oraz 
inne wydarzenia, w których udział biorą firmy (np. dni kariery, hacka-
thony czy inne challenge kompetencyjne).
Wielu pracodawców współpracuje również z organizacjami studenc-
kimi czy urzędami pracy, w celu zidentyfikowania i zaadresowania 
swojej oferty także do kandydatów, którzy jeszcze nie weszli na swoją 
zawodową ścieżkę lub schodząc z dotychczas utartej wkraczają na 
nowe tory, np. szukając dofinansowanych ze środków publicznych 
kursów w ramach reskillingu.

KLUCZOWE ŹRÓDŁA 
INFORMACJI O PRACODAWCY
Gdzie kandydaci i kandydatki szukają wiadomości o interesujących 
ich pracodawcach? Lista najpopularniejszych źródeł wiedzy o miejscu 
pracy stale się poszerza, warto więc trzymać rękę na pulsie.

Gdzie Twoi potencjalni pracownicy szukają 
informacji o firmie?
• strona internetowa firmy,
• zakładka lub osobny serwis poświęcony karierze,
• profile pracodawcy w mediach społecznościowych,
• publikacje i przewodniki prezentujące „sylwetki” 

pracodawców,
• portale z opiniami o pracodawcach,
• rankingi najlepszych pracodawców,
• wyniki w wyszukiwarce internetowej – w tym aktualne 

wiadomości i publikacje medialne,
• profile pracodawcy w portalach poświęconych ofertom 

pracy – np. na Pracuj.pl,
• targi, festiwale pracy oraz wydarzenia rekrutacyjne 

(np. dni kariery),
• obecni lub byli pracownicy (i tu warto rozważyć 

choćby pracownicze programy ambasadorskie 
czy systemy rekomendacyjne).

Wnikliwe sprawdzenie firmy staje się jeszcze ważniejsze obecnie 
w czasach rekrutacji online. Jak podaje raport „Candidate Experience 
w Polsce 2021”, aż 39% specjalistów uważa poznanie atmosfery i kultu-
ry organizacyjnej za wyzwanie zdalnych rekrutacji i jest to najczęściej 
wskazywany przez tę grupę problem.

EWANGELIŚCI, AMBASADORZY I… 
REKRUTUJĄCY
Choć nazwy wymienione w powyższym nagłówku od razu wskazują 
osoby z konkretnym powołaniem, nie oznacza to, że musisz ich szu-
kać daleko poza firmą. Najlepszą rekomendacją dla pracodawcy jest 
polecenie od zadowolonego pracownika, który chwali organizację 
wśród swoich znajomych i potencjalnych innych zainteresowanych. 
Potwierdzają to zarówno obserwacje rekrutujących, jak i badania pro-
wadzone nad wiarygodnością poszczególnych źródeł informacji dla 
kandydatów i kandydatek. Jesteśmy skłonni wierzyć opiniom (nawet 
czysto subiektywnym) innych osób, niż najpiękniejszym broszurom 
czy zamieszczonym na stronie firmowej deklaracjom samego preze-
sa. Dlatego właśnie zespół Twojej firmy to doskonały „magnes”, który 
warto zaangażować do przyciągania nowych talentów.
Na koniec nie można zapomnieć o ważnej roli, jaką sama lub sam odgry-
wasz jako osoba rekrutująca! To Ty masz bezpośredni kontakt z kandyda-
tem i stanowisz dla niego lub dla niej najważniejsze (i sprawdzone) źródło 
informacji o pracodawcy – zarówno tych oficjalnych, jak i tych bardziej 
osobistych. Dlatego po pierwsze dobrze poznaj istotne informacje 

o swojej firmie, jej ofercie, kulturze organizacyjnej, po drugie mów 
językiem korzyści i przedstawiaj argumenty, które ważne są z punktu 

widzenia kandydata, a po trzecie… nastaw się pozytywnie, 
bo Twój entuzjazm i satysfakcja z pracy będą także budowały 

przewagi Twojej oferty pracy. 
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Właścicielem marki Pracuj.pl jest

Buduj wizerunek swojej firmy  
na rynku i rekrutuj nowych pracowników  

przez 365 dni w roku!

Zastanawiasz się od czego zacząć 
budowanie wizerunku pracodawcy?

Zacznij od Profilu Pracodawcy na Pracuj.pl

Poznaj szczegóły: https://www.dlabiznesu.pracuj.pl/profile-pracodawcow



Myślisz sobie: moja oferta, zakładka Kariera i profil pracodawcy to ide-
ały! Perfekcyjne przykłady spójnych, atrakcyjnych i merytorycznych 
działań wizerunkowych. Są tak dobre, że są chętnie przytaczane je 
jako „best practices” i „golden rules” na wielu konferencjach i spotka-
niach spod szyldu EB. Czy to znaczy, że osoby rozglądające się za pra-
cą nie będą szukały pogłębionych informacji o firmie i opinii Twoich 
pracowników i pracowniczek? Czy zrezygnują z dobrze rozumianego 
węszenia i zaglądania za firmowe kulisy? Zdecydowanie nie. Jak zatem 
docenić tę dociekliwość i wyjść jej naprzeciw?

KANDYDACI I KANDYDATKI 
CHCĄ WIEDZIEĆ WIĘCEJ
Okres szukania nowego pracodawcy i zmiany miejsca zatrudnienia to 
jedno z większych wyzwań na znanej skali stresu Holmesa i Rahe’a. 
Nic zatem dziwnego, że szukający pracy próbują wziąć sprawy 
w swoje ręce i uzupełnić niedobór informacji, poszukując pogłębionej 
wiedzy o firmach, których ofertami są zainteresowani. Przeglądanie 
treści na stronie internetowej, scrollowanie społecznościówek czy 
szukanie newsów o przedsiębiorstwie w Google podnosi poczucie 
sprawczości kandydata i daje mu możliwość podjęcia bardziej prze-
myślanej decyzji. Im lepiej poinformowany kandydat, tym większe 
prawdopodobieństwo złożenia aplikacji. W sytuacji spadających 
wskaźników efektywności rekrutacji organizacje (a zatem i Ty) nie 
mogą sobie pozwolić na zignorowanie tego faktu.
„Bez wątpienia możemy powiedzieć, że najważniejszym źródłem 
pozwalającym bliżej poznać przyszłego pracodawcę jest zakładka 
kariera” – komentuje Joanna Tarnawska-Durda, Starszy Specjalista ds. 
Rekrutacji w InPost. „Motywacji, aby pogłębić wiedzę jest kilka, jednak 
najważniejsze to: chęć poszukania PRAWDY o przyszłym pracodawcy 
i zgłębienia informacji nieco mniej formalnych, np. jak wygląda kultura 

Dlaczego szukający pracy 
chętnie zaglądają  
za firmowe kulisy?
Wyobraź sobie idealny początek pozytywnego candidate experience w kontakcie 
z Twoją firmą oczami osoby aplikującej do Twojej firmy. Czyta Twoje ogłoszenie. 
Omiata wzrokiem przejrzystą, intuicyjną i po prostu ładną wizualnie ofertę. 
Szybko znajduje najbardziej interesujące dane: opis stanowiska i obowiązków, 
precyzyjnie określone wymagania, pełną listę benefitów i korzyści dla pracujących 
oraz spójny obraz marki przekazany za pomocą przemyślanej treści i materiałów 
audiowizualnych. Ogłoszenie jest dobrze sprofilowane, a dociekliwych kieruje dalej 
do profilu pracodawcy. Czy to wystarczy?

organizacyjna i czego faktycznie firma oczekuje w procesie rekrutacji. 
Pamiętajmy, że kandydat sprawdza różne źródła i weryfikuje spójność 
komunikatów, jakie wysyła firma, dlatego warto zadbać o uporządko-
wane, jednorodne EVP”.
Elementami szczególnie budzącymi ciekawość aplikujących są 
wiadomości off-the-record, czyli nie do końca oficjalne i takie, które 
pozwalają zobaczyć firmę od środka, na co dzień, gdy trawa nie jest 
świeżo odmalowana… Dlatego właśnie wyjątkowym powodzeniem 
cieszą się opinie pracowników oraz filmy i zdjęcia pokazujące zespół 
i wnętrza biura. Kandydaci poszukują też informacji o tym, jakie są po-
wody zakończenia współpracy z zatrudnionymi osobami – zwłaszcza 
w przypadku interesującego ich teamu i stanowiska.

DOBRE SŁOWO DROŻSZE OD PIENIĘDZY
Poznaniem potencjalnych koleżanek i kolegów w nowym miejscu 
jest zainteresowana większość aplikujących, a tymczasem według 
badania Pracuj.pl „Proces tworzenia treści ogłoszeń o pracę” zaledwie 
8% rekruterów zawsze umieszcza w swoich ogłoszeniach informacje 
na temat przełożonego i docelowego zespołu. O zespole warto pa-
miętać również w innych kanałach komunikacji marki. Świetnym na-
rzędziem do pokazania zespołu firmy są filmy employer brandingowe.
Nie zapomnij też o pracownikach w zakładce Kariera – to dobre 
miejsce na przedstawienie osób z różnych działów, zamieszczenie 
ich testimoniali i zobrazowanie, jak kultura organizacyjna i wartości 
przedsiębiorstwa przekładają się na stosunek do zatrudnionych. 
Pokaż, że Twoją firmę tworzą ludzie z krwi i kości i dacie się lubić.
Innym, szczególnie wdzięcznym narzędziem do włączania pracow-
ników do komunikacji są media społecznościowe. Wykorzystaj je 
do dzielenia się codziennym życiem organizacji od kuchni oraz do 
publikowania zdjęć i wideo z miejsca pracy (pamiętaj o uwzględ-
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nianiu różnych lokalizacji, jeśli Twoja firma ma wiele oddziałów). 
Kandydatów i kandydatki zainteresują także wpisy prezentujące inte-
gracje, szkolenia, poszczególne zespoły tworzące firmę i konkretnych 
pracowników – ich obowiązki, sukcesy, wyzwania, ale też ich pasje 
czy humorystyczne momenty w pracy. Jeśli chcesz poszerzyć pulę 
narzędzi, to warto dopracować treści zamieszczane w profilach praco-
dawców, które oferują serwisy rekrutacyjne – np. w sekcjach „Okiem 
pracownika” czy „Tak pracujemy” na Pracuj.pl.
Konieczne jest również stałe monitorowanie treści publikowanych 
o Twojej firmie na portalach z opi-
niami. Pamiętaj, że pojedyncze 
negatywy wśród znacznie 
częstszych pozytywnych reko-
mendacji nie powinny odstraszyć potencjalnych 
aplikujących – ważne jest ogólne wrażenie.

WYGLĄD BIURA WAŻNY 
NIE TYLKO DLA WZROKOWCÓW
Jak Cię widzą, tak Cię piszą – to powiedzenie ma też zastoso-
wanie w przypadku procesu wyrabiania sobie opinii kandydata 
o potencjalnym pracodawcy. I naprawdę drugorzędne znaczenie 
ma tutaj to, czy pracownicy w siedzibie firmy pojawiają się często 
czy tylko incydentalnie ze względu na home office. Chodzi przede 
wszystkim o możliwość spojrzenia na to, jak firma wygląda od środ-
ka, o zerknięcie tam, gdzie nie mają dostępu „zwykli śmiertelnicy”. 
Dowodzą tego badania – np. 43% pracowników fizycznych oczekuje 
pokazania miejsca pracy na etapie rekrutacji (raport eRecruiter 
„Candidate experience w Polsce 2021”).

Zresztą sama aranżacja biurowej przestrzeni bardzo wiele 
mówi o kulturze organizacyjnej danej firmy:
• Czy są tam dostosowane do zróżnicowanych potrzeb 

pracowników przestrzenie wspólne, które zapraszają 
do nieformalnych spotkań i ułatwiają kontakty między 
pracownikami?

• Czy biuro jest funkcjonalnie urządzone i nowocześnie 
wyposażone?

• Czy styl bardziej kojarzy się z kreatywnością i inspiracją 
czy raczej profesjonalizmem i koncentracją?

• Czy w siedzibie widać rozwiązania wspierające pracę 
hybrydową?

Wszystko to składa się na odpowiedź na pytanie 
– czy chciałbym lub chciałabym tam pracować?

Potrzebie zobaczenia biura bardzo łatwo sprostać, nawet gdy spotka-
nia odbywają się zdalnie. Wystarczy zorganizować profesjonalną sesję 
fotograficzną, przygotować wirtualny spacer po firmie lub stworzyć 

ciekawe wideo, które w atrakcyjny sposób pokaże siedzibę. 
Kandydaci chcą zobaczyć firmę od środka i dowiedzieć się, co 

myślą o niej pracownicy, bo to pozwala im zajrzeć za kulisy rekru-
tacji i poznać prawdziwą kulturę organizacyjną. To pomaga im 
zdecydować, czy widzą siebie w takiej firmie.

REKRUTACJA ONLINE, CZYLI MNIEJ 
OKAZJI DO POZNANIA FIRMY
Według wspomnianego wcześniej raportu „Candidate expe-
rience w Polsce 2021” 78% kandydatów i kandydatek postrze-
ga rekrutacje zdalne zdecydowanie lub raczej pozytywnie. 

Powodem jest przede wszystkim oszczędność czasu, 
ale także obniżenie bariery wejścia do procesu 

– przykładowo kandydat nie musi jechać 
na drugi koniec miasta na spotkanie rekru-
tacyjne. W efekcie zainteresowane osoby 

chętniej wysyłają swoje zgłoszenia, ale 
poświęcają tej decyzji mniej czasu i namysłu, 

co wiąże się z mniejszym zaangażowaniem i większym współczynni-
kiem rezygnacji.
Co więcej, rekrutacje online zmieniają charakter kontaktu obu stron. 
Rekrutujący mają mniejsze możliwości poznania osób aplikujących, 

a ci z kolei nie mogą w pełni poczuć atmosfery, zobaczyć poten-
cjalnego miejsca pracy czy współpracowników ani poobserwo-

wać na żywo kultury organizacyjnej firmy. Dlatego tak ważna 
jest dzisiaj otwarta i dwustronna komunikacja.

Dociekliwości kandydatów nie ma co się obawiać. Zwłaszcza 
wtedy, gdy wizerunek marki pracodawcy jest pozytywny i znaj-

duje 100% odzwierciedlenie w rzeczywistości. Aby tak się stało, 
warto nad nim popracować i mając na uwadze przywołany na 

początku budowania dobrego candidate experience zadbać o to, 
by kandydaci mogli zajrzeć za kulisy i sami wyrobić sobie opinię 
o Twojej firmie jako miejscu pracy. 

Nie zapomnij też o pracownikach 
w zakładce Kariera – to dobre miejsce 
na przedstawienie osób z różnych 
działów, zamieszczenie ich testimoniali 
i zobrazowanie, jak kultura organizacyjna 
i wartości przedsiębiorstwa przekładają 
się na stosunek do zatrudnionych. 
Pokaż, że Twoją firmę tworzą ludzie 
z krwi i kości i dacie się lubić.
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w pierwszej kolejności zwracali uwagę na zawarty w nich opis 
wymagań i oczekiwań na danym stanowisku. Tę odpowiedź wskazało 
71% osób, a niewiele mniej – 63% uważało za ważny zrozumiały opis 
i nazwę stanowiska. Te sekcje ogłoszenia mają ogromną wartość 
merytoryczną, bo przekazują wyobrażenie pracodawcy w zakresie 
roli, jaka jest do objęcia i minimalne wymagania, jakie musi spełnić 
kandydat czy kandydatka.
Warto zwrócić uwagę również na fakt, że kandydaci i kandydatki 
oczekują zrozumiałych opisów i nazw stanowisk, co prowadzi do 
podkreślenia wagi jasnego języka w ofertach rekrutacyjnych i całej 
komunikacji firmy.
W efekcie, coraz popularniejszy staje się udział UX writerów i writerek, 
którzy pomagają rekrutującym stworzyć lub uprościć teksty kiero-
wane do aplikujących. Przypominają też, by przede wszystkim mieć 
skupić się na potrzebach i możliwościach percepcyjnych zaintereso-
wanych daną ofertą, z których wypłyną wskazówki co do optymalnej 
formy przekazu.
Praktyczna wskazówka? Unikaj żargonu właściwego dla Twojej firmy 
czy branży – mów tak, by aplikujący Cię zrozumieli. Pomagają też 
krótkie zdania i wszystko, co urozmaica lite bloki tekstowe – czyli wy-
punktowania, infografiki, pogrubienia, ikony i piktogramy. Koniecznie 
wykorzystaj linki do dodatkowych źródeł informacji, np. strony kariery 
oraz profilu pracodawcy. Ten ostatni na Pracuj.pl możesz budować 

Tak naprawdę dość dobrze wiemy, czego dzisiaj oczekują kandydaci, 
co należy do „must have” ogłoszenia czy procesu rekrutacyjnego, 
a co może stać się „języczkiem u wagi”, który skradnie serca Twoich 
potencjalnych talentów.

JEST ŁAWA – A GDZIE KAWA?
W trzyczęściowym cyklu przyglądaliśmy się śladom kandydatów 
i kandydatek – sprawdzaliśmy, gdzie szukają informacji o potencjalnych 
pracodawcach, co ich najbardziej interesuje i dlaczego właściwie tak 
chętnie zaglądają oni za firmowe kulisy. Podstawą zawsze jest ogło-
szenie rekrutacyjne, które musi spełniać szereg warunków i zawierać 
określone informacje, których oczekują i potrzebują osoby aplikujące.
Dziwi fakt ogromnej liczby ofert pomijających tak ważne aspekty jak 
choćby lokalizacja firmy, forma współpracy, widełki wynagrodzenia, 
etapy procesu rekrutacji czy szczegółowe przedstawienie obowiąz-
ków na danym stanowisku. Dopiero w dalszej kolejności kandydaci 
i kandydatki poszukują wiadomości o firmie „od kuchni”, które 
pozwolą im wyobrazić sobie kulturę organizacyjną i codzienną pracę 
w konkretnym zespole. To daje ogromne pole do popisu działowi HR 
i każdemu, kto bierze udział w projektowaniu candidate experience.
„Dobry przekaz oferty pracy zależy od dopasowania do potrzeb 
odbiorcy. Dlaczego w takim razie wiele ogłoszeń pisanych jest z per-
spektywy firmy, a nie kandydata? Widzimy często, czego organizacja 
oczekuje, co daje… A wystarczy zakomunikować wprost, co kandydat 
może uzyskać, czego się nauczyć, na jakich i w jakich warunkach 
pracować, co może osiągnąć wspólnie z nami” – wyjaśnia Bartosz 
Waligóra, Human Resources Director w Clouds On Mars. „Różnice 
między firmami, które są niewidzialne w ofertach, dotyczą kultury 
pracy, projektów, zadań, a nawet współpracowników. I to trzeba 
komunikować”.

W KILKU SŁOWACH O JĘZYKU
Zastrzykiem wiedzy dla całej branży HR w Polsce było badanie 
i raport „Percepcja wizerunku pracodawców w oczach kandydatów”, 
w którym o oczekiwania względem pracodawców i preferencje przy 
wyborze nowej posady zapytano blisko 5 500 czynnych zawodowo 
osób. Okazało się, że analizując interesujące oferty pracy, kandydaci 

Co podbija  
 serca aplikujących?
Czy idealni, dopasowani aplikujący na nasze oferty pracy są niczym mityczne 
stworzenia, których stale szukamy, ale pozostają dla nas tajemnicą? Niby jesteśmy 
stale na ich tropie, analizujemy wszelkie ślady i poznajemy zwyczaje, ale pozostają 
oni często nieosiągalni... Nie. Tak nie jest i nie warto karmić się takimi przekonaniami. 
Rzeczywistość jest o wiele prostsza, a w sukurs przychodzą badania i analizy z obszaru 
candidate experience.

Dziwi fakt ogromnej liczby ofert 
pomijających tak ważne aspekty, 
jak choćby lokalizacja firmy, forma 
współpracy, widełki wynagrodzenia, 
etapy procesu rekrutacji 
czy szczegółowe przedstawienie 
obowiązków na danym stanowisku. 
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z wielu dostępnych modułów i wzbogacić multimediami czy 
testimonialami obecnych pracowników. Im bardziej przyjazny 
i niesztampowy będzie Twój komunikat, tym większa szansa na sku-
teczne przekazanie informacji i przyciągnięcie cennych talentów.

PECUNIA NON OLET
Czy fakt, że kandydaci i kandydatki w pierwszej kolejności patrzą na 
opis wymagań, oznacza, że pieniądze nie są ważne? Cóż, pracujemy, 
by zarabiać i informacja o poziomie oferowanego wynagrodzenia 
zajmuje drugą pozycję w rankingu ważności według przywołanego 
wcześniej badania. Ten element jest ważny dla 64% ankie-
towanych. Także dane z raportu „Candidate experience 
w Polsce 2021” nie pozostawiają złudzeń – 75% specjalistów 
oraz 67% pracowników fizycznych oczekuje podania widełek 
wynagrodzenia w ogłoszeniu.
Pieniądze to też najważniejszy powód, dla którego zmieniamy pracę 
– badanie z jesieni 2021 roku „Polacy w nowym środowisku pracy” 
pokazało, że aż 73% ankietowanych jako główną motywację do 
szukania nowego pracodawcy wskazuje właśnie wyższe zarobki. Jak 
możesz wykorzystać te dane? Po prostu zakomunikuj wynagrodzenie 
kandydatom już na etapie ogłoszenia rekrutacyjnego. Nie szukaj wy-
mówek, nie zasłaniaj się polityką firmy i nie zrzucaj odpowiedzialności 
na decydentów „wyżej”.
Jeśli do tej pory Twoja organizacja nie zdradzała oferowanych 

zarobków – a masz wiedzę, że są one rynkowo konkurencyjne – to 
pamiętaj, że dla zarządów liczy się skuteczność prowadzonych działań 
i KPI. A podanie widełek płacowych istotnie zwiększa responsywność 
na ogłoszenia, a także już na etapie ogłoszenia pozwala zweryfikować 
kandydatów o zbyt wygórowanych oczekiwaniach. Dla Ciebie ozna-
cza to znaczącą oszczędność czasu oraz skrócenie procesu rekrutacji.
Wartą rozważenia praktyką jest zamieszczenie widełek wynagrodzenia, 

bo to gwarantuje Ci elastyczność w negocjacjach z wybranym kandy-
datem. Wnioski z powyższych badań na pewno pomogą przekonać 
większość managerów zatrudniających, a szybsze i bardziej efektywne 
procesy rekrutacyjne zamkną usta pozostałym niedowiarkom.

GŁÓD ROZWOJU I NAUKI
Co jeszcze często wskazywali kandydaci jako ważny aspekt ofert 

pracy? Nie będzie dla nikogo zaskoczeniem fakt, że we wspo-
mnianym badaniu prawie połowa osób przed pandemią, a 40% 
w turze post-covidowej zwracała uwagę na informacje na temat 

możliwości rozwoju i ścieżki kariery. To dowodzi, że polscy kan-
dydaci chcą się rozwijać i oczekują w tym zakresie wsparcia 
pracodawcy. Tymczasem zaledwie 12% rekruterów informuje 

o możliwościach rozwoju i ścieżkach kariery już na etapie ogło-
szenia (badanie „Proces tworzenia treści ogłoszeń o pracę”).
Tworząc treści dla kandydata w zakresie oferowanych przez firmę 
opcji rozwoju, nie ograniczaj się tylko do suchych informacji o szko-
leniach czy ścieżkach awansu. Pokaż kandydatowi, że Twoja organi-
zacja zachęca zespół do uczenia się nawzajem od siebie czy poprzez 
ciekawe projekty dające szansę na rozwinięcie nowych kompetencji. 

Przykłady warto zaprezentować w liczbach, a jeszcze 
lepiej w postaci konkretnych historii wybranych 
pracowników.

WISIENKI NA REKRUTACYJNYM 
TORCIE
Badania przeprowadzone po pierwszym lock-
downie pokazują spadek znaczenia wybranych 
benefitów w percepcji kandydatów. Ważniejsze stały 
się aspekty związane bezpośrednio ze stabilnością 
zatrudnienia, jednak nie oznacza to wcale, że poten-

cjalni pracownicy przestali analizować, 
co „jeszcze” firma oferuje swoim 
pracownikom. Różne formy dofinan-

sowania i pozapłacowe dodatki do 
wynagrodzenia mogą być dzisiaj 

właśnie tym kamyczkiem, 
który przechyli wagę na 
Twoją stronę i sprawi, że 

osoba przeglądająca oferty 
pracy ostatecznie kliknie guzik „Aplikuj”.
Pamiętaj jednak, by ofertę benefitów przekazać jasno i atrakcyjnie. 
Jeśli obawiasz się, że przez rozbudowaną sekcję Twoje ogłoszenie 
stanie się zbyt długie, to przekieruj czytelnika do profilu pracodawcy. 
Na Pracuj.pl w dedykowanym module możesz nie tylko czytelnie 
pokazać wszystkie korzyści dla zatrudnionych, ale też wyróżnić gra-
ficznie te szczególnie istotne.
Jakie świadczenia kandydaci z pewnością docenią? Według raportu 
„Preferowany pracodawca, czyli kto?” na pierwszym miejscu są pakie-
ty medyczne (77%), za nimi elastyczny czas pracy i opcja home office 
(71%), a podium zamykają szkolenia i dofinansowania kursów (59%). 
Pamiętaj, że benefity to również świetna okazja do zakomunikowania 
kultury organizacyjnej i pokazania ważnych dla firmy wartości. Do 
jednej organizacji dobrze będzie pasował bogaty pakiet aktywności 
i rozrywek dla całych rodzin, inna lepiej odnajdzie się w różnych 
formach programów charytatywnych i wolontariacie pracowniczym, 
a jeszcze inna – w dodatkach związanych ze wsparciem zrównoważo-
nego rozwoju i ekologii.
Na ostatniej prostej w wyścigu o kandydata lub kandydatkę pamiętaj, 
że takie zalety jak prosty, zrozumiały, ale też pozbawiony sztampy język, 
przemyślane ścieżki rozwoju czy atrakcyjne dla pracowników benefity 
(dobrze zidentyfikowane!) nie sprawią, że wynagrodzenie czy zakres 
obowiązków w ofercie zejdą na dalszy plan. Ale z pewnością możesz 
w ten sposób przyciągnąć uwagę i wybić się na tle podobnych do 
siebie ofert i pracodawców. A to już połowa sukcesu na drodze do serca 
dopasowanych do firmy potencjalnych pracowniczek i pracowników. 

Praktyczna wskazówka? Unikaj żargonu 
właściwego dla Twojej firmy czy branży 
– mów tak, by aplikujący Cię zrozumieli. 
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OGŁOSZENIE DLA IT KROK PO KROKU
Receptą na bliskie ideałowi ogłoszenie rekrutacyjne dla IT jest po-
łączenie sprawdzonych i uniwersalnych dla wszystkich branż zasad 
pisania ofert oraz garści dodatkowych wskazówek, które są wyniko-
wymi specyfiki specjalistów IT i ich potrzeb. 

FIRST THINGS FIRST

Na samej górze pokażą się informacje absolutnie kluczowe, dzięki 
którym kandydat dowiaduje się, gdzie właściwie ma pracować. Są to: 
pracodawca, nazwa stanowiska, szczególnie ważny dzisiaj tryb pracy 
(stacjonarny, home office, hybrydowy), lokalizacja biura (zwłaszcza 
jeśli możliwa jest praca w firmie), seniority level, czas pracy (np. pełny 
etat), forma zatrudnienia i wynagrodzenie.
 

STACK TECHNOLOGICZNY I OPIS STANOWISKA – CLOU OFERTY

Ta sekcja wymaga konkretów i dużej precyzji. Źródłem merytoryki 
jest tu oczywiście manager docelowego zespołu (nie zapomnij po-
prosić go o finalne przeczytanie całości przed publikacją!), ale to rolą 
rekrutera jest czytelne ułożenie treści i podanie informacji w sposób 
przyjazny dla kandydata: 
• zacznij od zakresu obowiązków – bądź rzeczowy i jeśli to możliwe 

pokaż, ile czasu (np. procentowo) pracownik będzie poświęcał na 
poszczególne zadania. Staraj się nie przekraczać ośmiu podpunk-
tów;

• koniecznie dołącz do ogłoszenia opis projektu bądź projektów, nad 
którymi będzie pracował szukany kandydat. Warto tutaj przywołać 
branżę, dla której tworzone jest oprogramowanie i pokazać cieka-
we wyzwania, z jakimi mierzy się zespół. Upewnij się, że lista uży-
wanych w zespole technologii jest aktualna – pamiętaj, że odbiorcy 
jobboardów często filtrują oferty po konkretnych narzędziach 
i językach programowania;

• rozpisując oczekiwania firmy pamiętaj o podziale wymagań na 
kluczowe i mile widziane. Bardzo ważny jest opis, jak wygląda or-
ganizacja pracy w Twojej firmie – pokaż używaną metodykę pracy 
i dobre praktyki w zakresie procesu wytwarzania oprogramowania 
oraz nawiąż do kultury organizacyjnej. 

Jak napisać ogłoszenie  
o pracy w IT?
Czy specjaliści i eksperci IT czytają w ogóle ogłoszenia, skoro mogą przebierać 
w propozycjach od pracodawców? Tak, ale oferta musi być stuprocentowym 
konkretem – bez domieszki ogólników i zabarwionych sztucznością sformułowań. 
Spójrz na treść oczami tego, kogo rekrutujesz. Masz do czynienia z osobami, które lubią 
uporządkowanie, przejrzystość i logiczny sens. Wszystkie te elementy możesz odzwierciedlić 
w treści ogłoszenia, pamiętając o podstawowych, ale też tych nie zawsze oczywistych 
kwestiach istotnych dla tej specyficznej grupy docelowej. 

CO FIRMA OFERUJE?

Oprócz listy benefitów warto wymienić wszystkie inne korzyści dla 
pracowników i zalety pracodawcy, jak na przykład możliwości rozwo-
ju, premie, zniżki pracownicze, wyjątkowe udogodnienia w biurze, 
perspektywy ścieżki awansu czy dofinansowania na konkretne cele. 
To dobre miejsce na wszystkie mocne strony oferty, nawet jeśli były 
one wspomniane już wcześniej.

O FIRMIE, ALE Z POMYSŁEM

Przedstaw reprezentowaną firmę krótko – unikaj dat, korpomowy 
i informacji zupełnie nieprzydatnych z punktu wi-
dzenia kandydata. Skup się na tym, co wyróżnia 
firmę na tle konkurencji i ma szansę przycią-
gnąć uwagę aplikujących, np. indywidualne 
historie, robiące wrażenie liczby, unikatowe 
wyzwania czy produkty. Młodzi 
cenią oryginalność, a według 
raportu „Developer Survey 
Results 2021” ponad 70% 
Twoich odbiorców ma mniej 
niż 35 lat.
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OKIEM EKSPERTKI: 
Dominika Kureczko
HR Specialist, Idego Group
Dla młodych osób, dopiero wchodzących na rynek, duże znacze-
nie ma to, czy będą mogły liczyć na wsparcie mentora i współ-
pracę zespołową� Dotyczy to zarówno stanowisk juniorskich, jak 
i ofert dotyczących praktyk i programów stażowych� Studenci 
i absolwenci chcą wiedzieć, czego konkretnie będą się uczyć 
i czy będą mogli czerpać wiedzę od doświadczonych kolegów 
programistów� Nastawieni są raczej na próbowanie i testowanie� 
Chętnie dołączą do firmy, jeśli atmosfera im się spodoba� Młodzi 
lubią komunikaty pisane lekkim, luźnym stylem, więc możemy 
taki zastosować w ogłoszeniu, oczywiście pod warunkiem, że 
jest on spójny z naszą wizją i kulturą naszej firmy� Z kolei seniorzy 
– poza kwestią finansową – zwracają uwagę przede wszystkim 
na projekty, w których mogą wykorzystywać ulubione technolo-
gie oraz te, które są spójne z ich zainteresowaniami�

DODATKI AUDIO-WIDEO DLA OKA I UCHA

Jak wiadomo zdjęcie jest warte więcej niż tysiąc słów, a w ogłoszeniu 
o pracę nawet więcej. Optymalnym rozwiązaniem jest dołączenie 
zdjęcia konkretnego zespołu, choć w czasach home office i ciągłej 
rotacji pracowników jest to arcytrudne. Szukaj alternatyw – może 
to być fotografia managera z fajnym podpisem albo profesjonalnie 
obrobiony screen z teamowego calla. Rozważ też filmy employer 
brandingowe – to świetny sposób, by pokazać firmowe biuro albo 
codzienną pracę.

ETAPY REKRUTACJI, BO LICZY SIĘ CZAS

Nie pomijaj tego elementu – dla branży IT czas, jaki muszą poświęcić 
na proces rekrutacyjny jest jednym z najważniejszych aspektów. Jeśli 
zatem Twoja firma odrobiła zadanie domowe i maksymalnie ograni-
czyła liczbę etapów i skróciła czas ich trwania, to koniecznie to pokaż 
wymieniając poszczególne kroki z estymacją czasową.

APLIKOWANIE I OPCJA KONTAKTU

Kandydat powinien wiedzieć, co stanie się, gdy kliknie guzik „Aplikuj”. 
Jakie załączniki będą potrzebne? A może system przeniesie go na for-
mularz aplikacyjny na stronie pracodawcy? Pamiętaj też o umożliwie-
niu zainteresowanym kontaktu z rekruterem – zadania dodatkowych 
pytań czy wyjaśnienia wątpliwości. Mile widziana będzie informacja, 
jak szybko kandydat może liczyć na Twoją odpowiedź.

ZESPÓŁ, CZYLI DAJ SIĘ POZNAĆ
Konkrety i merytoryka – to podstawa w rekrutacji IT, ale myli się ten, 
kto sądzi, że deweloperzy nie zwracają uwagi na takie kwestie jak at-
mosfera i współpracownicy. Z kim będę pracować? Jak liczny jest ze-
spół? Jaka jest w nim struktura? Od kogo będę się uczyć? Jaki jest styl 
zarządzania? Czy zespół jest interdyscyplinarny? Dobrze jest zawrzeć 
odpowiedzi na te pytania już na etapie ogłoszenia, pokazując kulturę 
organizacyjną, przez którą rozumiemy m.in. kryteria wynagradzania 
i awansu, styl komunikacji i wartości firmowe. 

BŁĘDY, KTÓRYCH NIE WARTO POPEŁNIAĆ
Na co jeszcze trzeba uważać? Włóż między bajki wszystkie porady 
o formatowaniu tekstu ogłoszenia – w praktyce fonty czy układ 
wynikają z szablonu danego portalu rekrutacyjnego, a to właśnie tam 
szuka ofert pracy 4 na 5 osób według raportu „Preferowany praco-
dawca, czyli kto”. Możesz natomiast unikać nieprzyjaznych bloków 
tekstu i porządkować treści zgodnie z hierarchią ważności.
W zakresie merytoryki nie daj się ponieść wyobraźni ani pokusie 
lukrowania rzeczywistości. Wszystkie półprawdy prędzej czy później 
wyjdą na jaw, a zaraz potem wyjdzie kandydat – z Twojego procesu 

rekrutacyjnego. Transparentność i partnerska uczciwość w stosunku 
do potencjalnych współpracowników to jedyna droga do zdobycia 
ich zaufania i zaangażowania. Uważaj również na nazwy stanowisk 
używane tylko w Twojej organizacji – jeśli kandydat nie uzna Twojej 
oferty za zgodną ze swoim profilem patrząc na jej pierwszą część, 
to drugiej szansy po prostu nie dostaniesz.

I na koniec największy błąd popełniany w ogłoszeniach dla branży IT, 
czyli pomijanie wynagrodzenia. Czy to się komuś podoba czy nie, 
jawność płac już na etapie oferty pracy jest obecnie standardem w tej 
grupie zawodowej. Dostosowane do potrzeb odbiorców job boardy 
dają możliwość filtrowania ogłoszeń tylko z podanymi zarobkami, 
a kandydaci skwapliwie z niej korzystają. To na podstawie propono-
wanej kwoty talenty podejmują finalną decyzję o wysłaniu swojej 
aplikacji. Nie stać Cię na ukrywanie tej informacji, zwłaszcza jeśli jest 
co pokazać. 
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Show me  
the money!  
A jeśli to niemożliwe?
Jaka stawka? Ile wynosi pensja? Te pytania pojawiają się automatycznie w głowie 
kandydata, którego wzrok trafia na ogłoszenie o pracy. Jest to ważne zwłaszcza 
w przypadku branży IT, gdzie podawanie wynagrodzenia stało się już de facto 
standardem. I pomimo, że rekruterzy doskonale wiedzą, jak ważny jest aspekt finansowy 
dla kandydatów, to czasami firma nie zgadza się na publikowanie widełek na etapie 
ogłoszenia. Jak wtedy „uratować” rekrutację i sprawić, że mimo braku tej informacji 
ogłoszenie nadal będzie atrakcyjne i przyciągające uwagę?

gorzej – w 2021 roku IT z wynikiem 10% było branżą z największym 
udziałem ofert na Pracuj.pl (raport „Rynek pracy specjalistów 2021 r.”). 
Pula specjalistów – zwłaszcza tych dobrze wyszkolonych i z doświad-
czeniem – rośnie zdecydowanie wolniej niż popyt na ich pracę. Warto 
uświadomić firmowym decydentom, że wiele job boardów (zwłasz-
cza branżowych) pozwala na starcie wyfiltrować tylko oferty z poda-
nym wynagrodzeniem, z czego chętnie korzystają kandydaci, którzy 
zwyczajnie oczekują tej informacji – według raportu „Candidate 
experience w Polsce 2021” 75% specjalistów chce zobaczyć widełki 
wynagrodzenia w ogłoszeniu.
Ale co zrobić, jeśli argumenty nie znajdują zrozumienia i nie masz zgo-
dy na publikację wysokości zarobków w ruszających procesach rekru-

tacyjnych na stanowiska IT? Zacznij oczywiście od sprawdzenia, czy 
w Twoim ogłoszeniu znajdują się te elementy, które są kluczowe dla 
aplikujących. Każdy potencjalny pracownik chce poznać możliwe 

formy współpracy, lokalizację firmy, oferowane benefity, wymagania 
wobec kandydata czy opis stanowiska i realizowanych zadań. Uważaj 
na ogłoszeniowe miny – czyli wyśmiewane w internetowych me-
mach „korzyści” w stylu owocowych czwartków. Konieczne jest także 

pokazanie samej firmy, jej kultury oraz informacja o trybie 
pracy (stacjonarny, home office, hybrydowy). Są to 
jednak z pewnością świetnie znane Ci podstawy. Lepiej 
skupić się na elementach specyficznych dla branży IT, 
jakie pomogą Ci stworzyć ofertę pracy dopasowaną 
do Twoich kandydatów.

Po pierwsze nie ustawaj w wysiłkach przekonywania managementu 
do zmiany tej decyzji, a czekając na lepsze czasy wprowadź do oferty 
inne elementy, które pomogą Ci przyciągnąć nowe talenty. 
Według globalnego raportu Developer Survey Results 2021 zaledwie 
3,5% badanych osób z branży IT nie ma zatrudnienia i szuka nowego 
pracodawcy. Już teraz walka o talenty jest zacięta, a będzie tylko 
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JAK POKAZAĆ WYNAGRODZENIE 
BEZ PODAWANIA KWOTY?
Czasami „góra” nie zgadza się na ujawnianie wynagrodzeń w ogło-
szeniach rekrutacyjnych, choć zupełnie nie ma się czego wstydzić. 
Jeśli masz pewność, że pensje oferowane w ramach prowadzonych 
przez Ciebie rekrutacji są atrakcyjne, to warto przekazać tę informację 
w ogłoszeniu nieco inaczej. Oczywiście nie ma się co łudzić – infor-
macja o „atrakcyjnych zarobkach” wywoła u przedstawicieli świata IT 
co najwyżej uśmiech. Są jednak inne sposoby.
Zwykle firmy, które naprawdę dobrze płacą, budują swoje zespoły 
przede wszystkim w oparciu o doświadczonych specjalistów z dużym 
doświadczeniem. Niewielu tu juniorów, a tym bardziej stażystów. 
Warto to pokazać w ogłoszeniu np. pisząc, jaki procent teamu to 
seniorzy czy osoby z doświadczeniem powyżej 10 lat. Dobrym 
przekazem będzie też informacja, że większość pracowników to 
osoby z dyplomem największych polskich uczelni. Każda osoba 
z branży świetnie wie, że doświadczony senior po uczelni z top 10 
ma nieporównanie wyższe oczekiwania finansowe niż początkujący 
z certyfikatem tak licznych dzisiaj kursów programowania. Jeśli zatem 
pracodawca jest w stanie zatrudniać takie osoby, to musi oferować im 
wysokie wynagrodzenia.

REKRUTACYJNE KOŁA RATUNKOWE DLA IT
Developerzy, architekci, projekt managerowie, testerzy, wdroże-
niowcy i analitycy – wszystkich ich łączą wysokie oczekiwania co 
do jakościowego przedstawienia ofert pracy. Dla nich 
liczy się konkret i precyzja w zakresie używanych 
technologii i realizowanych projektów. Jest 
to jeszcze ważniejsze, jeśli nie możesz 
pokazać widełek wynagrodzenia.

Zwykle firmy, które naprawdę 
dobrze płacą, budują swoje zespoły 
przede wszystkim w oparciu 
o doświadczonych specjalistów 
z dużym doświadczeniem. 
Niewielu tu juniorów, a tym bardziej 
stażystów. Warto to pokazać 
w ogłoszeniu np. pisząc, jaki procent 
teamu to seniorzy czy osoby 
z doświadczeniem powyżej 10 lat. 
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ATRAKCYJNY STACK TECHNOLOGICZNY

Sam język programowania to często za mało – przykładowo 
developerzy Javascript zwykle pracują w oparciu o trzy naj-
popularniejsze frameworki: React, Angular i Vue. Który będzie 
wymagany w przypadku Twojej oferty? Dla kandydatów to 
ważne. Istotne jest też to, czy wymienione w Twojej ofercie 
technologie są obecnie atrakcyjne – czyli nowoczesne i 
dające potencjał rozwoju dla pracowników. Jeszcze dwa lata 
temu na topie były choćby big data czy VR, teraz częściej 
błysk w oku kandydata wywoła choćby cloud computing. 
Ogólna zasada jest prosta – im bardziej atrakcyjne są ofero-
wane przez Ciebie technologie i narzędzia, tym bardziej war-
to się na nich skupić i pokazać więcej detali. Oczywiście na 
rynku są również osoby wyspecjalizowane w nieco starszym 
stacku i językach (np. Java, C#), ale musisz brać pod uwagę 
preferencje większości kandydatów.

CO WŁAŚCIWIE TWORZYMY?

Dla pracowników IT duże znaczenie ma opis projektu, bo 
ważne jest dla nich, co na co dzień będą współtworzyć. 
Developer rozumie, że nie wszędzie można używać techno-
logii z rodzaju cutting edge, ale może mu to wynagrodzić 
ciekawa branża. Na przykład w lotnictwie korzysta się z opro-
gramowania bazującego tylko na sprawdzonych (czyli nieco 
starszych) technologiach, ale wynagradza to satysfakcja z 
dołożenia swojej cegiełki do sprawnego działania latających 
nam nad głowami samolotów. Wiadomo też, że nie każdy 
może pisać oprogramowanie, którego celem jest pokonanie 
Kasparova w szachach, ale być może kandydat dołączy do 
zespołu, który pracuje nad aplikacją, jaka codziennie prze-
twarza dziesiątki terabajtów danych? Taki produkt implikuje 
ciekawe wyzwania algorytmiczne – staraj się pokazywać 
takie smaczki.

PROCES WYTWARZANIA OPROGRAMOWANIA

A co, jeśli ani technologie, ani branża nie są mocną stroną? 
Atutem może być też przebieg tworzenia oprogramowania 
czy pracy nad projektem. Zapytaj managera zatrudniającego, 
czy w jego zespole używane są procesy CI/CD (continuous 
integration/continuous delivery). A może zespół wdrożył 
dobre praktyki takie jak pisanie testów jednostkowych, 
integracyjnych itp. albo działa w nim code review, w ramach 
którego pracownicy rotacyjnie sprawdzają nawzajem swój 
kod. Dla developerów takie praktyki to ważny sygnał, że 
firmie zależy na jakościowym kodzie, a oni będą mogli się 
tu bardzo dużo nauczyć. Każdy programista doceni takie 
możliwości rozwijania swoich umiejętności.

Z KIM NA POKŁADZIE?
Pamiętaj, że firma to ludzie. Nie tylko kod, systemy, aplikacje i narzę-
dzia. Kandydat chce już na etapie ogłoszenia poznać specyfikę doce-
lowego zespołu. Stwierdzenia w stylu „miła atmosfera”, „dynamiczny 
zespół” to za mało, żeby oddać rzeczywisty obraz i przekonać osobę 
czytającą ogłoszenie. Postaw na konkrety – napisz, ile osób liczy team, 
podaj jego skład i seniority level kolegów i koleżanek. Pamiętaj, że 
używana metodyka do pewnego stopnia wyznacza strukturę zespołu 
(np. Scrum) i warto to uwzględnić.
Możesz też podać, jak wygląda rozproszenie członków teamu. Jeśli 
pracują w różnych krajach, to podkreśl wielokulturową i inkluzywną 
kulturę organizacji. Jeśli z kolei wszyscy są w miarę blisko 
siebie (np. jedno miasto czy nawet kraj), to łatwiejsza 
staje się komunikacja w zespole, plus od czasu do 
czasu można się spotkać, co też jest dużą zaletą.

Na koniec warto powiedzieć wprost – widełki wynagrodzenia 
w ogłoszeniach rekrutacyjnych dla branży IT są powszechną prak-
tyką i jeśli Twoja firma nie podąża za tym standardem, to ustawia 
się już na starcie na znacznie gorszej pozycji w walce o kandydata. 
Dlatego rekruterzy powinni uparcie dążyć do pozyskania zgody 
organizacji na publikację wysokości stawek dla pracowników i to 
niezależnie od wielkości firmy czy jej branży. Trend jest jasny i pełna 
jawność wynagrodzeń – zwłaszcza w przypadku IT – to po prostu 
tylko kwestia czasu. 

KOMENTUJE 
Iwona Gołębska
HR Business Partner w ABC London Group:
Jeśli nie podajemy w ogłoszeniu widełek płacowych, to przemyśl-
my dobrze, co chcemy zaproponować pod kątem świadczeń po-
zapłacowych� Raporty i badania rynkowe, jak również badanie 
Barometr Benefitów ABC London Group pokazują, że trzy topowe 
benefity w IT to opieka medyczna, karta sportowa i ubezpiecze-
nia� To must have oferty pracy, którego oczekują kandydaci�
Zainteresowanie innymi benefitami zależy od branży, firmy i sta-
nowiska – im jest ono wyższe, tym z reguły większe budżety i tu-
taj uwagę kandydatów mogą przyciągnąć takie świadczenia jak 
np� auto na abonament czy sesje coachingowe i mentoringowe, 
a także rozwiązania umożliwiające rozwijanie swojego hobby 
czy poprawiające jakość życia� Wśród pracowników IT jest wielu 
kontraktorów B2B� Warto więc pokazać, jak organizacja dba o 
takich współpracowników, oferując im m�in� atrakcyjne benefity 
odciążające pracownicze portfel oraz zapewniając przejrzysty, 
pozbawiony nadmiaru formalności proces zarządzania benefita-
mi, rozliczania faktur etc�
Z badań, które przeprowadziliśmy jako ABCLG, wynika również, 
że rośnie znaczenie elastycznego sposobu pracy� Coraz częściej 
pracownikom IT zależy na zadaniowym czasie pracy, a nie 
sztywnych ramach godzinowych� Dzięki temu mogą wypra-
cować wymaganą w miesiącu liczbę godzin, ale bez nacisku 
na to, o jakiej porze dnia obowiązki powinny być realizowane� 
Niezależnie od tego, czy w ogłoszeniu podajemy wysokość 
wynagrodzenia, czy nie – dla kandydata szczególnie ważne są 
projekty i zadania, przy których będzie pracować� Nie tyle sama 
firma i jej marka są kluczowe, co oferowane możliwości rozwoju� 
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szukasz najlepszych kandydatów z branży IT?
rekrutuj profesjonalistów na the:protocol 

wyznaczamy nową jakość ofert pracy IT

co wyróżnia the:protocol spośród serwisów IT?

// stałe wsparcie opiekuna projektu

// silna promocja do kandydatów IT

// monitoring efektów rekrutacji

// przestrzeń do dialogu z kandydatami

rekrutuj we właściwym miejscu i dodaj ofertę do zasobów



Rekrutacje w tym sektorze rzeczywiście nie należą do łatwych, 
a konkurencja jest coraz większa – według raportu Pracuj.pl „Rynek 
Pracy Specjalistów 2021” w zeszłym roku pojawiło się o 34% więcej 
ofert związanych z kompetencjami cyfrowymi, a IT zaliczyło awans na 
drugie miejsce wśród najbardziej popularnych specjalizacji. Potraktuj 
to jako wyzwanie na swojej zawodowej ścieżce i pamiętaj, że im lepiej 
poznasz specyfikę i zasady gry w tej branży, tym większe są Twoje 
szanse na sukces w rekrutacji.

KLUCZOWE INFORMACJE DLA TWOJEGO 
KANDYDATA I KANDYDATKI
Przede wszystkim musisz wiedzieć, że ogłoszenie o pracy dla osób 
z branży IT różni się od standardowego szablonu, jaki powszechnie 
używany jest obecnie przez rekruterów w Polsce. Ten konkretny 
sektor – z racji dużego niedoboru pracowników i co za tym idzie ich 
wysokich wymagań – poniekąd zmusił pracodawców do gry według 
nieco innych zasad. 
Serwis theprotocol.it prowadzi cykliczne rozmowy z swoimi użytkow-
nikami – czyli kandydatami i kandydatkami z tej branży – w trakcie 
których pyta o ich oczekiwania i praktyki w zakresie szukania pracy. 
Na tej podstawie udało się określić trzy elementy ogłoszenia, które są 
kluczowe dla tej grupy specjalistów:

TRANSPARENTNE ZAROBKI JUŻ NA ETAPIE OGŁOSZENIA

Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z rekrutacją w IT, to spieszymy 
wyjaśnić, że podawanie oferowanego na danym stanowisku wynagro-
dzenia jest w tej branży standardem. Kandydaci i kandydatki – zwłaszcza 
seniorzy z dużym doświadczeniem – bardzo często rezygnują z apli-
kowania, jeśli nie mają wiedzy, czy poziom zarobków im odpowiada. 
Trzeba to zrozumieć – nie chcą tracić swojego czasu na udział 
w procesie, wypełnianie formularzy, rozmowy z przedstawicielami 
firmy czy rozwiązywanie zadań rekrutacyjnych, gdy istnieje ryzyko, 
że na końcu okaże się, że budżet stanowiskowy jest o kilka tysięcy 
złotych niższy niż ich oczekiwania. A przecież wysokość wynagrodzenia 
jest najczęstszym powodem, dla którego ludzie zmieniają pracę, więc 
trudno liczyć, że ten aspekt nie będzie ważny.
Pamiętaj, że ujawnienie wynagrodzenia działa na korzyść obu stron 
– już na starcie Twoja organizacja pokazuje się jako firma transparentna 
i stawiająca na uczciwą i partnerską relację z kandydatami do pracy. 
Co więcej, w ten sposób oszczędzasz czas, 
bo odsiewasz osoby, które tak czy owak 
finalnie nie zdecydowałyby się na podjęcie 

Moja pierwsza  
rekrutacja w IT
Rekrutujesz nie od wczoraj, ale przed Tobą pierwszy proces rekrutacyjny 
w branży IT? Dotarły do Ciebie historie o walce o talenty oraz wyjątkowo trudnej 
współpracy z programistami i martwisz się, jak to będzie?  
Doskonale rozumiemy Twoje obawy! 
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współpracy. Część rekruterów uważa, że to utrudni im proces negocja-
cji ostatecznej kwoty i uniemożliwi zatrudnienie kandydata za mniejsze 
pieniądze – zupełnie niepotrzebnie, bo jest dokładnie odwrotnie. 

Jawność wynagrodzenia ułatwia obu stronom sprawne 
dogadanie się, a jeśli obawiasz się „przepłacenia” (np. gdy 
poziom kompetencji kandydata lub kandydatki jest niższy niż 
początkowe założenia), to po prostu zdecyduj się na nieco 
szersze widełki. 

TRYB PRACY

Pandemia zmieniła nasze podejście do pracy zdalnej. Co ciekawe, jesz-
cze przed marcem 2020 taki styl pracy w IT był relatywnie częsty, a teraz 
jest już po prostu oczywisty. Z danych zbieranych przez jobboardy 
jasno wynika, że większość programistów i programistek jest zainte-
resowana wyłącznie ofertami z pracą zdalną lub hybrydową. Napisz 
zatem w ogłoszeniu, czy Twoja organizacja umożliwia świadczenie pra-
cy w systemie home office w pełnym wymiarze czasu lub ewentualnie 
w określoną liczbę dni w tygodniu lub miesiącu (model hybrydowy).

LOKALIZACJA

Home office nie jest dla każdego, a co więcej każdy zdaje sobie spra-
wę, że nie wiadomo co przyniesie przyszłość i być może z biegiem 
czasu firmy będą wymagały od swoich zespołów powrotu do biur. 
Dlatego lokalizacja nadal odgrywa dużą rolę. Jasno określ w ofercie 
pracy, gdzie mieści się siedziba firmy lub jej oddziały, by Twoja grupa 
docelowa nie miała wątpliwości w tym zakresie.
Szczegółowe porady na temat tego, jak stworzyć skuteczną ofertę 
pracy dla programistów i programistek, znajdziesz w poprzednim 
artykule w tym rozdziale.

TEAM LEADER PRAWDĘ CI POWIE
Każdy HR-owiec przygotowujący się do pierwszej 
rekrutacji w IT ma pełne prawo nie orientować się w tzw. 
stacku technologicznym czyli językach programowania, 

używanych technologiach, frameworkach, bazach 
danych czy systemach kontroli wersji. Nie zmienia 

to jednak faktu, że Twój odbiorca oczekuje 
w ogłoszeniu konkretnych i merytorycznych 

informacji na temat technologii używanych 
na danym stanowisku. W tej branży 
podawanie szczegółowych danych w tym 
zakresie jest konieczne.

Spokojnie! Twoim przewodnikiem po nowym 
dla Ciebie świecie pełnym skrótów i nic Ci nie 

mówiących narzędzi będzie kierownik działu IT 
lub inna osoba, która zleca rekrutację albo będzie 

pełniła rolę przełożonego poszukiwanego pracownika 
– np. team leader lub product owner. On lub ona pomoże Ci dokładnie 
sprecyzować, kogo właściwie poszukujesz i udzieli Ci trafnych wskazó-
wek co do profilu kandydata. Poproś go o pomoc w ramach:
• zdefiniowania opisu stanowiska,
• ustalenia wymagań względem kandydata,
• stworzenia listy używanych w firmie technologii,
• przygotowania opisu projektu lub projektów, nad którymi pracuje 

zespół (to ważny element, nie pomijaj go),
• nakreślenia krótkiej charakterystyki zespołu, która pokazuje jego li-

czebność i seniority level (element niekonieczny, ale mile widziany).

PODCHODŹ DO REKRUTACJI #NASERIO
Specjaliści i specjalistki z branży IT wysoko się cenią, a rekrutacje 
w tym sektorze należą do jednych z najtrudniejszych. Trudno się 
temu dziwić – rynek pracy od lat boryka się z deficytem tego typu 
kompetencji. Jeśli nie zawrzesz oczekiwanych informacji już na etapie 

ogłoszenia i nie pokażesz w atrakcyjny sposób, dlaczego warto praco-
wać w Twojej firmie, to nie dziw się, ze Twoja oferta ma bardzo niską 
liczbę odsłon. Rozbudowane formularze aplikacyjne, 4-stopniowy 
proces rekrutacji lub tygodniowy czas na feedback dla kandydata? 
W IT to się nie uda.
Równie ważna jest Twoja postawa względem grupy docelowej. 
Staraj się wychodzić naprzeciw potrzebom kandydatów i kandydatek 
– a nawet je uprzedzać. Lepiej napisać w ogłoszeniu za dużo niż za 
mało. Bądź dostępny do kontaktu w sprawie ewentualnych pytań. 
Buduj partnerskie relacje, których podstawą jest szacunek dla czasu 
i zaangażowania drugiej strony. Twórz komunikację opartą na transpa-
rentności bez wyświechtanych frazesów. 

Nie możemy co prawda obiecać, że spełnienie wszystkich 
wymogów rekrutacji #naserio zaowocuje licznymi aplika-
cjami, ale gwarantujemy, że ich zignorowanie – zwłaszcza 
w tak wymagającej branży – prędzej czy później obróci się 
przeciwko Tobie.

GDZIE JESZCZE SZUKAĆ WIEDZY?
Czujesz, że potrzebujesz większej dawki wiedzy i inspiracji, która po-
może Ci sprawnie poruszać się po świecie rekrutacji w IT? Polecamy 
Ci obejrzenie webinaru w Akademii Inspiracji pt. „Dlaczego Twoje 
ogłoszenie nie działa? 7 sposobów na napisanie skutecznego ogło-
szenia o pracę w IT” (znajdziesz go na kanale Youtube Pracuj.pl dla 
pracodawców).
Pamiętaj również, że możesz liczyć na wsparcie zaangażowanych  
w temat firm, z którymi współpracujesz. Przykładowo – opiekun  
w the:protocol wyjaśni Twoje wątpliwości, doradzi jak napisać ofertę 
pracy i przekaże Ci bezpośredni feedback na temat przygotowanej 
przez Ciebie treści, jeśli tego potrzebujesz. Warto korzystać z takiej 
pomocy, ponieważ dzięki temu zyskujesz dostęp do wiedzy i doświad-
czeń osób specjalizujących się właśnie w branży IT, które najlepiej 
wiedzą, co działa i czego oczekują kandydaci i kandydatki zaintereso-
wane ofertami pracy dla developerów, testerów, twórców aplikacji czy 
specjalistów w zakresie oprogramowania lub helpdesku. Powodzenia! 

OKIEM EKSPERTKI: 
Magdalena Auguścik
Team Leader – SAP/Software Development 360 Recruitment 
w Awareson
Rekrutacją w IT zajmuję się od siedmiu lat� Na początku najwięk-
szą trudność sprawiały mi dwie rzeczy: godzenie się z porażką 
oraz strach przed rozmowami na tematy techniczne� To pierwsze 
dotyczy każdego rekrutera, ale w IT jest szczególnie dotkliwe 
– zwłaszcza na obecnym rynku� Kandydaci z IT dostają po kilka-
-kilkanaście ofert pracy, konkurencja jest więc ogromna, a praw-
dopodobieństwo porażki wyższe niż w innych specjalizacjach� 
Trzeba przejść nad tym do porządku dziennego, nie odbierać 
tego personalnie� Nauczenie się tego zajęło mi wiele lat�
Druga trudność to rozmowny techniczne� Zaczynając pracę 
w rekrutacji IT bałam się, że ośmieszę się przed kandydatem� 
Brakowało mi wiedzy technicznej i pewności siebie� Podczas 
pierwszej takiej rozmowy przyznałam, że nie specjalizuję się tej 
technologii i poprosiłam kandydata, żeby wyjaśnił mi kwestie 
niezrozumiałe dla mnie� Zauważyłam, że możliwość wyjaśniania 
mi tych zagadnień dała mu satysfakcję� Tak było w kolejnych 
podobnych sytuacjach - kandydaci zawsze bardzo dobrze 
reagowali na moje pytania i chęć lepszego rozumienia danej 
kwestii� To w ten sposób najwięcej nauczyłam się o technologii�
Jeśli miałabym coś doradzić osobie, która dopiero zaczyna pracę 
w rekrutacji IT, byłaby to wyrozumiałość dla siebie, dla swoich 
braków i niedociągnięć� Wiedza techniczna przyjdzie z czasem� 
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Warto również porozmawiać z zatrudnionymi na 
analogicznych lub podobnych stanowiskach 

pracownikami – spróbować poznać ich 
mindset, wartości i styl życia. Musisz 

jednak brać poprawkę na specyfikę 
tej grupy. Statystyczny handlowiec 
czy specjalista ds. obsługi klienta 
najprawdopodobniej będzie 
znacznie bardziej otwarty w tego 
typu rozmowach – programiści są 

zwykle bardziej skryci i mogą nie 
czuć się swobodnie podczas takiego 

„odpytywania”. Ich reakcją mogą być 
mocno powierzchowne odpowiedzi albo 

też duża dawka ironii. 

NIEOCZYWISTE  
PYTANIA SZANSĄ 
NA ODKRYWCZE WNIOSKI

Wiek, miejsce zamieszkania, zaintereso-
wania czy wykształcenie to z pewnością 

znane Ci klasyczne składowe persony (ich 
pełną listę, a także m. in. pięć etapów procesu 

tworzenia persony znajdziesz w ebooku eRecruitera 
„Persona kandydata w rekrutacji”). Kiedy jednak zgromadzisz już 

Po persony coraz chętniej sięgają zespoły szukające specjalistów, 
o których najtrudniej na rynku pracy – jak choćby w branży IT. 
Persona w modelowy sposób reprezentuje przedstawiciela grupy 
docelowej konkretnego procesu rekrutacyjnego i jeśli jest dobrze 
zmapowana, to pozwala szybciej i taniej dotrzeć do idealnych kandy-
datów ze skrojonymi pod nich komunikatami. A to samo w sobie jest 
jak znalezienie igły w rekrutacyjnym stogu siana.
Punktem wyjścia przy tworzeniu wyobrażenia o modelowym kandy-
dacie jest zgromadzenie zespołu projektowego, którego główną cechą 
będzie różnorodność. Przy stole siedzi trzech rekruterów? To się nie 
uda. Zaproś do rozmowy osoby, które wniosą odmienne od Twoich 
doświadczenia i zupełnie inne spojrzenie na grupę docelową. Może to 
być manager zatrudniający, reprezentant docelowego teamu, ale też 
specjalista ds. sprzedaży czy stażysta o backgroundzie technicznym.
Każdy uczestnik procesu mapowania persony kandydata dzieli się 
swoimi wyobrażeniami i doświadczeniami. Im większe i bardziej 
różnorodne grono – tym większa szansa na uniknięcie stereotypów. 
Bardzo przydatny może się okazać wkład specjalisty w zakresie SEO, 
który wniesie dane związane z wyszukiwaniem ofert pracy danego 
typu – np. frazy, które najczęściej wpisują Twoi kandydaci, ale także 
informacje o użytkownikach Twojej zakładki Kariery czy zachowania 
w Internecie interesującej Cię grupy docelowej.
Kolejne źródła wiedzy to Twój system ATS 
oraz – nieco szerzej – aktualne badania 
branżowe i analizy poświęcone 
grupie zawodowej, np. developerom 
z doświadczeniem mniejszym niż 
5 lat. Bardzo wysokiej jakości in-
sighty pochodzą oczywiście od 
samych kandydatów. Możesz 
je pozyskać w ramach 
ankiet CX lub wywiadów 
bezpośrednich. Kopalnią 
wiedzy będą też strony 
i grupy poświęcone np. te-
sterom czy wdrożeniowcom. 
Czy wiesz, że według raportu 
„Developer Survey Results 2021” 
blisko 60% przedstawicieli branży 
IT czerpie swoją wiedzę ze źródeł 
online takich jak blogi czy wideo, 
a 30% z forów internetowych? 
Szukaj tych stron, rób screeny 
ciekawych wymian zdań, zapisuj 
reprezentatywne cytaty.

Ratunek przy najcięższych rekrutacjach, 

czyli persony w IT
Pojęcie person przywędrowało do HR z marketingu, gdzie od wielu dekad 
z powodzeniem pomaga w identyfikowaniu klientów i optymalizowaniu strategii 
sprzedażowych. W Polsce jeszcze stosunkowo niewiele organizacji czuje się pewnie 
w używaniu tej metody przy wsparciu rekrutacji, ale ten trend powoli się zmienia. 

Punktem wyjścia przy tworzeniu wyobrażenia 
o modelowym kandydacie jest zgromadzenie 
zespołu projektowego, którego główną cechą 
będzie różnorodność. Przy stole siedzi trzech 
rekruterów? To się nie uda. Zaproś do rozmowy 
osoby, które wniosą odmienne od Twoich 
doświadczenia i zupełnie inne spojrzenie 
na grupę docelową. Może to być manager 
zatrudniający, reprezentant docelowego 
teamu, ale też specjalista ds. sprzedaży 
czy stażysta o backgroundzie technicznym.
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podstawowe informacje, spróbuj jeszcze lepiej wczuć się w Twojego 
kandydata poprzez zadanie nieszablonowych pytań, np.:
• Co go lub ją śmieszy?
• Jakim aspektem pracy mógłby się pochwalić, np. kolegom?
• Co może być zaletą nowej pracy dla rodziny kandydata (np. żony/

męża)?
• W jaki sposób najchętniej porozumiewa się z współpracownikami/

znajomymi spoza pracy?
• Jak wygląda jego/jej typowy dzień pracy?
• Co w Twojej firmie może mu/jej się nie spodobać lub nawet 

denerwować?

CO MOŻE PÓJŚĆ NIE TAK?
Dobrze zmapowana persona kandydata pozwoli Ci le-
piej zaprojektować proces rekrutacji, który zwiększy 
jej efektywność. Na drodze do tego celu może Ci 
jednak stanąć kilka relatywnie często popełnia-
nych błędów. Bądź mądry przed szkodą i unikaj 
przede wszystkim stereotypów i szufladkowego 
myślenia. Programista Javy to cichy okularnik we 
flanelowej koszuli słuchający Nirvany? Tak, ale 
coraz częściej to też jego znacznie młodszy ko-
lega, który regularnie odwiedza barbera i intere-
suje się inwestowaniem na giełdzie. Nie opieraj 
swoich wyobrażeń tylko na osobach, które 
znasz bezpośrednio – popytaj znajomych, 
bacznie przyglądaj się kandydatom i wejdź 
w ich środowisko np. w Internecie. Szukając 
cech dystynktywnych, zastanów się również z ze-
społem, kogo NIE chcecie zatrudnić. Omówienie 
takiej kategorii kandydatów zaoszczędzi Ci 
wiele czasu, który w innym przypadku 
stracisz na rozmowy z aplikantami, 
jakich finalnie tak czy owak nie zaprosisz 
do współpracy.
Uważaj również, by podczas tworzenia opisu 
persony, nie skupiać się wyłącznie na aspektach 
związanych z pracą i życiem zawodowym. Pamiętaj 
też o zaprzeczeniach, które mogą wnieść do Twojego portretu równie 
dużo jak zdania twierdzące. Czego nie można powiedzieć o Twoim 
kandydacie? Jakie postawy odrzuca? Czego nie lubi i nie praktykuje? 
Dzięki takiej perspektywie łatwiej będzie odróżnić poszukiwaną 
osobę na tle odbiorców podobnych ofert rekrutacji (np. różniących 
się stackiem technologicznym lub seniority levelem).
Bądź też ostrożny, bazując na personach stworzonych dla podobnych 
– czy nawet tych samych – stanowisk w przeszłości, zwłaszcza teraz, 
gdy pandemia wywróciła do góry nogami tryb pracy, sposób spędza-
nia wolnego czasu i wiele innych aspektów naszego życia.

PO CO TO WSZYSTKO?
Odnosisz wrażenie, że stworzenie wiarygodnej persony idealnego 
kandydata to mnóstwo roboty? Masz rację, ale i tak warto. Celem 
całego procesu jest pogłębione zastanowienie się, kogo właściwie 
szukasz, bo tylko rzetelne odrobienie tego zadania domowego 
pozwoli Ci na efektywne znalezienie dobrze dopasowanych pra-
cowników. 
Właściwie stworzony opis persony wykorzystasz przy personali-
zacji tekstu ogłoszenia, dopasowaniu etapów rekrutacji, a także 
optymalizacji zakładki Kariery i innych komunikatów składających się 
na candidate experience. Z efektów pracy zespołu wyciągniesz też 
konkretne wnioski, które pozwolą Ci lepiej dobrać kanały komunikacji 
z potencjalnymi kandydatami – będziesz wiedzieć, gdzie ich szukać 
i oszczędzisz budżet reklamowy rezygnując z miejsc, gdzie Twoja 
persona nigdy by nie zajrzała. Dowiesz się też dzięki personie, kogo 
NIE szukasz, dzięki czemu skupisz się tylko na osobach dobrze dopa-
sowanych do potrzeb firmy i jej kultury organizacyjnej.

Poza tym dzięki stworzonemu opisowi możesz już na starcie 
urealnić założenia rekrutacji, wprowadzić potrzebne zmiany 
w ofercie (np. benefitach), a następnie bardziej precyzyj-
nie, wręcz snajpersko zaplanować cały proces rekru-
tacji. Będzie on też pomocny przy projektowaniu 
kampanii EB. Jeśli jeszcze się wahasz, to pomyśl, 
ile zaoszczędzisz rezygnując z usług headhun-
terów, gdy aplikacje nie spływają, a pracownik 
jest potrzebny nawet nie na wczoraj, a na 
miesiąc temu. A wszyscy wiemy, że stawki 
łowców głów w branży IT, potrafią przy-
prawić o mocny ból głowy. 

OKIEM EKSPERTKI: 
Ewelina Amanowicz 

Talent Acquisition and Employer 
Branding Senior Specialist, Grupa Pracuj
Dobór persony i przygotowanie jej opisu 
może mieć duży wpływ na przebieg 
całego procesu rekrutacji� Dzięki perso-
nom możemy ustalić styl komunikacji 

z kandydatami, oferowane benefity, sposób przygotowania 
ogłoszenia czy etapy rekrutacji� Przygotowane persony mogą 
być przydatne nie tylko na etapie procesu rekrutacji ale też w mo-
mencie tworzenia podstaw strategii employer brandingowej� 
Coraz większy nacisk przy tworzeniu person jest stawiany na 
ich potrzeby i oczekiwania, które mogą być takie same u wielu 
kandydatów, niezależnie od wieku czy miejsca zamieszkania� 
Dlatego ważne jest zebranie informacji o naszych potencjalnych 
kandydatach i odpowiedzenie przy tym na pytanie – w jaki 
sposób my możemy spełnić ich oczekiwania na stanowisku, 
na które rekrutujemy, a następnie te informacje uwydatniać nie 
tylko w procesie rekrutacji, ale też w komunikacji z kandydatami 
np� w social mediach� Stosujemy taką metodę, aby jeszcze przed 
uruchomieniem rekrutacji zdobyć zainteresowanie u naszych 
potencjalnych, przyszłych pracowników� 
Przygotowane persony powinny na co dzień służyć jako 
odniesienie do naszych działań związanych z przyciąganiem 
kandydatów do firmy, a nie zostać jedynie oczekiwaniami 
spisanymi na papierze� Dobrym ćwiczeniem na wykorzystanie 
przygotowanej persony jest stworzenie ogłoszenia na konkretne 
stanowisko z uwzględnieniem oczekiwań, potrzeb i stylu komu-
nikacji kandydatów, których chcemy pozyskać� Szczególnie przy 
rekrutacjach na stanowiska techniczne, branie pod uwagę kon-
tekstu w jakim jest nasz potencjalny kandydat, może nas ustrzec 
przed popełnieniem błędów takich jak np� pomijanie informacji 
dot� stanowiska i zespołu, które będą istotne z punktu widzenia 
kandydata czy podkreślanie benefitów, które ostatecznie nie są 
tym, co zachęci kandydata do udziału w rekrutacji� 
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Utrzymanie talentów w organizacji zawsze jest wyzwaniem, jednak 
obecnie firmom powinno zależeć na tym bardziej niż kiedykolwiek 
wcześniej.

SZEF I SPÓŁKA  
– CZYLI CZYNNIKI WEWNĘTRZNE
Katalog związanych z aktualnym pracodawcą motywów skłaniają-
cych pracowników do rozejrzenia się za nową pracą jest wszystkim 
HR-owcom dobrze znany. Do najczęstszych powodów należą m. in. 
niezadowolenie z wysokości zarobków, rozczarowanie kulturą organi-
zacyjną, problemy z przełożonym, zła atmosfera w zespole i brak moż-
liwości rozwoju pracownika. Od czasu wybuchu pandemii dodatkowo 
bardzo istotny stał się tryb świadczenia pracy i większość specjalistów 
oczekuje opcji home office lub przynajmniej formy hybrydowej.
Trzeba pamiętać jednak, że branża IT ma swoją specyfikę i również 
paleta powodów do szukania nowego pracodawcy wygląda tutaj 
nieco inaczej.
Dla tej konkretnej grupy duże znaczenie ma aspekt technologiczny 
i możliwość rozwijania swoich umiejętności. Konieczność pracy 
w przestarzałych technologiach, nierozwojowy produkt, liczne 
zmiany priorytetów czy trudny albo przeciwnie – wyjątkowo nudny 
– projekt – to częste motywy, dla których pracownicy branży IT 
stwierdzają, że czas coś zmienić. Stworzone z myślą o nich job boardy 
wychodzą naprzeciw takim potrzebom. Na przykład na the:protocol 
pracodawcy są zachęcani do zamieszczania rozbudowanych infor-
macji o technologiach i stanowisku, dzięki czemu kandydaci mogą 
wyszukiwać oferty po kluczowych dla siebie informacjach np. po 
projekcie lub konkretnych językach programowania – a to wszystko 
na jednym widoku i w opcji trybu dark mode.
Zdarza się również, że problemem są niskie kompetencje zespołu 
(„nie mam tutaj od kogo się uczyć”) albo częste rotacje w teamie, 
które powodują brak stabilizacji i konieczność przejmowania obo-
wiązków po ex-kolegach czy koleżankach – często spoza swojego 
obszaru kompetencji i zainteresowań. Według raportu Gallupa, któ-
ry analizował zjawisko wielkiej rezygnacji, zaangażowany pracownik, 
który jest zadowolony ze swoich relacji z teamem i przełożonym, 
nie skusi się na konkurencyjne oferty, chyba że nowy pracodawca 

Dlaczego programista  
zmienia pracę?
W okresie Great Resignation wszyscy pracodawcy zmagają się z ryzykiem 
zwiększonej fluktuacji. Co więcej, przygotowana kilka miesięcy temu 
przez Visier analiza „Stop the Exit” dowodzi, że jedną z dwóch branż 
z najwyższym współczynnikiem wzrostu retencji pracowników jest właśnie IT. 
Jednocześnie rekrutacje i zapełnienie wakatów wśród tej grupy zawodowej należą 
do najtrudniejszych i najbardziej czasochłonnych. Może zatem w zgodzie ze starą 
prawdą – lepiej zapobiegać niż leczyć?

zaproponuje mu wzrost zarobków na poziomie powyżej 20%.
Warto również wspomnieć o wadze modelu zatrudnienia. Programiści 
i programistki dobrze zarabiają i na ich poziomie wynagrodzeń często 
o wiele bardziej opłaca się współpraca w oparciu o kontrakt B2B. Jeśli 
pracodawca nie jest w tym zakresie elastyczny, to może łatwo stracić 
swoje cenne talenty.

A CO NA TO RODZINA?
Każdy rekruter doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak wielki wpływ 
na podjęcie decyzji o przyjęciu oferty ma wpływ rodzina kandydata 
lub kandydatki. Najczęstszym powodem niezadowolenia rodziny jest 
duże obciążenie bliskiej osoby – jeśli programista czy programistka 
notorycznie „siedzi po godzinach”, a do tego zagląda w maile po 
pracy i sprawia wrażenie osoby zestresowanej i zmęczonej, to reakcja 
bliskich jest tylko kwestią czasu. Wtedy pojawia się presja zmiany pra-
cy na taką, która zapewni więcej czasu dla rodziny. Problemem może 
być też odległa lokalizacja biura przy konieczności pracy na miejscu, 
co wymusza długie dojazdy albo sam fakt braku opcji pełnego home 
office. Współmałżonkowi może też zależeć na lepszych benefitach 
związanych z rodziną (np. opiece zdrowotnej również dla bliskich lub 
dodatkowemu ubezpieczeniu), choć takie aspekty o wiele rzadziej 
mają kluczowe znaczenie.

Warto również wspomnieć o wadze  
modelu zatrudnienia. Programiści 
i programistki dobrze zarabiają  
i na ich poziomie wynagrodzeń często  
o wiele bardziej opłaca się współpraca  
w oparciu o kontrakt B2B. Jeśli  
pracodawca nie jest w tym zakresie 
elastyczny, to może łatwo stracić swoje 
cenne talenty.
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Innym powodem do podjęcia decyzji o zmianie jest otrzymanie od-
powiedniej oferty pracy. Programistom i programistkom nie brakuje 
propozycji od rekrutujących, więc musi to być wyjątkowo dobra 
oferta, która idealnie wpisze się w oczekiwania i potrzeby danej 
osoby. Nie jest to łatwe. Specjaliści i specjalistki branży IT świetnie 
zdają sobie bowiem sprawę, że na etapie rekrutacji nie sposób 
sprawdzić i poznać wszystkich aspektów stanowiska i pracodawcy, 
które w późniejszej pracy na co dzień odgrywają dużą rolę. W tym 
środowisku powszechnie wiadomo, że nawet w ramach jednej 
organizacji (przy większych firmach) można trafić do świetnego 
teamu i współtworzyć pasjonujący produkt, ale jeśli ma się pecha, 
to kandydat czy kandydatka wyląduje w źle prowadzonym zespole, 
który utknął w starych technologiach i zmaga się z ogromną rotacją.
Dlatego właśnie w branży IT wyjątkowo ceni się polecenia od zna-
jomych. Jeśli kolega albo koleżanka pracuje już w danym projekcie, 
to jest wiarygodnym źródłem informacji, któremu można zaufać 
– to bardzo często przechyla szalę na korzyść nowego pracodawcy 

i potwierdza znaną pracownikom i pracowniczkom HR zasadę, że 
talenty przyciągają inne talenty.
Czemu jeszcze szuka się nowego zatrudnienia w IT? Część am-
bitnych osób poprzez dbanie o swoją karierę rozumie potrzebę 
zmiany pracy co kilka lat – najczęściej od 2 do 4. Tym samym, 

nawet jeśli na obecnie zajmowanym stanowisku nie mogą na nic 
narzekać, to będą przychylnym okiem patrzeć na spływające propo-
zycje z rynku, bo boją się utknięcia w jednym miejscu na długi okres. 
Taką perspektywę częściej można zaobserwować u osób poniżej 35 
roku życia.
Na koniec, w ramach pocieszenia, warto dodać, że choć lista powo-
dów do zmiany pracy w IT jest długa i stanowi dla pracodawców duże 
wyzwanie, to wśród specjalistów z tej grupy w zasadzie tylko margi-
nalnie pojawiają się przypadki przebranżowienia się. Wyjaśnieniem są 
tutaj lepsze niż w innych branżach zarobki i warunki pracy, nic zatem 
dziwnego, że gdy ktoś do IT wejdzie, to mała szansa, że kiedykolwiek 
zdecyduje się na wyjście z tego sektora. 

Czemu jeszcze szuka się nowego zatrudnienia 
w IT? Część ambitnych osób poprzez 
dbanie o swoją karierę rozumie potrzebę 
zmiany pracy co kilka lat – najczęściej od 
2 do 4. Tym samym, nawet jeśli na obecnie 
zajmowanym stanowisku nie mogą na nic 
narzekać, to będą przychylnym okiem patrzeć 
na spływające propozycje z rynku, bo boją 
się utknięcia w jednym miejscu na długi 
okres. Taką perspektywę częściej można 
zaobserwować u osób poniżej 35 roku życia.

KOMENTUJE: 
Michalina Chmielewska, 
Senior People & Culture Specialist w Mirumee Software
„Przez ostatnich kilka miesięcy jeszcze wyraźniej niż wcześniej da 
się zauważyć nieustający wyścig warunków ofert pracy – wyna-
grodzeń, benefitów i ciekawych projektów� Każda firma ma pew-
ne bogate minimum, a działy HR starają się o najwyższą jakość 
employee experience� Statystyki pokazują jednak, że programiści 
nie wiążą się z pracodawcą długoterminowo�
Z moich obserwacji i przeprowadzonych kilkudziesięciu rozmów 
w Mirumee w ciągu ostatniego pół roku wynika, że poza oczywi-
stą kwestią finansową (która wciąż jest najczęstszym powodem 
zmiany, szczególnie w dobie otwierania się filii zagranicznych 
firm), równie ważny staje się aspekt culture – chęć zmiany 
otoczenia na bardziej otwarte, gdzie programista ma wpływ na 
używane rozwiązania i stack technologiczny w projekcie, jego 
zdanie się liczy, spełniane są obietnice i widać perspektywę roz-
woju� Co ważne, nie wystarczy sam fakt, że w przyszłości będzie 
zwiększać się seniority – potrzebne są zaplanowane konkretne 
kroki, aby do takiego awansu doszło� Zachęca też środowisko 
mniejszych software house’ów i firm produktowych, gdzie 
znaczenie ma transparentność i szczerość w działaniu, dzielenie 
się planami biznesowymi i konsultowanie ich z zespołem, a 
nie dyrektywność tych działań, jak ma to miejsce w większych 
organizacjach i korporacjach� Kandydaci poszukują też miejsc 
o niskiej rotacji, zarówno personelu, jak i projektów – chcą mieć 
pewność, że skład zespołu będzie w miarę możliwości stabilny, 
a nie zmieniał się co kilka miesięcy, ponieważ to uniemożliwi im 
zbudowanie relacji”� 

RYNEK PRACY KUSI  
– CZYLI CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE
Powiedzmy to sobie otwarcie – ta grupa zawodowa zmienia pracę, 
bo może. W 2021 roku 22% wszystkich opublikowanych na Pracuj. pl 
ofert skierowanych było właśnie do branży IT (raport „Rynek Pracy 
Specjalistów 2021”). Niedobór na rynku doświadczonych develope-
rów, analityczek czy testerów i testerek jest tak znaczący, że de facto 
każdy mid i senior – niezależnie od preferowanych technologii czy 
stażu – bez większego problemu znajdzie nową posadę. I dodajmy, 
że w dobie pracy zdalnej dotyczy to developera, który mieszka 
w Warszawie, Koszalinie czy nawet w środku Bieszczad. W efekcie, 
od podjęcia decyzji o zmianie pracy do otrzymania konkretnych ofert 
może minąć nawet zaledwie kilka dni, a tym samym maleje szansa, 
że kandydat w międzyczasie się rozmyśli i zostanie w dotychczasowej 
organizacji.
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Employer branding – realizowany obficie w ostatnich latach poprzez 
różnorodne kampanie i kreatywne pomysły marketingowe – w dobie 
pandemii został wystawiony na próbę. Niepotrzebne stały się hasła 
reklamowe, kuszące obietnice i wizje wspaniałych miejsc pracy. Bo to, 
czy marka jest autentyczna, a jej deklaracje wiarygodne i spójne, 
wychodziło w przysłowiowym „praniu”. Wiele organizacji musiało się 
zmierzyć z sytuacjami kryzysowymi i przemodelować swoje strategie. 
Zwolnienia, cięcia płac, zmiany w koszykach świadczeń, nowe warunki 
pracy, reorganizacja, roszady na stanowiskach – to, w jaki sposób 
pracodawca komunikował tego typu informacje, jak postępowali me-
nedżerowie i jak realizowane były poszczególne procesy – w dużym 
stopniu samoistnie „pracowało” na wizerunek marki. 
Czy w ferworze finansowej walki o przetrwanie i utrzymanie rynkowej 
pozycji zadbano o pracownika i jego potrzeby? Na to pytanie najlepiej 
potrafią odpowiedzieć ci, których to bezpośrednio dotyczyło, czyli 
zatrudnieni i współpracownicy. To oni dzielą się swoimi odczuciami 
na temat tego, co się działo w firmie przez ostatnie dwa lata. I to 
oni – niosąc ze sobą bagaż różnych doświadczeń – na tej podstawie 
dokonują dalszych decyzji zawodowych. A zatem o marce najlepiej 
świadczą wydarzenia i postawy nie tylko w okresie hossy, ale też 
– a może przede wszystkim – w czasie kryzysu. Dzisiaj – gdy tzw. 
nowa normalność jest już oswojona – pracodawcy zbierają plony 
z podejmowanych wówczas działań, bądź też płacą gorzki rachunek 
za oblany egzamin z wiarygodności marki. 

MARKA, KTÓRA ROZWIEWA NIEPOKOJE
Tak, jak pracownicy i kandydaci dokonali przewartościowania 
swoich potrzeb i motywatorów, tak pracodawcy powinni się teraz 
zastanowić, jaką markę chcą nadal tworzyć i jak chcą być postrze-

Znaczenie  
marki pracodawcy  
w hybrydowym świecie
Marka osobista jest tym, co ludzie o tobie mówią, gdy wychodzisz z pokoju – ta opinia 
Jeffa Bezosa doskonale opisuje również sposób postrzegania marki firmy jako 
pracodawcy. Funkcjonowanie organizacji przez ostatnie kilkanaście miesięcy 
udowodniło – chyba jak nigdy wcześniej – że za każdym działaniem, sukcesem 
i wynikiem stoją ludzie. Dlatego niezależnie od tego, czy pracownicy wykonują 
swoje obowiązki w zakładzie pracy, czy w ramach home office, to właśnie oni budują 
na zewnątrz wizerunek marki. Aby wyjść z nowym przekazem EB-owym do kandydatów, 
najpierw warto zadbać o to, co w środku organizacji. Co o niej mówią i myślą ludzie, 
gdy wychodzą z pracy (a raczej odchodzą od komputera)? 

gani? I przede wszystkim – czy te chęci pokrywają się z faktycznym 
stanem, czy mogą realnie odpowiedzieć na potrzeby grupy 
docelowej? W niepewnych czasach wzrosło znaczenie stabilności 
i poczucia bezpieczeństwa – właśnie tego szukają pracownicy 
i kandydaci. Podczas procesów rekrutacyjnych potrzebują wiedzieć, 
że mają do czynienia z odpowiedzialnym pracodawcą, trzymającym 
się ustaleń, dbającym o swoich ludzi. Jak pokazuje 6. edycja raportu 
eRecruiter „Candidate Experience w Polsce”, dla kandydatów wciąż 
kluczowe w zakresie candidate experience są szczere i rzetelne 
przedstawianie warunków pracy, informowanie o wysokości wyna-
grodzenia w ogłoszeniu czy udzielanie feedbacku niezależnie od 
etapu rekrutacji. Niestety, wciąż też oczekiwania kandydatów często 
rozmijają się z postawą pracodawców, którzy nie przywiązują wagi 
do takich aspektów. Tymczasem to właśnie przejrzystość komunika-
cji, rzetelność i transparentność są dzisiaj kluczem do pozytywnego 
wizerunku organizacji. 

KILKA WAŻNYCH LEKCJI
Na jasnym, uczciwym i konkretnym przekazie zależy nie tylko oso-
bom, które rozważają propozycje zatrudnienia, ale też tym, które już 
w danej organizacji pracują. Gdy wybuchła pandemia pracownicy 
oczekiwali od pracodawców przede wszystkim działań edukujących 
(57%). Tak wynika z raportu MJCC „Marka pracodawcy w obliczu 
pandemii”. Wskazywane były także działania służące wsparciu emo-
cjonalnemu (55%) i komunikacyjne (45%). Na przestrzeni ostatnich 
dwóch lat oczekiwania te wcale nie odeszły do lamusa. Potrzeba 
bycia docenianym, wspieranym, informowanym i traktowanym jako 
partner dialogu cały czas jest żywa i właśnie o niej warto pamiętać, 
projektując strategie employer brandingowe. 
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Z dotychczasowych doświadczeń dobrze jest wyciągnąć lekcje na 
przyszłość. Oto kilka istotnych wniosków dla menedżerów i HR:

 y Szansę na utrzymanie i przyciągnięcie talentów mają autentyczne 
marki, których działania są spójne i w duchu wyzwanych wartości.

 y Marka to ludzie. Warto wzmacniać relacje i więzi wewnątrzfirmo-
we, angażować pracowników w działania, stwarzać przestrzeń 
do współpracy i wspólnych doświadczeń, choćby w przestrzeni 
online. 

 y Umiejętność przyznawania się do błędów i ich naprawiania 
procentuje w oczach pracowników. Jeśli widzą rysy na marce, nie 
tuszuj problemów. Nie zamykaj się, tylko podejmij dialog. Otwórz 
się na konstruktywny feedback. Pokaż, że kryzys stwarza też szanse 
i może być okazją do rozwoju. 

 y Bieżąca komunikacja, jasny przekaz – to coś, co sprawia, że pra-
cownicy czują się spokojniejsi – i z tym poczuciem idą dalej, na 
zewnątrz. 

 y Budując strategie employer brandingowe, warto zweryfikować 
obecne EVP i potrzeby oraz oczekiwania grupy docelowej – czy 
i na ile się zmieniły? Sięgnij do danych – przeprowadź badanie 
marki, dowiedz się, co pracownicy o niej sądzą np. w ramach entry 
interview, pulse check czy badania candidate experience. 

 y Employee i employer branding zależą w bardzo dużym stopniu od 
kompetencji i dojrzałości liderów. Jeśli na fali zmian nie zadbano 
w Twojej organizacji o kwestie związane z przywództwem, warto 
teraz wzmocnić ten obszar. Powiedzenie, że przychodzi się do 
firmy, a odchodzi od szefa, jest cały czas aktualne – a w obliczu 
trudnych sytuacji i wyzwań, gdy pracownicy potrzebują mądrego 

przywództwa i empatycznego 
traktowania, być może 

jeszcze bardziej nabiera 
na znaczeniu. 

 y Mając za sobą doświadczenia pandemii, należy być przygotowa-
nym na szukanie nowych rozwiązań i wychodzenie poza schemat. 
Z jednej strony przemyślana strategia i jasno określone cele, ale 
z drugiej elastyczność, by móc zwinnie reagować na zmieniające 
się okoliczności i wyzwania.

 y Część narzędzi, form i kanałów, za pomocą których realizuje się 
działania EB-owe, straciła na popularności. Z powodu obostrzeń 
organizowanie wydarzeń stacjonarnych okazało się utrudnione lub 
niemożliwe. Większej mocy nabrały za to kanały cyfrowe, aktyw-
ność online i employee advocacy w mediach społecznościowych. 
Przeanalizuj, gdzie są odbiorcy Twoich EB-owych działań, z jakim 
przekazem chcesz do nich dotrzeć i jakie formy komunikacji oraz 
interakcji będą w tym wypadku najskuteczniejsze. 

 y Obszar rekrutacji przeszedł prawdziwą rewolucję w pandemii. Jak 
oceniasz jakość rekrutacji zdalnych w Twojej firmie? Czy dbano 
o wrażenia kandydatów? Jeśli rekrutacje były zamrażane, zawiesza-
ne, ale towarzyszył temu chaos, warto zastanowić się, jakie stan-
dardy komunikacji wypracować na przyszłość, by uniknąć sytuacji, 
w których kandydaci czują się niedoinformowani, wprowadzeni 
w błąd, zlekceważeni etc. W końcu to ich wrażenia wpływają na 
wizerunek całej organizacji! 

 y Na znaczeniu zyskuje (pre)onboarding – to, w jaki sposób przepro-
wadzony jest proces adaptacji, także świadczy o marce pracodaw-
cy. Jeszcze przed przekroczeniem firmowego progu pracownik 
weryfikuje deklaracje i obietnice firmy dotyczące np. przyjaznej 
atmosfery i dbania o komunikację. 

 y W ramach działań EB warto pokazywać, że organizacja zna i rozu-
mie potrzeby pracowników. To też doskonały pretekst, by odczaro-
wywać mity, dzielić się wiedzą i zwiększać społeczną świadomość 
na temat branży, w której działasz. Przykład? Jak pokazuje raport 
Pracuj.pl „Kariera okiem fachowca. Pracownicy fizyczni o życiu 
zawodowym”, w czasach pandemii wzrosło znaczenie specjalizacji 
związanych z pracą fizyczną. Czy cieszą się one szacunkiem, 

uznaniem? 2 na 3 badanych fachowców twierdzi, że to, czym się 
zajmują, jest niedoceniane w oczach społeczeństwa. Aż połowa 

respondentów uważa, że praca fizyczna jest mniej ceniona niż 
praca biurowa. 

 y Warto przeanalizować, co wyróżnia Twoją markę i jak 
dotychczasowa sytuacja pandemii wpłynęła na te wy-

różniki. A może wykrystalizowały się nowe atuty marki? 
Uwzględnij je w komunikacji EB-owej. Przykładem 

mogą być tutaj działania proekologiczne i CSR-
owe, które w oczach kandydatów zyskują 

na znaczeniu. Z badania Pracuj.pl „Polacy 
w środowisku pracy” wynika, że ponad 
połowa respondentów ocenia pozytywnie 
zjawisko wspierania przez firmy ekologii 

i ochrony środowiska. Spora część badanych 
oczekuje od firm grantów dla pracowników 

na realizację projektów proekologicznych (32%), 
szkoleń i warsztatów zwiększających świadomość 

ekologiczną pracowników (31%) czy wolontariatu 
w dziedzinie ekologii (18%). 

Przed HR-owcami, którzy odpowiadają za em-
ployer branding, niewątpliwie nowe wyzwania. 

Przede wszystkim warto skoncentrować się na 
strategicznym podejściu do działań EB i wzmac-
nianiu organizacji od wewnątrz. Autentyczny, 

przyjazny wizerunek nie będzie bowiem 
możliwy bez współpracy z pracownikami 
i dbałości o społeczność firmową. Warto 
znaleźć odpowiedź na pytanie, co po dwóch 
latach pandemicznych zmagań nasi ludzie 

myślą o marce, dla której pracują. Ale 
tak szczerze… 
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Michał Ziora 

Recruitment Team Leader/Recruitment Business Partner w Arche Consulting Sp. z.o.o.  
Od kilkunastu lat specjalizuje się w prowadzeniu projektów rekrutacyjnych na stanowiska menadżerskie,  
głównie w pionach handlowych. Na co dzień współpracuję z zarządami i kadrą menadżerską firm, by budować 
efektywne zespoły pracownicze.

DEMOGRAFICZNA APOKALIPSA
Jedno jest pewne – działy HR będą miały w przyszłości pełne ręce 
roboty. Firmy, by móc się rozwijać, potrzebują dobrze wykwalifikowa-
nych i zmotywowanych pracowników. A o tych będzie coraz trudniej. 
I nie jest to wina samych działów HR, które opracowują coraz bardziej 
złożone i skuteczne narzędzia, pozwalające pozyskiwać do organizacji 
odpowiednich pracowników, następnie zaś – dbają o ich rozwój. 
Tu bez wątpienia czynimy spore postępy – choć rzecz jasna jedni 
sobie radzą z tym lepiej, inni gorzej. 
Wszystkie osoby odpowiedzialne za prowadzenie procesów 
rekrutacyjnych doskonale zdają sobie sprawę z faktu, że o dobrych 
pracowników coraz trudniej. I jest to poniekąd efekt szerszego pro-
cesu – demograficznych zmian, które znajdują swe odbicie zarówno 
w globalnym, jak i lokalnym ujęciu. 
I tak się składa, że to dobry moment, by o tym przypomnieć, bo 
właśnie jesteśmy po kolejnym Narodowym Spisie Powszechnym 
Ludności i Mieszkań, którego wyniki, odsłaniają coraz to bardziej pesy-
mistyczne dane demograficzne. Dane, które znajdą odzwierciedlenie 
na rynku pracy. 
W ujęciu globalnym – przybywa nas w zastraszającym tempie, choć 
tempo przyrostu zaczyna zwalniać. Pod koniec dwudziestego pierw-
szego wieku Ziemię ma zamieszkiwać pomiędzy 9 a 13 miliardów 
ludzi1. Mniej więcej w połowie lat sześćdziesiątych obecnego stulecia 
nastąpi szczyt – ludzkość osiągnie populacyjne wyżyny, później 
zacznie nas być już mniej na naszej planecie. Jedynym kontynentem, 
gdzie nadal będzie przybywać ludzi w drugiej połowie obecnego 
wieku, będzie Afryka. 
Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, iż zupełnie inaczej przedstawia 
się sytuacja wśród państw o wysokim poziomie rozwoju, do których 
zalicza się również Polska. Nasz kraj, podobnie jak zdecydowana 
większość państw w Europie, już od dłuższego czasu zaczy-
na mieć coraz większe problemy demograficzne.  

Kogo zatrudnimy, 
gdy zabraknie ludzi?  
Demograficzne dylematy działów HR
Cała refleksja nad ewolucją działów HR powinna rozpocząć się od przeanalizowania 
aktualnych i przyszłych trendów demograficznych. Jak inaczej bowiem kształtować 
skuteczną politykę personalną, gdy nie zrozumiemy podstawowych mechanizmów 
rozwoju ludności? 

I nie jest to problem jedynie europejski. Już nawet Chińczycy 
obawiają się sporego kryzysu demograficznego w Państwie Środka. 
Mimo iż kilka lat temu władze tego kraju odeszły od polityki jedne-
go dziecka – demograficznych strat nie da się nadrobić. Wskaźnik 
urodzeń drastycznie maleje. I już niebawem to Indie –  z młodszą 
strukturą demograficzną – zostaną najludniejszym krajem świata. 
A na tym nie koniec. 

WESOŁE JEST ŻYCIE…  
– O STARZENIU SIĘ SPOŁECZEŃSTWA
To, co nas czeka z demograficznego punktu widzenia 
w najbliższych dekadach, to znaczny ubytek popu-
lacji oraz – drastyczna zmiana struktury wiekowej. 
Innymi słowy, będzie nas – Polaków 
– coraz mniej, a do tego, odsetek 
osób w wieku poprodukcyjnym, 
będzie wzrastał. Ubywać zaś bę-
dzie osób w wieku przedpro-
dukcyjnym i produkcyjnym. 
Jako społeczeństwo – sta-
rzejemy się. I nie są to dobre 
wieści dla rynku pracy. 
Polska, jak wiele innych krajów 
charakteryzuje się niską 
stopą urodzeń (de facto 
od początku przemian 
ustrojowych współczyn-
nik dzietności wynosi 
zdecydowanie mniej 
niż dwa, który po-
zwala na prostą 
zastępowal-
ność pokoleń), 
a z drugiej strony, 
żyjemy coraz dłużej.  
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Te dwa zjawiska nasilają proces starzenia się populacji. Zgodnie bowiem 
z przyjętymi definicjami, starzenie się populacji oznacza zwiększanie się 
odsetka osób starszych w ogóle populacji, przy jednoczesnym zmniej-
szaniu się liczby dzieci. Sam próg starości bywa oczywiście różnie 
definiowany, ale nie ma tutaj czasu na kwestie terminologiczne. 
Gdybyśmy tylko spojrzeli na polskie społeczeństwo od przeło-
mowego roku 1989 po stan obecny, zauważymy, że odsetek osób 
w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się w Polsce z blisko 30% 
(w 1989 roku) do nieco ponad 18% w 2020 roku. Odsetek osób 
w wieku produkcyjnym osiągnął swoje apogeum ponad dekadę temu 
– ponad 64%, by stopniowo spadać w następnych latach (obecnie 
nieco ponad 59%). Ponad 30 lat transformacji to wzrost udziału osób 
w wieku poprodukcyjnym z blisko 13% (rok 1989) – do ponad 22% 
w 2020 roku2.

RYNEK PRACY I KADROWE TSUNAMI
Co to wszystko oznacza dla rynku pracy? Przedstawione powyżej 
dane wskazują na rosnący odsetek osób niepracujących w stosunku 
do ludności w wieku produkcyjnym, głównie ze względu na rosnącą 
liczbę populacji w wieku emerytalnym. Jeżeli spojrzymy na wskaźnik 
obciążenia demograficznego, tj. stosunek pomiędzy liczbą ludności 
w wieku nieprodukcyjnym do liczby osób w wieku produkcyj-
nym, zauważymy, że wskaźnik ten systematycznie rośnie (obecnie 
w granicach 68, według prognoz w 2050 roku – w granicach 78)4. 
Jeszcze bardziej skalę problemów obrazuje liczba ludności w wieku 
poprodukcyjnym w stosunku do osób w wieku produkcyjnym. Dzisiaj 
jednego emeryta utrzymuje mniej więcej 3 pracowników (10 lat 
temu było to 4 pracowników). W 2050 roku – będzie to mniej więcej 
1 pracownik…
Zmieniająca się struktura demograficzna Polski nieuchronnie prowa-
dzi do powstania w przyszłości jeszcze większych niedoborów na ryn-
ku pracy. Piszę jeszcze większych, bo już teraz firmy zaczynając mieć 
spore kłopoty z rekrutacją pracowników. Obecnie dużym problemem 
jest znalezienie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. 
W przyszłości – pojawią się jeszcze większe niedobory – ogólny brak 
chętnych do pracy i podejmowania zatrudnienia. 
To z pewnością w znaczący sposób zachwieje nie tylko rynkiem pracy, 
ale także – w konsekwencji – rozwojem gospodarczym kraju i pozio-
mem dobrobytu społecznego. Na marginesie zostawiam tutaj debatę 
na temat czynników, które mogą zmienić te prognozy. 
Obecnie rynek pracy charakteryzuje się odchodzeniem z niego 
pokolenia wyżu demograficznego. O następców – będzie już trud-
niej. Wszystko to potwierdza tezę o starzeniu się demograficznym 
zasobów pracy. 

Reasumując, w najbliższych dekadach będziemy 
świadkami:
• zjawiska depopulacji i spadku liczby ludności w Polsce 

(trend ten może być korygowany przez zjawiska migra-
cyjne, co w związku z aktualną sytuacją geopolityczną ma 
miejsce),

• dalszego wzrostu długości trwania życia,
• spadku odsetka osób w wieku produkcyjnym – zwłaszcza 

mobilnym – oraz przedprodukcyjnym,
• wzrostu odsetka ludności w wieku poprodukcyjnym. 

Przed działami HR ogromna praca do wykonania. Zmieniać się 
będzie nie tylko struktura naszego społeczeństwa, co odbije się 
na funkcjonowaniu rynku pracy, ale również sama gospodarka. 
Przecież sztuczna inteligencja i robotyzacja nie rozwiążą wszystkich 
problemów. Pojawią się również nowe, nieznane obecnie zawody, 
a nowa rzeczywistość gospodarcza, będzie potrzebowała nowych 
specjalistów.
Sporo pracy przed nami. Nie tylko jeżeli chodzi o samą rekrutację, 
ale także w obszarze rozwoju pracowników w firmie, zarządzania 
zmianą pokoleniową, wdrażaniem odpowiedniej polityki szko-
leniowej. Każdy z nas będzie musiał elastycznie podchodzić do 
zmieniających się realiów gospodarczych. A każdy pracownik będzie 
na wagę złota. 
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Wykres 1.  LUDNOŚĆ POLSKI  
– struktura według ekonomicznych grup wieku (w mln)

  Wiek przedprodukcyjny (0-17)    Wiek produkcyjny (18-59/64)

  Wiek poprodukcyjny (60-65+)

1 Bardzo wiele cennych prognoz demograficznych zamieszcza na swoich stronach ONZ: 
https://population.un.org/wpp/.

2 Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
3 I.E. Kotowska, Zmiany demograficzne w Polsce� Jakie wyzwania rozwojowe przyniosą, 

Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego 2021, s. 24.
4 Opracowanie na podstawie: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-

-ludnosci/.

Tendencja ta będzie się pogłębiać 
w następnych dekadach. Szacuje 
się, że do roku 2050 ubędzie ponad 
2 mln osób w wieku przedpro-

dukcyjnym i ponad 5 mln osób 
w wieku produkcyjnym. Osób 
w wieku powyżej 65 roku życia 
przybędzie zaś o ponad 3 mln3. 

To wzrost o 47%. Populacja Polski 
nadal będzie spadać – w 2050 
roku będzie nas 34,0 mln. 

KOMPENDIUM HR 2022 HRM 109

https://population.un.org/wpp/
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/


Leadership   w czasach zarazy,  

wyniki finansowe. Ludzie, którzy realizują swój cel w pracy, 
są bardziej produktywni niż ci, którzy tego nie robią. Są też 
zdrowsi, bardziej odporni i mają większe szanse na pozostanie 

w firmie. Co więcej, gdy pracownicy czują, że ich cel jest 
zgodny z celem organizacji, korzyści rozszerzają się 

o większe zaangażowanie pracowników, zwięk-
szoną lojalność i większą chęć polecania firmy 

znajomym.

ZŁA WIADOMOŚĆ
Jeśli jednak jesteś jak większość kadry kierow-

niczej wyższego szczebla, nie poświęciłeś zbyt 
wiele uwagi indywidualnemu celowi swoich 

pracowników. Z jednego prostego powodu. 
Temat jest bardzo osobisty, potencjalnie 

niedostępny dla pracodawców i niewygodny 
do dyskusji. I trudny, i zmienny, nieprzewidywalny. 
Prawda? Jeśli jednak zrobisz to dobrze, możesz 

spowodować, że firma stanie się lepszym miejscem 
pracy i wykorzysta ogromny potencjał 

biznesowy drzemiący w pracow-

Pracownicy oczekują, że ich praca wniesie do ich życia znaczące 
poczucie sensu. Pracodawcy muszą pomóc w zaspokojeniu tej 
potrzeby lub być przygotowani na utratę talentów na rzecz firm, które 
to zrobią.
Na podstawie badań przeprowadzonych przez McKinsey&Company, 
prawie dwie trzecie ankietowanych pracowników w Stanach 
Zjednoczonych stwierdziło, że wydarzenia ostat-
nich lat skłoniły ich do refleksji nad 
swoim celem życiowym. Prawie 
połowa stwierdziła, że z powodu 
pandemii ponownie zastanawiają 
się nad rodzajem pracy, którą wykonują. 
Millenialsi trzykrotnie częściej niż inni twierdzili, 
że przewartościowują swoją pracę. Podobne wyniki 
wskazywane są również w ankietach przeprowadzanych 
na całym świecie, również w Polsce.
Mając świadomość, że blisko 70% pracowników twierdzi, 
że poczucie celu jest definiowane przez ich pracę – czy ci 
się to podoba, czy nie, jako lider firmy odgrywasz ważną rolę 
w pomaganiu swoim pracownikom w znajdowaniu i realizowaniu 
celu życiowego. 
To zadanie nie jest już działaniem „nice to have” w obszarze odpo-
wiedzialności lidera organizacji – obecnie plasuje się jako „must 
have”, jeśli chcesz budować swoją strategię opartą o najlepsze 
talenty dostępne na rynku.
Dlaczego budowanie większego sensu powinno mieć wpływ 
na strategię zarządzania talentami w Twojej firmie? 
Przede wszystkim dlatego, że ma przełożenie na jej 

Magdalena Jarczak

HR Director w Grupa ATERIMA. Od ponad 15 lat związana z branżą HR. 
W swojej pracy na co dzień łączy elementy twardego i miękkiego HR-u, 
skupiając się na realizacji celów biznesowych firmy oraz rozwoju 
pracowników. 

Jaki jest główny powód istnienia Twojej firmy i gdzie możesz mieć wyjątkowy, 
pozytywny wpływ na społeczeństwo? Teraz bardziej niż kiedykolwiek potrzebujesz 
dobrych odpowiedzi na te pytania – cel nie jest wyborem, ale koniecznością. 

Mając świadomość, że blisko 70% 
pracowników twierdzi, że poczucie 
celu jest definiowane przez ich pracę 
– czy ci się to podoba, czy nie, jako 
lider firmy odgrywasz ważną rolę 
w pomaganiu swoim pracownikom 
w znajdowaniu i realizowaniu 
celu życiowego.  

czyli zwróć uwagę na jasność stawianego celu
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nikach, a połączonej z organizacją 
zorientowaną na cel.
Cel to nie jest jedynie „kolejna 
inicjatywa korporacyjna”. Nie 
możesz tego nakazać. A jeśli 
do tego podchodzisz do swoich 
ludzi z niekonsekwencją, hipokryzją 
lub arogancją, prawdopodobnie wyrządzisz 
organizacji – i swojej reputacji – więcej szkody 
niż pożytku.
Dodatkowo, czas pandemii, obostrzeń i pro-
blemy z utrzymaniem firm obciążyły w dużej 
mierze kadrę zarządzającą. Pracujemy 
zdecydowanie więcej i dłużej w warunkach 
niepewnego otoczenia. Przy dodatkowych 
wyzwaniach życia osobistego, psychiczne 
obciążenie każdego lidera pozostaje na naj-
wyższych poziomach od miesięcy. 
Sytuacja zweryfikowała dotychczasowe 
podejście i zajmowane pozycje. W tłustych 
latach niewiele działań potrzeba, by osiągać 
dobre wyniki, chude i trudne dni mocno wery-
fikują umiejętności kadry menadżerskiej. Trudne 
sytuacje i wyzwania zawsze weryfikują podejście 
i wyciągają z nas najmocniejsze cechy. 

KLUCZOWE ZAUFANIE
Wg CBOS, co piąty Polak ma zaufanie do innych, cała reszta z nas 
wyznaje zasadę daleko posuniętej podejrzliwości. Ciężko więc o inne 
podejście na gruncie zawodowym, w którym pojawia się poczucie 
sprzeczności interesów. Używam określenia „poczucie sprzeczno-
ści”, ponieważ często pojawia się to mylne spojrzenie rywalizacji na 
współpracowników.
Oparcie pozycji i działania na miejscu w hierarchii i budowanie 
podziałów pomiędzy kadrą menadżerską, a pracownikami liniowymi 
jest najczęstszą przyczyną braku zaufania i mniejszego poczucia 
współpracy w zróżnicowanych zespołach.
W jaki sposób możemy poradzić sobie z wyzwaniami braku zaufania? 
Poziom zaufania rośnie w sytuacji, gdy mamy wypracowane relacje, 
po drugiej stronie widzimy człowieka. Dlatego zgrany zespół i poczu-
cie wspólnoty, wspólnego celu i możliwość wzajemnego polegania 
na sobie zdecydowanie pomagają w ograniczeniu potrzeby kontroli. 
Nie mamy potrzeby kontrolowania osób do których mamy zaufanie, 
a te z kolei budujemy dobrymi relacjami. 

Często zapominamy że po drugiej stronie zawsze jest człowiek, nie-
zależnie od stanowiska i pozycji jaką w tym momencie zajmuje. To 
postrzeganie człowieka, z jego mocnymi stronami i słabościami, któ-
ry zdarzyło się że w tym akurat momencie jest moim przełożonym, 
jest remedium na wzajemne relacje i budowę wzajemnego szacun-
ku, zrozumienia i zaufania. Jego pozycja nie powoduje z automatu, 

że jest ważniejszą i bardziej wartościową osobą 
niż ktokolwiek inny w jego zespole. 

JEST I DOBRA WIADOMOŚĆ
Organizacje, które wykorzystują talenty zgodnie ze swo-
imi planami strategicznymi, mają ponad dwukrotnie 
większe szanse na osiągnięcie lepszych wyników niż 
porównywalne do nich firmy. Aby powiązać talent 
z wartością, najlepszy talent powinien zostać prze-
niesiony do kluczowych ról związanych z wartością. 
Oznacza to odejście od tradycyjnego podejścia, w któ-
rym krytyczne role i talenty są wymienne i oparte na 

hierarchii. 
Pozyskiwanie najlepszych ludzi na najważniejszych 

stanowiskach wymaga zdyscyplinowanego spojrzenia 
na to, gdzie organizacja naprawdę tworzy wartość i jak 

wnosi wkład najbardziej utalentowanych pracowników. 
Przyjrzyjmy się wysiłkom największych organizacji (typu 

Tesla czy Apple), aby stworzyć kulturę 
szybko zmieniających się innowacji, 

lub obsesyjnym skupieniem się 
na doświadczeniu użytkowni-
ka. Te priorytety są podstawą 
programów wartości tych firm 
i wybrzmiewają w komunikacji na 
co dzień, wobec pracowników, jak 
i klientów docelowych rozwiązań. 

Role potrzebne do przekształcenia 
takich priorytetów w wartość są 
często związane z B+R i obsadzo-
ne utalentowanymi, kreatywnymi 
ludźmi.

NAUKOWCY MÓWIĄ
Badania pokazują, że produktywność 
indywidualna i zespołowa jest wyż-

sza niż przed wybuchem pandemii, 
ale nie w sposób jednolity. Według 

sondażu McKinsey, produk-
tywność wzrosła u około 
połowy wszystkich 

pracowników, a druga połowa 
nie zgłasza żadnych zmian lub wykazuje niższą produktywność. 
To samo badanie sugeruje, że 67% organizacji zauważa znaczny 
wzrost produktywności dzięki wielokrotnym, szybkim spotkaniom, 
zwykle trwającym krócej niż 15 minut lub rozwiązanym poprzez 
wymianę wiadomości tekstowych. Pojawiają się dowody, które wy-
dają się wskazywać na korelację między poczuciem przynależności 
pracownika, a wyższą produktywnością. 
Kultura to fundament, na którym budowane są wyjątkowe wyniki 
finansowe. Firmy z kulturami z górnego kwartyla (mierzone według 
Indeksu Zdrowia Organizacji McKinsey) odnotowują zwrot dla 
akcjonariuszy o 60% wyższy niż firmy z medianą i o 200% wyższy niż 
w przypadku firm z dolnego kwartyla.
Zmiana kultury powinna być kierowana przez biznes, z wyraźnym 
i wyraźnie widocznym przywództwem z góry, a realizacja powinna 
być rygorystyczna i konsekwentna. Firmy mają ponad pięć razy 
większe szanse na pomyślną transformację, gdy liderzy będą 
wzorować się na zmianach zachowań, o które proszą swoich pra-
cowników. 
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Dyrektywa nie jest stosowana wprost, nie określa choćby kar za niedo-
pełnienie obowiązków w niej przewidzianych. Do ich ustanowienia zo-
bowiązuje państwa członkowskie. Zgodnie z dyrektywą od 17 grudnia 
2021 roku powinny już obowiązywać przepisy krajowe zobowiązujące 
przedsiębiorstwa do tworzenia wewnętrznych procedur dla sygnali-
stów (firmy w przedziale 50–249 pracowników mają być objęte takimi 
regulacjami od 17 grudnia 2023 roku). Brak krajowej ustawy oznacza, 
że przedsiębiorcy nie muszą wypełniać wspomnianego wymogu.

CO PRZEDSIĘBIORCA BĘDZIE MUSIAŁ 
PRZYGOTOWAĆ?
Unijne przepisy nie tylko zakładają wymóg tworzenia kanałów zgło-
szeń dla osób, które chcą zasygnalizować przypadki łamania prawa, 
ale też przewidują ochronę dla nich. Zgodnie z art. 19 dyrektywy pań-
stwa członkowskie mają zadbać m.in. o to, aby zakazane były wszelkie 
formy działań odwetowych wobec sygnalistów. Chodzi w szczególno-
ści o zwolnienie z pracy, zawieszenie w wykonywaniu obowiązków, 
wysyłanie na przymusowy urlop bezpłatny, degradację z danego 
stanowiska lub wstrzymywanie awansu, obniżenie wynagrodzenia, 
zmianę godzin pracy, mobbing, dyskryminację.

Monika Zygmunt-Jakuć

Inspektor Ochrony Danych z wieloletnim doświadczeniem. 
Audytor wiodący systemu bezpieczeństwa informacji ISO 27001.  
Ekspert w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa 
informacji. Prelegent wielu konferencji i szkoleń dedykowanych 
zarówno Inspektorom ochrony danych, jak i pracownikom 
obszaru compliance. 

Sygnaliści
Rola HR w zgłaszaniu naruszeń  
w organizacji 

Do 17 grudnia 2021 roku państwa członkowskie UE powinny wprowadzić przepisy 
krajowe wdrażające unijną dyrektywę dotyczącą ochrony osób zgłaszających 
naruszenia prawa (Dz.Urz. L 305/17 z 26 listopada 2019 r.). Polska nie wypełniła tego 
obowiązku, co oznacza, iż  skoro nie ma krajowych norm, to pracodawcy nie muszą obawiać 
się sankcji za brak spełnienia wymogów przewidzianych w przepisach. Pierwotny projekt 
ustawy z października 2021 roku, po konsultacjach oraz w wyniku uwag zgłoszonych 
w trakcie opiniowania, został poddany istotnym zmianom, na bazie których przygotowano  
w kwietniu bieżącego roku nowy projekt. 

Unijne przepisy nie tylko zakładają wymóg 
tworzenia kanałów zgłoszeń dla osób, 
które chcą zasygnalizować przypadki 
łamania prawa, ale też przewidują ochronę 
dla nich. Zgodnie z art. 19 dyrektywy państwa 
członkowskie mają zadbać m.in. o to, 
aby zakazane były wszelkie formy działań 
odwetowych wobec sygnalistów. 

KIM JEST SYGNALISTA?
Sygnalistą jest osoba zgłaszająca nieprawidłowości w funkcjonowaniu 
przedsiębiorstwa do właściwych organów. Ważne jest, że aby uzyskać 
ochronę, sygnalista musi zgłaszać nieprawidłowości w dobrej wierze, 
tj. nie dla uzyskania swoich korzyści czy z myślą o swoich interesach, 
ale w nadziei np. na poprawę bezpieczeństwa współpracowników 
czy chcąc zapewnić równość kontrahentów (np. w przypadku naru-
szania przepisów o zamówieniach publicznych).
Niejednokrotnie pojęcie sygnalisty jest utożsamiane z donosiciel-
stwem. Jest to bardzo krzywdzące, bowiem główną różnicą pomiędzy 
sygnalistą, a osobą, która donosi, jest jej nastawienie i motywacja 
do zgłoszenia nieprawidłowości. Sygnalista zgłasza nieprawidłowości 
w dobrej wierze. Donosiciel natomiast zgłasza nieprawidłowości 
licząc na uzyskanie osobistych korzyści (np. awansu czy korzyści 
majątkowej).
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Koniecznie musimy zwrócić uwagę na motyw 76 dyrektywy o sygna-
listach, wskazujący, że państwa członkowskie powinny zapewnić, aby 
właściwe organy dysponowały odpowiednimi procedurami ochrony 
w zakresie przetwarzania zgłoszeń i ochrony danych osobowych 
osób, o których mowa w tych zgłoszeniach. Takie procedury powinny 
zapewniać ochronę tożsamości każdej osoby dokonującej zgłoszenia, 
osób, których dotyczy zgłoszenie, oraz osób trzecich, o których 
mowa w zgłoszeniu, na przykład świadków lub współpracowników, 
na wszystkich etapach procedury.

SANKCJE KARNE
Pracodawca, który wbrew przepisom nie ustanowił procedury we-
wnętrznej albo ustanowiona przez niego procedura narusza ustawo-
we wymogi (np. w zakresie przyjmowania zgłoszeń, podejmowania 
działań następczych itp.), będzie podlegał karze grzywny.

PODSUMOWANIE
System zgłoszeń wewnętrznych ma za 

podstawowy cel systemowe 
zapobieganie powstaniu 

w organizacji 
wszelkich nie-
prawidłowości 
polegających 

na złamaniu 
obowiązują-
cych przepisów 

prawa, dobrowolnie przyjętych standardów lub na działaniu niezgod-
nym z etyką organizacji, a w konsekwencji uniknięcia przez organiza-
cję i jej kierownictwo odpowiedzialności za niepożądane zachowania 
osób wchodzących w jej skład lub z nią współpracujących.
Ma on chronić organizację oraz minimalizować wszelkie ryzyka praw-
ne, które związane są z wykonywaniem działalności przez organizację.
Wiele organizacji niestety traktuje przepisy w omawianej materii 
jako obowiązek przyjęcia nowej procedury i na tym w zasadzie koń-
czy wdrażanie systemu whistleblowing. Samo wdrożenie nowych 
regulacji powinno być poprzedzone wnikliwą analizą możliwych 
zabezpieczeń prawnych w stosunku do osoby zgłaszającej, a także 
sfinalizowane wypracowaniem kultury organizacyjnej, gdzie 
zgłaszanie naruszeń przez tę osobę nie kojarzy się z donosiciel-
stwem. Uświadomienie pracowników organizacji w zakresie korzyści 
jakie może przynieść szybka reakcja na zgłaszane naruszenia, jak 
również zapewnienie o stosowaniu odpowiednich środków ochrony 
dla osób zgłaszających naruszenia, z pewnością będzie krokiem 
w stronę sprawnego funkcjonowania systemu informowania 
o nieprawidłowościach, a tym samym gwarancją ochrony dla przed-
siębiorstwa. 

Wiele organizacji niestety traktuje przepisy 
w omawianej materii jako obowiązek przyjęcia 
nowej procedury i na tym w zasadzie kończy 
wdrażanie systemu whistleblowing. Samo 
wdrożenie nowych regulacji powinno być 
poprzedzone wnikliwą analizą możliwych 
zabezpieczeń prawnych w stosunku 
do osoby zgłaszającej, a także sfinalizowane 
wypracowaniem kultury organizacyjnej,  
gdzie zgłaszanie naruszeń przez tę osobę 
nie kojarzy się z donosicielstwem. 

CO TRZEBA ZGŁASZAĆ?
Dyrektywa wymienia dziedziny oraz akty prawne, których zgłaszane 
naruszenia mogą dotyczyć. Są to m.in. zamówienia publiczne, kwestie 

finansowe i podatkowe, bezpieczeństwo pro-
duktów, bezpieczeństwo transportu, ochro-
na środowiska, ochrona konsumentów, czy 
ochrona danych osobowych. Należy jednak 

pamiętać, że przepisy krajowe mogą rozsze-
rzyć zakres tych przestępstw.

KTO MUSI USTANOWIĆ 
KANAŁ ZGŁOSZEŃ?
Wewnętrzną procedurę zgłaszania 
naruszeń prawa i podejmowania 
działań następczych musi ustanowić 
podmiot prawny (pracodawca), na 
rzecz którego pracę wykonuje co 
najmniej 50 osób. Do wspomnianego 
progu trzeba będzie wliczać 
również osoby zatrudnione na 
innych podstawach niż etat 
(art. 13 projektu ustawy do-
puszcza, że praca może być 
świadczona także na innej 
podstawie niż stosunek 
pracy).

ZBIERANIE 
SYGNAŁÓW
Do przyjmowania 
zgłoszeń będzie można 
upoważnić wewnętrzną 
jednostkę organizacyjną, osobę 
w ramach struktury organizacyj-
nej firmy lub podmiot zewnętrzny. 
Procedura wewnętrzna ma też określać bezstronną, wewnętrzną 
jednostkę organizacyjną lub osobę upoważnioną do podejmowania 
działań następczych (czyli m.in. weryfikowania zgłoszenia i dalszej 
komunikacji ze zgłaszającym). Mogą być to te same podmioty, które 
są odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń, ale pod warunkiem 
zapewnienia bezstronności.

JAK ZBUDOWAĆ DOBRY KANAŁ ZGŁOSZEŃ?
Jak zawsze przy każdym nowym projekcie i w tym kluczowe znaczenie 
będzie mieć komunikacja. Najlepiej opracowane procedury i kanały 
zgłoszeń nie spełnią swojej roli, jeśli nie poinformuje się skutecznie 
zatrudnionych o tym, w jaki sposób mogą zgłaszać naruszenia prawa. 
Warto wziąć pod uwagę wyjaśnienie pracownikom, jakie zagadnienia 
podlegają zgłoszeniom, wskazać, jakie konkretne nieprawidłowości 
mogą być sygnalizowane. Nie oznacza to, że wszystkie przypadki, które 
pracownicy uznają za nieprawidłowe, będą podlegać ochronie prawnej 
– np. sprawy zupełnie niezwiązane ze stosunkiem zatrudnienia.
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Wirus zamknął nas w domach z pracą i z bliskimi. Jedni odkryli w tym 
radość i powrót do rodzinnych rytuałów. Inni przemęczeni podwójną 
rolą pracownika i rodzica/opiekuna poczuli wypalenie. W efekcie dużo 
aktywnych zawodowo osób zaczęło zadawać sobie pytanie o sens 
tego, co robi. Rozpoczęła się nowa era na rynku pracy: masowe zwol-
nienia (lub: wielka rezygnacja). Przedefiniował się też rynek pracy. Do 
tej pory to firmy pytały kandydatów dlaczego chcą u nich pracować. 
Dziś wektor się odwrócił i to kandydaci pytają: dlaczego mam przyjść 
do was? Bo „rekrutują” dla siebie najlepszą organizację. Jaką więc 
przyjąć strategię, by być atrakcyjną firmą? A może postawić na różno-
rodność, czyli miejsce otwarte na to, co wyjątkowe w każdym z nas.

RÓŻNORODNOŚĆ NIE POWINNA MIEĆ BARIER
A jednak! W Polsce niecałe 30% osób z niesprawnościami ma pracę. 
W innych krajach UE aktywnych zawodowo jest 48%. Podobnie rzecz 
się ma z osobami neuroatypowymi (o spektrum autyzmu i zespołem 
Aspergera), które prócz deficytów społecznych mają doskonałe 
umiejętności analityczne, pamięć do liczb i faktów. Dobrze radzą 
sobie z powtarzalnymi pracami. To świetni kandydaci dla rynku IT lub 
do pracy, gdzie wymagana jest koncentracja i dokładność. A mimo to 
wskaźnik zatrudnienia takich osób w Polsce nie przekracza 1%. Nasz 
rynek pracy niestety wciąż boi się inności i niepełnosprawności. 

RÓŻNORODNOŚĆ JEST WIELOWYMIAROWA
Dotyczy płci, wieku, kultury, narodowości, czy przynależności do 
jakichś grup. Różnorodność zawiera się w naszym doświadczeniu ży-
ciowym. Dlaczego to takie ważne? Bo każdy z nas jest inny. Ma swoje 
wartości, umiejętności, historię, która go ukształtowała. Ma pasje, 
talenty i wrażliwość. I z tym wchodzi do organizacji. 

Magdalena Tafil–Kamińska

Country Manager spółki Consea Executive Search w Polsce. 
Psycholog z wykształcenia, rekruter z pasji. Od 24 lat pracuje jako 
headhunter, szukając talentów na rynku polskim i międzynarodowym 
oraz doradzając firmom w budowaniu struktur organizacyjnych. 
Od 15 lat związana z firmą Consea – miejscem, w którym można łączyć 
pracę z pasją; firmą, która jest bliska kobietom (wpiera je i chętnie 
rekrutuje na stanowiska managerskie) #Consea4women.

Potęga  
różnorodności
Od kilku lat obserwujemy zmieniające się trendy na rynku pracy. Najpierw należał 
do pracodawcy, a teraz mówi się, że do pracownika. Wydawało się, że pandemia 
to zmieni, bo spodziewano się masowych zwolnień. Tak się jednak nie stało. 

 ZAWODY MĘSKIE CZY ŻEŃSKIE? Dziś przełamują się stereotypy 
         dotyczące męskich i żeńskich zawodów. Rzadko dziwi widok 

kobiety za kierownicą autobusu. Przyzwyczajamy się do feminaty-
wów w nazwach stanowisk. Coraz więcej kobiet kończy uczelnie tech-
niczne i podejmuje pracę w zawodach wcześniej zarezerwowanych 
dla panów. Konkurencja rynkowa i braki kadrowe sprawiają, że dziś 
potrzeba konkretnych umiejętności, a te nie mają płci. I choć coraz 
więcej firm w Polsce wprowadza kodeks praktyk równościowych, to 
kobiety wciąż mają trudniejszy start na rynku pracy i mniejsze szanse 
na awans. 
Z raportu „Polskie start-upy 2021” wynika, że w Polsce na stanowisku 
prezesa zarządu pracuje 301,6 tys. mężczyzn i tylko 138,7 tys. kobiet. 
Bo Polacy sceptycznie podchodzą do zatrudniania kobiet na wyso-
kich stanowiskach. Ponad 25% ankietowanych uważa, że pracownicy 
wolą mieć w zarządzie mężczyznę jako przełożonego (badania 
Fundacji Liderek Biznesu i Kantar Millward Brown). Kobietę wybrałoby 
tylko 6% badanych, a żaden badany mężczyzna z kadry zarządzającej 
nie chciał kobiety jako przełożonego. 42% panów uczestniczących 
w badaniu uważa, że kobiety nie są w stanie godzić funkcji w zarzą-
dzie z rolą domową.
A szkoda, ponieważ z badań Deloitte wynika, że gdyby Polki były 
aktywne zawodowo, tak samo jak kobiety z innych krajów UE, to do 
2025 roku polska gospodarka urosłaby nawet o 180 mld zł! A gdyby 

Konkurencja rynkowa i braki 
kadrowe sprawiają, że dziś potrzeba 
konkretnych umiejętności, a te nie 
mają płci. I choć coraz więcej firm 
w Polsce wprowadza kodeks praktyk 
równościowych, to kobiety wciąż 
mają trudniejszy start na rynku pracy 
i mniejsze szanse na awans. 
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udało się zaktywizować kobiety na rynku pracy, to do 2030 roku 
zyskalibyśmy ponad 800 tys. pracownic (dane McKinsey & Company, 
2021) pokrywając w ten sposób braki kadrowe. 
Spółki z większą liczbą kobiet na stanowiskach kierowniczych mają 
wyższą stopę zwrotu z kapitału własnego i są bardziej innowacyjne 
(Raport: Kobiety w zarządach. Perspektywa globalna. Szósta edycja 
raportu Deloitte. Listopad 2019). Te same wnioski płyną z raportu 
McKinsey & Company („Win-win: How empowering women can 
benefit Central and Eastern Europe”). Analiza 200 spółek z Europy 
Centralno-Wschodniej pokazała, że tam, gdzie był parytet płci w za-
rządzie, spółki osiągały o 26% lepsze wyniki finansowe. 
Skąd bierze się sukces „kobiecego” stylu? Kobiety mają większą 

gotowość do angażowania innych w podejmowane decyzje. Słuchają 
głosu współpracowników. Są mniej skłonne do ryzyka i patrzą w szer-
szym kontekście na sytuację. Kobiety–managerki bardziej zaangażują 
się w pracę niż mężczyźni. Są też bardziej współpracujące. Pomagają 
zespołowi w osiąganiu celu, sprawiając, że zadanie zostaje wykonane 
(wnioski z badań Gallupa przeprowadzonych w USA na ponad 10 tys. 
pracowników). 

 MŁODSI PONAD STARSZYMI? Niestety polski kandydat wciąż 
         ma płeć i wiek. I choć nasz Kodeks Pracy jasno mówi o obo-

wiązku równego traktowania pracowników, to wciąż nieoficjalnie 
firmy szukają „kandydata w wieku ok. 40 lat”, mniej chętnie patrząc na 
pokolenie 50-latków. 
Z badań prowadzonych przez Polski Instytut Ekonomiczny (Raport: 
Ageizm w Polsce – podsumowanie eksperymentalnego badania tere-
nowego. Polski Instytut Ekonomiczny. Grudzień 2021) wynika, że 2 razy 
częściej zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną otrzymywali młodsi 
kandydaci niż starsi (w Warszawie odsetek ten był dwukrotnie wyższy!). 
Chętniej także do procesów rekrutacyjnych zapraszani byli panowie, 
niż kobiety o tych samych kwalifikacjach. Znacznie dłużej szuka pracy 
także kandydat starszy. Średni czas poszukiwania pracy dla mężczyzny 
w wieku 45-54 lata wynosi 8,5 miesiąca, a dla kobiety 9,6. 
A przecież starzenie się społeczeństwa i braki kadrowe powinny 
sprzyjać aktywizacji zawodowej dojrzałych pracowników. Dzisiejsi 

50- i 60-latkowie to witalni, otwarci ludzie, którzy też nastawieni są na 
rozwój i zdobywanie nowych doświadczeń. To pokolenie chętnie 
dzielące się wiedzą, mogące być mentorem dla młodszych.
Dłuższe i różnorodne (bo z wielu firm) doświadczenie zawo-

dowe wzbogaci organizację. Zbuduje jej konkurencyjność i eks-
perckie kompetencje. To też szansa na stabilny przepływ 

wiedzy i stałość kluczowych procesów. Firma, gdzie 
jest miejsce dla starszego pokolenia, zyska lojalność 

i zaangażowanie. Można więc z powodzeniem 
budować programy mentorskie bazując na 

solidnym doświadczeniu pracownika. 
Różnorodność wiekowa sprzyja ciągłości procesów 

organizacji. Stała kadra ekspercka gotowa jest inspi-
rować i uczyć młodszych. Z kolei pokolenie młodych, 
niepokornych, przełamuje konwenanse i wychodzi 
poza schematy. Ich świeże spojrzenie i pomysł ubrany 

w doświadczenie starszych pracowników z powodze-
niem da każdej organizacji innowacyjność.

Mix postaw i doświadczeń buduje zresztą jakość organizacji. Daje 
szerszą perspektywę. Wszak ile osób, tyle różnych spojrzeń na tę 
samą rzecz. Decyzje zespołów, gdzie jest różnorodność są szybsze 
i skuteczniejsze w porównaniu do decyzji podejmowanych samo-
dzielnie. Są też inne benefity: pracownik ma poczucie angażowania 
go, a organizacja jest bliżej swoich klientów (bo bierze perspektywę 
różnych grup). 

OTWARTOŚĆ JAKO FILAR KULTURY 
ORGANIZACYJNEJ
Otwarta kultura firmy, gdzie każdy ma możliwość angażowania się 
w decyzję, kształtowanie produktów czy usług przyciąga ludzi. Wszak 
pracownicy, gdy czują, że mają realny wpływ na swoją organizację, są 
bardziej lojalni i osiągają lepsze wyniki. W organizacji bez uprzedzeń, 
gdzie akceptacja i zaufanie są fundamentami zarządzania, pracownik 
zostaje dłużej. A to pomaga redukować fluktuację, z którą dziś mierzy 
się każdy z nas. 
W tym roku minie 10 lat, gdy w Polsce z inicjatywy Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu przyjęto Kartę Różnorodności, wciąż jed-
nak nasze rodzime statystyki są dalekie od krajów UE. Różnorodność 
nie ma płci, ani numeru PESEL. Nie ma narodowości, czy koloru skóry. 
Nie porusza się na wózku. Jest wielobarwna i wielowymiarowa. 
Trzeba tylko się w nią wsłuchać, z zainteresowaniem odkryć drugiego 
człowieka. I to jest podstawa dobrego zarządzania. 

Różnorodność wiekowa sprzyja ciągłości 
procesów organizacji. Stała kadra 
ekspercka gotowa jest inspirować 
i uczyć młodszych. Z kolei pokolenie 
młodych, niepokornych, przełamuje 
konwenanse i wychodzi poza schematy. 
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Symbioza idealna? Tak się wydaje, ale tylko wtedy, kiedy rzecznictwo 
pracownika jest autentyczne i szczere. Przyjrzyjmy się bliżej pojęciu 
employee advocacy, jako jednej z lepszych metod promocji wizerun-
ku pracodawcy. 

CZYM JEST EMPLOYEE ADVOCACY?
Employee advocacy to nic innego niż metoda employer brandingu, 
która w bezpośredni sposób angażuje pracowników organizacji 
w działania marketingowe i komunikacyjne. Najprościej mówiąc, jest 
to promocja produktów i usług firmy przez jej pracowników. Poprzez 
kreowanie marki osobistej, możliwe jest promowanie przedsiębiorstwa 
wśród przyszłych pracowników (a także wśród potencjalnych klientów).
Employee advocacy to połączenie employer brandingu i personal 
brandingu. Innymi słowy, kreujemy wizerunek naszego pracownika 
jako eksperta i ambasadora marki, a to w bezpośredni sposób wpływa 
na postrzeganie organizacji na rynku pracy.

CZY EMPLOYEE ADVOCACY  
NAPRAWDĘ MA SENS?
Opinie, recenzje, a także autentyczne wypowiedzi pracowników są 
o wiele bardziej wiarygodne niż „suche” komunikaty, umieszczane 
w przez moderatora w trybie incognito. Większość badań konsu-
menckich, przeprowadzonych w ostatnich latach jednoznacznie 
wskazuje, że aż 70-80% konsumentów sprawdza opinie przed zaku-
pieniem produktu czy skorzystaniem z usługi. 
Podobnie jest w przypadku employer brandingu. Kandydat zain-
teresowany ofertą pracy z całą pewnością będzie szukał informacji 
na temat przyszłego miejsca zatrudnienia. Wejdzie na stronę www, 
profile marki w mediach społecznościowych, poszuka opinii na temat 
benefitów, atmosfery, możliwości rozwoju. A nic nie będzie lepszym 
źródłem takich informacji, jak pracownik. To właśnie on wie, jak jest 
naprawdę. 

Wiktoria Kuźniak

Content Marketing Specjalistka w agencji zatrudnienia Covebo. 
Pasjonatka marketingu treści i kreatywnego podejścia do mediów 
społecznościowych. Content strategist i copywrtiterka. Prywatnie 
pasjonatka mody i autorka opowiadań kryminalnych. 

Employee advocacy  
w służbie wizerunku pracodawcy
W idealnym HR-owym świecie pracownik jest zawsze na pierwszym miejscu. 
Pracownik lojalny, o zaopiekowanych potrzebach, spokojny o swoją przyszłość, 
czerpiący satysfakcję z pracy i odnoszący sukcesy. Pracownik, który do pracy idzie 
z radością i ma wytyczoną ścieżkę kariery. Taki, który awansuje, ale zachowuje równowagę 
pomiędzy życiem prywatnym a obowiązkami zawodowymi. I wreszcie, taki pracownik, 
który staje się twarzą marki na zewnątrz, jej największym ambasadorem. A to z kolei 
przynosi nieocenione korzyści pracodawcy. 

Otrzymując odpowiedzi na wszystkie pytanie wprost u źródła – 
kandydatowi będzie łatwiej podjąć decyzję. Będzie też miał już 
w głowie pewne wyobrażenie o organizacji. Tylko od firmy zależy, jak 
ta zaprezentuje się, wykorzystując w tym celu marki osobiste swoich 
pracowników. 

NA CZYM TO POLEGA?
Pracownicy firmy, będący specjalistami w swoich dziedzinach, stają 
się adwokatami i rzecznikami marki. Mogą realizować wcześniej przy-
gotowaną strategię działań marketingowych, ale także udostępniać 
treści marki, „lajkować” posty, dzielić się zdjęciami z wewnętrznego 
życia firmy. Zazwyczaj to dział odpowiedzialny za marketing i komu-
nikację przekazuje ambasadorom treści, którymi mogą się dzielić. 
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Takie osoby budują tym samym swoją markę osobistą, wypowiadają 
się na tematy branżowe (np. w serwisie LinkedIn, który jest idealnym 
miejscem na uprawianie employee advocacy). 
W Covebo przygotowaliśmy specjalny program ambasadorski na 
LinkedInie. Nasi pracownicy wypowiadają się na tematy istotne 
z punktu widzenia organizacji. Osiągamy przez to kilka celów. Po 
pierwsze przekazujemy odbiorcom niezbędne informacje na temat 
rozwoju naszej firmy. Po drugie przyciągamy przyszłych pracowników, 
którzy widzą, że w Covebo po prostu dobrze się pracuje. Kandydaci 
mogą od razu stwierdzić, czy wyznają wspólne wartości i czy pasują 
do DNA organizacji. Po trzecie zachęcamy potencjalnych kontrahen-
tów, którzy widząc nasz dynamiczny rozwój, po prostu chcą z nami 
pracować. 

JAK TO ROBIMY W COVEBO?
W Covebo pracownik jest najważniejszy i każdy jest specjalistą w swo-
jej branży. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielą się na firmowym 
LinkedInie. Jako content marketing specjalistka stworzyłam w dziale 
marketingu strategię treści dla naszych ambasadorów. Wypowiedzi 
publikujemy pod specjalnymi znacznikami – #Wywiady, #Wydarzenia, 
#Rozwój, #Sukcesy, a także #Święta. Nasz Technical Recruitment 
Manager opowiedział o rekrutacji spawaczy, a Foreign Markets 
Project Manager o ekspansji Covebo na nowe rynki i rekrutowaniu na 
Słowacji. Nowa Marketing Managerka podzieliła się odczuciami po 3 
miesiącach pracy z zespołem, a HR Business Partnerka opowiedziała 
o wartościach, które tworzą DNA organizacji. Nasi odbiorcy mogą 
także przeczytać wywiad z założycielką marki w Polsce. 
Co ciekawe, nie wybraliśmy naszych ambasadorów z góry, bo każdy 
z pracowników stał się takim rzecznikiem w sposób naturalny. Każdy 
identyfikuje się z wartościami organizacji i wierzy w jej sukces. 
Employee advocacy jest więc u nas bardziej naturalną odpowiedzią 
na oczekiwania odbiorców, niż akcją marketingową zaplanowaną od 
A do Z. Uśmiechy, które zobaczyć można na specjalnych grafikach 
przygotowanych do wypowiedzi na LinkedIn są autentyczne. Tak 
samo jak autentyczne są wypowiedzi. 

KIEDY EMPLOYEE ADVOCACY TRACI SENS?
Warto wspomnieć, że employee advocacy nie uda się w sytuacji 
odwrotnej do opisanej powyżej. Jeśli pracownik nie identyfi-
kuje się z wartościami marki, nie wierzy w siebie i swoją pracę, 
nie czerpie z niej satysfakcji i nie czuje się w organizacji czę-
ścią wspólnoty, działania employee advocacy są po prostu 
ryzykowne. Będą mało autentyczne i szczere. 
Nie można też narzucać pracownikom nowej 
funkcji bez ich aprobaty. Otwartość i optymizm 
ambasadorów będzie kluczem do sukcesu. 

JAK MOŻESZ WDROŻYĆ 
EMPLOYEE ADVOCACY 
W SWOJEJ ORGANIZACJI?
Czy w Twojej firmie są pracownicy, którzy są specja-
listami w swojej branży? Chcesz się podzielić ich 
sukcesami i nowymi projektami, które realizu-
jecie? A może chcesz zrekrutować nowe osoby 
i pokazać swoją organizację od wewnątrz? 
Zrób to w kilku krokach:

1Wybierz pracowników, którzy staną 
się ambasadorami marki. Jeśli w Twojej 

organizacji są pracownicy, którzy cieszą się 
ze swojej pracy, a jednocześnie są otwarci na 
nowe aktywności – zrób z nich rzeczników 
marki! Pamiętaj jednak, że nie należy niczego 
robić na siłę. Nie powinieneś narzucać swoich 
wyborów. Możesz zasugerować udział 
w programie ambasadorskim i za-
proponować benefity pozapłacowe. 

Uświadom im, że ich udział w programie jest bardzo ważny, a wspól-
na praca w pozytywny sposób wpłynie na postrzeganie marki. 

2 Stwórz strategię i harmonogram treści. Masz pomysł, co 
możecie komunikować na LinkedInie? Ustal cele, grupę docelową 

i kalendarz postów. Skonsultuj treści z ambasadorami lub przepro-
wadź z nimi wywiady (tak jak robimy to w Covebo). Cykle wypowiedzi 
możesz oznaczyć unikatowymi hashtagami, które odróżnią te treści 
i pozwolą łatwo je wyszukiwać. 

3 Publikuj i dystrybuuj. Teraz nie zostaje Ci nic innego, jak 
przekazać niezbędne materiały i wskazówki swoim ambasa-

dorom, którzy następnie zaczną udostępniać publikacje. Obserwuj 
wzrost ruchu na swoich kanałach społecznościowych, 
podejmuj interakcje, wchodź w dyskusję. Przede 

wszystkim jednak pamiętaj o autentyczności i dawaj 
swoim rzecznikom prawo do wyboru treści, które chcą 

umieszczać. Często to właśnie Twój pracownik stanowi 
źródło niesamowicie dobrych pomysłów, daj mu więc wyjść 

z inicjatywą. 

BONUS TIP! 
Pomyśl o unikatowej identyfikacji wizualnej swoich działań 
na LinkedIn. Stwórz cykl grafik dla ambasadorów, personali-
zowane covery, dodaj specjalny tagline do logo. Zrób sesję 
zdjęciową pracowników i umieść ich w centrum swojej 

strategii. Niechaj ich twarze i opinie będą najlepszą 
wizytówką Twojej firmy. 

W pierwszym akapicie pisałam o idealnym świecie, 
w którym to właśnie pracownik jest w firmie na pierw-
szym miejscu. Wtedy w sposób naturalny staje się jej 

ambasadorem, a Ty jako właściciel organizacji zyskujesz najlo-
jalniejszego rzecznika. Aby tak się stało, musisz jednak zapewnić 

pracownikowi wszelkie warunki do rozwoju. Musisz zadbać 
o to, aby odczuwał satysfakcję ze swojej pracy. Dopiero 
wtedy działania związane z employee advocacy w Twojej 

firmie staną się autentyczne i transparentne. A Ty 
masz szansę na sukces, bo to właśnie szczęśliwy 
pracownik stanowi jego fundament. 
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Harvard Business Review wskazuje, że firmy wdrażające formalny pro-
gram onboardingowy mogą zaobserwować o 50% mniejszą rotację 
wśród nowych pracowników i o 62% większą produktywność w tej 
samej grupie. Trend światowej „wielkiej rezygnacji” trwa, dodatkowo 
pandemia spowodowała, że zdalne wdrażanie stanowi jedno z więk-
szych wyzwań działów HR.
Zgodnie z raportem Gallupa „Creating an Exceptional Onboarding 
Journey for New Employees” zazwyczaj osiągnięcie pełnego poten-
cjału pracowniczego zajmuje 12 miesięcy, a wejście do organizacji to 
nauka trwająca minimalnie 90 dni. Niepokoi wynik, zgodnie z którym 
88% pracowników ma słabe doświadczenia w zakresie w onboardingu.
Rozwój świadomości firm, tworzenie strategii EB opiera się finalnie na 
pozytywnych doświadczeniach pracownika (EX). Celem jest, by każdy 
nowy pracownik miał pozytywne doświadczenia dotyczące startu 
w nowym miejscu pracy. Jest kilka prostych kroków-procesów, które 
właściwie wdrożone pomogą menedżerom, działom HR w osiągnie-
ciu sukcesu i zdobyciu przewagi konkurencyjnej na wymagającym 
rynku pracy:

PREBOARDING
Po zaakceptowaniu oferty pracy pora na dopełnienie wszelkich 
formalności: przeprowadzenie badań z zakresu medycyny pracy oraz 
wypełnienie wszystkich kwestionariuszy niezbędnych do sporządzenia 
umowy. Można wysłać list intencyjny lub umawiać się na podpisanie 
umowy jeszcze przed pierwszym dniem pracy. W ten sposób budu-
jemy zaufanie, poczucie bezpieczeństwa nowej osoby i pozytywnie 
nastrajamy do przyjścia do pracy. Preboarding to także utrzymywanie 
kontaktu z pracownikiem przed pierwszym dniem u nowego praco-
dawcy. Kontakt z przełożonym to możliwość uzyskania odpowiedzi na 
wszelkie pytania, gdyby zaszła taka potrzeba. Preboarding ma też inny 
cel – skraca tzw. działania administracyjne, skupiając się na procesach 
wdrożenia nowych pracowników. Tutaj nie ma przypadku.

ONBOARDING: USTAL JASNE CELE
Przed ustanowieniem nowego programu wdrażania należy zacząć 
od przeglądu swoich celów wdrożeniowych. Przeglądając te ostatnie 
upewnijmy się, że zawierają one cztery litery „c” (z języka angielskiego: 
compliance, clarification, culture, connection), czyli są zgodne z poli-

Marcina Zarębski

Head of HR Edenred Polska. Wcześniej związany z Eneris jako Group 
HR Director, a także Webinterpret, Dentsu, Samsungiem, Ernst&Young 
i Shell, gdzie zajmował kluczowe stanowiska z zakresu HR. Ukończył 
zarządzanie zasobami ludzkimi na Akademii im. L. Koźmińskiego, 
zarządzanie w Haas School of Business w Berkeley, studia podyplomowe 
z zakresu rozwoju pracownika na SWPS oraz prawa pracy na Uniwersytet 
Warszawskim. Prywatnie pasjonat podróży, fotografii lotniczej oraz 
nowych technologii.

Słowo-klucz: boarding
Boarding to z języka angielskiego wejście na pokład. Pokładem w tym 
wypadku jest organizacja, a kultura organizacyjna to kurs statku. Z pewnością 
chcielibyśmy, aby pracownicy odnaleźli się na pokładzie jak najszybciej i abyśmy 
zaspokoili ich (i naszą również) potrzebę szybkiego dostosowania się do nowej sytuacji, 
efektywnego przyswojenia wiedzy oraz zbudowania zaangażowania pracowników. 

tykami, procesami, wyjaśnieniami, przedstawiają kulturę organizacyj-
ną oraz styl komunikacji. 

Kilka pytań, na które powinniśmy odpowiedzieć:
• Czy jasno zidentyfikowaliśmy i wyjaśniliśmy przepisy, zasa-

dy i procedury, których pracownicy muszą przestrzegać?
• Czy jasno określiliśmy oczekiwania pracowników doty-

czące pracy i powiązaliśmy je z konkretnymi naszymi 
zasobami?

• Czy po ukończeniu wdrożenia pracownicy będą w pełni 
rozumieć kulturę organizacyjną firmy i będą wspierani 
w nawiązywaniu relacji niezbędnych do osiągnięcia 
sukcesu?

• Co należy poprawić w organizacji, aby przygotować dobry 
onboarding?

• W jaki sposób po zakończeniu programu onboardingu 
będziemy mogli na bieżąco poprawiać i utrzymywać 
równowagę między życiem zawodowym a prywatnym 
nowych pracowników?

Po stworzeniu celów, które odnoszą się do wszystkich czterech 
„c”, powinniśmy zdecydować, w jaki sposób będziemy planować 
mierzenie realizacji celów. Przykładami są np. odsetek nowych 
pracowników nadal zatrudnionych w firmie po roku oraz 
tzw. wskaźniki jakościowe – np. jaką masz informację 
zwrotną od nowych pracowników na temat ich wdra-
żania. Osiągnięcie tych celów wymaga wkładu wielu 
pracowników w całej organizacji, więc musimy się 
upewnić, że mamy czas na spotkanie z każdym sze-
fem działu i dodatkowo „mamy ich po swojej stronie” 
przy usprawnianiu onboardingu.

ZESPÓŁ WDROŻENIOWY
Jeśli chcemy poprawić proces wdrożenia, musimy 
stworzyć proces, który wykracza poza HR i obejmuje inne 
obszary firmy, w tym odpowiednie zespoły, kluczowych 
interesariuszy i dyrektora generalnego. Im szybciej menedżerowie 
wprowadzą nowych pracowników do swojego zespołu, tym lepiej. 
Przed wprowadzeniem kluczem jest upewnienie się, że zespół wie, 
dlaczego nowy pracownik został zatrudniony i jaką rolę będzie odgry-
wał w zespole lub w całej organizacji.
Ważne jest, aby pamiętać, że nowi pracownicy będą również wchodzić 
w interakcje z innymi pracownikami spoza swojego najbliższego zespo-
łu. Jednak nie zawsze jest dla nich oczywiste, w jaki sposób będą praco-
wać z tymi ludźmi. Menedżerowie powinni pomóc w budowaniu 
tych relacji, tworząc listę nazwisk, w tym notatki o tym, kim 
są i jak ważne są poszczególne osoby dla firmy.
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Teraz coś niepopularnego i to się zapewne nie spodoba Twojemu 
zabieganemu dyrektorowi generalnemu. Spotkanie z CEO otwiera 
pracownikom „okno” na kulturę firmy. Pierwsze spotkanie z CEO 
pozostaje z pracownikami przez długi czas, pozytywnie wpływając na 
ich poczucie przynależności i zaangażowania, co z kolei napędza inne 
wskaźniki, lepszą retencję i wydajność.
Na sam koniec dwa procesy – równie ważne jak początek procesu 
zatrudniania.

REBOARDING
Reboarding to skrót od re-onboarding. Obejmuje wszystkie działania, 
które wykonujesz, aby przygotować pracownika do ponownego do-
łączenia do Twojej firmy lub gdy warunki pracy znacznie się zmieniły. 

Możesz chcieć ponownie zatrudnić pracowników, gdy:
• ponownie otwierasz swoje biura po lockdownie,
• pracownicy wracają do pracy po długiej nieobecności,
• ponownie zatrudniamy pracowników, którzy w przeszłości 

pracowali w firmie, 
• pracownicy objęli nową rolę w firmie.

Różnica między onboardingiem a ponownym wejściem w rolę 
polega na tym, że ten ostatni proces nie musi i nie będzie tak 

wyczerpujący i stresujący. Podczas gdy oba mają na celu przy-
spieszenie wdrożenia pracowników, reboarding jest bardziej ukie-
runkowanym procesem wdrażania. Kiedy ponownie wdrażasz 
pracowników, skupiasz się na informacjach o rzeczach, które się 
zmieniły lub o procedurach, zasadach i zadaniach, z którymi 
nowy pracownik nie był zaznajomiony.

OFFBOARDING
Podczas gdy onboarding zapewnia płynne przejście do firmy, 

offboarding zapewnia płynne wyjście z jej struktur. Oto niektóre 
z najczęstszych przyczyn inicjowania procesu offboardingu: zwolnie-
nia grupowe, przejście na emeryturę, rozwiązanie umowy, powody 
osobiste, śmierć (lub choroba).

Znaczenie i korzyści offboardingu:
• zapewnienie bezpieczeństwa informacji pracodawcy 

(ścisła współpraca z działem IT!),
• zadbanie o reputacje firmy, tak by pracownik miał prze-

konanie, ze firma lub pracownik podjęli właściwą decyzję 
o odejściu i obie strony rozumieją, dlaczego tak się stało,

• powracający pracownicy – ten proces dotyczy ich, jeśli 
wracają z satysfakcją z offboardingu,

• zarządzenie „wiedzą” pracownika i przekazanie  
obowiązków.

Dotychczas skupiano się na odpowiadaniu na potrzeby konsumen-
tów (CX), gdy potrzeby pracowników (EX) – to było novum ciągle 
rozwijane i omawiane na kongresach i prelekcjach. Odwróćmy teraz 

ich zależność. Badania Gallupa oraz Harvard Business Review odpo-
wiadają na tę zależność. W organizacjach skupiających się na potrze-

bach pracowników (EX) odnotowano lepsze wyniki 
w zakresie satysfakcji i spełnienia potrzeb 

konsumentów. Dlaczego? Zadowolony 
pracownik, spełniony w swojej roli, 

znający cel firmy skupia się na 
potrzebach konsumenta, 

bo wie, że między tymi 
dwoma wymiarami jest 

głęboka zależność. 
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CO O EMPATII MYŚLĄ PRACODAWCY, 
A CO PRACOWNICY?
Z badania 2021 State of Workplace: Empathy Executive Summary prze-
prowadzonego przez Business Solver wynika, że 72% pracowników 
sądzi, że ich firma jest empatyczna. Tyle samo za empatycznych uważa 
również swoich prezesów. Po stronie szefów i ekspertów HR można 
zauważyć jednak więcej dystansu. 68% prezesów sądzi, że będą mniej 
szanowani, jeśli okażą empatię w miejscu pracy, a 7 na 10 twierdzi, że 
na co dzień trudno jest być empatycznym. Podobnego zdania jest 
połowa specjalistów HR. Z czego wynika takie przekonanie? Być może 
z różnic generacyjnych. Top management to często osoby z pokolenia 
X, którym autorytet kojarzy się między innymi z samokontrolą emo-
cjonalną, kierowaniem się racjonalnymi argumentami oraz dystansem 
władzy. Dziś odchodzi się od tego stereotypu. Podważa go m. in. 
Brené Brown, która w swoich książkach o przywództwie wprowadza 
pojęcie autentycznego, odważnego lidera cechującego się wysokim 
poziomem inteligencji emocjonalnej oraz empatii. To właśnie empatia 
jest wymieniana przez Kena Blancharda w książce „Servant Leadership 
w praktyce” jako jedna z kluczowych cech nowoczesnego, agile’owego, 
czyli zwinnego menedżera służebnego (servant leader). Takiego szefa 
szukają szczególnie osoby z pokolenia Y i Z, które cenią podejście 
human to human, a nie autorytet wynikający z hierarchii, wieku, czy też 
stażu w firmie.

WEJŚĆ W CUDZE BUTY – CZYM JEST,  
A CZYM NIE JEST EMPATIA?
Empatii nie należy mylić ze współczuciem. To umiejętność poprawne-
go rozpoznawania cudzych emocji i wyrażania tego w odpowiedni, 
nakierowany na drugą osobę, sposób. Empatia zakłada bycie mindful, 
czyli uważnym na innego człowieka i przyjęcie jego perspektywy 
jako właściwej dla niego. Co nie jest empatią? Ocenianie czy problem, 
z którym ktoś przychodzi, jest poważny czy niepoważny. Pocieszanie. 

Anna Selwakowska-Domańska

Trener EY Academy of Business. Praktyk biznesu z ponad 19-letnim 
doświadczeniem w międzynarodowych organizacjach w obszarze 
rekrutacji, szkoleń i rozwoju pracowników. Certyfikowany trener 
biznesu i zarządzania, coach, mentor, certyfikowany trener – facylitator 
Management 3.0: zwinne zarządzanie na bazie metodyk Agile, akredy-
towany konsultant Insights Discovery® oraz wykładowca na studiach 
podyplomowych z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi (HR).

Chcesz odnieść sukces? 
Ucz się empatii!
Nowoczesny lider powinien być empatyczny. To nie tylko droga do dobrego 
samopoczucia pracowników, ale także do innowacji, lojalności i mniejszej rotacji 
w firmie. Brzmi jak wyzwanie? Dobra wiadomość jest taka, że uważnego podejścia  
do innych można się nauczyć. Czym jest empatia i jak ją okazywać w miejscu pracy? 

Co nie jest empatią? Ocenianie czy problem, z którym 
ktoś przychodzi, jest poważny czy niepoważny. 
Pocieszanie. Litowanie się. Licytowanie, kto ma 
gorzej. Empatią nie jest także pomaganie i udzielanie 
rad, jeśli nikt nas o to nie prosi. Jeśli chcemy pomóc, 
róbmy to na warunkach danej osoby. Zapytajmy 
„co mogę dla ciebie zrobić?”, zamiast narzucać 
się ze swoim rozwiązaniem. Czasami najlepsze, 
co możemy zrobić, to być dla tej osoby, towarzyszyć 
w jej obecnym stanie emocjonalnym, a gdy zostaniemy 
o to przez nią poproszeni – pozostawić jej przestrzeń 
na pobycie samej ze sobą bez obrażania się 
i odbierania jej prośby jako odrzucenia.

Litowanie się. Licytowanie, kto ma gorzej. Empatią nie jest także po-
maganie i udzielanie rad, jeśli nikt nas o to nie prosi. Jeśli chcemy po-
móc, róbmy to na warunkach danej osoby. Zapytajmy „co mogę dla 
ciebie zrobić?”, zamiast narzucać się ze swoim rozwiązaniem. Czasami 
najlepsze, co możemy zrobić, to być dla tej osoby, towarzyszyć w jej 
obecnym stanie emocjonalnym, a gdy zostaniemy o to przez nią 
poproszeni – pozostawić jej przestrzeń na pobycie samej ze sobą bez 
obrażania się i odbierania jej prośby jako odrzucenia.
Dobra komunikacja to umiejętność odpowiedniej interpretacji uczuć. 
Im lepiej odczytuję komunikację niewerbalną, na którą składa się 
między innymi mimika, gestykulacja, postawa, ton głosu, tym bardziej 
adekwatnie zareaguję. Trzeba pamiętać, że komunikacja niewerbalna 
szczególnie zyskuje na znaczeniu, gdy następuje dysonans po-
znawczy pomiędzy tym, co słyszę, a tym, co widzę. W takiej sytuacji 
będziemy bardziej skłonni podążać za komunikatem niewerbalnym. 
Dlatego rozwój umiejętności związanych z poprawną komunikacją 
niewerbalną jest nieodzownym elementem rozwoju empatii. 
Empatyczną rozmowę ułatwia też konfrontacja ze stereotypami, które 
nieświadomie stosujemy w ocenianiu kogoś. Niezwykle ważne jest po-
święcenie czasu i zaangażowanie się emocjonalne w poznanie naszego 
rozmówcy, zamiana etykietowania na ciekawość drugiego człowieka 
i dotarcie do motywów jego zachowania. Im więcej błędów poznaw-
czych jesteśmy w stanie rozpoznać, tym mniej będziemy popadali 
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w schematy i uproszczenia (np. efekt samospełniającej się przepowied-
ni, efekt projekcji, efekt halo itp.) i tym mniej krzywdzili innych.

INKLUZYWNOŚĆ I WELLBEING  
– OBSZARY EMPATII W FIRMIE
Kiedy pracownicy uważają firmę za empatyczną? Przynajmniej 
w trzech przypadkach. Po pierwsze – gdy odczuwają autonomię, 
która wyraża się np. w możliwość pracy zdalnej i elastycznych godzi-
nach pracy. Po drugie – gdy w firmie zwraca się uwagę na zdrowie 
psychiczne i dobrostan pracownika. Nie chodzi tu tylko o doraźną in-
terwencję w przypadku chwilowego kryzysu, tylko o długoterminowe 
pakiety rozwojowe i indywidualną terapię. Trzeci element to zarządza-
nie różnorodnością. Firma empatyczna jest inkluzywna – bierze pod 
uwagę potrzeby osób różnej płci, wieku, narodowości, wyznania, rasy, 
sprawności fizycznej czy orientacji seksualnych. Wszyscy pracownicy 
powinni czuć się równie komfortowo. 

MENEDŻER 3.0 DBA O INNYCH I… SIEBIE
Okres pandemii zweryfikował styl zarządzania. Ci, którzy poradzili 
sobie w nim najlepiej to nie menedżerowie typu 1.0, czyli operujący 
nakazami i zakazami, ani menedżerowie typu 2.0, postrzegający pra-
cowników przez pryzmat KPI-ów i targetów z silną potrzebą kontroli, 
lecz menedżerowie typu 3.0, czyli tzw. służebni. Menedżer służebny 
jest świadomy, że leadership to nie tylko umiejętności zawodowe, ale 
także społeczne. Obejmują one komunikowanie się z ludźmi w opar-
ciu o szacunek (non violent communication), angażowanie ich poprzez 
budowanie i podtrzymywanie więzi, zachęcanie do tworzenia samo-
organizujących się zespołów, ocenę ludzkiego potencjału, a nie tylko 
redukcję luk kompetencyjnych. 
Empatyczny menedżer jednak dba nie tylko o innych, ale także 
o siebie. Self compassion to ważny element zarządzania opartego na 
empatii. Uważność uczy nas lepszego kontaktu z naszymi emocjami, 

myślami i ciałem poprzez zatrzymanie się tu i teraz, bez oceniania 
swoich działań. Zadajemy sobie pytania: co w danym momencie 
czuję?, co myślę? i co mówi mi moje ciało? To daje zdolność rozpo-
znawania pierwszych symptomów stresu i wypalenia zawodowego. 
Nowoczesny menedżer w pierwszej kolejności opiekuje się sobą, 
bo jeśli tego nie zrobi, nie będzie mógł stworzyć odpowiednich 
warunków innym. Troszczy się o ciało i umysł, rozwija duchowo, dba 
o optymalny poziom hormonów szczęścia (endorfina, serotonina, 
oksytocyna), nie zapominając o praktykowaniu siódmego z nawyków 
opisanych przez Stephena Coveya w książce „7 nawyków skutecznego 
działania”, czyli tzw. „ostrzeniu piły”.

JAKIE KORZYŚCI MOŻE PRZYNIEŚĆ 
ZARZĄDZANIE POPRZEZ EMPATIĘ?
Empatia pozwala na budowanie lojalności. Przyciąga osoby, których 
wartości i cele są odzwierciedlone w wartościach organizacji. 
Ci, którzy uważają, że pracują w firmach empatycznych osiągają 
lepsze rezultaty. W organizacji rośnie innowacyjność, a rotacja spada. 
Według badań Instytutu Gallupa 77% pracowników deklaruje, że 
byliby skłonni pracować po godzinach dla empatycznej firmy, a 60% 
zgodziłoby się mniej zarabiać. Jest to także istotny czynnik selekcyjny 
w odniesieniu do przyszłego pracodawcy – 79% badanych przyznaje, 
że zmieniłoby obecną firmę na bardziej empatyczną, nawet jeśli nie 
wiązałoby się to z podwyżką wynagrodzenia. 
Czy w polskich firmach promuje się empatię? Na pewno coraz chęt-
niej decydujemy się na szkolenia dotyczące zwinnego zarządzania 
zasobami ludzkimi na bazie metodyk Agile, wellbeingu osobistego 
i organizacyjnego oraz zarządzania inkluzywnością i różnorodnością 
również w kontekście różnych generacji. Empatia nie jest cechą wro-
dzoną, tylko nabytą i jak najbardziej można ją ćwiczyć. Warto jednak 
pamiętać, że nauka empatii to praca u podstaw, długotrwały proces, 
który trzeba praktykować na co dzień. 

Sprawdź szkolenie Agile w HR, Management 3.0 – Fundamentals. 
Poznaj zwinne zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji na bazie Agile i uzyskaj międzynarodowy 
certyfikat na poziomie Fundamentals 3.0.

Szukasz możliwości rozwoju Twoich kompetencji? Skorzystaj z szerokiej oferty kursów i szkoleń  
w EY Academy of Business.

academyofbusiness.pl
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rozwija duchowo, dba o optymalny 
poziom hormonów szczęścia 
(endorfina, serotonina, oksytocyna), 
nie zapominając o praktykowaniu 
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WYPALENIE ZAWODOWE 
I JEGO KONSEKWENCJE
Od stycznia 2022 roku wypalenie zawodowe znajduje się w ICD-
11 – jedenastej wersji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób. WHO 
poinformowało o swojej decyzji, aby wprowadzić je do Klasyfikacji 
jako syndrom mogący wpłynąć na stan zdrowia pracownika jeszcze 
w 2019 roku i od tego czasu wiele się o nim mówi. Bardzo dobrze: 
to poważny problem, który może mieć poważne konsekwencje dla 
zdrowia naszych ludzi.

Według Światowej Organizacji Zdrowia,  
główne objawy wypalenia to: 
• uczucie wyczerpania emocjonalnego i fizycznego,
• brak zaangażowania, negatywne nastawienie, poczucie 

cynizmu i bezsensu wykonywanej pracy, 
• obniżenie oceny własnych dokonań i spadek efektywności.

Trzeba wspomnieć, że wypalenie zawodowe nie jest jednostką cho-
robową według WHO. Może jednak się przyczyniać do pogorszenia 
kondycji psychicznej i fizycznej i wiązać się z takimi chorobami, jak 
depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia snu, uzależnienia, otyłość czy 
choroby naczyniowo-wieńcowe1.
Konsekwencjami ignorowania wypalenia zawodowego przez organi-
zację są nie tylko nieszczęśliwi i chorzy pracownicy, ale również duże 
koszty, które ponosi organizacja i są związane z obniżoną produk-
tywnością i motywacją, wysoką rotacją i koniecznością rekrutacji oraz 
wdrożenia nowych pracowników, a także, oczywiście, absencjami. 
Według danych ZUS, w 2021 roku liczba dni opuszczonych z powodu 
pogorszenia kondycji psychicznej wyniosła aż 25 milionów – to 
ponad 10% wszystkich nieobecności w ubiegłym roku2.

JAK UCHRONIĆ PRACOWNIKÓW 
PRZED WYPALENIEM?
Pracodawca może regularnie badać poziom wypalenia zawodowego 
wśród swoich pracowników. Pozwala to wcześnie wykryć ich pogar-
szającą się kondycję i odpowiednio zareagować.

Kasia Gryzło

CEO HearMe & Emplomind. Wierzy w świat, w którym ludzi nie boli brzuch 
ze stresu w pracy. W HearMe & Emplomind odpowiada za strategię, finan-
sowanie i przede wszystkim ludzi (by każdy czuł, że jest w odpowiednim 
miejscu, które pozwala mu/jej na realizowanie swojego potencjału). 
W przeciągu dwóch lat HearMe zdobyło ponad 60 klientów B2B, 
finansowanie od zagranicznych inwestorów na poziomie blisko 2 mln zł, 
firma liczy ponad 70 pracowników i specjalistów, a 97% użytkowników 
poleciłoby HearMe przyjacielowi.

Mierz poziom wypalenia 
zanim sparzy Twoich pracowników
Według badania Oracle z 2021 roku aż 72% pracowników skarży się na objawy 
wypalenia zawodowego, które utrudniają im codzienną pracę. Jeśli zależy nam 
na dobrostanie naszych ludzi, nie możemy przejść obok tego tematu obojętnie.

Wypalenie zawodowe to nie problem na poziomie jednostki, a orga-
nizacji. Oczywiście, nie można ignorować stanu pracowników i należy 
zapewnić im odpowiednie wsparcie, jak pomoc psychologiczna czy 
urlop. Jednak, aby uchronić ich przed wypaleniem, należy potrakto-
wać wyniki badania jako wyznacznik problemów w naszej organizacji, 
nie jednostkowego samopoczucia każdego z pracowników. To analiza 
i zaadresowanie tych problemów sprawi, że znacząco zmniejszymy 
prawdopodobieństwo wypalenia zawodowego wśród naszych ludzi 
w przyszłości.
Pomoże to też tym, którzy obecnie zmagają się z objawami wypale-
nia. Tutaj jednak konieczna będzie dodatkowa opieka i asysta w odzy-
skaniu pełni sił – jak zapewnienie wspomnianego wcześniej wsparcia 
psychicznego czy zachęta do skorzystania ze zwolnienia lekarskiego. 
Prostym, ale efektywnym sposobem na mierzenie poziomu wypale-
nia w firmie jest regularne wysyłanie przez specjalistów HR anonimo-
wej ankiety do całej organizacji. Powinna zawierać trzy podstawowe 
pytania, które odpowiadają trzem głównym elementom wypalenia 
zawodowego zdefiniowanych przez WHO oraz bazują na Maslach 
Burnout Inventory (MBI):
• Jestem chronicznie zmęczona/y i budzę się wykończona/y.
• Czuję, że moja praca nie ma sensu.
• Czuję, że osiągam w pracy mniej niż powinnam/powinienem.
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Odpowiedzi muszą natomiast bazować na częstotliwości:
• Nigdy
• Parę razy w roku lub rzadziej
• Raz w miesiącu lub rzadziej
• Parę razy w miesiącu
• Raz w tygodniu
• Parę razy w tygodniu
• Codziennie

Ankieta powinna być anonimowa, ale można poprosić uczestników 
o podanie rodzaju swojego stanowiska (specjalista, manager, dyrektor 
itp.). W ten sposób, zyskujemy dodatkowy wymiar informacji – jak 
czują się pracownicy na danym szczeblu organizacji, co może pomóc 
efektywniej zidentyfikować i zaadresować przyczyny ich kondycji.

JAK INTERPRETOWAĆ WYNIKI ANKIETY?
O czym mogą świadczyć negatywne wyniki? Nie tylko o tym, 
w jakim stopniu zagrożeni są wypaleniem zawodowym nasi 
pracownicy. Dostarczają też znacznie bardziej precyzyjne 
informacje: co w organizacji wymaga zmiany, aby zadbać 
o zdrowie ludzi w niej pracujących. Na przykład: jeżeli 
odpowiedzi do pierwszego pytania pokazały, że znacząca 
część naszych pracowników często czuje się zmęczona 
czy wręcz wyczerpana, bardzo możliwe, że mają oni 
zbyt duży nakład pracy. Należy wtedy zweryfikować, 
czy nie jest konieczna zmiana sposobu delegowania 
obowiązków.
Dobrze jest podejść do analizy wyników ankiety 
obiektywnie. Nie chodzi o ocenianie szkodliwych 
praktyk w naszej firmie, a zidentyfikowanie proble-
mu i zniwelowanie go. Jeśli nasi pracownicy często 
czują brak sensu wykonywanej pracy, na przykład, 
trzeba mieć na uwadze, że może to być związane z nie-
sprawiedliwym traktowaniem niektórych pracowników, 
na przykład w kwestii różnicy wynagrodzenia ze względu 
na tożsamość płciową, tzw. pay gap. Co więcej, obecne 
wydarzenia na świecie – pandemia, kryzys gospodarczy, 
wojna – mogą ten bezsens pogłębiać. W takiej sytuacji 
szczególnie istotne jest dodatkowe wsparcie dla ludzi.

DALSZE KROKI
Indywidualna opieka psychologiczna jest potrzebna, 
jednak należy pamiętać, że bez zmian w organizacji 
ich kondycja i nastawienie do pracy ulegną jedynie 
chwilowej poprawie. Jakie rozwiązania można wdrożyć, aby uporać 
się z problemami zdefiniowanymi dzięki ankietom? Mówimy tutaj, 
między innymi, o zmianach w stylu zarządzania, wprowadzeniu 
dodatkowych dni urlopowych, zwiększeniu wpływu pracowników na 
decyzje w organizacji czy uporania się z wszelką niesprawiedliwością 
czy wręcz przejawami przemocy, jeżeli takie miały miejsce.
Podane tutaj sugestie mogą mieć znaczący pozytywny wpływ na 
firmę – jej rozwój i pracowników. Jest to jednak tylko kilka przykładów 
strategii prewencji wypalenia zawodowego. Dzięki stałemu groma-
dzeniu danych na temat poziomu wypalenia swoich ludzi, możliwe 
jest dopasowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb danej 
organizacji i zaadresowanie uprzednio zdiagnozowanych problemów. 
Regularne kolekcjonowanie tych danych pozwala również monitoro-
wać, czy wdrożone strategie przynoszą skutki. Nawet po zauważeniu 
znaczącej poprawy kondycji pracowników, warto dalej regularnie 
sprawdzać ich poziom wypalenia. Pozwala to na wczesne wychwyce-
nie problemów i szybką reakcję.

ZAKOŃCZENIE
Problem wypalenia zawodowego jest poważny i powszechny, nie 
należy go ignorować. Mierzenie poziomu wypalenia wśród naszych 
ludzi pozwoli nam na bieżąco monitorować ich kondycję oraz łatwiej 

wychwycić, które obszary organizacji się do niej przyczyniają. 
Warto skorzystać również z zewnętrznych partnerów w mierzeniu 
kondycji pracowników. Ich specjalistyczna wiedza oraz narzędzia 
pozwolą dokładniej badać stan pracowników oraz zapewnić dopaso-
wane rozwiązania.
W HearMe, na przykład, oferujemy tzw. puls organizacji. Specjaliści 
wypełniają ankiety po każdej sesji z pracownikami – dane są anoni-
mowe, ale wskazują na wyzwania i problemy pracujących w danej 
firmie osób. Po 3 miesiącach klient otrzymuje na ich podstawie raport 
analizujący problemy, z jakimi się mierzą pracownicy oraz rekomen-
dowane działania.
W ten sposób, organizacja ma czas działać prewencyjnie, a dopa-
sowane do jej potrzeb strategie działania mają większą szansę na 
sukces. 

1  Physical, psychological and occupational consequences of job burnout: A systematic 
review of prospective studies. (b. d.). PubMed Central (PMC). https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC5627926 

2  Absencja chorobowa z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS – Absencja 
chorobowa – Portal Statystyczny ZUS. (b. d.). Strona główna – Portal Statystyczny ZUS. 
https://psz.zus.pl/kategorie/absencja-chorobowa/absencja-chorobowa-z-tytulu-
choroby-wlasnej-osob-ubezpieczonych-w-zus
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Historia naszej emancypacji to setki lat walki o równouprawnienie, 
w której nasze babki i prababki przecierały nam drogę do równo-
uprawnień społecznych, takich jak prawo głosu, prawo do wyko-
nywania pracy w „męskich” zawodach, prawo do wykształcenia itp. 
Żyjemy w czasach, w których wydawałoby się, iż dyskryminacja kobiet 
to już relikt przeszłości, ale czy na pewno tak jest?
Płeć to nadal ważny czynnik 
determinujący sytuację kobiet 
i mężczyzn w organiza-
cjach. Liczne badania 
wskazują na istnienie 
w społeczeństwie 
zjawiska dyskry-
minacji kobiet 
w miejscach 

Beata Siadek

Właściciel firmy HR Navigator. Z wykształcenia socjolog. 
Pasjonatka ludzi i pracy, mająca ponad dwudziestoletnie 
doświadczenie w obszarze HR. 

Woman’s world
Miejsce, gdzie spotykają się  
dyskryminacja ze względu na płeć i wiek 
Nie wiem, czy to kwestia wieku, jaki osiągnęłam czy okresu menopauzy, 
w jaką nieuchronnie weszłam, ale temat wieku kobiety w środowisku pracy stał 
się bliski memu sercu jak nigdy dotąd. Zawsze należałam do grupy tych „wojujących” 
kobiet, które w pocie czoła udowadniały swoją ciężką pracą i postawą, że kobieta to istna 
maszyna do zadań specjalnych, solidna, niezawodna i gotowa na poświęcenia. 

ich pracy, które przejawiają się m.in. w utrudnionych awansach oraz 
dysproporcjach w wynagrodzeniu. Kobiety już teraz stoją w obliczu 
trudnej walki o sukces zawodowy. Istnieje jednak jeszcze jedna rzecz 
stojąca na przeszkodzie w ich aktywności zawodowej. Ich wiek.
Bureau of Labor Statistics – amerykańskie biuro statystyki pracy 
przewiduje, że do 2024 roku będzie dwa razy więcej pracujących 
kobiet w wieku powyżej 55 lat niż kobiet w wieku 16-24 lat. Pomimo 
rosnącej przewagi kobiet na rynku pracy, wzrasta również dyskrymi-
nacja ze względu na wiek. Aż 64% kobiet twierdzi, że doświadczyło 
dyskryminacji ze względu na wiek w miejscu pracy. 
Analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego wysłali 1260 zgłoszeń 
do pracy przez fikcyjnych kandydatów obu płci w wieku 28 i 52 lat. 
Fikcyjni kandydaci brali udział w rekrutacji na stanowiska podsta-
wowe oraz specjalistyczne w branżach sprzedaży i obsługi klienta, 
a także finansów, bankowości i ubezpieczeń. Potem sprawdzono, 
jak różniły się reakcje pracodawców na ich zgłoszenia, analizowa-
no, z którą grupą wiekową pracodawcy chętniej się kontaktowali 
po przeczytaniu CV. Wynik tego eksperymentu wykazał, iż to na 
początkowym etapie kandydaci poszukujący pracy są najbardziej 
narażeni na dyskryminację ze względu na wiek. Dalszy przebieg 

rekrutacji zależy bowiem od subiektywnej oceny rekru-
tera. CV od osób starszych zazwyczaj ląduje w koszu, 

a ich szanse zwiększają się tylko wtedy, gdy na 
dane stanowisko nie ma młodszych kandydatów. 

Przeciętnie firmy i instytucje dwa razy częściej 
były zainteresowane współpracą z młodszymi 
osobami niż kandydatami 50+. Dodatkowo 
rzadziej interesowała ich współpraca z kobie-
tami 50+ niż z ich rówieśnikami. Warszawa 

okazała się mniej przyjazna dla starszych 
pracowników niż pozostałe rejony 

kraju. Tu różnica między od-
powiedziami na anonse 

o pracę młodych i do-
świadczonych osób 

są jeszcze większe 
i wynoszą 1:4.
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Ageizm, czyli uprzedzenia lub dyskryminacja ze względu na wiek, 
jest często subtelny. Bez względu na to, czy kobieta jest usuwana 
z projektów, zastępowana przez młodszych współpracowników, 
czy też nie oferuje się jej możliwości rozwoju zawodowego, wpływ 
takich zachowań na karierę kobiety może być druzgocący. „Ponieważ 
kobiety wykazują widoczne oznaki starzenia, są postrzegane jako 
mniej kompetentne i mniej atrakcyjne rynkowo” – mówi Bonnie 
Marcus, znana na rynku amerykańskim trenerka kadry kie-
rowniczej. „Zdecydowanie czują się odizolowane. Mają całe 
to doświadczenie, ale nikt już tego nie docenia”. „Dyskryminacja ze 
względu na wiek często pozostaje niezauważona w miejscu pracy 
ze względu na sposób, w jaki społeczeństwo postrzega starszych 
pracowników”, mówi Paul Rupert, dyrektor generalny Respectful Exits, 
grupy wspierającej starzejących się pracowników. „Kiedy kończysz 
40 lat, jesteś starą maszynerią. Kiedy osiągniesz 55 lub 60 lat, jesteś 
skończony” – mówi Rupert. Nie dokonują prawdziwej oceny tego, 
kto nadal zwiększa wartość firmy. Mówią tylko, że w pewnym wieku 
będziesz bezużyteczny. Podczas gdy 90% starszych pracowników 
twierdzi, że dyskryminacja ze względu na wiek jest powszechna, 
tylko 3% złożyło formalną skargę do przełożonego lub działu HR. Jak 
wynika z badania AARP (amerykańska organizacja wspierająca osoby 
po pięćdziesiątce), w przypadku kobiet wstyd i strach wynikające z ich 
wieku sprawiają, że ostrożnie wytykają szkodliwe uprzedzenia, mówi 
Marcus.
Dla wielu kobiet konsekwencją takich zachowań jest opuszczenie 
miejsca pracy. Jednak znalezienie innej pracy jest często daremne, 
bowiem 76% starszych kobiet twierdzi, że dyskryminacja ze względu 
na wiek jest przeszkodą w znalezieniu innej pracy, a 90% zarabia 
mniej niż na poprzednich stanowiskach.

EDUKACJA I PRZECIWDZIAŁANIE 
DYSKRYMINACJI KLUCZEM DO ZMIAN
Współczesne organizacje starają się koncentrować na różnorodności 
i integracji w miejscach pracy. Zwalczanie dyskryminacji ze względu 
na wiek jest kluczowym elementem wspierania kobiet. Szkolenie 
menedżerów i pracowników oraz zachęcanie do otwartej komuni-
kacji to ważne narzędzia walki z dyskryminacją. „Osoby w działach 
HR, które są odpowiedzialne za zatrudnianie, awansowanie, wyna-
gradzanie i zwalnianie pracowników, muszą dobrze i uważnie przyj-
rzeć się, jakie są ich własne uprzedzenia dotyczące starzenia się, 
ponieważ wszyscy je mamy” – mówi Marcus. „W ramach treningu 
nieświadomych uprzedzeń organizacje muszą pomagać kobietom 
w trudnych rozmowach, gdy kolega wypowiada uwagi dotyczące 
wieku lub seksizmu”. Organizacje muszą również czerpać korzyści 
z posiadania wielu pokoleń przyczyniających się do ich wartości 
i celów. Starsze kobiety mogą pełnić rolę wzorów do naśladowania 
i mentorek dla młodszych pracownic, co może mieć długotrwałe 
pozytywne skutki dla całej siły roboczej. „Różne pokolenia mogą 
się od siebie uczyć” – mówi Marcus. „Jeżeli młodsze kobiety mają 
nauczyć się poruszać w miejscu pracy i co to znaczy być liderką, nie 
zwrócą się do starszego mężczyzny. Jeśli wyeliminujesz wszystkie 
te wzory do naśladowania, wyeliminujesz czynnik, który pomoże 
kobietom w rozwoju”.
Problem nie dotyczy tylko awansu i wynagrodzenia. Stronniczość 
wiekowa w rekrutacji i negatywne stereotypy, w tym to, że starsi 
pracownicy są mniej wydajni, mogą wpływać na perspektywy 
zatrudnienia starszej pracownicy. Wbrew stereotypom, według 
Milken Institute’s Center for the Future of Aging i Stanford Center on 
Longevity, starsi pracownicy mają silną etykę pracy, rzadziej chorują 
i lepiej radzą sobie z rozwiązywaniem konfliktów. 
Co mogą zatem zrobić pracodawcy? Przede wszystkim nie możemy 
lekceważyć wyzwań, przed jakimi stoją kobiety w miejscu pracy, 
zarówno pod względem wieku, jak i płci. Już w 2001 r. Komisja 
Europejska zasugerowała wprost państwom członkowskim, aby 
rozwijały politykę aktywnego starzenia się. Oto jakie inicjatywy zapro-
ponowano. Są one nadal aktualne. 

 

1Rekrutuj z uwzględnieniem wieku: upewnij się, 
że ogłoszenia o pracę są dostępne dla starszych pracow-

ników i używaj neutralnego dla wieku języka i obrazów.

2 Promuj kulturę sprzyjającą wiekowi: podkreślaj 
znaczenie wkładu starszych pracowników w organizację 

oraz doceniaj korzyści dla biznesu wynikające z posiadania 
zróżnicowanej wiekowo siły roboczej. 

3 Szkolenia: szkolenie w zakresie różnorodności, 
w tym o nieświadomych uprzedzeniach. 

4 Elastyczna praca: upewnij się, że starsze pracownice 
mają poczucie, że elastyczne zasady pracy są również 

dla nich korzystne, niezależnie od tego, czy mają problemy 
ze zdrowiem, czy mają obowiązki opiekuńcze.

5 Rozwój kariery i szkolenia: zapewnienie pracowni-
kom w każdym wieku możliwości rozwoju ich kariery 

i zapewnienie dostępu do szkoleń. Nie zakładaj, że pracownik 
nie będzie chciał się rozwijać lub będzie chciał wkrótce 
odejść tylko dlatego, że osiągnął określony wiek. Przejrzyj 
praktyki i zasady dotyczące awansów i wynagrodzeń, 
aby upewnić się, że nie działają one na niekorzyść starszych 
pracowników. 

Dane pokazują, że starsze kobiety znajdują się w szczególnie nie-
korzystnej sytuacji w miejscu pracy z powodu kombinacji ich płci 
i wieku. Ważne jest, aby firmy rozpoznały i eliminowały bariery, na 
które napotykają te osoby, nie tylko po to, aby zminimalizować ryzyko 
potencjalnych roszczeń o dyskryminację, ale także aby móc zmaksy-
malizować bardzo cenny wkład, jaki mogą wnieść do firmy. 
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Zgodnie z badaniem Grammarly „The state of business commu-
nication” wykonanym przez Harris Poll, 96% liderów biznesu zga-
dza się, że „skuteczna komunikacja jest niezbędna do osiągnięcia 
wyników biznesowych oczekiwanych od zespołu w nadchodzą-
cym roku”. Zgodnie z wynikami wyżej wspomnianego badania, 
odczuwalnymi przez liderów negatywnymi skutkami słabej jako-
ściowo komunikacji jest wzrost kosztów (45%), niedotrzymania 
terminów lub wydłużenia czasu na realizację zadań (39%) oraz 
obniżenia wiarygodności lub reputacji marki (34%).

Impact of poor communication at work

Increased costs

  45%

Missed deadlines

  39%

Eroded brand reputation

  34%

Decreased productivity

  28%

Źródło: The State of Business  

Communication, Grammarly

Klaudia Szydłowska 

Payroll & HR Administration Expert w Kelly Services Poland.  
Na co dzień koordynuje działania HR realizowane dla klientów  
oraz wspiera rozwój organizacji.

Halo! 
Komunikacja stanowi podstawowe narzędzie pracy w organizacji.  
Każdy lider ma swój styl komunikacji, wypracowany często przez lata.  
Formy komunikacji zmieniają się z biegiem czasu, jednak zasady pozostają te same.  
Jakich błędów się wystrzegać? Czy komunikacja ma wpływ na jakość pracy?  
Czy, gdy jest nieskuteczna, może narazić organizację na dodatkowe koszty? Oczywiście! 

Moja  
komunikacja  
nie działa
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ZNAMY SKUTKI NIEEFEKTYWNEJ 
KOMUNIKACJI, JEDNAK CO JEST 
PRZYCZYNĄ TAKIEGO STANU RZECZY?
Wiele firm zapomina o tym, aby kształcić w swoich managerach kom-
petencje miękkie. Dobry lider umie zarządzać zespołem tak, aby pra-
cownicy czuli się bezpiecznie i komfortowo, a jednocześnie realizowali 
wyznaczane cele. Warto pamiętać, że manager to też członek zespołu, 
a zespół musi współpracować. Jednak jak mówić, by ludzie nas słuchali? 
W szkole dzieci są uczone, że należy mówić głośno i wyraźnie, ale to 
nie wszystko. Skuteczna komunikacja ma miejsce dopiero wtedy, gdy 
zachowany jest w niej szacunek, klarowność oraz elastyczność. 

SZACUNEK, A ZBLIŻAJĄCY SIĘ DEADLINE 
– CZYLI „ZRÓB TO NA WCZORAJ”
Zdarzyło się Wam usłyszeć od przełożonego „rozkaz”? – Masz to zrobić 
na wczoraj! Jak to wpłynęło na Wasze samopoczucie? Stres i presja 
w ciągu chwili stają się odczuwalne po takich słowach. A to nato-
miast wpływa na efektywność. Myślisz, że już się na to uodporniłeś 
i robisz po prostu co trzeba? A nie poszedłeś po wszystkim na kawę, 
żeby wylać swoją frustrację w związku z „beznadziejnym szefem”? 
Właśnie! A może to Ty jesteś właśnie takim liderem? Wydawać się 
może, że był to tylko prosty komunikat powiedziany w pośpiechu 
pod naciskiem zbliżającego się deadline’u, ale dla zespołu jest to 
bardziej odczuwalne niż myślisz. Zespół, zamiast pracować nad 
projektem, przeżywa Twoje zachowanie i traci przez to cenny czas. 
Lider nie może wywierać presji na swoim zespole, a na pewno nie 
w taki sposób. Ważne jest okazanie szacunku nawet w najprostszych 
komunikatach, jakie chcemy przekazać. 
W komunikacji pod szacunkiem kryje się również szczerość. 
Oczywiste jest, że pewne informacje muszą być zachowywane na 
wyższym szczeblu jednak tu nie o takiej szczerości mowa. Jeżeli nie 
podobają Ci się efekty pracy zespołu, pamiętaj aby uzasadnić swoje 
zdanie i wskazać obszary do poprawy. Jesteście zespołem, pracujecie 
w jednej firmie, więc może warto poświęcić 5 minut z pełnego spo-
tkań kalendarza na burze mózgów z zespołem i wysłuchać również 
ich argumentów.

ZRÓB TAK, ŻEBY BYŁO DOBRZE. CZYLI JAK? 
Przecież nikt nie czyta w myślach i nie jest w stanie wykonać pole-
cenia dobrze, jeżeli nie do końca wie, jaki jest cel jego pracy. Nawet 
jeśli się spieszysz, to nie powinieneś pozostawiać swojej komunika-
cji w tak opłakanym stanie. Przejrzysta komunikacja z zespołem to 
jeden z filarów skuteczności. Jeżeli nawet w ferworze stresu 
lider pozostawi pracowników z taką komunikacją, to zespół 
powinien móc po wszystkim wrócić do niego z pytaniami, jak 
właściwie wykonać zadanie. Robiłeś coś podobnego kiedyś? Przekaż 
swojemu zespołowi wszystkie materiały, którymi mogą się posiłkować 
przy realizacji. Zaoszczędzicie na tym czas, który można przeznaczyć 
później na udoskonalenie pomysłu. Należy pamiętać także, że zespół 
realizujący właściwie cele oznacza sukces managera. 

BO TAK POWIEDZIAŁEM I TAK MA BYĆ. 
CZYLI KILKA SŁÓW O ELASTYCZNOŚCI
Nie możesz pędzić i po prostu przekazywać swoich luźnych myśli, 
które zespół ma przenosić na czyny. Nie masz czasu na rozmowę 
z zespołem i chciałeś, żeby „dali ci spokój”? Przeorganizuj swój 
kalendarz, a może minuta spóźnienia na kolejne spotkanie nie będzie 
taka straszna jak się wydaje? Wysłuchaj swojego zespołu, może w tej 
sytuacji to właśnie oni mają rację, a razem dojdziecie do konsensusu. 
Chcesz być asertywny? Możesz stopniować środki asertywności. 
Niepotrzebne gesty, bądź źle zaakcentowane słowa mogą spowodo-
wać, że Twój komunikat nie zostanie odebrany we właściwy sposób. 
Obserwuj swoich odbiorców, ich reakcje na Twoje słowa. To pomoże 
Ci dostosować środki przekazu. 

CZY TO NA PEWNO JEST PRZYCZYNĄ 
NIESKUTECZNEJ KOMUNIKACJI?
Zastanawiasz się czy niestosowanie przez lidera powyższych wska-
zówek jest przyczyną nieefektywności zespołu? Przydatna może 
być tu metoda 5 Why’s, użyta pierwszy raz przez Taiichi Ōno. Należy 
w niej najpierw sformułować problem, a następnie zadawać pytanie 
„dlaczego?” do momentu uzyskania rozwiązania. 

Niepotrzebne gesty, bądź źle 
zaakcentowane słowa mogą 
spowodować, że Twój komunikat  
nie zostanie odebrany we właściwy 
sposób. Obserwuj swoich odbiorców, 
ich reakcje na Twoje słowa.  
To pomoże Ci dostosować  
środki przekazu. 

PRZYKŁAD

Problem: Mój zespół nie zrealizował zadania na czas.
1. Dlaczego? Ponieważ nie mieli kluczowej informacji 

o projekcie.
2. Dlaczego? Ponieważ nie przekazałem jej zespołowi.
3. Dlaczego? Ponieważ śpieszyłem się na kolejne 

spotkanie.
4. Dlaczego? Ponieważ źle oszacowałem czas potrzebny 

na spotkanie z zespołem.
5. Dlaczego? Ponieważ nie przygotowałem się do 

spotkania.

Rozwiązanie: Przed spotkaniami rób notatki i zasta-
nów się nad treścią komunikatu, jaki chcesz przekazać. 
Zaplanuj czas na zadawanie pytań.

Jak mówić, aby ludzie nas słuchali? Każdy lider powinien zadać sobie 
to pytanie, robiąc rachunek sumienia. Komunikacja stanowi funda-
ment dobrze działającej organizacji i miejsca pracy, w którym chce się 
być. Dlatego warto zatrzymać się na chwilę, przeanalizować sytuację 
i wyciągnąć wnioski na przyszłość. 
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PROBLEM ROTACJI ROŚNIE
Według raportu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości rotacja pracowni-
ków dotyczy niemal wszystkich branż, 
jednak największe ożywienie można 
zaobserwować w handlu detalicznym 
i hurtowym, transporcie, logistyce, 
a także wśród specjalistów średniego 
i wyższego szczebla1. O ile w trakcie pan-
demii większość pracowników sceptycznie 
podchodziła do możliwości zmiany zatrudnienia, skupia-
jąc się przede wszystkim na zachowaniu dotychczaso-
wego, bezpiecznego miejsca pracy i źródła dochodu, 
o tyle obecnie mimo wojny rotacja w wielu branżach 
znacząco wzrasta, a pracownicy są otwarci na oferty. 
Wg raportu „Nowe oblicza pracy” przeprowadzonego 
na zlecenie portalu Pracuj.pl2 pierwszą przyczyną tej 
sytuacji jest rosnący popyt na pracowników. W kwietniu 
2022 roku pojawiło się o 31% więcej ofert pracy niż przed 
rokiem, co zwiększa konkurencję wśród pracodawców. 
Kolejną przyczyną jest wzrost gotowości do zmiany 
pracy – 36% badanych aktywnie poszukuje nowego 
pracodawcy –  to o kilka procent więcej niż rok temu. 
Jak podkreślają eksperci, wraz z wiekiem zmniejsza się 
aktywność kandydatów na rynku pracy a wzrasta 
znaczenie stabilizacji. W ostatnich dwóch 

Agnieszka Haponik

Dyrektor rozwoju biznesu i marketingu sprzedażowego w LeasingTeam 
Group, grupie spółek świadczących kompleksowe usługi HR. 
Współtworzy optymalne strategie zarządzania pracownikami 
przy wykorzystaniu usług Grupy, tj.: pracy tymczasowej, outsourcingu, 
rekrutacji stałej oraz zatrudniania obcokrajowców. Współpracuje 
z klientami w celu optymalizacji kosztów zatrudnienia.

Rekrutacja  
bez wytchnienia  
 – dlaczego pracownicy odchodzą z firm?
Tego, co w przeciągu ostatnich dwóch lat działo się w otaczającej nas rzeczywistości, 
nie mogli przewidzieć nawet najbardziej wnikliwi eksperci. Pandemia oraz wojna 
w Ukrainie wywarły trwały wpływ na postawy na rynku pracy. Równocześnie, mimo 
tych trudnych doświadczeń, ożywienie rotacyjne na polskim rynku pracy sięgnęło 
niespotykanego od dawna poziomu.

latach pracę zmieniło aż 77% ankietowanych z grupy wiekowej 18-24 
i 43% z grupy 25-34 lata. Dla porównania w grupie powyżej 45 lat 
nowego zatrudnienia poszukiwało jedynie 18% respondentów, a 27% 
w grupie 35-44. 

ROTACJA TO WYSOKIE KOSZTY 
DLA ORGANIZACJI

Obecny stan rzeczy wymusza na pracodawcach 
zmierzenie się z szeregiem wyzwań. Rosnąca ro-

tacja pracowników to przede wszystkim więk-
sze koszty dla firmy. Nie tylko te bezpośred-

nie, jak koszty rekrutacji i wdrożenia, ale 
też wszelkiego rodzaju utracone korzyści 
dla przedsiębiorstwa, takie jak: wartość 
wiedzy, która nie została przekazana 
przez odchodzącego pracownika, czas 
przestoju w wykonywaniu niektórych 
obowiązków, potencjalny spadek satys-
fakcji klientów, koszt szkoleń, pogorszo-

nego morale w zespole, wizerunkowe, etc. 
Wszystko to sprawia, że pracodawcy, stojąc 

w obliczu obecnego trendu zwiększonej 
rotacji, powinni do minimum ograniczyć ryzyko 
zmiany pracy przez najlepszych pracowników, 

a jeśli już do tego dojdzie – zrobić wszystko, 
aby nie doprowadzić do rekrutacyjnej 
pomyłki. 

SPOSOBY  
NA OGRANICZENIE ROTACJI

„47% specjalistów ds. HR stwierdziło, że za-
trzymanie pracowników jest największym 
wyzwaniem w zakresie zarządzania talentami, 

przed którym obecnie stoją3. Jeśli rotacja 
w firmie wynosi ponad 15% jest to 
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wyraźny sygnał, że w organizacji dzieje się źle i należy jak najszybciej 
wdrożyć środki naprawcze. Z rotacją można walczyć dwojako. 
Po pierwsze należy przyjrzeć się wewnętrznym procesom w organi-
zacji, zdiagnozować problemy i spróbować je zlikwidować. Po drugie 
– warto skorzystać z zewnętrznego wsparcia agencji zatrudnienia, 
która pomoże dobrać odpowiedni zespół, a w przypadku pracowni-
ków fizycznych lub pobocznych obszarów biznesowych, weźmie tę 
odpowiedzialność na siebie, świadcząc usługę pracy tymczasowej 
lub outsourcingu” – powiedziała Dominika Zaczek-Chrzanowska, 
HR Manager w LeasingTeam Group.
Choć recept na minimalizację rotacji jest dużo, na przestrzeni ostat-
nich lat sześć z nich znalazło się w zdecydowanej czołówce4.

 

1 Stwórz elastyczne miejsce pracy – 39% pracowników 
rozważy zmianę pracy, jeśli firma nie zapewni im pracy 
zdalnej bądź hybrydowej. Wśród pokolenia Z jest to aż 
49% osób.

2  Upewnij się, że dobrzy pracownicy nie odchodzą z po-
wodu złych managerów.

3  Zadbaj szczególnie o zespoły rozproszone – zacznij od 
szkoleń dla kadry managerskiej. Zdalne zespoły stały 
się codziennością, jednak duża część managerów nie 
nabyła jeszcze odpowiednio wysokich kompetencji, by 
nimi zarządzać.

4  Twórz politykę kadrową przy współ-
udziale pracowników – wg badania 
Future Forum Pulse aż 66% kadry 
kierowniczej przyznaje, że opra-
cowuje ją przy niewielkim lub 
żadnym udziale pracowników. 
Tymczasem mniej niż połowa 
pracowników uznaje politykę 
kadrową za przejrzystą.

5  Udoskonalaj proces onboar-
dingu – aż 76% respondentów 
uważa, że ich firmy nie dokonują efektywnego on-
boardingu, a jedynie 47% wierzy, że ich procesy 
onboardingowe skutecznie zatrzymują nowych 
pracowników.

6  Upewnij się, że pracownicy są doceniani 
i zauważani – 66% pracowników twierdzi, 
że odeszłoby z pracy, gdyby nie czuło do-
cenienia, a tymczasem wg sondażu Gallupa 
aż w przypadku 65% pracowników tak wła-
śnie jest. 

Co zrobić, jeśli organizacja jest ceniona przez pracowni-
ków, a mimo wszystko rotacja utrzymuje się na wysokim 
poziomie? Warto rozważyć współpracę z zewnętrznymi 
dostawcami, gdyż powodem nie musi być sama firma, ale 
np. nieodpowiedni dobór pracowników do kultury organi-
zacyjnej czy też stanowisko, które z założenia wiąże 
się z większą rotacją. Jaki mamy opcje?

PRACA TYMCZASOWA

Jeśli Twoje problemy rotacyjne wiążą się głównie z pracownikami niż-
szego szczebla (blue collar / white collar), warto wdrożyć pracę tym-
czasową. Pracownicy podstawowi, ze względu na swoją specyfikę, 
są rotacyjną grupą pracowniczą i walka z tym jest często bezcelowa. 
Usługa pracy tymczasowej nie tylko uwolni dział HR od prowadzenia 
permanentnej rekrutacji, ale też zredukuje koszty rekrutacyjne oraz 

działu kadr i płac, zoptymalizuje koszty wynagrodzeń (zmieni koszty 
stałe na zmienne) oraz zapewni większą elastyczność w pikach sezo-
nowych. Kwestia rotacji, choć nie zniknie, stanie się na pewno mniej 
problematyczna.

OUTSOURCING PROCESÓW I FUNKCJI

W przypadku, gdy rotacja dotyka ważnych, jednak mimo wszystko nie 
związanych z core biznesem obszarów działalności, warto rozważyć 
skorzystanie z outsourcingu tego obszaru. Zapewne pamiętamy 
początek rok, kiedy wszedł w życie Polski Ład i zamieszał w działach 
kadrowo-płacowych. Zamieszał skutecznie, bo nie tylko w obszarze 
przepisów, ale też zasobów ludzkich. Pracownicy wykorzy-
stali ten moment, by poprawić swoją sytuację 
zawodową. Wg danych LeasingTeam wyna-
grodzenia pracowników z działów KiP w 1Q 
2022 r. wzrosły o 15-20% r/r, a rotacja wyniosła 
5-15%. Wiele firm skorzystało wówczas z outsourcingu kadrowo-pła-
cowego, który poza tym, że jest z reguły tańszy niż własny dział, to 
zapewnia tak ważną obecnie ciągłość obsługi. Rotacja pracowni-
ków nie jest bowiem problemem klienta, a dostawcy. Podobnie jak 
rekrutacja, inwestycje w szkolenia i system kadrowo-płacowy, etc. 
Analogiczne rozwiązanie możemy zastosować w innych obszarach, 
np. działu rekrutacji – usługa RPO (Recruitment Process Outsourcing), 
administracji, call center, etc. 

DORADZTWO PERSONALNE

„Rotacja na kluczowych, managerskich stanowi-
skach niesie za sobą poważne konsekwencje 

dla pracodawcy. Aby ich uniknąć, rola 
menadżerów zajmujących się rekrutacją, 

jak i sam proces rekrutacyjny nigdy 
nie powinny być lekceważone. 
Odpowiednio przeprowadzona 
rekrutacja pozwoli uniknąć rotacji lub 
ograniczyć ją do minimum. Agencja 
doradztwa personalnego może 
w tym skutecznie pomóc, weryfi-
kując zarówno twarde jak i miękkie 
kompetencje managerskie, ale też 

dopasowanie do kultury organizacyj-
nej danej firmy. W ramach Professional 

wyszukujemy kandydatów 
metodami headhunterskimi, dzięki 
czemu docieramy do najlepszych 

kandydatów” – komentuje Anna 
Kurczewska-Formela, dyrektor rekru-
tacji w LeasingTeam Professional.

Polacy, jak niemal nigdy dotąd, są 
skłonni do zmiany zatrudnienia, co 

stawia przed pracodawcami szereg 
nowych wyzwań, z którymi muszą się 

zmierzyć. Chcąc skutecznie walczyć lub 
zapobiegać rotacji, warto wprowadzić zmiany 

wewnątrz organizacji, ale też skorzystać ze 
wsparcia zewnętrznych agencji zatrudnienia. 

1 https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/rynek-pracy-edukacja-
kompetencje-aktualne-trendy-i-wyniki-badan-styczen-2022

2 https://media.pracuj.pl/188759-mobilnosc-zawodowa-polakow-badanie-pracujpl
3 Dane na podstawie: 8 Proven Employee Retention Strategies in 2022 (sparkbay.com)
4 Poniższe dane liczbowe na podstawie:  

This Fixable Problem Costs U.S. Businesses $1 Trillion (gallup.com) 
5 Things You Can Do to Avoid the ‚Great Resignation’ at Your Company (linkedin.com) 
How to keep employees from quitting? Ask them what they want (cnbc.com) 
8 Proven Employee Retention Strategies in 2022 (sparkbay.com)
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bo aż 49% badanych – twierdzi, że wykonywane zajęcie jest na tyle 
stresujące, że znacząco rzutuje na ich samopoczucie. Ponadto Polska 
znajduje się w niechlubnej trójce państw europejskich z największą 
liczbą osób, które doświadczyły wypalenia zawodowego.
Dane nie napawają optymizmem. Przed pracodawcami trudne wy-
zwanie, jakim jest stworzenie przyjaznego i bezpiecznego środowiska 
pracy, zwłaszcza że o swoich potrzebach coraz głośniej zaczynają 
mówić sami podwładni. Zdecydowana większość pracowników (90%) 
uważa, że osoby z zaburzeniami psychicznymi powinny otrzymać 
pomoc w miejscu pracy. Opowiadają się również za utworzeniem 
w firmach programów dbania o zdrowie psychiczne5.
Uważam, że te działania są jak najbardziej uzasadnione i powinny 
być wdrażane w przedsiębiorstwach. Wydajność pracowników jest 
nierozerwalnie związana z ich stanem psychicznym. Depresja i zabu-
rzenia emocjonalne przyczyniają się do zmniejszonej efektywności, 
niezdolności do pracy oraz absencji chorobowej. 
Kondycja pojedynczego człowieka oddziałuje na jego otoczenie. 
Choroba jednostki wpływa na działanie całej organizacji, a spadek 
motywacji, nieplanowane rotacje czy prezenteizm to dodatkowe 
wyzwania, z którymi musi się zmierzyć dział HR. Nie można też zapo-
mnieć o kosztach. Badanie przeprowadzone przez Deloitte wykazało, 
że w przypadku firmy świadczącej usługi finansowe i zatrudniającej 
blisko 1000 osób, zły stan psychiczny pracowników generuje straty 
opiewające na ok. 3,2 mln funtów6. 

JAK ROZMAWIAĆ O ZDROWIU 
PSYCHICZNYM W PRACY?
Chociaż temat zdrowia psychicznego porusza się w telewizji, prasie czy 
Internecie, to w kręgach zawodowych nadal pozostaje tabu. W pracy 
niechętnie dzielimy się problemami prywatnymi, wstydzimy się słabości, 

CZYM JEST ZDROWIE PSYCHICZNE?
Zdrowie psychiczne to stan, w którym człowiek jest zdolny do rozwoju, 
samorealizacji i produktywnej pracy. Może także w pełni uczestniczyć 
w życiu społecznym i potrafi sobie radzić w różnych, także stresujących 
sytuacjach. To dzięki równowadze mentalnej mamy motywację do 
działania, dostosowujemy się do zmian i cechuje nas napęd życiowy. 
Jednak coraz trudniej o zachowanie równowagi. Jak wynika z badań, 
niemal 40% Polaków zauważyło pogorszenie swojego zdrowia 
psychicznego wskutek pandemii COVID-191. Wśród najczęstszych 
objawów ankietowani wymieniali stres, obniżenie nastroju i niepokój. 
Co znamienne, aż 70% respondentów zadeklarowało, że wcześniej 
nie doświadczyło podobnych dolegliwości. Są to dane z sierpnia 2021 
roku. Od tego czasu sytuacja się zmieniła – pandemia co prawda 
przystopowała, ale trwający kryzys ekonomiczny – już nie. Polakom 
wciąż towarzyszy poczucie lęku i niepewności jutra, a trwająca wojna 
w Ukrainie pogłębia ten stan.

ZDROWY PRACOWNIK TO ZDROWA FIRMA
Kiepska kondycja psychiczna przekłada się bezpośrednio na wszystkie 
sfery życia człowieka. Może prowadzić do konfliktów w pracy, ogólne-
go poczucia porażki w życiu, a w najgorszym przypadku – nawet do 
samobójstwa.
Problemy ze zdrowiem psychicznym mają ogromny wpływ na pro-
duktywność pracowników. Jak wynika z raportu WHO, depresja i za-
burzenia lękowe odpowiadają za 50% długoterminowych zwolnień 
wśród mieszkańców Europy2. Wg danych ZUS w 2020 roku znacznie 
wzrosła liczba zaświadczeń lekarskich z tytułu “zaburzeń psychicz-
nych i zaburzeń zachowania”3. Lekarze wystawili 1,5 mln zwolnień na 
łączną liczbę 27,7 mln dni absencji chorobowej. W porównaniu do 
2019 roku liczba wystawionych zaświadczeń wzrosła o 25,3%, a liczba 
dni absencji chorobowej o 36,9%.
Niestety, to często praca bywa źródłem obniżenia nastroju. 31% 
Polaków uważa, że wykonywany zawód lub atmosfera w pracy 
negatywnie odbija się na ich kondycji psychicznej4. Jeszcze więcej – 

Małgorzata Ohme

Co-founder & Chief Impact Officer Mindgram. Jedna z najbardziej 
cenionych psycholożek i dziennikarek w Polsce. Absolwentka psycho-
logii społecznej na SWPS w Warszawie. Współzałożycielka Mindgram, 
platformy oferującej wsparcie psychologiczne i rozwój osobisty dla 
pracowników. Właścicielka portalu dla kobiet ohme.pl, gospodyni 
“Dzień Dobry” TVN i autorskich programów w Onecie. Prowadzi prelekcje 
związane ze zdrowiem psychicznym oraz poprawą jakości życia, life 
coachingiem i rozwojem osobistym.

Jak rozmawiać o zdrowiu 
psychicznym w pracy?
Nadmierny stres, przeciążenie obowiązkami i presja czasu to główne czynniki 
wpływające negatywnie na zdrowie psychiczne w pracy. Gdy problem narasta, 
wymagana jest pilna reakcja ze strony pracodawcy. W jaki sposób rozmawiać z kadrą 
o zdrowiu psychicznym i jakie środki wdrożyć, aby poprawić komfort pracy? 

Dane nie napawają optymizmem. 
Przed pracodawcami trudne wyzwanie, 
jakim jest stworzenie przyjaznego 
i bezpiecznego środowiska pracy, 
zwłaszcza że o swoich potrzebach coraz 
głośniej zaczynają mówić sami podwładni. 
Zdecydowana większość pracowników (90%) 
uważa, że osoby z zaburzeniami psychicznymi 
powinny otrzymać pomoc w miejscu pracy. 
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boimy stygmatyzacji. Tymczasem rozmowa z drugim człowiekiem może 
przynieść wymierne korzyści, i to dla obu stron. Od czego więc zacząć?
Bez względu na branżę, w której działa firma i stanowiska pracownika, 
rozmowa na temat zdrowia psychicznego powinna być przepro-
wadzona w sposób profesjonalny. Jej celem jest przede wszystkim 
niesienie pomocy. Natarczywe pytania, dociekanie źródła problemu 
i przedwczesne sugerowanie rozwiązania może pogorszyć sytuację. 

nagłe cięcia etatów oraz niepewność jutra odcisnęły silne piętno na 
psychice ludzi. 
Jak poprawić ich komfort w pracy? Pracodawcy powinni przede 
wszystkim dać swoim podwładnym poczucie, że nawet w dobie 
kolejnego kryzysu można na nich liczyć. Warto, aby menedżerowie 
jak najczęściej rozmawiali z pracownikami, informowali ich o bieżącej 
sytuacji firmy oraz o wszelkich planach biznesowych. To z pewnością 
pomoże zapewnić zespołowi poczucie bezpieczeństwa. Ale czy 
wystarczy? 

  JAK LIDERZY MOGĄ WESPRZEĆ SWÓJ ZESPÓŁ?
Dobrym pomysłem jest skierowanie menedżerów na profesjonalne 
warsztaty na temat zdrowia psychicznego w pracy. Przedyskutowanie 
i przećwiczenie możliwych scenariuszy rozmowy da liderom po-
trzebną wiedzę i umiejętności. Warto również zapewnić wszystkim 
pracownikom dostęp do profesjonalnej platformy pomocy psy-
chologicznej i rozwojowej, która wesprze pracowników w budowie 
swojego dobrostanu. Jest to nowoczesny i wysoce skuteczny sposób 
na wzmocnienie odporności psychicznej zespołu. Jak to działa?
Pracownik uzyskuje nieograniczony dostęp do specjalistów np.: 
psychologa, doradcy finansowego, psychodietetyka, psychologa 
dziecięco-młodzieżowego, mentora biznesu czy doradcy prawnego, 
z którymi może porozmawiać przez komunikator. Może uczestniczyć 
w warsztatach online, w ramach których odbywają się sesje roz-
wojowe z trenerami i ekspertami z dziedziny psychologii. Podczas 
wirtualnych spotkań uczy się np.: technik automotywacji i sposobów 
radzenia sobie ze stresem. Podcasty, czyli nagrania audio do samo-
dzielnego treningu uważności (mindfulness), relaksacji i zarządzania 
emocjami pomogą uspokoić myśli, poprawić uważność, koncentrację 
i zmniejszyć stres. Szybki dostęp z komputera lub telefonu powoduje, 
że po pomoc można sięgnąć od razu wtedy, kiedy jest potrzebna.
Podsumowując, polski pracownik to na ogół zestresowany pracownik. 
Na szczęście coraz częściej pracodawcy zauważają problem i zaczy-
nają reagować. Szkolenia kadry, organizacja warsztatów czy zapew-
nienie zespołowi dostępu do profesjonalnej opieki psychologicznej 
to metody, które mogą poprawić zdrowie mentalne jednostki, a tym 
samym usprawnić działanie firmy. 

Źródła: 
1 https://www.pap.pl/aktualnosci/news,932436,co-trzeci-polak-w-czasie-pandemii-

skarzy-sie-na-pogorszenie-zdrowia 
2 https://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/mental-he-

alth/news/news/2012/10/depression-in-europe/depression-in-europe-facts-and-figures 
3 https://www.prawo.pl/kadry/zwolnienia-lekarskie-w-2020-roku-przyczyny-licz-

ba,507831.html
4 https://hrstandard.pl/2021/03/04/rusza-nowa-kampania-spoleczno-edukacyjna-

pracujzglowa/ 
5 https://pracodawcyrp.pl/upload/files/2021/05/raport-zdrowie-psychiczne-w-srodowisku- 

pracy-25-05-2021.pdf
6 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/xe/Documents/consulting/HC-

wellbeing.pdf 

Dlatego jeśli planujesz rozmawiać z pracownikami 
o zdrowiu psychicznym, przestrzegaj kilku wskazówek:
• zadbaj o odpowiednią atmosferę i poczucie bezpieczeń-

stwa w trakcie rozmowy,
• zacznij od ogólnych rozmów na temat zdrowia fizyczne-

go, następnie przejdź do spraw związanych ze zdrowiem 
psychicznym,

• nawiąż do swoich osobistych doświadczeń, np. opowiedz, 
jak reagujesz w stresowych sytuacjach,

• bądź dla pracownika wsparciem i podkreśl, że troszczysz 
się o jego stan emocjonalny, a nie wyłącznie o efektyw-
ność pracy i finanse firmy,

• nie naciskaj na odpowiedź, daj pracownikowi przestrzeń 
i możliwość wycofania się z konwersacji,

• nie mów pracownikowi, że jest chory i nie podkreślaj, 
że ze względu na swój stan gorzej pracuje i sprawia 
problemy.

Pamiętaj, że pracownicy najniższego szczebla (osoby zatrudnione na 
produkcji i administracja niższego szczebla, tzw. blue collars) często 
najdotkliwiej odczuli skutki pandemii. Brak możliwości pracy zdalnej, 
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PRACA ZDALNA
Coś, co przed 2020 rokiem było odległym benefi-
tem zarezerwowanym głównie dla osób pracu-
jących w IT, dziś stanowi kluczowy element 
podjęcia decyzji przez kandydata, by wziąć 
udział w rekrutacji. Dotyczy to wszystkich 
stanowisk specjalistycznych – od poziomu 
juniora aż do managerów, którzy mają za 
zadanie zarządzać zespołami osób.
Firmy powoli starają się organizować po-
wroty do biur – coraz więcej ofert zawiera 
pracę hybrydową (najczęściej 2-3 dni pracy 
z biura), natomiast dla większości kandyda-
tów z krótkim doświadczeniem, którzy często 
opuścili duże miasta z uwagi na rosnące koszty 
wynajmu nieruchomości, takie oferty przestały 
być atrakcyjne. Przemawia za tym sytuacja na 
rynku najmu – duża liczba osób zza wschodniej 
granicy, rosnące koszty paliw, żywności, inflacja, stopy 
procentowe kredytów – powoduje, 
że kwota 5 000 – 6 000 brutto dla 
pojedynczej osoby jest często 
niewystarczająca do utrzyma-
nia się samodzielnie. 
Pokazują to statystyki  
– oferta pracy zdalnej 
w obsłudze klienta w sektorze 

Marcin Sojka

Właściciel agencji doradztwa personalnego SALES HR, realizującej 
projekty rekrutacyjne dla biznesu. Na co dzień doradza 
i wspiera zarówno polskich przedsiębiorców, jak 
i zachodnie korporacje SSC / BPO w znalezieniu 
najlepszych pracowników na rynku. Z rekrutacją 
związany od 2006 roku. 

Elastyczność  
pracodawcy po pandemii 
Wyzwania rynku vs oczekiwania kandydatów
Rynek rekrutacji w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy zmienił się bardziej 
niż ktokolwiek mógł przypuszczać jeszcze na początku 2020 roku. Często, podczas 
rozmów z pracodawcami, rekrutacja „po pandemii”, ma wydźwięk zmian, z którymi 
– chcąc nie chcąc, organizacje musiały się zmierzyć. Niejednokrotnie nie mając wyjścia 
i dostosowując się do aktualnej sytuacji.

SSC/BPO cieszy się popularnością, często 
kilkunastokrotnie (!) bardziej niż praca 

oferowana w biurze, niejednokrotnie przy… 
niższym wynagrodzeniu. Dzięki elastyczności 
pracodawcy można w ten sposób pozyskać 
pracowników znacznie taniej z mniejszych miast, 

niż konkurować na rynkach Krakowa, Warszawy 
czy Gdańska. A brak elastyczności w tej kwestii 

– i danie wyboru: możliwość pracy z biura 
lub zdalnie, decyduje w tym momencie 

o przewadze konkurencyjnej danej 
organizacji. Można dzięki temu 

sięgać po pracowników z całej 
Polski, różnicując wynagro-

dzenia (osoba z Podlasia ma 
mniejsze oczekiwania niż 
ta z Warszawy). które nadal 
pozostają atrakcyjne.

STABILNOŚĆ 
ZATRUDNIENIA

Czasy pandemii i kolejnych 
fal pokazały i bezlitośnie 
zweryfikowały modele 
biznesowe i szczytne 
PR-owo, employer bran-

dingowe hasła o stawianiu 
pracownika i jego dobra 

na pierwszym miejscu. 
Często stawał się, ale kolumną 
w Excelu pod nazwą „koszt”.
Dla części branż, przez 

wprowadzanie nieprzemy-
ślanych lockdownów (hotelarstwo/gastro-

nomia/turystyka), powrót do obecnego stanu 
związanego z zatrudnieniem jest dużym 
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wyzwaniem. Pracownicy z tych branż często zdążyli się przekwa-
lifikować i w obliczu nadchodzących kolejnych niewiadomych, 
wolą znacznie bezpieczniejsze stanowiska, niejako „odporne” na 
zawirowania niezależne od nich. Pojawia się luka na rynku. Ci, któ-
rzy są – oczekują więcej, koszty przerzucane są na klientów, ceny 
rosną, a za tym – inflacja, którą odczuwamy wszyscy. Wygrały firmy, 
które nie zwalniały. Dostały często w zamian lojalność i docenienie 
przez pracowników, którzy – chociaż często byli bez zajęć, nie 
zostali zwolnieni, bo dobrze zarządzana firma miała odpowiednią 
poduszkę finansową. Dziś ta stabilność to jeden z czynników nie-
chęci do zmiany pracy na inną, kiedy dany pracodawca sprawdził 
się w trudnych czasach. 

KONKURENCYJNOŚĆ WYNAGRODZENIA 
Jeszcze całkiem niedawno firmy prześcigały się w oferowaniu bene-
fitów, skrupulatnie wyliczając je w swoich ogłoszeniach. Dziś karta 
sportowa czy słynne „owoce w biurze w czwartek” już nikogo nie 
przyciągają swoją atrakcyjnością. Szczególnie dlatego, że wszystkie 
aktywności, które wykonywane są w biurze, nie do końca mogą być 
w nich realizowane, jeśli pracownicy pracują zdalnie. 
Co zatem obecnie jest na topie? To, na co kandydaci zwracają uwagę, 
to nie benefit, a jawność oferowanych widełek wynagrodzeń, 
gdzie to kandydat już na początku określa, czy podjęcie rozmów 
mu się najzwyczajniej opłaca. I tutaj znów prekursorem były 
rekrutacje IT, gdzie na ogłoszenie bez wynagrodzenia odpowiada 
w najlepszym wypadku kilka osób, a najczęściej nikt. 
Jawność wynagrodzenia oraz jego dopasowanie do rynku, a w sto-
sunku do już pracujących osób – wychodzenie 
z podwyżkami zanim pracownik je otrzyma 
od konkurencji, jest obecnie kolejnym 
elementem walki o kandydata. 
W obecnych czasach mniej – to 
często „więcej”. To, co pracodawcy 
mogą wydać na potencjalne 
benefity, znacznie atrakcyjniej 
wygląda w przypadku lepszego 
wynagrodzenia, dzięki czemu 
pracownik może być spokojniejszy 
np. o raty kredytowe, które czasami 
wzrosły dwukrotnie, mocno obcią-
żając domowy budżet. Spłata rat staje 
się elementem nadrzędnym, związanym 
z bezpieczeństwem – dla osób, które 
taką sytuację mają. Dla tych, którzy 
wynajmują mieszkania – sytuacja 
wygląda podobnie z uwagi na dra-
styczne podwyżki. Wszystko inne 
schodzi na plan dalszy.

SYTUACJA 
POPANDEMICZNA 
MOCNO UPROŚCIŁA 
KWESTIE 
REKRUTACYJNE
Podczas rozmów, kiedy rozma-
wiamy z kandydatami niemal 
zawsze przewijają się dwa pytania: 
jaki charakter ma praca (i czy jest 
zdalna) oraz na jakie wynagrodzenie może 
dany kandydat liczyć. Rekrutacje, w których pracodawca jest 
otwarty na oczekiwania kandydatów w tych kwestiach, 
zamykają się bardzo szybko. Inne – potrafią trwać 
miesiąc-dwa z uwagi na brak elastyczności po stronie 
pracodawcy, zwłaszcza takiego, który nastawiony jest 
na pozyskanie osób z niewielkim 
doświadczeniem.

Dla bardzo młodych osób, które wchodzą obecnie na rynek pracy 
– w świecie, gdzie idolami stają się Youtuberzy / influencerzy wrzuca-
jący zdjęcia na Instagram opatrzone płatnymi promocjami zarabiający 
jednym postem tyle, co ktoś w miesiąc – „zwykła” praca na etacie 
staje się nudna, przewidywalna i mało atrakcyjna finansowo. I to 
kolejne wyzwanie, z którym przyjdzie się zmierzyć przy nadchodzącej 
generacji młodych pracowników – opakowanie oferty pracy tak, by 
była bardzo atrakcyjnym produktem i łączyła często przeciwstawne 
elementy – mało pracy, dużo wynagrodzenia, praca na odległość 
i ciekawe zadania. Dostosowanie się do aktualnych reguł w granicach 
rozsądku i spojrzenie na sytuację oczyma kandydata – obecnie stano-
wi klucz do sukcesu w rekrutacji i istotną przewagę na rynku. 
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Zachodzące procesy digitalizacji, globalizacji, społeczne, ekono-
micznie zmieniają sposób, w jaki żyjemy, pracujemy, zarządzamy. 
Sprawiają, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć bliższej i dalszej 
przyszłości. Zarówno w biznesie, jak i prywatnie próbujemy „ogar-
nąć” rozumem swoją rzeczywistość, a ona jest coraz bardziej niezro-
zumiała i nieprzewidywalna. Coraz bardziej przestaje się sprawdzać 
i wystarczać hierarchiczny model zarządzania – nieefektywny jest 
model piramidy z przywódcą na czele, który posiada całą władzę 
w swoich rękach. Zarówno całe organizacje, jak i zespoły organizują 
się w złożone sieci, które potrzebują nowych form przywództwa 
i zarządzania. Coraz silniej przejawia się potrzeba korzystania z wpły-
wu i potencjału każdej jednostki w organizacji oraz elastycznego 
strategicznego myślenia o przyszłości z uwzględnieniem kontekstu 
„tu i teraz”. Potrzeba nam liderów swoich obszarów, a nie przewod-
ników stada.

OD VUCA DO BANI
Szybkość zachodzących zmian powoduje chaos, niepokój a jednocze-
śnie trudne do realizacji potrzeby definiowania, określenia i poczucia 
kontroli nad własnym życiem prywatnym i zawodowym. Poziom 
zmienności i nieprzewidywalności można zobrazować przejściem od 
modelu VUCA (który powstał na użytek Armii Amerykańskiej w latach 
80-tych XX wieku i był często używany w ostatniej dekadzie): 
• Volatility – zmienność, 
• Uncertainty – niepewność, 
• Complexity – złożoność, 
• Ambiguity – wieloznaczność, 

Dagmara Kołodziejczyk

Prezes Zarządu Together Consulting. Od 20 lat pracuje z biznesem m.in. 
jako: menadżer i ekspert HR, coach, konsultant. Certyfikowany coach 
International Coaching Community i Analytic-Network coaching. 
Dzieląc się wiedzą i doświadczeniem wspiera liderów w tworzeniu 
efektywnego biznesowo środowiska pracy. Z pasją rozwija kulturę 
organizacji opartą na dojrzałym przywództwie i wartościach, które 
realnie służą jej pracownikom. 

Jakich liderów  
potrzebuje dziś świat? 
O modelu przywództwa opartego na wartościach  
oraz sieciowym i strategicznym myśleniu
„Obyś żył w ciekawych czasach” to takie przekleństwo niewiadomego pochodzenia 
– jedni twierdzą, że chińskie, inni przypisują to europejskim politykom XIX-wiecznym.  
Żyjemy właśnie w bardzo ciekawych czasach, w czasach permanentnej, 
nieprzewidywalnej zmiany. 

do modelu BANI (opracowanego przez Jamais Cascio, który w 2020 
roku został wykorzystany jako sposób na opisanie dzisiejszego świa-
ta1). Model BANI definiuje świat jako: 
• Brittle – już nie tylko zmienny, ale jako kruchy, niewiarygodny; 
• Anxious – nie tylko niepewny, ale pełen niepokoju, który na bieżą-

co towarzyszy ludziom; 
• Nonlinear – nie tylko wieloznaczny, skomplikowany, ale też 

z procesami podlegającymi nieliniowym, systemowym procesom 
logicznym; 

• Incomprehensible – nie tylko złożony, ale niezrozumiały, niewy-
tłumaczalny. 

WARTOŚCI W SOCZEWCE ZARZĄDZANIA
W tak działającym świecie kluczowe wydaje się zadbanie o wartości, 
tj. bezpieczeństwo, przynależność, wpływ, sukces dający poczucie 
sprawczości, dbałość o relacje2. Wartości to nasze wewnętrzne 
napędy, które sprawiają, że angażujemy się w wyzwania, codzienne 
zadania całym sobą, z całą swoją mocą. To źródło naszej motywacji 
i zaangażowania nie tylko w działanie, ale też osiąganie oczekiwanego 
efektu. 
Każdy z nas buduje swoją odporność psychiczną – czyli umiejętność 
bycia silnym, w równowadze, zdrowym, osiągającym sukcesy 
po trudnych doświadczeniach – na ważnych dla siebie podstawo-
wych wartościach m.in. bliskich relacjach, zaufaniu, niezależności, 
efektywności, współpracy, dobroci. Ich zaniedbanie czy łamanie 
sprawia, że przestajemy być efektywni i szukamy otoczenia, które  
będzie dla nas ekologiczne (psychicznie i emocjonalnie), wspierające 
i ułatwiające nam życie. Dlatego model świata BANI oraz koniecz-
ność kierowania się wartościami stawia przed biznesem wyma-
ganie kreowania liderów empatycznych, świadomych wartości 
własnych i współpracowników, które będą uwzględniać w realizacji 
biznesu. 

1  https://medium.com/@cascio/facing-the-age-of-chaos-b00687b1f51d
2  Miąsek (Kołodziejczyk) D., Bliźniuk B. (2014,) Samoprzywództwo i Spiral Dynamics – im-

plikacje dla coachingowego stylu zarządzania. s.15-29, COACHING REVIEW 1/2014, ISSN: 
2081-7029.
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Przywództwo oparte na wartościach zakłada:
 y samoświadomość lidera tego, co dla niego jest ważne 

– co go napędza do efektywnego działania;
 y świadomość lidera o tym, co napędza jego 

współpracowników; 
 y świadomość, że wszystkie wartości są ważne i możliwość 

ich realizowania przekłada się na osiąganie założonych 
efektów biznesowych; 

 y akceptacja odmienności między wartościami lidera, 
a pracowników i szukanie sposobów na ich spełnianie.

STRATEGIA ZAWSZE Z TYŁU GŁOWY
Kolejna umiejętność dziś niezbędna efektywnym liderom to myślenie 
strategiczne, które łączy w sobie świadome korzystanie z „tu i teraz” i in-
tencjonalne planowanie strategiczne (intended strategy) oraz efektywne 
i elastyczne zarządzanie wyłaniającą się strategią (emerging strategy)3. 
W tworzeniu strategii dziś bardziej niż kiedykolwiek wcześniej 
ważne jest angażowanie współpracowników z całej sieci organizacji, 
którzy mają dostęp do różnej wiedzy i doświadczeń, którzy wnoszą 

3  za: Western S., (2012), Coaching and Mentoring a Critical Text, Sage 

zróżnicowaną perspektywę i tym samym mają wpływ na to, jak działa 
i funkcjonuje biznes. Ważne jest jednak, aby zapraszać właściwych 
ludzi – będących na właściwym miejscu, z właściwymi kompetencja-
mi, angażowanymi do właściwych zadań i pozwolić im brać czynny 
udział4. Najbardziej ambitne i adekwatne strategie budowane są 
w oparciu o współzależność i współodpowiedzialność między pod-
miotami tworzącymi sieci relacji. Oznacza to również decentralizację 
władzy oraz wpływu, tym samym mniej współzawodnictwa i do-
minacji wśród zarządzających organizacją, a co za tym idzie większą 
efektywność biznesową przy mniejszym nakładzie kosztów5.

CZY ECO I PRZYWÓDZTWO IDĄ W PARZE?
Dziś lider nie powinien bać się, że nie wie wszystkiego, a z zaufaniem 
powinien czerpać ze swojej sieci, angażując ludzi w ciągły proces 
tworzenia strategii. Dzięki temu rozprzestrzenia przywództwo w całej 
organizacji. Ten jakże pożądany model to model ecoprzywództwa 
opracowany przez S. Westerna6, który zakłada świadome korzystanie 
z wpływu oraz odpowiedzialności pracowników organizacji. To oni 
często pełnią rolę nieformalnych liderów, bardziej wpływowych niż 
niejeden executive director. Pomijając ich potrzeby i wartości (np. 
skuteczności, efektywności, samodzielności, odpowiedzialności, pasji, 
sensu) lider działa na swoją niekorzyść, nie wykorzystując w pełni ich 
potencjału, demotywując lub też uruchamiając chęć sabotowania 
decyzji i realizowanej strategii. Ecoprzywództwo polega na szerokim 
patrzeniu na rozwój organizacji, uwzględnianiu wielu perspektyw: ryn-

ku lokalnego i globalnego, innych podmiotów lokalnych i glo-
balnych, technologii jak również pracowników z różnych 
miejsc w organizacji. Daje to pracownikom na poczucie 

wpływu i sprawczości w zarządzaniu codziennością 
biznesową. Bycie ważnym ogniwem w rozwoju 

firmy, a nie jedynie pionkiem w biznesowej grze. 
Takie podejście do zarządzania znamienne 
jest dla liderów działający nie dla własnego 
poklasku i władzy, ale współodpowiedzialnie 
i etycznie na rzecz biznesu. 

Ecoprzywództwo, jak również inne koncepcje mówiące o chary-
zmatycznym, empatycznym liderze, uwzględniającym zdanie in-
nych i dbającym o ich potrzeby i wartości, zakłada pracę nad sobą. 
Pandemia i kryzys wojenny mocno obnażyły słabości polskich 

liderów. Dziś najlepsi stawiają na własny rozwój jako człowieka, aby 
stać się lepszym liderem dla swoich współpracowników7. 

Najszybciej rozwijające się firmy z listy FORTUNE 500, tworząc 
swoje ambitne i skuteczne strategie, dążąc do wyznaczania 

trendów na rynku w swoich branżach, a tym samym do 
zmieniania świata, mówią, że potrzebują liderów, któ-

rzy będą kompleksowo podchodzić do zarządzania 
zarówno ludźmi, jak i wynikami. Liderów, którzy 

mają świadomość siły swojego wpływu i chcą 
uruchamiać moc sprawczą wśród współpra-
cowników. Przywódców, którzy dzięki temu, że 
zarządzają poprzez wartości uruchamiają w lu-
dziach ich potencjał i wiarę, że razem budują 
organizację, która służy lokalnym i globalnym 
sieciom społecznym, którego są częścią. 

Firmy, które wpisują w swoją strategię bizneso-
wą m.in. być w TOP 10 w Europie czy na świecie 

w swojej branży, od dłuższego czasu już poszukują 
i rekrutują właśnie taki model lidera, tak by stawał 

się normą i wpływał na budowanie dojrzałej kultury 
przywództwa. 

4  Collins J., (2012), Od dobrego do wielkiego. Czynniki trwałego rozwoju i zwycięstwa 
firm, MT Biznes

5  Brown A. M., (2017), Emergent Strategy: Shaping Change, Changing Worlds, AK Press 
6  Western S., (2007), Leadership: A Critical Text, Sage
7  Zakrzewska L., (2021), Dobry lider kontra zły lider. Czym się charakteryzują?; 
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W dużej mierze wpłynął na to fakt, że 27 czerwca 2019 r. na stronie 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych pojawił się komunikat, że 
zdaniem UODO w aktualnym stanie prawnym pracodawcy nie mogą 
samodzielnie prowadzić kontroli stanu trzeźwości pracowników, 
nawet za ich zgodą. Zdaniem UODO przesądza o tym brzmienie art. 
17 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowało przepisy, 
które umożliwią pracodawcom – pod pewnymi warunkami – 
wprowadzenie prewencyjnego badania pracowników na obecność 
alkoholu lub podobnie działających środków, a także zasady jego 
przeprowadzania.
Wprawdzie już w aktualnym stanie prawnym można wskazać podsta-
wy prawne do dokonywania prewencyjnych kontroli trzeźwości w ta-
kich zawodów jak np. kierowcy, ponieważ zachodzi tu konieczność 
zachowania zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym oraz pełnego bezpieczeństwa zatrudnionych 
pracowników, a także osób trzecich z uwagi na charakter wykony-
wanej pracy, to jednak z uwagi na wskazany powyżej komunikat 
ze strony UODO, szczegółowe uregulowanie tej kwestii jest bardzo 
wyczekiwane przez polskich przedsiębiorców.
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy o wycho-
waniu w trzeźwości, kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego 
upoważniona mają obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, 
jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy 
w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy. 
Na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważ-
nionej, a także na żądanie pracownika podejrzanego o stawienie się 
do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo który spożywał alkohol 
w czasie pracy, badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadza 
uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego. 
Zabiegu pobrania krwi dokonuje fachowy pracownik służby zdrowia 
(art. 17 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości) . 

Dr Magdalena Rycak

Radca prawny, kierownik studiów podyplomowych Prawo pracy i ubez-
pieczeń społecznych - kadry i płace oraz Ochrona danych osobowych 
i zarządzanie bezpieczeństwem informacji w Centrum Kształcenia 
Podyplomowego Uczelni Łazarskiego. 

Prewencyjne badania 
trzeźwości pracowników 
– projektowane zmiany
W ostatnich latach wielu pracodawców w Polsce zaprzestało stosowania praktyki 
prewencyjnych kontroli trzeźwości swoich pracowników wskutek obawy przed wysokimi 
karami za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości, kierownik zakładu pracy 
lub osoba przez niego upoważniona mają 
obowiązek niedopuszczenia do pracy 
pracownika, jeżeli zachodzi uzasadnione 
podejrzenie, że stawił się on do pracy 
w stanie po użyciu alkoholu albo 
spożywał alkohol w czasie pracy. 

W orzecznictwie Sądu Najwyższego od lat dominuje stanowisko, 
zgodnie z którym naruszenie obowiązku trzeźwości w pracy stanowi 
ciężkie naruszenie podstawowego obowiązku pracowniczego, co 
kwalifikuje się na rozwiązanie stosunku pracy w tzw. trybie dyscypli-
narnym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, o którym mowa 
w art. 52 § 1 pkt 1 kodeksu pracy. 
W myśl wyroku SN z dnia z dnia 4 grudnia 2018 r. (I PK 194/17, 
OSNP2019/6/73, LEX nr 2586273)
pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia 
z winy pracownika z powodu jego nietrzeźwości tylko na podstawie 
wyników badania wykonanego przez uprawniony organ powołany do 
ochrony porządku publicznego, a nie przez osobę upoważnioną przez 
pracodawcę (art. 52 § 1 pkt 1 k.p. w związku z art. 17 ust. 3 ustawy 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). 
To, czy w przypadku kontroli trzeźwości pracowników (czy też pod-
wykonawców, zleceniobiorców itp.) mamy do czynienia z przetwarza-
niem danych osobowych zależy od faktycznej możliwości ustalenia 
tożsamości osoby, która poddała się badaniu na zawartość alkoholu 
w organizmie. 
Zgodnie z art. 66 ust. 1 Konstytucji RP każdy ma prawo do bezpiecz-
nych i higienicznych warunków pracy. Sposób realizacji tego prawa 
oraz obowiązki pracodawcy określa ustawa. Pracodawca jest obowią-
zany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy 
(art. 15 k.p.). 
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Projektowane przepisy ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy 
oraz niektórych innych ustaw z dnia 8 lutego 2022 r. wprowadzają 
możliwość przeprowadzania przez pracodawców kontroli trzeźwości 
pracowników i kontroli na obecność środków działających podobnie 
do alkoholu w ich organizmach.
Mają one wejść w życie w terminie 14 dni od dnia  
ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw.

CZEGO MOŻEMY SIĘ SPODZIEWAĆ  
W 2022 ROKU?

 y doprecyzowania podstaw prawnych umożliwiających pracodawcy 
wprowadzenie – gdy jest to niezbędne dla ochrony określonych 
dóbr – prewencyjnych kontroli zatrudnionych przez niego pracow-
ników oraz zleceniobiorców lub kontroli na obecność alkoholu lub 
środków działających podobnie do alkoholu w ich organizmach, 
a także 

 y określeniu zasad przeprowadzania takich kontroli oraz przetwarza-
nia takich danych osobowych.

Po wejściu projektowanych przepisów w życie pracodawca będzie 
mógł wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników, jeżeli uzna, że 
jest to to niezbędne do zapewnienia: 

 y ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub 
 y ochrony mienia. 

Kontrola nie będzie mogła naruszać godności oraz innych dóbr 
osobistych pracownika. 
W układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w ob-
wieszczeniu (jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym 
pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy) należy 
będzie ustalić: 

 y  grupę lub grupy pracowników objęte kontrolą 
trzeźwości i 

 y  sposób jej przeprowadzenia, w tym rodzaj wy-
korzystywanego urządzenia, czas i częstotliwość 
jej przeprowadzania. 

Pracodawca będzie miał obowiązek poinfor-
mować pracowników o wprowadzeniu kontroli 
trzeźwości  

w sposób przyjęty u danego pracodawcy, nie 
później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem jej 

przeprowadzania.
W związku z zatrudnieniem pracownika pracodawca przed 

dopuszczeniem pracownika objętego kontrolą trzeźwości do pracy 
powinien mu przekazać informacje (w postaci papierowej lub elek-
tronicznej) o grupie lub grupach pracowników objętych kontrolą 
trzeźwości i sposobie jej przeprowadzenia. 

Analogicznie jak w aktualnym stanie prawnym, na żądanie praco-
dawcy lub pracownika niedopuszczonego do wykonywania pra-

cy, badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadza upraw-
niony organ powołany do ochrony porządku publicznego. 
W przypadku, gdy wynik badania nie wskaże na stan po 
użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości pracownika, okres 
niedopuszczenia pracownika do wykonywania pracy powinien 
być potraktowany jako okres usprawiedliwionej nieobecności 

w pracy, za który pracownik zachowuje prawo do wynagrodze-
nia. 

Pracodawca będzie mógł też wprowadzić kontrolę pracowników 
na obecność środków działających podobnie do alkoholu w ich orga-
nizmach, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia:

 y ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub 
 y vochrony mienia. 

Kontrola nie będzie mogła naruszyć godności oraz innych dóbr 
osobistych pracownika. 
W przypadku kontroli na obecność środków działających podobnie 
do alkoholu, przepisy dotyczące wprowadzania i przeprowadzania 
kontroli trzeźwości, a także przetwarzania i przechowywania infor-
macji o przeprowadzonym badaniu trzeźwości będzie stosować się 
odpowiednio. 

To, czy w przypadku kontroli trzeźwości 
pracowników (czy też podwykonawców, 
zleceniobiorców itp.) mamy do czynienia 
z przetwarzaniem danych osobowych 
zależy od faktycznej możliwości 
ustalenia tożsamości osoby, która 
poddała się badaniu na zawartość 
alkoholu w organizmie. 
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REDAKCJA: Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest dobrostan 
pracownika?
ALEKSANDRA RUDNICKA: Dobrostan to jest taki stan, kiedy nam 
się dobrze żyje i dobrze pracuje. Chce nam się działać i podejmować 
różne wyzwania. Mamy na to swoje zasoby wewnętrzne i zewnętrzne, 
a środowisko, w którym funkcjonujemy, jest wspierające. Bardzo 
cieszę się, że widzę coraz więcej przykładów firm, które rzeczywiście 
dbają o dobrostan swoich pracowników. 

REDAKCJA: Wyobraźmy sobie statystycznego reprezentanta 
dużych organizacji – co firmy mogą dla jego lub jej dobrosta-
nu zrobić?
ALEKSANDRA RUDNICKA: Biorąc pod uwagę obecne trendy, 
to na pierwszym miejscu jest elastyczność, czyli dostosowywanie 
rozwiązań do indywidualnych potrzeb. Weźmy za przykład elastyczne 
godziny pracy. Dla jednej osoby to może być priorytet związany 
z łączeniem roli rodzica i pracownika, dzięki czemu może spokojnie 
zaprowadzić dziecko do przedszkola. Dla innej osoby będzie to ozna-
czało, że może skończyć pracę danego dnia o godzinie 14:00, a w inny 
dzień pracować proporcjonalnie dłuższą liczbę godzin. Szczególnie 
jeśli chodzi o zadania kreatywne, ważna jest przestrzeń dla pracowni-
ka „to ja decyduję, nie jestem pilnowany, nie muszę dokumentować 
każdej przepracowanej godziny”. 
Dla pracowników ważne jest też wsparcie w kwestiach zdrowotnych 
czy kultura organizacyjna, którą często sprawdzają przed podjęciem 
pracy w danym miejscu, próbując dowiedzieć, się czy dbanie o do-
brostan jest tylko hasłem, czy coś za nim stoi.

REDAKCJA: A czy te potrzeby uległy zmianom na skutek pandemii?
ALEKSANDRA RUDNICKA: Wcześniej troska o dobrostan była rozu-
miana jako zapewnienie kart sportowych czy owoców w biurze. W tej 

Aleksandra Rudnicka

Coachka, mentorka i trenerka Wellbee z wieloletnim doświadczeniem 
we wsparciu rozwoju osobistego i well-beingu, m.in. przy wykorzystaniu 
coachingu, mentoringu, szkoleń z umiejętności interpersonalnych, 
menadżerskich oraz z pracy z oddechem, jogą i medytacją.

Dobrostan pracownika 
a cele firmy  
– jak badać, planować i wdrażać?
Well-being to dla wielu organizacji nie moda, a stały element kultury.  
Ale jak go rozumieć i – co ważniejsze – co robić, by pracownicy faktycznie  
czuli się w firmie szczęśliwsi? O temacie w warstwie teoretycznej i pomysłach  
na praktyczną realizację działań na rzecz dobrostanu opowiada Aleksandra Rudnicka.

chwili należy patrzeć na ten temat znacznie szerzej. Często, pracując 
z biznesem, opieram się na modelu zarządzania energią z książki Taka 
praca nie ma sensu. Ona pokazuje, że energie, do których mamy do-
stęp, mają charakter nie tylko fizyczny, ale też mentalny, czyli np. na ile 
jesteśmy w stanie się realizować w tych obszarach, w którym mamy 
talenty czy upodobania i jakie mamy do tego zasoby intelektualne, 
koncepcyjne i kompetencyjne. Jest też energia związana z obszarem 
emocjonalnym i psychicznym, a więc na ile moje środowisko w pracy 
pozwala mi się wyrażać, angażować i czuć się bezpiecznie. I ostatni 
element opisany w tej książce, to obszar energii duchowej, czyli 
działania w zgodzie z naszymi wartościami, poczuciem sensu w życiu. 
I to jest obszar, który bardzo często się pojawia w rozmowach z młod-
szymi osobami, np. „Zetkami”, które wchodzą na rynek pracy.

REDAKCJA: Niełatwe zadanie stoi przed działami HR.
ALEKSANDRA RUDNICKA: Dlatego właśnie warto zaangażować 
pracowników w tworzenie polityki well-beingowej, by to nie były 
pomysły zaplanowane tylko przez działy HR. Te rozwiązania powinny 
być współtworzone przez pracowników z różnych części firmy. 
W jednej z organizacji, jaką wspierałam, dużą rolę odgrywała sezo-
nowość – czyli są takie okresy w roku, kiedy natężenie projektów jest 
ogromne, a pracownicy pracują bardzo intensywnie i więcej niż stan-
dardowe 8 godzin. W ramach dbania o dobrostan pracownicy sami 
zaproponowali rozwiązania, które umożliwią im lepszą regenerację 
po takich okresach, np. łatwo dostępne urlopy, czy odbieranie do-
datkowych dni wolnych w kolejnych 2-3 miesiącach. I to były bardzo 
konkretne rozwiązania, które wynikały z potrzeb tych ludzi – oddolna 
inicjatywa ze strony aktywnego zespołu. 

REDAKCJA: A jak dbanie o dobrostan pracownika może wejść 
w konflikt z celami biznesu, o które firma z oczywistych powo-
dów musi dbać w sposób priorytetowy?
ALEKSANDRA RUDNICKA: Biznes ma swoje skoki i spadki, które 
wymagają różnej aktywności. I często największe wyzwanie dla 
menedżerów, którzy się z tym mierzą, polega na zbudowaniu takich 
relacji, które zachęcą pracownika do większego zaangażowania, 
gdy firma tego potrzebuje. Ale by pracownik był gotowy w danym 
momencie rzeczywiście poświęcić swoją energię i czas, to musi mieć 
zaufanie do przełożonego, że będzie mógł wyrównać ten wysiłek, 
zregenerować się później. Rola menedżera polega na zbudowaniu 

138 HRM ARTYKUŁ SPONSOROWANY        |        KOMPENDIUM HR 2022



takiego zaufania, a do tego potrzebne jest poczucie bezpieczeń-
stwa i spójność wartości organizacji. Jeśli nie dba się o to w dłuższej 
perspektywie, to mogą pojawić się konflikty interesów i punkty 
krytyczne.

REDAKCJA: Jak w takim razie pomagać menedżerom w tym 
zadaniu i budować ich świadomość?
ALEKSANDRA RUDNICKA: Mamy np. działania budujące świado-
mość rezyliencji, czyli umiejętności podnoszenia się po trudnościach, 
szybkiego regenerowania. I to jest kluczowa kompetencja samego 
menedżera w kontekście siebie jako osoby, która zarządza, ale też 
w kontekście zespołu. Jak obserwować różnego rodzaju objawy, 
rozmawiać, być blisko? Często pomagamy jako Wellbee firmom bu-
dować w tym zakresie świadomość, dbać o odpornością psychiczną, 
radzić sobie ze stresem, dbać o sen i ogólnie rozumiany dobrostan. 
Ciekawe badania w tym zakresie 
przeprowadził Google w ramach 
projektu Arystoteles, który spraw-
dzał, co wspiera skuteczność 
zespołów. W ciągu dwóch 
lat przebadano 180 teamów 
i okazało się, że największą 
rolę dla efektywności odgrywa 
bezpieczeństwo psychologicz-
ne. Tu mam na myśli to, że pracownik 
czuje się swobodnie w zespole i to daje mu 
śmiałość w wyrażaniu poglądów, opinii, ale 
również krytyki. Dzięki temu ludzie chętnie dzielą 
się swoimi uwagami i podejmują ryzyko, otwarcie 
mówiąc coś, co może być mało popularne, a przekłada się 
bezpośrednio na skuteczność działania. 

REDAKCJA: A o czym warto 
pomyśleć w momencie, kiedy 
firma dopiero zaczyna praco-
wać z tematem dobrostanu?
ALEKSANDRA RUDNICKA: 
Przede wszystkim warto jest po-
myśleć o wsparciu indywidualnym 
pracownika w kontekście zdrowia 
– nie tylko fizycznego, ale też 
mentalnego. Rośnie liczba osób 
doświadczających wypalenia 
zawodowego oraz depresji i zde-
cydowanie warto to prewen-
cyjnie zaadresować np. poprzez 
terapie, coaching, lub warsztaty 
pogłębiające świadomość nt. 
dobrostanu. Nie należy czekać, 
aż kolejni pracownicy poczują 
się wypaleni i jako jedyną 
drogę uznają odejście z organizacji. Kiedy pracuje z osobami, które już 
doświadczają takiej sytuacji, niejednokrotnie okazuje się, że rozwiąza-
niem może być np. zmiana priorytetów albo zmniejszenie obciążenia. 
Jako Wellbee mamy szeroką pulę specjalistów, którzy mogą wesprzeć 
indywidualnie daną osobę, ale też już po pierwszym kontakcie dora-
dzamy, który nurt psychoterapeutyczny będzie najbardziej skuteczny 
w konkretnym przypadku. 

REDAKCJA: Co jeszcze firmy mogą zrobić w ramach działań 
„prewencyjnych”?
ALEKSANDRA RUDNICKA: Warto, aby pracownicy mieli poczucie 
wpływu na swoją pracę, a z drugiej strony firmy powinny ich wspierać 
– na ścieżce indywidualnej albo organizacyjnej – w budowaniu 
drobnych codziennych nawyków, które poprawią ich jakość pracy 
i życia. Chodzi tu przykładowo o dbanie o jakość snu, przerwy na 

jedzenie czy pracę z oddechem. Dobrze sprawdzają się też ćwiczenia 
uważności, gdy pobudzamy zmysły i przekierowujemy uwagę np. na 
widok za oknem, by ułatwić mózgowi regenerację. 
Ważne jest też, jak w danej organizacji poukładane są procesy 
i jak funkcjonuje samo miejsce pracy. Zdarza się że firmy wdrażają 
kampanie pod hasłem „dbamy o dobrostan”, a jednocześnie nic nie 
zmieniają w zakresie np. systemów i procesów. Jedna akcja niewiele 
tu zmieni. 
Warto do tego tematu podejść od dwóch stron. Możemy wspierać 
jednostkę, by lepiej sobie radziła z napięciami i trudnymi sytuacjami, 
by inaczej je postrzegała, a dzięki temu umiała zadbać o siebie i swoją 
odporność psychiczną. A z drugiej strony ważne jest też zadbanie 

o procesy w organizacji. Za wzorzec mogłyby posłużyć 
skandynawskie firmy. Tam kultura koncentruje 

się na dłuższym, wsparciu, np. zdrowotnym czy 
finansowym. Chodzi raczej o cały system, w któ-
rym menedżer stara się rozumie indywidualne 

potrzeby pracownika i tak układa pracę, by miał on 
możliwość realizacji zadań w określonym, założonym 

wcześniej czasie. Jedna osoba może odrzucać nad-
godziny, a druga chętnie popracuje w weekendy, 

by później mieć kilka dodatkowych dni urlopu 
na własne realizacje albo wyjazdy, bo podró-
żowanie jest dla niej pasją. Odpowiednie uło-

żenie pracy – inne dla każdej z tych osób 
– będzie formą dbałości 

o ich dobrostan. Ale jeśli 
ktoś mówi „dla mnie 

ważne są weekendy 
z moją rodziną”, 
a organizacja daje 
coś przeciwne-
go, to będzie to 
trudno połączyć. 

Wtedy mogą 
pomóc indywidu-

alne rozmowy z daną 
osobą, co dla niej będzie 

jakąś formą rekompensaty. 

REDAKCJA: Skąd w takim razie fir-
my powinny czerpać wiedzę co do 
indywidualnych potrzeb? Jak wy-

gląda kwestia badania dobrostanu?
ALEKSANDRA RUDNICKA: Coraz więcej 

firm prowadzi działania w tym temacie. Należą 
do nich m.in. badania satysfakcji pracowników, które są 
już w większości organizacji stałym elementem. Często 

pojawiają się tu pytania o to, jak się mamy, na ile 
jesteśmy zadowoleni z tego, jak pracujemy, na ile 
czujemy się wspierani. Inne podejście, to częstsze 

badania w formie pulse check w ramach których sprawdza się, jak idą 
projekty, ale również na ile pracownik jest zadowolony z tego, jak się 
rozwija i jak się ma w zespole. Takie badanie odbywa się co miesiąc 
lub co kwartał. To mogą być rozmowy z menedżerem, coachingowe 
albo wypełniane niezależnie od pełnionej roli, ankiety – np. trzy czy 
cztery proste pytania z odpowiedziami na skali kolorów. W zależności 
od wyniku, to mogą być pierwsze sygnały zmian, nad którymi warto 
się pochylić i podjąć działania prewencyjne. Coraz więcej osób 
poszerza swoją świadomość na temat dobrostanu. Jeśli firma, w której 
pracują wspiera ich w tym, to naturalnie obu stronom jest do siebie 
bliżej, a energia działania może przewyższać oczekiwania. 
Takiego naturalnego działania i poczucia spełnienia życzyłabym nam 
wszystkim. 

REDAKCJA: Dziękujemy za rozmowę. 
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spowodowała regres w ich rozwoju zawodowym2. Dość popularnym 
stały się również „wakacje zawodowe”, czyli czas na określenie wła-
snych potrzeb i regenerację siły przed podjęciem nowych wyzwań. 
Jak podkreśliła Lucyna Pleśniar: „Niektóre badania wskazują, że 
w Polsce nawet ponad 40% ankietowanych byłaby gotowa rozstać 
się z obecnym pracodawcą bez zapewnienia sobie wcześniej nowej 
pracy. Jednak dane na temat aktualnej stopy bezrobocia wskazują, 
że w Polsce mamy na razie do czynienia z rezygnacją deklarowa-
ną”3. Sytuacja jest jednak dynamiczna i nie powinna uśpić czujności 
pracodawców, dla których asem w rękawie może okazać się poprawa 
kultury organizacyjnej firmy. 

KULTURA 
ORGANIZACYJNA 
TO NIE MIT
Jeszcze do niedawna pojęcie 
kultury organizacyjnej nie było zbyt 
rozpowszechnione. Powstało jednak 
wiele opracowań, uwypuklających jej 
wciąż rosnące znaczenie. W ostatnim 
raporcie Worksmile „Kultura 
organizacji, społeczność, 
aktywność, benefity”, 
przyjęliśmy jej następującą 
definicję: Kultura organiza-
cyjna to spoiwo, które łączy 
ludzi w niepowtarzalny system 
powiązań i relacji, które dają toż-
samość organizacji i pozwalają 
pracownikom czuć się częścią 
tej tożsamości4. 

Według raportu HR Institute „Siła Doceniania 2021” aż 96% pracowni-
ków uważa, że kultura organizacyjna jest szczególnie ważna w prawi-
dłowym funkcjonowaniu firmy1. Oznacza to, że z mitu i definicji stała 
się ona czynnikiem decyzyjnym w procesie wyboru pracodawcy. 
Współcześni kandydaci, nauczeni doświadczeniem z czasów pande-
mii, gdy rotacja pracowników stała się codziennością, a znalezienie 
zatrudnienia w trudnej sytuacji gospodarczej przestało być czymś 
niemożliwymi, coraz chętniej i z większą odwagą zaczęli szukać miej-
sca w pełni odpowiadającego na ich potrzeby. Wzrost konkurencji na 
rynku HR, a także większe możliwości dopasowania warunków zatrud-
nienia do wymogów pracowników sprawiły, że coraz częściej ulegają 
oni zjawisku Great Reshuffle.

GREAT RESHUFFLE – ŚWIATOWY TREND 
ODEJŚCIA Z PRACY
Czym jest Great Reshuffle? W sytuacji dużej konkurencyjności na ryn-
ku pracy, w której działy HR prześcigają się w zapewnieniu kandyda-
tom jak najwyższych wynagrodzeń, elastyczności oraz dodatkowych 
świadczeń, struktura kultury organizacyjnej firmy stała się czynnikiem 
różnicującym pracodawców. Jeszcze do niedawna, strach przed 
utratą zatrudnienia hamował pracowników, którzy w obawie o stałe 
dochody godzili się na pracę w warunkach absolutnie nie odpowia-
dających ich potrzebom. Obecnie wielu z nich poddaje się trendowi 
Great Reshuffle, polegającemu na odejściu z pracy oraz poszukiwaniu 
nowej, zgodnej z wartościami danego kandydata. Fenomenem, 
który wstrząsnął rynkiem HR, stał się fakt, że decyzje o zwolnieniu są 
podejmowane przez pracowników, którzy nie weszli jeszcze w proces 
rekrutacyjny w innej organizacji. 
Duża rotacja sprawiła, że powstało wiele wolnych wakatów, a co za 
tym idzie – pracodawcy zaczęli skupiać większą uwagę na zapewnie-
niu kandydatom lepszych warunków zatrudniania. Do głosu doszła 
obopólna potrzeba dostosowania rynku pracy do zmieniających się 
wymogów. Wielu pracowników podjęło decyzję o przekwalifikowa-
niu się, a według portalu Statista – niemal 40% uznało, że pandemia 

Tomasz Chaciński

Założyciel i pomysłodawca Worksmile. Absolwent psychologii biznesu 
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 
oraz studiów podyplomowych na kierunku psychologia sportu na 
Uniwersytecie SWPS. Od ponad 11 lat zajmuje się współpracą z działami 
HR. Prywatnie wyznawca work-life integration.  

Angażuj, by nie stracić. 
Kultura organizacyjna w dobie Great Reshuffle
Twoją organizację właśnie opuścił ceniony specjalista i zastanawiasz się – dlaczego?  
Być może powodem tej decyzji była struktura firmy, w której zabrakło miejsca 
na angażującą kulturę organizacyjną. W dobie dużej konkurencji na rynku pracy, 
a także rosnącej popularności zjawiska Great Reshuffle – właściwie zbudowana 
kultura organizacyjna firmy to jeden z kluczowych czynników, zmniejszających 
rotację pracowników oraz budujących profil godnego zaufania pracodawcy. 

Fenomenem, który wstrząsnął  
rynkiem HR, stał się fakt, że decyzje 
o zwolnieniu są podejmowane przez 
pracowników, którzy nie weszli jeszcze  
w proces rekrutacyjny w innej 
organizacji. 
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Najprościej rzecz ujmując są to wszystkie działania prowadzące do 
zbudowania wewnętrznego DNA firmy – charakterystycznego proto-
kołu zachowań czy wartości, będącymi integralną częścią wszystkich 
osób budujących zespół. 

ANGAŻOWAĆ, ALE PO CO? 
Wielu pracodawców jeszcze do niedawna nie widziało większego 
sensu w działaniach angażujących pracowników. Coraz częściej 
jednak widać, że właśnie te firmy, które wprowadzają aktywizują-
cą kulturę organizacyjną, są lepiej odbierane przez kandydatów. 
Zbudowanie dobrze funkcjonującej kultury organizacyjnej wymaga 
czasu, ponieważ ilu pracowników – tyle potrzeb. Kluczowe jest, by 
zapewnić im podstawowe i potrzebne do spokojnego życia zabez-
pieczenia. Jeśli środowisko pracy oraz panująca w niej atmosfera będą 
sprzyjały budowaniu relacji – pracodawca zyska nie tylko aktywnego 
i kreatywnego pracownika, ale także członka zespołu, który będzie dla 
niego najlepszą rekomendacją na rynku pracy. 

NARZĘDZIA DO ANGAŻOWANIA – CO WYBRAĆ? 
Najlepszym z możliwych rozwiązań, jest skorzystanie z usług eks-
perckich firm, które kompleksowo przygotują ofertę i spersonalizują 
projekt kultury organizacyjnej pod wymogi pracowników i praco-
dawców. Na potrzebę publikacji posłużę się przykładem rozwiązań 
proponowanych przez Worksmile, które powinny znaleźć się w każdej 
organizacji wdrażającej do swojej struktury narzędzia aktywizujące 
pracowników. 
Po pierwsze zbudowanie zaangażowania 
pracowników, które przekłada się na sukces 
firmy oraz satysfakcję klientów. Pracownik 
aktywny to osoba bardziej zmobilizo-
wana do pracy, kreatywna i otwarta na 
nowe przedsięwzięcia. By to osiągnąć 
– warto pamiętać o najważniejszych 
filarach kultury organizacyjnej:

1Transparentna komunika-
cja wewnętrzna – umoż-

liwia dotarcie z komunikatem 
do wszystkich zatrudnionych 
bez względu na lokalizację 
i czas oraz podział pracy. 

Tablica dostępna jest zarówno na platformie, jak i w aplikacji mobilnej. 
Jest to doskonały sposób, który zapobiega wykluczeniu. A pracownik 
włączony w komunikację wewnętrzną nie jest narażony na dezinfor-
mację i idącą za nią niepewność.

2Budowanie społeczności firmowej – społeczność firmowa 
jest ważna, gdyż w pracy spędzamy dużą część swojego życia. 

Integracja, wspólna grywalizacja czy możliwość wymiany opinii, 
dzielenia się hobby i osiągnięciami pozytywnie wpływa na wizerunek 
pracodawcy, jako osoby budującej integralne i przyjazne środowisko 
pracy. 

3Kultura doceniania – pracownicy chcą czuć się potrzebni 
i doceniani. Dlatego Worksmile udostępnił swoim klientom 

możliwość wysyłania kudosa, czyli niestandardowej formy doceniania 
lub podziękowania. Taka informacja jest widoczna dla całego zespołu 
w firmie, przez co przestaje być anonimowa i osobista. Dzięki temu, 
każdy pracownik i pracodawca ma możliwość podziękowania, pogra-
tulowania lub pochwalenia innych członków zespołu i to na forum 
całej firmy. 

Po drugie dostęp do spersonalizowanych benefitów. Każda kultura 
organizacyjna to również benefity, a w przypadku Worksmile mobilna 
kafeteria benefitów, która umożliwia dostęp do szerokiej oferty part-
nerów kafeteryjnych. Pracownicy mogą sami wybierać, na co chcą 
przekazać budżet pozapłacowy i dostosować go do własnych zain-
teresowań lub aktualnej sytuacji życiowej. Ten model benefitów jest 
szczególnie wysoko oceniany przez pracowników, którzy mają moż-
liwość wyboru. Co więcej, w Worksmile każdy użytkownik ma dostęp 
do tzw. TRS (total reward statement), dzięki któremu otrzymuje wgląd 
do szczegółowych informacji o swoim wynagrodzeniu, bonusach, 
benefitach pracowniczych, szkoleniach i innych świadczeniach.
Angażująca kultura organizacyjna firmy to jeden z najważniejszych 
czynników pozycjonujących pracodawcę na rynku pracy. Pracownicy 
chcą i szukają miejsc, w których środowisko pracy sprzyja rozwojowi 
i daje poczucie stabilizacji. Angażująca kultura organizacyjna zapew-
nia obu stronom komfort oraz napędza do działania. Jest właściwym 
kierunkiem w drodze do rozwoju każdej firmy. 

1 HRM Institute, Raport “Siła Doceniania 2021”, Warszawa 2021
2 World Economic Forum,Explainer: What is the Great Reshuffle and how is it affecting 

the jobs market? https://www-weforum-org.translate.goog/agenda/2022/02/great-re-
shuffle-jobs-market-resignation/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=sc, 
dostęp: 16.05.2022r.

3 Polskie Forum HR, 2022 rok będzie dla pracodawców czasem pełnym wyzwań, 
https://polskieforumhr.pl/aktualnosci/rynek-pracy-w-polsce/2022-rok-bedzie-dla-
pracodawcow-czasem-pelnym-wyzwan/, dostęp: 16.05.2022.

4 Worksmile, Raport Kultura organizacji, społeczność, aktywność, wellbeing, 
Warszawa 2021, str. 6.
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Dziś postaram się jednak odpowiedzieć na pytanie, jak pracodawca 
może czerpać z nowoczesnych technologii, projektując narzędzia 
i programy rozwojowe dla swoich pracowników. 
Pandemia zmusiła ogromną większość pracodawców do bardzo 
szybkiego „odrobienia lekcji” w zakresie pracy zdalnej. Praktycznie 
z dnia na dzień zostaliśmy skazani na pracę z domu, zdalną komu-
nikację i spotkania online. Mimo powszechnych obaw pracodawcy 
przekonali się, że w takim modelu efektywność pracy nie spada, 
natomiast pracownicy szybko dostrzegli benefity płynące z pracy 
zdalnej: większej elastyczności i lepszych możliwości łączenia pracy 
zawodowej z życiem rodzinnym. Powyższe tezy potwierdziły także 
badania, które przeprowadzaliśmy w pierwszym kwartale 2022 roku 
wśród pracowników i współpracowników Avenga w całej Polsce. Nasi 
pracownicy doceniają swobodę wyboru miejsca pracy i nie chcą 
z tej elastyczności rezygnować. W tej sytuacji nasz zespół HR stanął 
przed zadaniem stworzenia programów szkoleniowych, które w ten 
elastyczny model pracy w Avenga będą się wpisywać najlepiej. 

NAUKA BEZ OGRANICZEŃ
Rozwój kompetencji językowych, czy technicznych ze wsparciem 
platform online nie jest już od dawna niczym nowym, czy za-
skakującym. Zdalne lekcje języka obcego, kursy programowania 
online i ścieżki certyfikacyjne, realizowane przy pomocy zdalnych 

Justyna Wroniak

Talent Acquisition & HR Director w Avenga IT Professionals.  
Od ponad 10 lat związana z branżą rekrutacyjną. W Avenga od kilku 
lat odpowiedzialna jest za tworzenie standardów rekrutacyjnych, 
budowanie strategii i dobór narzędzi sourcingowych oraz employer 
branding. W 2020 dołączyła do wewnętrznego zespołu HR, 
z którym współtworzy strategię HR dla spółek w grupie.

Nowoczesne technologie 
w obszarze szkoleń?  
To naprawdę ma sens!
Dostęp do informacji jeszcze nigdy nie był tak łatwy.  
Na co dzień jesteśmy bombardowani natłokiem  
wszelkiego rodzaju newsów z całego świata.  
Dosłownie kilka kliknięć wystarczy, by dowiedzieć się,  
jak ugotować idealne jajko na miękko, wyczyścić  
łańcuch w rowerze lub wykonać makijaż,  
który przetrwa całą noc. O tym, że Internet  
wykorzystywać można do rozwoju  
własnych kompetencji zawodowych,  
nie muszę nikogo przekonywać.

wykładów, to codzienność w naszej firmie. Doświadczenia pokazują, 
że takie rozwiązania bronią się zarówno jakością oferowanych 
materiałów, jak i profesjonalizmem trenerów. Dzięki uniezależnieniu 
się od ograniczeń geograficznych nasi pracownicy mają dostęp do 
najlepszych ekspertów w swoich dziedzinach. Nie bez znaczenia 
pozostaje oczywiście pełna swoboda dotycząca wyboru miejsca 
i czasu nauki. Tę elastyczność i możliwość decydowania nasi 
pracownicy bardzo cenią, dlatego zależy nam na tym, aby tego nie 
ograniczać. 
O sukcesie i skuteczności szkoleń decyduje również współpraca ze 
sprawdzonymi partnerami, a także regularny feedback ze strony 
uczestników programów. W przypadku szkoleń technicznych 
chętnie korzystamy z ekspertyzy naszych bardziej doświadczonych 
inżynierów, którzy pomagają nam budować ścieżki szkoleniowe dla 
koleżanek i kolegów, rozpoczynających swą przygodę z branżą IT. 
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MIĘKKIE KOMPETENCJE, 
HYBRYDOWE PODEJŚCIE
A co ze szkoleniami miękkimi? Czy sytuacja wygląda podobnie jak 
w przypadku rozwoju kompetencji twardych? Na te pytania odpo-
wiedziałyśmy wspólnie z moim zespołem HR podczas wypraco-
wywania modelu rozwoju kompetencji miękkich dla pracowników 
Avenga. Z jednej strony zależało nam na tym, żeby szkolenia, które 
oferujemy w tym obszarze, były „szyte na miarę” i odpowiadały na 
potrzeby ich uczestników. Z drugiej strony, ze względu na stosunko-
wo wysoki koszt takiego podejścia, chcieliśmy, aby zaproponowane 
podejście dało nam maksimum rezultatów. Nie bez znaczenia był 
też element związany z integracją pracowników z różnych części 
organizacji oraz zorganizowanie przestrzeni na swobodną wymianę 
doświadczeń i wiedzy wewnątrz firmy. Dodatkowo zależało nam 
także na tym, aby naszym uczestnikom w możliwie najmniejszym 

stopniu dezorganizować wypracowany w pandemii model 
work-life balance. 

W wyniku wewnętrznej burzy mózgów zrodził się pomysł 
zbudowania modelu szkoleń hybrydowych. W skrócie 

polegałby on na tym, że część warsztatów organizuje-
my w formule „na żywo”, a część to warsztaty online. 
Takie podejście pozwala też na podzielenie programu 
szkolenia na kilka mniejszych modułów i rozłożenie 
ich w czasie. Model ten z sukcesem stosujemy już 
w innych obszarach – zarówno realizując szkolenia 

z naszymi partnerami zewnętrznymi, jak i przy budo-
waniu programów talentowych, które tworzymy ze 

wsparciem ekspertów wewnętrznych. 

SZKOLENIOWA HYBRYDA 
W PRAKTYCE
Jak nasze podejście działa w praktyce? 

Budując programy rozwojowe, zawsze 
zaczynamy od dogłębnego zbadania 
potrzeb i oczekiwań uczestników pro-
gramu. Następnie wspólnie z zespołem 
tworzymy jego zarys. Na tym etapie 
decydujemy także, które warsztaty 
organizujemy w formule on-site, a które 
online. W przypadku grup szkoleniowych, 
które dobrze się znają i współpracują ze 
sobą na co dzień, harmonogram organizu-
jemy tak, żeby spotkania na żywo były etapem 
podsumowań czy celebracji. W przypadku grup 
zbudowanych z osób z różnych części organizacji już na 
początku organizujemy spotkanie “na żywo”, by dać uczestni-
kom możliwość lepszego poznania się i zbudowania atmosfery 
wzajemnego zaufania.
W kolejnej części programu zapraszamy 
uczestników na kilkugodzinne sesje online, 
które poświęcone są kolejnym zagadnie-
niom merytorycznym. Ten sposób organizacji 
szkoleń pozwala uczestnikom na bardziej 
efektywne przyswajanie prezentowanych 
treści. Często w ramach przygotowania dostają 
materiały do przeczytania lub zagadnienia do 
przemyślenia i przeanalizowania. Dzięki temu 
ćwiczenia wykonywane podczas sesji przynoszą 
lepsze rezultaty i bardziej celne wnioski. Narzędzia 
online wykorzystywane podczas sesji dają prak-
tycznie nieograniczone możliwości, takie jak: praca 
w podgrupach, współdzielone tablice, głosowanie, 
rysowanie czy przyklejanie wirtualnych karteczek post 
it. Ograniczeniem staje się jedynie wyobraźnia pro-
wadzącego. Możliwość skupienia się na 
jednym zagadnieniu w ramach jednej 

sesji daje uczestnikom szkolenia szansę zastosowania wypracowa-
nych rozwiązań w praktyce. Pracownicy z naszych sesji wychodzą 
z jednym lub dwoma rozwiązaniami, które od razu mogą wykorzy-
stać i przetestować w swoim życiu zawodowym. 
Zakończenie każdego programu szkoleniowego to sesja on-site, 
podczas której uczestnicy wykonują kolejne zadania meryto-
ryczne, ale także mają okazję, by wspólnie podsumować zdobyte 
umiejętności i wiedzę oraz podzielić się wnioskami wyciągniętymi 
z zastosowania wypracowanych rozwiązań. Każde takie spotkanie to 
okazja do wspólnej celebracji sukcesów, integracji i zacieśniania rela-
cji pomiędzy naszymi pracownikami. Zespołowi HR bardzo zależy 
na tym, żeby uczestnictwo w naszym programie szkoleniowym po-
mogło budować swoistą sieć kontaktów na przyszłość, tak by każdy 
z pracowników wiedział, że może bezpiecznie zwrócić się o pomoc 
do innego pracownika Avenga w przypadku pojawiających się 
pytań lub problemów. 
W tym momencie model hybrydowy programów szkoleniowych 
najlepiej odpowiada potrzebom naszej organizacji. Z jednej strony 
zapewnia efektywność i daje uczestnikom czas na wdrożenie 
wypracowanych podczas warsztatów rozwiązań. Z drugiej strony 
nie dezorganizuje kalendarzy (często) kilkudziesięciu osób, które 
w programie uczestniczą, co pozytywnie wpływa na wskaźnik par-
tycypacji i zaangażowania. Taki model zapewnia także efektywność 
kosztową, co jest elementem niezwykle istotnym z budżetowego 
punktu widzenia. Wspólnie z zespołem wierzymy, że wypracowa-
ny przez nas model szkoleniowy jest optymalnym rozwiązaniem 

łączącym oczekiwania naszych pracowników i potrzeby Avenga 
jako pracodawcy. 
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Szkolenia offline czy online, a może...  

hybrydowe?

Pomimo tych zalet, zauważyliśmy obawy na rynku, że za pomocą 
rozwiązań internetowych nie da się osiągnąć takich samych wyników, 
jakie można uzyskać dzięki szkoleniom stacjonarnym. Okazuje się, 
że firmy chcą korzystać z rozwiązań hybrydowych, które łączą naukę 
online z tradycyjnymi zajęciami w szkole. 
W związku z tym, naszym podejściem do pogodzenia zalet obu 
tych metod treningowych jest szkolenie hybrydowe, które stanowi 
połączenie strategii online i offline. Jest to rozwiązanie win-win za-
spokajające nowe potrzeby rynku oraz odpowiadające na obawy firm 
związane ze szkoleniami online. W ramach naszej innowacyjnej oferty 
edukacyjnej, wprowadziliśmy rozwiązanie hybrydowe Berlitz FLEX, 
które łączy indywidualne sesje coachingowe z lektorem i samodzielną 
naukę internetową. 

CO TO JEST SZKOLENIE HYBRYDOWE?
Szkolenie hybrydowe to połączenie szkolenia w sali lekcyjnej z nauką 
online – czyli “blended learning”. Pracownicy mogą spotykać się co 
jakiś czas w biurze lub w sali lekcyjnej, a resztę materiału studiować 
we własnym zakresie na platformie e-learningowej. 
Instruktorzy hybrydowi łączą najlepsze cechy obu metod, wykorzy-
stując wyjątkowe zalety nauczania online, aby maksymalnie skrócić 
czas spędzony w klasie. Obejmuje to przesyłanie zadań, lektur i wykła-

W ostatnich latach szkolenia online zdobyły wystarczająco dużo zwolenników, 
aby uzasadnić swoje istnienie obok stacjonarnych metod nauki języków.  
Czy musimy jednak dokonywać wyboru między jednym a drugim?  
A co, gdyby je połączyć? 

Na pierwszy rzut oka treningi offline i online mogą wydawać się nie 
do pogodzenia. Okazuje się, że można je jednak skutecznie połączyć, 
wybierając hybrydowe rozwiązania szkoleniowe.

SZKOLENIA HYBRYDOWE  
JAKO NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE 
DO POGODZENIA SZKOLEŃ ONLINE I OFFLINE
W Berlitz obserwujemy zmiany na rynku edukacji i zauważyliśmy rosną-
ce zainteresowanie hybrydową nauką wśród firm. Obserwując jak roz-
wija się rynek szkoleń językowych, jeszcze przed pandemią uważaliśmy, 
że będzie się on przesuwać w kierunku szkoleń online. W czasach, gdy 
ludzie żyją w ciągłym biegu i muszą wykonywać wiele zadań, nauka 
online staje się bardzo przydatna i wygodna. Szkolenia w tej formie za-
pewniają pracownikom dużą elastyczność, ponieważ mogą ukończyć 
kurs w dogodnym dla siebie czasie i w dowolnym miejscu. 

Magdalena Czyż

Business Development Manager w Berlitz Poland. Od wielu lat związana z zarządzaniem relacjami klientów 
w sektorze B2B. Swoje doświadczenie zdobywała w pracy zarówno z małymi firmami, jak i międzynarodowymi kor-
poracjami. W Berlitz wspólnie ze swoim zespołem odpowiada za rozwój segmentu korporacyjnego w całej Polsce.
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mają możliwość interakcji twarzą w twarz z prowadzącym i ze sobą 
nawzajem.

2 Jaka będzie treść szkolenia?
Aby wybrać odpowiedni tryb szkolenia, należy rozważyć 
rodzaj jego treści. Czy będzie to szkolenie bogate w treści? 

Czy będzie się wiązało z dużą liczbą dyskusji? Czy potrzebna jest 
obecność trenera? Czy chcemy rozwinąć u pracowników umiejętno-
ści konwersacyjne czy raczej pisanie raportów?
Jeśli szkolenie będzie miało na celu rozwinięcie komunikacji werbal-
nej za pomocą interakcji z lektorem oraz między uczestnikami, to 
najlepszym rozwiązaniem może być metoda offline.
Niekiedy celem szkolenia jest jedynie przyswojenie sobie prostej 
wiedzy. W takich przypadkach najlepiej sprawdzi się szkolenie online, 
zwłaszcza w trybie właściwym dla e-learningu: samodzielnego korzy-
stania z materiałów i testowania swojej wiedzy.

3 Jak będziemy mierzyć postępy uczestników szkolenia? 
Z naszego doświadczenia w Berlitz wynika, że skuteczny kurs 
językowy powinien zapewniać możliwość mierzenia postępów 

jego uczestników. Najlepszym sposobem mierzenia progresu jest 
stosowanie narzędzi, które śledzą zarówno czas spędzony na nauce, 
jak i postęp umiejętności językowych zdobywanych w miarę upływu 
czasu (np. mówienie, słuchanie).
Przy wyborze odpowiedniej metody szkoleń, należy więc rozważyć 
to, czy chcemy korzystać z biblioteki online czy z pełnowartościo-
wego systemu e-learningowego. Jeśli celem jest, aby użytkownicy 
samodzielnie czytali zadane tematy, biblioteka online może być 
odpowiednim rozwiązaniem.
Jeśli jednak potrzebny jest kompleksowy system, który będzie śledził 
postępy i generował raporty, które pomogą w zarządzaniu progra-
mem szkoleń językowych w Twojej firmie, lepszym rozwiązaniem 
może być pełnowartościowy system e-learningowy. W tym przypad-
ku, można wybrać różne rodzaje oprogramowania e-learningowego: 
systemy open source, własnościowe i hybrydowe.

PODSUMOWANIE
Szkolenia hybrydowe to kompromis pomiędzy dwiema stronami tej 
samej monety. Wszystkie metody szkoleń – online, offline, lub hybry-
da – mają zarówno plusy, jak i minusy. 
Ważne jest, aby wybrać metodę odpowiadającą potrzebom i celom 
firmy, i taką, która zmieści się w budżecie. Dlatego każdy powinien 
sam ocenić, w jakim stopniu każde z tych rozwiązań odpowiada 
kulturze organizacyjnej jego firmy. Niezależnie od tego, jakiej metody 
szkoleń językowych poszukujesz dla swoich pracowników, Berlitz ma 

rozwiązanie dla każdego. 

dów, i na platformę, do której student ma dostęp 24/7, a dzięki czemu 
czas zajęć można wykorzystać na interaktywne dyskusje.

KORZYŚCI PŁYNĄCE  
ZE SZKOLENIA HYBRYDOWEGO
Dzięki szkoleniu hybrydowemu uczniowie mogą korzystać z ela-
styczności, jaką oferuje kurs online, a jednocześnie mieć możliwość 
kontaktu z wykwalifikowanymi lektorami z całego świata podczas 
regularnych sesji lekcyjnych. 
Kursy hybrydowe zapewniają także bardziej dynamiczne środowisko 
dla uczestników, ponieważ dodanie treści cyfrowych zwiększa 
interaktywność i zaangażowanie w zajęcia. Z naszego doświadczenia 
wynika również, że wprowadzenie do zajęć tzw. grywalizacji, czyli 
połączenia elementu rozrywki z wewnętrzną rywalizacją, korzystnie 
wpływa na postępy uczestników w nauce. 
Hybrydowy sposób nauki pozwala oswoić się ze zdalnymi kanałami 
komunikacyjnymi, za pomocą których większość osób obecnie wyko-
rzystuje język. Dzięki temu, takie rozwiązanie najlepiej przygotowuje 
studentów do wykorzystywania języka w prawdziwym życiu. 
Szkolenia hybrydowe zyskują na popularności, ponieważ pozwalają 
na bardziej spersonalizowane podejście do nauki. Dzięki rozwiązaniu 
hybrydowemu można zdecydować, ile czasu pracownicy mają po-
święcić na naukę online, a ile na naukę w sali lekcyjnej, oraz skutecz-
nie ten czas monitorować. Można też wybrać jakiego rodzaju treści 
mają być poznawane online, a jakie w czasie lekcji z instruktorem.

WADY SZKOLENIA HYBRYDOWEGO
Szkolenie hybrydowe łączy zalety szkoleń online i offline, ale też 

i ich wady, które należy rozważyć przed wprowadzeniem tego 
modelu w firmie. Choć walor osobisty szkolenia hybrydo-

wego zapewnia lepsze interakcje interpersonalne między 
prowadzącymi i uczestnikami, może być on ogranicza-

jący dla tych, którzy nie mają możliwości uczęszczania na 
zajęcia z powodu napiętego grafiku lub odległości. Ponadto, 

niektóre osoby mogą nie mieć dostępu do komputerów lub łączy 
internetowych w domu lub w pracy. Inni mogą nie lubić z nich 

korzystać, ponieważ nie znają się na technologii.

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZY WYBORZE 
ODPOWIEDNIEJ METODY SZKOLENIA?
Jeśli chodzi o szkolenia, nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania. 
Biorąc pod uwagę stale rosnącą różnorodność dostępnych opcji – od 
kursów indywidualnych i grupowych klasyczny e-learning i zyskujący 
na popularności blended learning - łatwo zostać przytłoczonym 
przez wybór.
Istnieje wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę przy 
podejmowaniu decyzji o tym, czy szkolenia powinny odbyć się 
w trybie offline, online czy hybrydowym. 
Aby pomóc w podjęciu decyzji, warto zadać sobie trzy pytania.

1Kto będzie uczestniczył w szkoleniu?
  Pierwszą rzeczą, którą należy wziąć pod uwagę, 
szukając szkolenia, jest to, kto będzie w nim 

uczestniczył i jak duża będzie to grupa.
Kursy online są bardziej odpowiednie do nauki indywi-
dualnej i dla małych, zaangażowanych grup. Doskonale 
sprawdzają się w sytuacjach, w których uczestnicy nie 
mogą regularnie spotykać się osobiście. Sesje szkolenio-
we online mogą być nagrywane i archiwizowane, 
dzięki czemu uczestnicy mogą w dowolnym 
momencie powrócić do ich treści.
Z kolei szkolenia offline lepiej sprawdzają 
się w przypadku dużych grup. Mogą to 
być nowo zatrudnione osoby lub wszyscy 
pracownicy jednego działu w firmie. Zaletą 
szkolenia offline jest to, że uczestnicy 
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Karolina Omazda-Borkowska     

Senior Recruitment Business Partner. W BIGRAM wspiera klientów w zakresie procesów rekrutacyjnych 
i projektów rozwojowych. Doświadczony trener, facylitator i moderator metody Design Thinking. 
Miłośniczka podróży dalekich i bliskich.

Obecnie szkolenia to jeden z obszarów poddawanych wnikliwej ana-
lizie przez działy HR pod kątem zmian i wyzwań, jakie przyniósł czas 
pandemii. Takie kwestie jak praca hybrydowa czy szybka digitalizacja 
wielu procesów w firmach nasuwają nowe pytania, które kompeten-
cje będą ważne w przyszłości oraz jak je efektywnie rozwijać.
Widać coraz silniej rozwijający się trend, w którym firmy koncentrują 
się na budowaniu spersonalizowanych ścieżek rozwoju, starając się 
zapewnić synergię między rozwojem silnych stron pracowników, 
jak również dostarczeniem organizacji kompetencji niezbędnych do 
rozwoju i szybkiej adaptacji do zmieniającego się otoczenia. To nie 
lada wyzwanie – biorąc pod uwagę różnorodność kompetencji, ale 
również rosnące oczekiwania pracowników w obszarze własnego 
rozwoju. Dlatego ścieżki czy programy rozwojowe uwzględnia-
ją, poza zdobywaniem wiedzy, możliwość doświadczania 
nowych sytuacji i nabywania nowych umiejętności, a to 
wymaga zróżnicowanych narzędzi. Poza szkoleniami 
coraz częściej firmy korzystają z coachingu 
indywidualnego lub grupowego, action 
learningu, wykorzystują elementy gry-
walizacji. Dynamika zmian, postęp 
technologiczny 
i potrzeba 

Czy tradycyjne 
szkolenia  
odchodzą do lamusa?
Obszar learning & development, chcąc nadążyć za potrzebami szybko rozwijających 
się firm, a co się z tym wiąże również pracowników, już od dłuższego czasu 
przechodzi transformację. Mimo iż wcześniej zmiany te nie były tak dynamiczne 
jak w trakcie pandemii, dało się zauważyć, że firmy coraz częściej poszukują nowych 
form rozwoju kompetencji pracowników dopasowanych zarówno do potrzeb organizacji, 
jak i zainteresowań oraz talentów swoich pracowników.

ciągłego rozwoju sprawiają, że coraz popularniejszą metodą podno-
szenia kompetencji pracowników jest learning „in the flow of work”, 
w której to oni sami decydują, w jakim momencie i jaka wiedza jest 
im potrzebna. Odpowiedzialność za rozwój spoczywa w rękach 
samych pracowników, jednak liderami rywalizacji o talenty na 
rynku pracy mogą okazać się firmy, które będą skutecznie wspierać 
ich rozwój.

CO SIĘ ZATEM STANIE ZE SZKOLENIAMI? 
JAKIE ZMIANY I WYZWANIA MOŻEMY 
ZAOBSERWOWAĆ W TYM OBSZARZE?
Tradycyjne szkolenia, forma pracy z instruktorem nie znikną cał-
kowicie, jednak ich liczba oraz znaczenie w rozwoju kompetencji 
pracowników może spadać. Jednym z czynników, jaki na to wpływa, 
jest utrzymanie stylu pracy hybrydowej czy wręcz zdalnej. Jak wska-
zują prowadzone badania, wiele firm deklaruje utrzymanie takiego 
modelu pracy, co w naturalny sposób będzie wiązało się z częstszym 
wykorzystaniem narzędzi online, także w obszarze rozwoju. 

Kolejny aspekt to wspomniane wcześniej indywidualne podejście 
do rozwoju pracownika oraz potrzeba ciągłego doskonalenia 

i uzupełniania wiedzy. Tu wyzwań jest kilka. Pierwsze z nich 
to czas potrzebny do nauki, zdobycia doświadczenia, 
dlatego pracownicy szukają rozwiązań prostych i dających 

szybkie efekty. Kolejnym wyzwaniem jest utrzymanie uwagi, 
zainteresowania odbiorcy. Ciągły postęp technologiczny, roz-
wój cyfryzacji, liczba aplikacji, z których korzystamy, tak zwane 

„bycie online” to nasza codzienna rzeczywi-
stość. Okazuje się, że w tej sytuacji również 
materiały edukacyjne mają obecnie sporo 
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konkurentów w walce o uwagę. Dlatego aby zaangażować uczest-
nika wykorzystywane są coraz nowsze i bardziej atrakcyjne formy 
przekazywania wiedzy. Biorąc pod uwagę wspomniane wyzwania 
oraz to, że firmy poszukują rozwiązań zwiększających efektywność, 
tradycyjna formy szkoleń może okazać się mniej atrakcyjna dla wielu 
z nich. 
Dobrym przykładem wyzwania transformacyjnego, 
przed jakim stanęły firmy na początku pandemii, był 
proces wdrożenia nowych pracowników w trybie 
online. Większość organizacji stanęła przed koniecz-
nością przemodelowania szkoleń onboardingo-
wych, ze względu na brak możliwości spotkań 
bezpośrednich wykorzystując do tego narzędzia 
zdalne. Wideokonferencje zastąpiły tradycyjne 
spotkania w salach szkoleniowych. Dla większego 
komfortu firmy nieco zmniejszyły wielkość grup szkole-
niowych oraz dopasowały czas poszczególnych modułów 
do możliwości koncentracji uczestników. Organizacje co do 
zasady nie zrezygnowały z liczby prezentowanych treści, 
jednak zadbały o atrakcyjność prezentowanych materiałów, 
by utrzymać zaangażowanie uczestników podczas 
szkoleń online. 
Widać również ogromny wpływ pandemii na 
rozkwit szkoleń e-learningowych. Oczywiście ta 
forma szkoleń była dostępna dużo wcześniej, jed-
nak teraz przeżywa ona swój renesans. Trudno 
jest się temu dziwić, gdyż dostępność materia-
łów szkoleniowych online jest udogodnieniem 
dla rozproszonych kursantów, a możliwość 

skorzystania ze szkolenia w dowolnym momencie zapewnia dużą 
swobodę i elastyczność pracownikom. Trzeba też dodać, że forma 
szkoleń e-learningowych uległa zmianie – jest coraz bardziej atrakcyj-
na i spersonalizowana. Wdrażanie do szkoleń elementów grywalizacji 
zwiększa zaangażowanie, wzmaga efektywność edukacyjną, pomaga 
zacieśnić więzi grupowe, również na odległość. Pojawia się coraz 
więcej aplikacji umożliwiających naukę na smartfonie, co jest argu-
mentem przemawiającym na korzyść tej formuły.
Warto pamiętać, że każde działania rozwojowe, nie tylko szkolenia 
w formie online, stają przed wyzwaniami. Najważniejszym z nich 
jest umiejętne zaangażowanie uczestników, utrzymanie ich uwagi 
podczas spotkań. Wraz z poszukiwaniem atrakcyjnych rozwiązań, no-
woczesnych narzędzi dostarczających wiedzy i doświadczeń, zespoły 
trenerskie i HR-owe stają przed wyzwaniem dotyczącym własnego 
rozwoju w obszarze nowych technologii i ciągłego, zwinnego podno-
szenia kompetencji.
Okres pandemii udowodnił, że można efektywnie pracować zdalnie. 
Rok 2020 pokazał, że wiele czynności, czy nawet całych procesów, 
może odbywać się w formie online. Można współpracować z klienta-
mi i kontrahentami, prowadzić szkolenia, sesje coachingowe, wspierać 
zespoły, realizować projekty i wiele, wiele innych.
Jednak czas po pandemii pokazał również, że ciągle istotne dla 
pracowników są interakcje osobiste, budowanie relacji, możliwość 
spotkania „face to face”. W tym roku można zaobserwować znaczny 
powrót firm do tradycyjnych spotkań firmowych, eventów integra-
cyjnych czy szkoleń, co może być spowodowane chęcią odbudowy 
relacji między pracownikami.

JAK BĘDZIE ZATEM WYGLĄDAŁA 
NIEDALEKA PRZYSZŁOŚĆ W OBSZARZE 

LEARNING & DEVELOPMENT?
Dalsza praca w modelu hybrydowym lub zdalnym 
jest kierunkiem, w którym chce podążać wiele or-
ganizacji, zapewne będzie temu towarzyszył dalszy 
rozwój technologiczny – także narzędzi wspierają-
cych komunikację, wymianę wiedzy, współpracę. 

Pracownicy będą czuli się coraz bardziej komfor-
towo przy korzystaniu z aplikacji, komunikatorów, 

interaktywnych tablic, narzędzi do grywalizacji. 
Dla organizacji wyzwaniem będzie dotrzymanie kroku 

tak dynamicznym zmianom, zapewnienie pracowni-
kom rozwoju zgodnego z potrzebami firmy. Wydaje się, 
że szczególnie istotne mogą okazać się przede wszystkim 

rozwiązania „szyte na miarę”, zróżnicowane pod kątem 
form dostarczania wiedzy, umiejętności i doświadczeń  

pracownikom. Ważne będzie, aby zapewnić pracownikom  
stały dostęp do wiedzy, jak również możliwość wyboru kiedy  
i jak z niej korzystać. Stałym elementem naszej pracy zapewne 
stanie się samodoskonalenie, czyli tak zwany „training on the job” 
– by jednak tak się stało, firma musi wspierać swoich pracowni-

ków dobrymi materiałami i łatwymi w obsłudze narzędziami 
szkoleniowymi. 

Widać również ogromny wpływ pandemii 
na rozkwit szkoleń e-learningowych. 
Oczywiście ta forma szkoleń była 
dostępna dużo wcześniej, jednak teraz 
przeżywa ona swój renesans. Trudno 
jest się temu dziwić, gdyż dostępność 
materiałów szkoleniowych online jest 
udogodnieniem dla rozproszonych 
kursantów, a możliwość skorzystania 
ze szkolenia w dowolnym momencie 
zapewnia dużą swobodę i elastyczność 
pracownikom. 

KOMPENDIUM HR 2022 KOMPETENCJE  |  ROZWÓJ  |  EDUKACJA 151



Badania Gartnera z lipca 2021 roku wskazały, że aż 47% liderów HR 
nie jest w stanie wskazać, jakich umiejętności brak ich pracownikom, 
tymczasem Departament Pracy USA podaje, że średni koszt zatrud-
nienia niewłaściwego pracownika może sięgnąć nawet 30% rocznych 
zarobków w pierwszym roku pracy. Jak zatem pozyskać kompetent-
nych pracowników?
Badania wskazują na wysoką skuteczność prostych narzędzi:
• analizy CV/listu motywacyjnego, która wskazuje potencjał,
• rozmowy kwalifikacyjnej w formie osobistego spotkania z ogól-

nym planem rozmowy, dzięki czemu weryfikujemy kwalifikacje 
i doświadczenie,

• testów i ćwiczeń grupowych badających wiedzę, potencjał i wiary-
godność kandydata w celu oszacowania potencjalnej wydajności 
na określonym stanowisku,

• referencji (background screening) praktykowanych przez 90% 
przedsiębiorstw na zachodzie Europy.

NAJLEPSZE Z NAJLEPSZYCH

1Wywiad behawioralny (kompetencyjny),  
czyli powrót do przeszłości

Analizie podlega doświadczenie zawodowe i sposób radzenia 
sobie w określonych sytuacjach z przeszłości. Na tej podsta-
wie przewidujemy przyszłe zachowania. W praktyce przy 
pomocy jednej z 2 metod: STAR lub lejka rekruter zadaje 
określone pytania w formie ustrukturyzowanej (ten sam 
zestaw pytań dla każdego kandydata, co daje możliwość 
trafniejszych porównań), częściowo ustrukturyzowanej 
(sama lista zagadnień) lub nieustrukturyzowanej. 

Monika Juszczak

Dyrektor Rekrutacji, z doradztwem personalnym związana od 15 
lat. Realizuje projekty rekrutacyjne z wykorzystaniem metodologii 
Executive & Direct Search. Posiada wiedzę i doświadczenie w budowaniu 
procesów rekrutacyjnych, wprowadzaniu standaryzacji i procedur. 
Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie przeprowadzania 
wywiadu opartego na kompetencjach, potwierdzone Certyfikatem SHL - 
Criteria Based Interview SHL.

Jakimi narzędziami zbadać 
DNA kompetencji  
kandydatów?
Jak wskazuje Gartner TalentNeuron, budowanie krytycznych umiejętności 
i kompetencji to najwyższy priorytet aż 60% liderów HR w 2022 roku, jednak niemal 
jedna trzecia wymaganych umiejętności z 2018 roku nie będzie potrzebna w 2022 roku. 
Jakie narzędzia pozwolą nam na odkrycie DNA kandydata white collars?

Wybór właściwej formy zależy od celu badania. Wywiad behawioralny 
może przybierać postać opowiedzenia 3 historii z kariery kandydata 
(2 – zakończonych sukcesem, 1-porażką).

Dla kogo? Dla kandydatów na stanowiska specjalistyczne i mene-
dżerskie, którzy posiadają doświadczenie zawodowe.
Co jest oceniane? Kompetencje i wzorce zachowania w odniesieniu 
do sukcesów i porażek w przeszłości. 
Co zyskamy? Wzorzec zachowań i posiadanych kwalifikacji.
Wady: Spodziewana powtarzalność zachowań nie jest pewnikiem.
O tym warto wiedzieć! Stosujemy tutaj 2 metody: Lejka lub STAR. 
Strategia lejka sprowadza się do modelu: pytania otwarte-pytania po-

głębiające-pytania zamknięte. W pierwszej 
części kandydat opisuje ogólnie daną 

sytuację, w kolejnej dopytujemy 
o szczegóły, w ostatniej doprecy-

zowujemy.
Strategia STAR to: S (situation) 
– opis sytuacji, T (task) 
– przedstawienie realizowa-
nych zadań, A (action) – pre-

zentacja działań, R (result) 
– rezultat działań kandy-
data.
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2Wywiad sytuacyjny, czyli stawianie hipotez
Jest to narzędzie do określenia przyszłych zachowań kandydata 

na podstawie hipotetycznych odpowiedzi. Rekruter zadaje pytania, 
jak zachowałby się kandydat w określonej sytuacji na nowym 
stanowisku. Z reguły wybierane są sytuacje problematyczne, trudne, 
stresujące.

Dla kogo? Dla kandydatów bez doświadczenia. 
Co jest oceniane? Kreatywność, logiczne myślenie i inne kompeten-
cje w odniesieniu do sytuacji kluczowych dla stanowiska.
Co zyskamy? Tok myślenia i na tej podstawie oszacujemy, czy kandy-
dat podoła przyszłym zadaniom.
Wady: Odpowiedzi są subiektywne i czysto hipotetyczne. Brak 
doświadczenia może spowodować nieadekwatne odpowiedzi w sto-
sunku do prawdziwej reakcji w przyszłości.
O tym warto wiedzieć! Opracowujemy sposób badania kompe-
tencji wykorzystując pytania sprawdzające i oceniając w określonej 
skali (np.: wielostopniowej lub BARS – Behaviorally Anchored Rating 
Scales).

3 AC/DC czyli drogo, ale bardzo efektywnie
Assesment Center (ośrodek oceny) to zbiór narzędzi służących 

selekcji pracowników poprzez obiektywną weryfikację ich wiedzy, 
umiejętności i postaw. W praktyce kandydat, w ciągu jednego do 
kilku dni, wykonuje testy, zadania indywidualne lub grupowe, symulu-
jące realne, trudne sytuacje na danym stanowisku pracy. W jednym 
AC uczestniczy od kilku do kilkunastu kandydatów o podobnych 
kwalifikacjach. Wachlarz wykorzystywanych narzędzi obejmuje testy 
psychologiczne i kompetencyjne, wywiad behawioralny oraz zadania 
sytuacyjne w formie: gier kierowniczych, koszyka zadań (in-basket), 
próbek pracy, analizy przypadku (case study, business case), prezenta-
cji lub autoprezentacji, odgrywania ról/scenek, poszukiwania faktów 
(fact-finding), dyskusji grupowej (z rolami lub bez, z liderem).

Dla kogo? Dla stanowisk menedżerskich i specjalistycznych, prze-
ważnie w dużych przedsiębiorstwach.
Co jest oceniane? Wiedza, umiejętności, kwalifikacje, osobowość, 
zachowania, motywacje, postawy społeczne, odporność na stres i inne.

Co zyskamy? Wiarygodność, obiektywność i wysoką efektywność 
wyboru właściwego kandydata.
Wady: Wysokie koszty, czasochłonność, niemiarodajne dla uzdolnio-
nych pracowników bez siły przebicia.
O tym warto wiedzieć! AC symuluje okres próbny, poznajemy 
pracownika w różnych rolach (indywidulnych i grupowych). Możemy 
jednocześnie obserwować wielu kandydatów i porównywać ich 
kompetencje oraz style pracy. 
Ważne! Oceny dokonuje zespół przeszkolonych asesorów 
złożony z psychologów, kierowników, pracowników wyższego 

szczebla oraz innych osób.
W praktyce biznesowej spotykamy się również 
z Development Center (ośrodek rozwoju). 
DC wspiera proces doskonalenia kadr w kształtowa-
niu ich ścieżki zawodowej i doboru szkoleń. Ocena 
zwrotna jest przekazywana na bieżąco i służy wskaza-

niu mocnych stron i potencjału pracownika. 

4 TESTY, czyli strzał w 10!
To jedno z najpopularniejszych, najszybszych 

i najłatwiejszych narzędzi weryfikacji predyspozycji 
kandydatów do pełnienia określonych funkcji. Należy 

pamiętać, że ich trafność zależy od umiejętności fachowej 
oceny przez eksperta, którym z reguły jest psycholog. 

Wiarygodność rośnie wraz z zastosowaniem 
dodatkowych narzędzi, umożliwiających 
weryfikację wyników.

Testy kompetencji pomagają odpowiedzieć 
na pytanie, co potrafi kandydat? Sprawdzają konkretne umiejętno-
ści, wiedzę specjalistyczną, a także kompetencje miękkie. Kandydat 
otrzymuje opis różnych sytuacji związanych z danym stanowiskiem 
i dokonuje wyboru adekwatnego dla siebie rozwiązania. Do takich 
testów należą np.: testy językowe i branżowe. 
Testy psychologiczne, służą diagnozie postaw, zachowań i zaintere-
sowań. Dowiemy się, jaki jest kandydat i jakie są jego mocne i słabe 
strony. W ten sposób bada się predyspozycje i uzdolnienia, a także 
określa, czy kandydat pasuje do zespołu i naszej organizacji. Pomogą 
nam w tym: testy osobowości (charakter, zachowania w różnych 
sytuacjach, emocjonalność, motywacja, relacje z otoczeniem) i testy 
poznawcze, w tym testy zdolności (inteligencja, zdolności analityczne, 
twórcze i abstrakcyjne myślenie).

Dla kogo? Dla kandydata, którego dopasowanie do nowej roli jest 
dla nas ważne
Co jest oceniane? Wiedza i umiejętności, postawy, styl pracy, moty-
wacja, odporność na stres, przywództwo, komunikacja, współpraca 
i inne
Co zyskamy? Poznamy kompetencje i osobowość, a także predyspo-
zycje do wykonywania określonej pracy i będziemy mogli oszacować 
jego wydajność
O tym warto wiedzieć! Stosuje się je często jako uzupełnienie 
innych narzędzi ( np.: Assessment Center, wywiadu behawioralnego). 
Popularne testy: test Gallupa, LMI (Inwentarz Motywacji Osiągnięć), 
BIP (Bochumski Inwentarz Osobowościowych Wyznaczników Pracy), 
WERK (Inwentarz Stylów Kierowania Ludźmi), Reiss Motivation Profile 
(Profil Motywacyjny), Test Insights Discovery C.G. Junga, test osobo-
wości Hartmana, Style Myślenia FRIS, testy SHL.
Ważne! Badania może wykonać tylko psycholog lub osoba 
posiadająca specjalne uprawnienia 

Badania Gallupa w Stanach Zjednoczonych szacują, że niezaanga-
żowani pracownicy kosztują firmy od 450 do 550 miliardów dolarów 
utraty produktywności rocznie! Wybór narzędzi w procesie rekruta-
cyjnym powinien zminimalizować ryzyko zatrudnienia niewłaściwe-
go kandydata. Nie możemy oczywiście zapomnieć o zachowaniu 
rozsądku w zakresie optymalizacji kosztów. 
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W okresie wzmożonej pandemii rynek szkoleniowy zamarł, a w konse-
kwencji częściowo przeniósł się online, czego efektem jest hybrydyza-
cja szkoleń. Wiele firm decyduje się łączyć formy szkoleń – stacjonarną 
i np. w formie wirtualnej przez popularne komunikatory. Tym większe 
znaczenie ma zatem dobór trenera, który będzie umiał zmotywować 
grupę podczas szkolenia, nie mając w wersji online pełnego wachla-
rza komunikatów niewerbalnych. Na rynku szkoleniowym formuje się 
bardzo duża konkurencja wśród samej edukacji trenerskiej. Uległa ona 
silnej profesjonalizacji i przybywa osób z bardzo dobrym warsztatem. 
Dostępni dla firm szkoleniowych trenerzy są dobrze przygotowani 
metodycznie i posiadają silną świadomość psychologiczną całego 
procesu, jakim jest szkolenie grupy. Najbardziej poszukiwani trenerzy 
to osoby silnie angażujące, potrafiące zmotywować zespół do zmiany 
po szkoleniu. 

KOCHAM, NIE KOCHAM – SAMPLING
Duża konkurencja na rynku szkoleń wymaga też, aby zatrudniani 
szkoleniowcy byli – w ocenie firmy szkoleniowej, grupy docelowej, 
ale też biznesu oczekującego wymiernych korzyści – perfekcyj-
nym wyborem za pierwszym razem. Nie ma miejsca na podjęcie 
szkolenia i zmianę trenera w trakcie. Z tego też powodu, nie tylko 
organizujące szkolenia działy HR i kilkoro z docelowych uczestników, 
ale też właściciele firm, chętnie uczestniczą w tzw. samplin-
gach – próbkach trenerskich. Warto jednak nadmienić, że jest to 
wymierająca praktyka wśród trenerów o bardzo wysokich notach 
oceniających i kompetencjach. Bezpłatna prezentacja umiejętności 
trwająca 2-3h, w oczach trenerów z bogatym portfolio, odchodzi 
do lamusa niczym bezpłatny dzień próbny w firmach. Dlatego też 
samplingi mające zaprezentować ogólne umiejętności trenerskie, 
jego charyzmę, podejście do grupy i osobowość, przeprowadzane 
są zazwyczaj jedynie dla firm organizujących szkolenia, aby project 
managerowie mogli w konsekwencji wybrać idealnego trenera dla 
grupy docelowej. 

Katarzyna Opiekulska-Sozańska

Managing Director LSJ HR Group, wspólnie z mężem od 20 lat prowadzą 
najbardziej rozpoznawalną markę HR w regionie, odpowiedzialna 
za rozwój nowych linii biznesowych i kontakt z przedsiębiorcami, 
z powodzeniem wdraża do firm nowoczesne rozwiązania HR, 
w tym bogatą ofertę szkoleniową, doradztwo i mentoring w biznesie. 
Prywatnie szczęśliwa mama dwóch nastolatków.

Trener idealny  
kluczem do sukcesu szkolenia
O sukcesie szkolenia decyduje wiele czynników: merytoryka, jej dobór do grupy 
docelowej, ale w głównej mierze sam szkoleniowiec. Rynek dynamicznie się zmienia, 
szkoleniowcy również. Zatem czy istnieje przepis na trenera idealnego, który zaspokoi 
potrzeby grupy, działu HR, ale też biznesu?

Działaniem wspierającym wybór jest spotkanie trenera z klientem 
docelowym. Nie tylko pomaga ono w podjęciu decyzji przez CEO, 
ale przede wszystkim służy badaniu potrzeb przez szkoleniowca, po-
znanie wartości, którymi kieruje się właściciel, prezes czy zarząd firmy, 
aby później móc stworzyć autorski program szkolenia. Spotkanie 
jest też doskonałą sposobnością do poznania możliwości grupy (jeśli 
biorą w niej udział przyszli uczestnicy szkolenia) w zakresie wiedzy, 
motywacji i zaawansowania tematycznego. 
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OLIMPIJSKA POPRZECZKA
Warto nadmienić, że przed wyborem trenera, który zaprezentuje się 
przed biznesem, firmy szkoleniowe odsiewają mnóstwo kandydatur 
i wybierają najlepszych z najlepszych. Z perspektywy firmy szkole-
niowej idealny trener cechuje się kilkoma czynnikami, których dobór 
uzależniony jest od rodzaju szkolenia: kompetencje miękkie lub 
twarde. 
W szkoleniach z kompetencji miękkich wysoko oceniane są… 
kompetencje miękkie. Liczy się charyzma trenera, jego osobowość 
i umiejętność dopasowania do grupy docelowej, czyli tak naprawdę 
do kultury organizacyjnej firmy, dla której realizowana będzie usłu-
ga. Bez znaczenia nie pozostaje 
jednak doświadczenie trenerskie 
i liczba godzin spędzonych 
w salach z uczestnikami. Jeśli 
wybieramy trenera mającego 
wzmocnić kompetencje liderskie 
wśród kadry menadżerskiej, to 
naturalnym wyborem staje się 
osoba z minimum kilkuletnim 
doświadczeniem na takim właśnie 
stanowisku. Praktyka trenera w obsza-
rze, z którego szkoli, czyli bezpośrednie 
odniesienie do realiów biznesu jest 
zawsze dobrym prognostykiem, bo tego 
oczekują uczestnicy szkoleń. Dlatego też 
najbardziej pożądaną grupą szkoleniow-
ców są trenerzy, którzy jednocześnie na-
dal funkcjonują w ekosystemie biznesu 
– zasiadają w kadrze menadżerskiej, są 
właścicielami firm, mentorami. 
Jeśli zaś zwrócimy swój wzrok 
w kierunku usprawniania 
procesów na produkcji 
lub szkoleń dotyczących 
konkretnych kompetencji twardych takich, jak np. znajomość 
konkretnego oprogramowania, czy metod zarządzania projektami, 
to oczywiście umiejętność nawiązywania relacji z uczestnikami nie 
pozostaje bez znaczenia, ale większą wagę przykuwa się do samej 
merytoryki. Uczestnicy takich szkoleń są zazwyczaj silnie zdetermi-
nowani do zdobywania nowych umiejętności praktycznych, wobec 
czego zatrudnienie teoretyków nie wróży sukcesu szkolenia – ani 
z punktu widzenia realnych i wymiernych korzyści dla uczestników, 
jak i też mierzalnych efektów dla biznesu, czyli np. wzrostu wydajno-
ści produkcji. Zatem szkoleniowiec w obszarze kompetencji twardych 
musi być skarbnicą wiedzy i praktykiem, który odpowie na nurtujące 
uczestników pytania w odniesieniu do konkretnych przykładów 
wdrożeń. 

KOPIUJ – WKLEJ
Zarówno trenerzy, jak i firmy organizujące szkolenia muszą mieć 
świadomość, że uczestnicy są coraz bardziej wyspecjalizowani w da-
nej dziedzinie i prawdopodobnie są już po cyklach szkoleniowych, 
zapoznawali się z różnymi programami szkoleń poszukując dla siebie 
idealnego modelu albo zgłębiali swoją wiedzę korzystając z ogólnie 
dostępnych źródeł (literatura, Internet). Tym samym, w oczach uczest-
nika, idealny trener to taki, który oferuje autorską treść. Nie ma miejsca 
na powielanie schematów, utartych ścieżek. Szkoleniowiec zostanie 
zapamiętany, jeśli zdobędzie serca uczestników swoją osobowością 
i charyzmą, ale miłość ta będzie ulotna, jeśli nie zadba o wyjątkową 
wartość szkolenia, jaką jest program szyty na miarę firmy, uczestni-
ków, ich ekosystemu. Autorskie metody szkoleniowe, praca z uczest-
nikami na przykładach w połączeniu z umiejętnością dopasowania 
się do kultury organizacyjnej wydają się kluczowe i w głównej mierze 
w badaniach ewaluacyjnych najwyższe noty otrzymują właśnie 
trenerzy łączący te cechy. 

DLACZEGO MAM ZATRUDNIĆ SZKOLENIOWCA?
Kluczowe z perspektywy właścicieli firm wydaje się spojrzenie na 
zwrot z inwestycji. Oczywiście – inwestycja w szkolenia i kapitał 
ludzki jest nieodzownym elementem prowadzenia konkurencyjnego 
biznesu, ale dla biznesu liczy się też wymierna korzyść. Odpowiednio 
dobrany trener ma być gwarancją sukcesu, wyznacznikiem zmiany, 
obietnicą: podniesienia kompetencji, zwiększenia wydajności firmy, 
zwinniejszego zarządzania, a co za tym idzie – maksymalizacji 
biznesu. Dlatego trenerzy umiejętnie przeprowadzający doradztwo, 
firmujący swoim profesjonalizmem sukces, stają się naturalnymi kan-
dydatami dla biznesu. Dobry trener oferuje nie tylko wiedzę i techniki, 
ale też siebie jako człowieka, jest partnerem dla biznesu. Relacje, które 
szkoleniowiec nawiązuje z biznesem owocują wyższą skutecznością 
wdrożenia proponowanych rozwiązań – ufam, więc stosuję. 

ELASTYCZNOŚĆ, KLUCZ DO SUKCESU
Idealny trener w oczach firmy organizującej szkolenie, uczestnika 
i biznesu może wydawać się niemożliwy do znalezienia. Każda 
grupa ma nieco inne wymagania, ale wspólnym mianownikiem jest 
elastyczność. Ta umiejętność dostosowania się do grupy docelowej, 
do potrzeb rynku szkoleniowego, jak i do oczekiwań biznesu, staje 
się kluczową kompetencją trenera idealnego. Wspomniana już samo-
świadomość trenerska, a więc szczere podejście wobec siebie i okre-
ślenie swoich możliwości, pozwala uczestnikom tej silnie konkurencyj-
nej grupy ulegać ciągłej profesjonalizacji. Nie ma aktualnie miejsca na 
trenerów z bardzo szerokim wachlarzem tematyki szkoleniowej i na 
osoby podejmujące każde wyzwanie czy zamówienie. Przed firmami 
szkoleniowymi stoi więc wyzwanie, aby dobierać do współpracy 
trenerów, którzy za cel stawiają sobie nie sprzedaż szkoleń, a wniesie-
nie do firmy klienta realnej wartości w postaci kompetencji, sprawdzo-
nych rozwiązań i optymalizacji. 
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DOŚWIADCZENIE I HUMAN SKILLS 
KLUCZEM DO SUKCESU 
Ważne jest jednocześnie budowanie umiejętności twardych, jak i tych 
transferowalnych. Są one niezbędne dla wszystkich pracowników, bez 
względu na to, w jakim obszarze realizują swoje działania. To kompeten-
cje uniwersalne i przydatne zarówno w pracy związanej z obszarem 
finansów, inżynierii, IT, administracją, sprzedażą, czy produkcją. Jak 
wynika z Raportu ManpowerGroup 2021 „REWOLUCJA UMIEJĘTNOŚCI 
– Restart pod znakiem trzech P: PRZEDŁUŻ, PRZEKWALIFIKUJ, 
PRZEORGANIZUJ”, sukces zawodowy pracownika, a co za tym idzie 
także organizacji, gwarantuje połącznie umiejętności transwersalnych 
i technicznych. Przywództwo, współpraca, komunikacja, produktyw-
ność, zdrowie psychiczne są kluczowe w osiąganiu przez pracowników 
mocnych wyników. Umożliwiają realizację twardych wskaźników, zadań 
na stanowisku, celów zespołu oraz organizacji. 
Każdy awans na nowe stanowisko powinien uwzględniać w równym 
stopniu umiejętności techniczne, wiedzę merytoryczną, doświad-
czenie, jak również poziom realizacji kompetencji transferowalnych 
i potencjał pracownika. Skuteczne strategie zarządzania talentami 
w organizacjach skupiają się na zachowaniu równowagi między 
znaczeniem wiedzy zawodowej oraz ważnością kompetencji „human 
skills”, które powinny być kluczowe przy tworzeniu programów roz-
wojowych, szkoleń dla pracowników. 
Przy definiowaniu luk kompetencyjnych, a także obszarów rozwoju, 
organizacje opierają swoje działania zarówno na zaawansowanej ana-

Agnieszka Krzemień

Zarządza rozwojem marki Right Management (ManpowerGroup) w 
Polsce. Współpracuje na poziomie strategicznym i operacyjnym z 
organizacjami w momencie zmian, przy projektach fuzji i przejęć oraz 
restrukturyzacji, budując strategie zarządzania talentami, w tym mo-
bilności talentów. Koordynuje projektowanie i realizację dedykowanych 
programów w obszarze redemployment oraz outplacement. Z branżą 
HR związana od 2007. Trener, certyfikowany konsultant kariery, coach, 
wykładowca na uczelniach wyższych w zakresie HRM i coachingu.

Upskilling: 
łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. 
Czym jest i jak go wdrożyć? 
Kultura mobilności zawodowej jest siłą napędową organizacji. Przekłada się 
na zwiększenie zaangażowania i wydajności pracowników, wyższe wskaźniki 
retencji, a także lepsze wyniki zarówno indywidualne, jak i zespołowe, co pozytywnie 
wpływa na realizację celów organizacji. Inwestycja firm w działania upskilling i reskilling 
to budowanie środowiska mobilności zawodowej nie tylko w organizacji, ale i na rynku pracy. 

lityce, jak i sztucznej inteligencji. Wszystko po to, by możliwie najlepiej 
zidentyfikować kompetencje obecne w organizacji, przewidzieć, 
które z nich będą kluczowe i niezbędne w realizacji celów, budowaniu 
przewagi konkurencyjnej. 

Tworzenie programów upskilling wiąże się 
przede wszystkim z:
• Oceną i analizą, jakie kompetencje są już w organizacji 

oraz jakie umiejętności będą kluczowe dla organizacji 
w przyszłości. 

• Wdrażaniem zindywidualizowanego podejścia 
do zdobywania wiedzy i trenowania umiejętności 
z uwzględnieniem nowoczesnych metod uczenia.

• Stwarzaniem możliwości rozwojowych wewnątrz 
organizacji i budowaniem ścieżek rozwoju.

• Budowaniem kultury uczenia się i kreowaniem 
u pracowników postawy nastawionej na rozwój.

ROZWÓJ I NAUKA W ORGANIZACJACH HR 3.0
Jak przedstawiono w raporcie Accelerating the journey to HR 3.0 
stworzonym przez IBM Institute for Business Value, w organizacjach, 
w których wdrażane są strategie HR 3.0, kluczem do rozwoju pracow-
nika jest nauka i poszerzanie kompetencji bezpośrednio w trakcie 
pracy przy założeniu, że każdy otrzymuje odpowiednią dawkę wiedzy 
we właściwym czasie. Na przykład w firmie produkcyjnej pracownik 
liniowy uczy się poprzez oglądanie tuż przed rozpoczęciem pracy 
dosłownie kilkuminutowych nagrań z dawką odpowiedniej wiedzy. 
Nowoczesne programy rozwojowe nie są już tworzone z założeniem, 
że jeden standard odpowiada potrzebom rozwojowym wszystkich 
pracowników. Stąd konieczność, by były one skrojone na miarę 
poszczególnych ról w organizacji, a najlepiej odpowiadały indywi-
dulanym oczekiwaniu rozwojowym każdego pracownika w ramach 
danej roli. Rekomendacją jest, by ekosystem edukacyjny składał się nie 
tylko z treści przygotowywanych wewnętrznie, ale uwzględniał też 
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zewnętrzne źródła wiedzy czy też współtworzenie przez pracownika 
treści. Dodatkowym krokiem jest korzystanie z różnych form nauki – nie 
tylko aktywności rozwojowych w formie on-line, ale wykorzystywanie 
VR, uczenia metodą peer-to-peer, czy zachęcanie do wewnętrznej 
mobilności zawodowej. Poszerzanie kompetencji zdecydowanie nie 
powinno być związane za salą szkoleniową, a ściśle powiązane, wręcz 
zanurzone w naturalnym biegu pracy i rytmie dnia pracownika. 
Managerowie są świadomi tego, że kompetencje budowane oraz 
poszerzane w organizacjach powinny być spójne z tym, w jaką stronę 
rozwija się firma. Liderzy rynku nieustannie inwestują w rozwój kompe-
tencji pracowników pomimo kryzysu. Te, które tego nie robią powinny 
wziąć pod uwagę fakt, że brak odpowiednich budże-
tów na rozwój zwiąże się jedynie z przesunię-
ciem inwestycji w czasie, a nie oszczędnością. 
Pytaniem, które stawiają sobie liderzy, nie jest 
to, czy wdrażać programy rozwojowe, ale kogo 
rozwijać i w jaki sposób. Warto zauważyć, że 
odpowiedzialność za rozwój kompetencji leży 
zarówno po stronie pracownika, jak i organizacji. 

W praktyce oznacza to, że firmy z jednej strony doceniają kandydatów 
i pracowników, wykazujących postawę ukierunkowaną na rozwój (tzw. 
„growth mindset”), a drugiej strony tworzą dobre środowisko do posze-
rzania umiejętności, dając możliwości zmian ról oraz odpowiedzialności 
nie tylko w zespole, ale i szerzej w organizacji. 

MANAGER W ROLI COACHA KARIERY, 
CZYLI UPSKILLING MANAGERÓW
Rola managera mocno ewoluowała w ostatnim czasie. Ważne jest, 
by manager nie tyle zarządzał zespołem, co budował i rozwijał 
współpracę pomiędzy pracownikami. Jego celem nie powinno być 
utrzymywanie pracowników, a bardziej zachęcanie ich do rozwoju 
i coaching talentów. Ważna jest okresowa ocena wyników pracy po-
szczególnych osób według przyjętego kanonu, jednak równie istotne 
jest także prowadzenie indywidualnych rozmów o budowaniu kariery 
zawodowej i dawanie proaktywnych wskazówek zachęcających do 
systematycznego rozwoju. Zatem kluczowe jest, by w planowaniu 
działań z zakresu upskillingu wdrażać działania rozwojowe dedyko-
wane managerom, mające na celu przygotowanie ich do roli coacha 
kariery dla swoich zespołów.
Istotna jest rola managera, który w każdym pracowniku dostrzega 
potencjał rozwoju. To założenie, że mogą oni uczyć się i osiągnąć 
wszystko, do czego się przyłożą, a poszerzenie kompetencji ma bez-
pośredni wpływ na sukces organizacji. Lider, tworzący konstruktywne 
i bezpieczne środowisko do nauki i rozwoju prowadzi rozmowy 
z pracownikiem, podczas których skupia także na łączeniu obecnych 
wyników z możliwościami, jakie dana osoba może osiągnąć w przy-
szłości. To również wypracowanie tego, jak wykorzystywać mocne 
strony i poszerzać kompetencje, wzmacniać potencjał pracownika 
w perspektywie długoterminowej i powiązywaniu z przyszłymi 
potrzebami organizacji. Managerowie powinni zachęcać talenty do 
inicjowania działania, które przybliżają je do osiągania celów.

SAMOŚWIADOMOŚĆ  
I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA 
Czynnikiem, który zwiększa skuteczność działań upskilling jest 
budowanie samoświadomości pracownika, potrafiącego określić, jaki 
jest jego zakres zainteresowań, motywacje, mocne strony i obszary 
do wzmocnień. Powinien także wiedzieć, jak zaprezentować rezultaty 
swoich działań, zwiększać obszar osobistego wpływu, sprawniej 

poszerzać kompetencje i skuteczniej dopasowy-
wać swoje aspiracje zawodowe do organizacji. 
Samoświadomy pracownik patrzy klarownie 
na swój rozwój zawodowy, dostrzega szersze 
perspektywy zawodowe, potrafi podjąć decyzję, 

która z wielu alternatyw rozwoju gwarantuje mu 
sukces i satysfakcję zawodową – rozwój w ramach swojej 

roli (rozwój ekspertyzy), obrębie danego 
obszaru (awanse pionowe), czy wewnątrz 
organizacji, ale też w innych działach. 
Taka postawa daje poczucie sprawstwa 

i rozwija w pracowniku elastyczne podejście 
do obejmowania różnych ról zawodowych, co 

w konsekwencji buduje poczucie odpowiedzial-
ności za zapewnienie sobie bezpieczeństwa kariery 

w dłuższej perspektywie. Warto podkreślić, że osoby, 
u których samoświadomość jest aktywna, nawet biorące 

udział w programie rozwojowym nie do końca dopasowanym 
do indywidualnych potrzeb, zaczerpną dla siebie ze szkolenia 
więcej niż pracownik z nieuaktywnioną samoświadomością. 
Podsumowując, firmy, gdzie upskilling i reskilling to część 
kultury organizacyjnej, wyróżniają się wysokim zaangażowa-
niem i retencją wśród pracowników, mocnymi wynikami całej 

firmy, które dają przewagę konkurencyjną. 
To miejsca, które budują markę pracodawcy 
z wyboru. 

Dodatkowym krokiem jest korzystanie 
z różnych form nauki – nie tylko 
aktywności rozwojowych w formie  
on-line, ale wykorzystywanie VR, uczenia 
metodą peer-to-peer, czy zachęcanie 
do wewnętrznej mobilności zawodowej. 
Poszerzanie kompetencji zdecydowanie 
nie powinno być związane za salą 
szkoleniową, a ściśle powiązane, 
wręcz zanurzone w naturalnym biegu 
pracy i rytmie dnia pracownika. 
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badań do sprawdzenia tych umiejętności, które nie będą 
wykorzystywane przez pracowników w codziennej pracy. 
Takie testy niepotrzebnie wydłużą czas procesu rekrutacji 
i zniechęcą kandydatów do udziału w rekrutacji.
W testach badamy umiejętności i kompetencje, które po-
zwolą nam wyłonić najlepszego kandydata na oferowane 
stanowisko. Jeśli mamy do obsadzenia kilka wakatów 
w różnych działach, testy pozwolą nam dopasować wła-
ściwe osoby do odpowiednich działów (np. produkcji).

RODZAJE TESTÓW KOMPETENCJI
Wśród badań kompetencji kandydatów wyróżniamy:
• testy pisane i konwersacyjne,
• testy manualne,
• badania indywidualne i grupowe.
Każdy z rodzajów testów ma inne zastosowania. 
Pamiętajmy, że nie wszystkie badania mogą posłużyć 
do sprawdzenia poszukiwanych przez nas umiejętności 
czy kompetencji u kandydatów, dlatego przed wyborem 
warto poznać ich charakterystykę, a także zalety i wady. 

TESTY PISEMNE I KONWERSACYJNE
W rekrutacji bardzo często korzysta się z testów pisem-
nych, zarówno w tradycyjnej, papierowej formie, jak 
i z wykorzystaniem komputera. W tych badaniach można 
sprawdzić zarówno znajomość języka angielskiego, jak 
i znajomość programów wykorzystywanych w pracy 

W publikacji przybliżam najbardziej przydatne i skuteczne badania 
kompetencji stosowane w procesie rekrutacyjnym kandydatów 
na stanowiska blue collars.

PRACOWNICY BLUE COLLAR 
– CZYLI KTO?
Do grupy pracowników blue collar początkowo zaliczano 
osoby z branży produkcyjnej i administracji niższego 
stopnia. Obecnie termin ten funkcjonuje zamiennie 
z określeniem pracowników niższego szczebla i obejmuje 
pracowników również z innych branż fizycznych (m.in. 
logistyki, budownictwa czy sprzedaży). Pracownicy blue 
collar są nie tylko najliczniejszą grupą zawodową na rynku 
pracy, ale także bardzo pożądaną przez pracodawców. 
Coroczne prognozy dotyczące zapotrzebowania na rynku 
pracy wskazują właśnie pracowników 
niższego szczebla jako tych, którzy 
będą rozchwytywani przez firmy. 

BADANIA KOMPETENCJI 
KANDYDATÓW – CEL
Badania kompetencji kandydatów 
przeprowadzane w procesie rekru-
tacji mają na celu sprawdzenie 
umiejętności, które przydadzą się 
na oferowanym stanowisku. 
Dobry wynik osiągnięty 
przez badanego pozwala 
rekruterowi podjąć 
decyzję o zatrudnie-
niu. Zdecydowanie 
odradzam stosowanie 

Klaudia Napiontek

Specjalistka ds. marketingu w agencji pracy PowerJobs, 
gdzie odpowiada głównie za employer branding i aktywnie 
wspiera rekrutacje pracowników. Dużą wagę przykłada do działań 
wpływających na poprawę candidate experience i wdrażanie 
nowych rozwiązań w tym zakresie.

Badania kompetencji 
kandydatów blue collars 
Przegląd narzędzi 
Największy sukces dobrego procesu rekrutacyjnego? Idealnie dobrany kandydat. 
Taki, który kompetencyjnie i osobowościowo pasuje do oferowanego stanowiska.  
Co może nam pomóc w wyłonieniu idealnego kandydata? Odpowiednio dobrane badania 
kompetencji, które są kluczem do przeprowadzenia efektywnej rekrutacji.

Zdecydowanie odradzam stosowanie 
badań do sprawdzenia tych umiejętności, 
które nie będą wykorzystywane przez 
pracowników w codziennej pracy. 
Takie testy niepotrzebnie wydłużą 
czas procesu rekrutacji i zniechęcą 
kandydatów do udziału w niej.
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(np. zadania do wykonania w arkuszu kalkulacyjnym). Takie testy nie 
ograniczają się jedynie do stanowisk biurowych niższego szczebla. 
Odpowiednio przygotowane sprawdzą się również na stanowiskach 
produkcyjnych. Jeśli oczekujemy od kandydatów znajomości rysunku 
technicznego, możemy przedstawić im test opracowany pod tym 
kątem. W ten sposób sprawdzamy kompetencje twarde. Formy 
pisanej badań nie poleca się do weryfikacji umiejętności 
miękkich.
Kolejną popularną i często stosowaną metodą badań są testy 
konwersacyjne. Możemy sprawdzić wówczas nie tylko kom-
petencje twarde (jak np. znajomość angielskiego), ale również 
umiejętności miękkie kandydata (m.in. odporność na stres, 
komunikatywność). Do testów konwersacyjnych przydadzą 
się przygotowane wcześniej scenariusze rozmów. Możemy 
przykładowo sprawdzić, czy nasz potencjalny pracownik 
obsługi klienta lub call center będzie potrafił poradzić 
sobie z trudnym klientem. 
Przeprowadzenie rozmowy z kandydatem pozwala re-
kruterowi na uzyskanie informacji dotyczących zakresu 
obowiązków w poprzednim miejscu pracy. Obsługa 
maszyn, systemu informatycznego, programów – 
wiedza o dotychczas nabytych kompetencjach pozwoli 
na stwierdzenie, na ile kandydat będzie potrafił szybko 
zaadaptować się w nowym miejscu pracy.

TESTY MANUALNE
Testy manualne występują najczęściej na stanowiskach 
wymagających umiejętności manualnych. Ten rodzaj 
badania przydatny jest przede wszystkim w rekrutacji 
stanowisk produkcyjnych. Zadaniem testów manual-
nych jest sprawdzenie koordynacji ruchowej i tempa 
pracy. Kandydat otrzymuje od rekrutera zadanie do 
wykonania – najczęściej z wyznaczonym 
limitem czasowym, ale niekoniecznie. 
Może to być przerzucanie kuleczek na 
czas, układanie piramidy czy nawlekanie 
korali na nitkę. Ważne, aby zadanie testowe było podobne do czyn-
ności wykonywanej w przyszłej pracy. Jeśli w zakładzie komunikaty 
są wyświetlane kolorami, warto dołączyć do zadań element rozpo-
znawania barw. Gdy wykonywane prace wymagają dużej precyzji, 
wykorzystajmy w badaniach igłę i małe koraliki. Jeśli zadania na 
przyszłym stanowisku wymagają wyobraźni przestrzennej możemy 
wykorzystać różnego typu układanki i poprosić kandydata o ułożenie 
odpowiedniej figury lub bryły. 

BADANIA INDYWIDUALNE I GRUPOWE
Badania indywidualne i grupowe wykorzystują wcześniejsze rodzaje 
testów. W tym przypadku warto dostrzec wady i zalety rozmów 
indywidualnych i spotkań grupowych z kandydatami.
Badanie indywidualne pozwalają na bardziej dogłębne sprawdze-
nie kompetencji. W przypadku spotkania z jednym kandydatem 
w zasadzie nie ma problemu z możliwością dostosowania terminu do 
dyspozycyjności kandydata. Poważną wadą badania indywidualnego 
jest brak możliwości sprawdzenia interakcji – jest to ważne zwłaszcza 
wtedy, gdy na przyszłym stanowisku pracy dużą rolę odgrywa praca 
zespołowa.
Zadania grupowe będą ważniejsze, kiedy interesuje nas sposób inte-
rakcji kandydata z innymi osobami i jego cechy osobowości. Dzięki 
testom przeznaczonym dla grupy możemy wyłonić lidera czy „mrów-
kę” oraz sprawdzić, na ile dobrze kandydat będzie czuł się w pracy 
w zespole. Przeszkodą w takich testach może okazać się dostępność 
kandydatów. Niekiedy wyzwaniem jest pozyskanie nawet jednego 
kandydata, dlatego tym trudniejsze może być umówienie spotkania 
dla grupy. Każdy z kandydatów może mieć inną dyspozycyjność, 
a w przypadku zadań grupowych trzeba zebrać kilka osób w jednym 
miejscu i czasie.

PRZYKŁADY BADAŃ KOMPETENCJI
Warto podkreślić, że testy kompetencji nie muszą być rzeczywistą 
próbką pracy. Owszem, możemy wykorzystać zadania wykonywane 
na co dzień na oferowanym stanowisku (co jest sytuacją idealną dla 
procesu rekrutacji), jednak nie jest to konieczne. W testach sprawdza-
my umiejętności kandydatów, a te można zbadać w różny sposób. 
Możemy wykorzystać sytuacyjne testy kompetencyjne, na przykład: 
Proszę napisać maila w języku angielskim do klienta, zawierając 
wskazane informacje; Proszę przeanalizować dane z tabeli; Proszę 
przekonać mnie do zakupu naszych usług. 
Można jednak stworzyć zadanie całkowicie abstrakcyjne – takie 
zadania często pojawiają się na testach grupowych. Mają one na celu 
sprawdzenie zachowania kandydatów w zespole, umiejętności inter-
personalnych czy predyspozycji osobowościowych. Nie jest istotne, 
czy nasze zadanie będzie o rozbitkach na pustyni czy poszukiwa-
czach skarbu. Ważne, aby skonstruować zadanie tak, żeby sprawdzało 
wymagane kompetencje pracowników. Dlatego rozbitkowie mogą 
mieć za zadanie przekonać siebie wzajemnie do tego, jak ważne są 
przedmioty, które pozostały im w samolocie (sprawdzamy sposób 
argumentacji, siłę przekonywania), a poszukiwacze skarbu przeana-
lizować dane, zaproponować wspólnie wypracowane rozwiązanie, 
dające największe szanse na zdobycie skarbu (analiza danych, umie-
jętność negocjacji).

PODSUMOWANIE
O tym, czy wybrane badania kompetencji są właściwe, świadczy niska 
rotacja nowo zatrudnionych pracowników oraz ich satysfakcja z miej-
sca pracy, a także zadowolenie pracodawcy. Dlatego warto postarać 
się o informację zwrotną od badanych osób i jeśli wyniki nie będą 
satysfakcjonujące, zmodyfikować badania kompetencji. 
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LLL A EKSPERCKOŚĆ
LLL, czyli life-long learning (uczenie się przez całe życie) jest kon-
ceptem sięgającym starożytnych filozofów. Współcześnie w wielu 
organizacjach jest wpisane w ich strategię, gdyż z natury rzeczy są 
one nastawione na rozwój, a rozwój bez nieustannego uczenia się 
jest po prostu niemożliwy.
Często domyślnie przyjmuje się, iż filarem sprawnego działania or-
ganizacji są eksperci, którzy z racji doświadczenia zawodowego za-
pewniają adekwatny poziom wiedzy i know-how. Natomiast historia 
dostarcza dowodów na to, że w obliczu wystąpienia nieplanowanej 
zmiany eksperckość może okazać się już nieaktualna. Brzmi paradok-
salnie? Być może. Gdy wnikniemy w różne perspektywy ewaluacji 
wiedzy i umiejętności, przekonamy się, że dosłownie każdy człowiek 
w dzisiejszych czasach – dla swojego komfortu i dobra – powinien 
rozwijać pragnienie uczenia się i działać zgodnie z filozofią LLL, gdyż 
żaden poziom bieżącej wiedzy/ umiejętności nie jest gwarantem 
adekwatności zawodowej, nawet w niedalekiej przyszłości.

KULTURA ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ
„Ucz się ucz, bo wiedza to potęgi klucz”. To powiedzenie współcze-
śnie zasługuje na wersję 2.0, tak aby obejmowało niezwykle istotny 
element rozwojowy – mianowicie: doświadczanie i adaptację do 
zmienności otoczenia. W języku angielskim różnica pomiędzy wersją 
pierwotną a 2.0 zaszyta jest na poziomie semantycznym słów know 
(wiedzieć) i learn (uczyć się). Ta różnica jest przesłanką rekomendacji 
rodzaju kultury dla organizacji zainteresowanych rozwojem. 
Kultura uczenia się learn-it-all (ucz się wszystkiego) ma w swoim DNA 
zakodowane zrozumienie, że zawsze jest coś nowego do nauczenia 
się, nawet przez osoby określane mianem ekspertów. Co więcej, ta 
kultura stawia na tworzenie sprzyjających warunków rozwojowych 
dla pracowników poprzez zapewnienie bezpieczeństwa psycholo-
gicznego. Ważne jest, aby ludzie mogli bez obaw działać w nowy 
sposób, niejednokrotnie eksperymentując, wyciągać konstruktywne 
wnioski z błędów, które są wpisane w próbowanie nowych rzeczy lub 
wykonywanie zadań w nowy sposób, i dzielić się doświadczeniem 
z podejmowanych działań. Te 4 składowe podejścia learn-it-all są 
kołem zamachowym innowacji oraz rozwoju organizacji generalnie.

Monika Kozakiewicz

Specjalizuje się w zarządzaniu zmianą oraz projektowaniu programów 
rozwojowych w podejściu rezultatowym (Kirkpatrick). W Szkole Biznesu 
PW realizuje program networkingowy #Edukacja to #Relacja jako 
Student & Alumni Community Partner oraz wspiera projektowanie 
programów dla klientów biznesowych.

Life-Long Learning: 
wspólna sprawa HR i… uczelni z misją
Dlaczego warto wspierać przejście z kultury typu know-it-all w kierunku learn-it-all?  
Jaką wartość ma agile learning? 
Po co rozszerzyliśmy value proposition o human deal i jaki to ma wpływ na upskilling i reskilling?

Kultura uczenia się learn-it-all 
(ucz się wszystkiego) ma w swoim DNA 
zakodowane zrozumienie, że zawsze 
jest coś nowego do nauczenia 
się, nawet przez osoby określane 
mianem ekspertów. 

Na przeciwnym biegunie znajduje się kultura know-it-all premiująca 
ilość zdobytej wiedzy / certyfikatów. Wyniki dla obu podejść ciekawie 
opisała psycholożka, dr Carol S. Dweck, profesor w Stanford University, 
w bestsellerowej książce „Mindset”. Przedstawiła koncepcję dwóch 
rodzajów nastawienia: fixed i growth, czyli nastawienia zamkniętego, 
skoncentrowanego na wyobrażeniu ściśle określonego potencjału 
indywidualnego oraz nastawienia otwartego, skoncentrowanego 
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na rozwoju. Ten ostatni jest interesująco pogłębiony przez inną autor-
kę, również psycholożkę, Angelę Duckworth w książce „Upór. Potęga 
pasji i wytrwałości”. Udowadnia, że jest to wyjątkowa kombinacja 
cech, która najlepiej sprzyja rozwojowi człowieka – jak w przypadku 
specjalistów w medycynie, którzy zmieniają świat swoimi odkryciami.
Powyższe wnioski psycholożek są spójne z obserwacjami zamiesz-
czonymi w książce Jima Collinsa „Od dobrego do wielkiego” co do 
prawidłowości, iż świetni liderzy zapewniający organizacjom ciągłość 
to ci, których charakteryzuje growth mindset. Oni kwestionują status 
quo, zadają trudne pytania, szukają różnorodnych perspektyw i zde-
cydowanie nie twierdzą: wiem wszystko, wiem najlepiej. 

Teraz moment na mikorefleksję:
1. jakie przesłanki kultury organizacji uczącej się rozpoznajecie 

Państwo w Waszej organizacji; 
2. czy indywidualnie bliżej Ci do podejścia know-it-all, czy learn-it-all;
3. dlaczego?

W Szkole Biznesu PW zmierzamy się z takimi samymi wyzwa-
niami, jak organizacje biznesowe na rynku w zakresie uczenia 
się i innych. Monitorujemy, czy oferujemy odpowiednio 
różnorodne zagadnienia i czy nasze propozycje rozwojowe 
zaciekawiają, czy skłaniają do sprawdzania, jak można inaczej, 
czy wspierają współpracę opartą na wymianie doświadczeń 
i przede wszystkim, czy przynoszą zamierzone praktyczne 
rezultaty. Jest to proces powtarzany iteracyjnie.

AGILE LEARNING & LEARNING AGILITY
Zwinność jest cechą wielu zwierząt, co pozwala im w mgnieniu oka 
dostosować się do zmieniających się okoliczności i ochronić swoje 
życie w obliczu zagrożenia, albo skorzystać z okazji np. na zdobycie 
pożywienia. Jednym zdaniem służy przetrwaniu. W czasach wysokiej 
zmienności w otoczeniu organizacji zwinność także służy adaptacji 

w zmianie i finalnie przetrwaniu, a najlepiej gdy jest to powiązane 
z rozwojem. 
Na wstępie przytoczyłam zasadę dotyczącą zmiany realizowanej 
z sukcesem, mianowicie: zrównoważony rozwój bez uczenia się jest 
niemożliwy. Ze względu na złożoność świata, transformację cyfrową 
i częstotliwość zmian organizacje mierzą się z wyzwaniem w jaki spo-
sób i w jakim zakresie zapewnić swoim pracownikom proces uczenia 
się. I to taki, który w obliczu niepewności jutra wpłynie na zwiększenie 
ich osobistej sprężystości psychicznej (zwanej także rezyliencją) i rów-
nolegle na zrównoważony rozwój organizacji. 
Jedyną znaną odpowiedzią na takie wyzwania jest podejście zwinnego 
uczenia się (agile learning). Dlaczego? Żadna z organizacji nie dysponuje 
wśród zatrudnionych kompletem umiejętności potrzebnych w przy-
szłości. Zatem nie ma szans na zrekrutowanie odpowiednich talentów 
z rynku. Organizacje muszą same stworzyć warunki do rozwoju umiejęt-
ności ściśle związanych ze swoją strategią. Warto rozważyć zakup usług 
doradczych w zakresie wypracowania np. manifestu zwinnego uczenia 
się (Agile Learning Manifesto) i otrzymać pomoc w przygotowaniu strate-
gii uczenia skoncentrowanej na rozwoju umiejętności potrzebnych teraz 
i w przyszłości. Naprawdę czas gra rolę. 
Budowanie osobistej zwinności uczenia się (learning agility) jest 
odpowiedzialnością każdego pracownika z osobna i każdego lidera. 
Natomiast HR zdecydowanie potrzebuje rozumieć istotę agile learningu 
i proponować stosowne rozwiązania. Misją HR jest także upowszech-
nienie rozumienia, że wskaźnik Return on Learning (RoL) jest bezpo-
średnio powiązany z wynikami mierzonymi przez wskaźnik Return on 
Investment (RoI).

W świecie cyfrowym największe sukcesy odniosą ci, którzy 
uczą się najszybciej. Z tą świadomością w Szkole Biznesu 
PW przygotowujemy zwinne programy dopasowane do 
potrzeb uczących się. Budujemy business case’y (BC), 
aby dokładnie zrozumieć z jakimi umiejętnościami ma 
ukończyć program dana grupa uczestników. W programach 
zamkniętych zachęcamy, by BC były rozbudowane o plan 
wdrożenia i monitorowania efektów, tak aby organizacja 
mogła zmierzyć RoL.

HUMAN DEAL ORAZ UPSKILLING I RESKILLING
Wiemy, że pracownicy bieżący i potencjalni oceniają atrakcyjność 
organizacji jako miejsca pracy ze względu na możliwości rozwoju. 
W uczeniu zwinnym istotną rolę odgrywa sprzężenie zwrotne: 
uczenie się <-> praktykowanie, a wartością promowaną jest wzrost 
umiejętności i wyników w całej społeczności, a nie tych indywidu-
alnych. Dlatego warto zakotwiczyć w rozwijanej kulturze uczenia 
się zasady współodpowiedzialności i przekonać się, jak działanie 
w różnych konfiguracjach zespołowych pozytywnie wpływa na 
automotywację do upskillingu (nikt nie lubi umieć mniej), a czasami 
do reskillingu (odkrywanie nowych ścieżek zawodowych).

Zastanowiliśmy się w Szkole Biznesu PW, czy możemy 
coś jeszcze zrobić, aby wesprzeć osoby praktykujące 
filozofię LLL, gdy nasze formalne ścieżki się finalizują. 
Zaprojektowaliśmy program networkingowy #Edukacja 
to #Relacja, gdzie łączymy microlearningi z wzajemnym 
inspirowaniem się do rozwijania konkretnych umiejęt-
ności. Udaje nam się działać zgodnie z wartościami DEI. 
Praktykujemy spotkania typu Business Problem Solving, 
Godzinę z Ekspertem, i wizyty studyjne, aby doświadczyć, 
jak działają inni. Zapraszamy Państwa do sprawdzenia, co 
możemy zrobić razem. 
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Rozwój osobisty i zawodowy, koncepcja lifelong learning, budo-
wanie kapitału intelektualnego, wzmacnianie potencjału... Mówi 
się o tym dużo i często. Ale czy faktycznie – w świecie okrzyknię-
tym mianem hiperVUCA (ponieważ VUCA to już zdecydowanie za 
mało) – pracodawcy, działy HR i pracownicy mają poczucie jasności 
co do kierunku, w jakim warto się rozwijać? Złożona i zmienna 
rzeczywistość potrafi rodzić wątpliwości i niepokój. Wyjdź ze swojej 
strefy komfortu� Możesz wzrastać tylko, jeśli jesteś gotów czuć się dziwnie 
i niekomfortowo próbując czegoś zupełnie dla Ciebie nowego – te sło-
wa Briana Tracy`ego doskonale obrazują aktualną sytuację wielu 
pracowników i odzwierciedlają myśli zarówno tych, którzy dopiero 
wkraczają na rynek pracy, jak i bardziej doświadczonych osób. 

WSZYSTKO Z WAMI, NIC BEZ WAS 
Konieczność wychodzenia ze strefy komfortu jest dziś na porządku 
dziennym. Chyba raczej nikt z nas nie może powiedzieć, że pracuje 
i żyje bez większych zmian czy zakłóceń. By móc odnaleźć się w no-
wych rolach zawodowych i warunkach rynkowych, granice komfortu 
już dawno musieliśmy przekroczyć. Również działy HR powinny 
niejako wychodzić ze swoich obszarów, w których panowały przewi-
dywalność i utarte nawyki, po to, by odpowiednio szybko reagować 
na pojawiające się trendy branżowe i zmiany społeczno-rynkowe. 
Potrzebne jest nowe spojrzenie na rozwój pracowników, a także 
tworzenie programów i projektów, w których jest miejsce nie tylko 
na upskilling, ale też reskilling, testowanie oraz wdrażanie urozma-
iconych narzędzi i form dokształcania, jednocześnie dopasowanych 
do możliwości, preferencji i predyspozycji pracowników. Jeśli firma 
chce się wyróżnić na tle konkurencji, a także utrzymać zaangażo-
wanie i motywację zatrudnionych, powinna zastane rozwiązania 
zmienić w zwinne czy wręcz płynne ruchy – tylko wtedy uda jej się 
rozwinąć potencjał pracowników i zespołu, od których dzisiaj, w do-
bie deficytu kompetencji i niedoboru talentów, tak bardzo zależy 

komfortu?
Mimo, że rozwój pracownika bardzo mocno wiąże się z indywidualnymi aspiracjami, 
predyspozycjami i celami, w rzeczywistości stanowi jeden z elementów zbiorowej 
układanki tworzącej obraz organizacji. Narzędzi do samodzielnej nauki stale przybywa, 
jednak to właśnie wzajemna wymiana wiedzy i inspiracji odgrywa szczególną rolę, 
a jednocześnie stanowi wyzwanie w czasach, gdy lista potrzebnych kompetencji stale się 
zmienia, bezpośredni kontakt wśród pracowników jest ograniczony, onboarding odbywa się 
online, a w rozproszonych zespołach spotykają się przedstawiciele różnych generacji mający 
odmienne oczekiwania i przyzwyczajenia. 

efektywność, innowacyjność, a finalnie sukces całej organizacji.
Wyjście ze strefy komfortu ma wymiar indywidualny, dotyczy jednost-
ki, jednak to właśnie wzajemne wsparcie, zrozumienie, odpowiadanie 
na potrzeby oraz współpraca na poziomie zespołów powoduje, 
że motywacja do podjęcia nowych działań jest większa, a zatrudniony 
czuje się bezpieczniej, pewniej i bardziej komfortowo. Gra do wspól-
nej bramki oznacza jednak znajomość celów i spójność wartości, 
a także świadomość ewentualnych trudności i czekających wyzwań. 
A zatem – łącząc siły, można osiągnąć więcej. 

LEARNING & DEVELOPMENT,  
CZYLI ZWINNE ZARZĄDZANIE 
Jak więc zadbać o doświadczenia pracowników w nowoczesny 
sposób? Na pewno warto zmapować newralgiczne punkty na ma-
pie rozwoju i przyjrzeć się czynnikom, które oddziałują na działania 
HR-u. Na co zwrócić uwagę? Na liście znajdują się między innymi 
takie kwestie jak:

ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ

– inne mogą być potrzeby rozwojowe i sposób myślenia o nauce 
„Zetek” wchodzących na rynek pracy, a inne starszych generacji 
(określanych m.in. mianem Silver Generation). Różnorodność dotyczy 
też aspektów związanych z profilem stanowiska, etapem życia zawo-
dowego. To, co sprawdzi się w przypadku jednej osoby czy grupy, 
niekoniecznie zadziała u innej. 

BUDOWANIE KULTURY WYMIANY WIEDZY

– to ważne, aby dział HR wspierał rozwijanie umiejętności... dzielenia 
się doświadczeniem. Tak, aby obok samodzielnej nauki było miejsce 
na współpracę, działania zespołowe i wzajemne inspiracje, które wzbo-
gacają i sprawiają, że pracownicy czerpią od siebie nawzajem. Potrzebna 
jest więc kultura otwartości, której sens dostrzegają też zatrudnieni. 

Czy HR opuszcza 
strefę (rozwojowego) 
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Zwłaszcza teraz, gdy praca odbywa się często w modelu hybrydowym 
lub zdalnym, ważne jest to, by nie zaniedbywać wartości wspólnego 
uczenia się. Również na etapie onboardingu będzie mieć to ogromne 
znaczenie. Job shadowing czy mentoring potrafią w wymierny sposób 
wpłynąć na jakość pracy, poczucie przynależności i satysfakcję z wyko-
nywanych zadań. 

POSZERZANIE „SKRZYNKI” Z NARZĘDZIAMI

– obok dofinansowań do studiów podyplomowych czy budżetów 
przeznaczonych na szkolenia stacjonarne coraz większą popular-
nością cieszą się formuły, które w pandemii zyskały na znaczeniu 
i zaczęły już na stałe gościć w części organizacji. Blended learning, 
microlearning – to hasła, które wielu HR-owców zna już nie tylko 
z teorii, ale też z praktyk w środowisku biznesowym. Jednocześnie 
należy być świadomym takich zjawisk jak przebodźcowanie informa-
cyjne – w gąszczu contentu rozwojowego, teorii, narzędzi, webinarów 
można się wręcz poczuć przytłoczonym. Tak istotna jest więc selekcja 
treści i umiejętność dokonywania zrównoważonych, przemyślanych 
wyborów, które będą realnie wspierać cele pracowników i organizacji. 

WIĘKSZY NACISK NA MIKS KOMPETENCYJNY

– o tym, że przyszłość należy do kompetencji określanych akronimem 
STEM (z ang. nauki (science), technologii (technology), inżynierii 
(engineering) i matematyki (mathematics)), mówi się już od dawna. 
Dlatego nowoczesna organizacja dba o to, by pracownicy mogli 
je kształtować i rozwijać, a jednocześnie koncentrować się też na 
ciągłym wzmacnianiu umiejętności interpersonalnych, kompetencji 
społecznych i inteligencji emocjonalnej. Budowanie odporności 
psychicznej (tzw. rezyliencji) powinno stanowić jeden z priorytetów, 
gdy mowa o rozwoju pracowników w najbliższych latach. 

MOBILNOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ

– automatyzacja jest znakiem naszych czasów, dlatego działy HR 
już teraz powinny przygotować się na różne scenariusze związane 
z pojawianiem się nowych profesji, zanikiem niektórych stanowisk 
i zastępowaniem ludzkiej pracy przez maszyny i roboty. Zdaniem 
ekspertów konieczny jest reskilling. Organizacje powinny więc 
stworzyć przestrzeń, w której pracownicy będą mogli rozwijać się 
pod kątem nowych ról, zadań i stanowisk. To pozwoli im poczuć się 
bezpieczniej i pewniej, a jednocześnie wesprze cele biznesowe 
i ułatwi zarządzanie obszarem rekrutacji. Czy mowa o świeżo 
upieczonych absolwentach, czy osobach z dużym dorobkiem 
zawodowym – mnogość znaków zapytania jest w tym wypadku 
symptomatyczna. Dowodzi, że bez względu na to, czy jesteśmy 
optymistycznie czy sceptycznie nastawieni do roli 
technologii – niepewność i tak jest tutaj wspólnym do-
świadczeniem. Tak ważne jest więc mądre i przemyślane 
pokierowanie w firmie procesem zmian, adaptacją do 
nowych warunków i wdrażaniem rozwiązań, które nie 
pozostawią ludzi z poczuciem osamotnienia, a otworzą 
przed nimi nowe możliwości. 

ROZWÓJ KADRY MENEDŻERSKIEJ

– szefowie zespołów i działów, niezależnie od sektora i bran-
ży, potrzebują wzmocnienia umiejętności przywódczych 
i społecznych, dzięki którym będą efektywniej rozmawiać 
z pracownikami na temat ich oczekiwań rozwojowych czy 
dopasowania stylu uczenia się do ich możliwości i pre-
dyspozycji. Dzisiaj pracownicy potrzebują z jednej strony 
klarownego, konstruktywnego feedbacku, a z drugiej – po-
czucia, że sami mogą wpływać na przebieg swojej kariery 
i poszczególne jej etapy. Warto też zastanowić się, jak 
spożytkować potencjał najmłodszych pracowników, któ-
rzy z racji mocnego osadzenia w świecie wirtualnym, 
mogą stanowić w tym obszarze wsparcie 
dla przedstawicieli innych pokoleń. Jak 

wynika z badania Pracuj.pl „Cyfrowa ewolucja kariery”1, to generacja 
Zoomers najczęściej korzysta w pracy z rozwiązań cyfrowych, np. 91% 
używa smartfonów, 85% aplikacji mobilnych, a po oprogramowanie 
w chmurze sięga 71% badanych. Co jednak istotne, to właśnie ta 
grupa pokoleniowa jest najczęściej niepewna co do swoich kompe-
tencji związanych z technologiami i obawia się, że mogą one okazać 
się niewystarczające. Obok umiejętności twardych konieczne jest 
wzmacnianie również kompetencji miękkich, takich jak choćby zarzą-
dzanie stresem i emocjami, automotywacja, skuteczność osobista czy 
współpraca zespołowa. 

Jak usprawnić wewnętrzny przepływ wiedzy? Co działa motywująco? 
Jak poszczególni pracownicy rozumieją słowo „rozwój” i jakiego 
wsparcia oczekują? Na jakie bariery rozwojowe natrafiają? Jak w prak-
tyce – już teraz – budować kompetencje przyszłości? Aby znaleźć 
odpowiedzi na te pytania i zatrzymać w organizacji talenty, warto… 
nauczyć się pytać, zamiast bazować na domysłach i przysłowiowym 
„gdybaniu”. Badanie potrzeb i satysfakcji powinno stać się jednym 
z nawyków HR-u. Zyskają na tym wszyscy, a pokonywanie niepokojów 
i opuszczanie strefy komfortu okaże się dzięki temu łatwiejsze. 

1 Źródło: https://media.pracuj.pl/156888-studenci-o-karierze-praca-jutra-wyzwania-
terazniejszosci
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Pytania postawione wyżej zadawała sobie Agnieszka Palusińska, 
Branch Manager z Agencji AA Euro Recruitment Poland. O odpo-
wiedź poprosiła współpracujących z nią rekruterów.

POKOLENIE Z
Ciekawą grupę kandydatów tworzy najmłodsze 
pokolenie pracujących, czyli uczniowie i studenci. 
Czy w ich przypadku wystarczy zagwarantować od-
powiedni poziom wynagrodzenia by zyskać lojalnego 
i długofalowego współpracownika? Na to pytanie 
odpowiedział Dawid Blicharz, nasz Junior Recruitment 
Consultant: „Mówiąc jednocześnie o sobie, jak i o innych studentach 
z mojego pokolenia, śmiało mogę stwierdzić, że Generacja Z to lu-
dzie otwarci i twórczy� Skoncentrowani na wieloaspektowości, takie 
cechy również determinują nas do pracy� Motywacja dla mojego 
pokolenia jest niezmiernie ważna� Równie jak chęć dorobienia 
do studenckiego budżetu� Podejmując studia posiadamy pewien 
zarys, w jakim chcemy iść i chcemy, aby nasza ścieżka zawodowa 
pokrywała się z kierunkiem, w którym się kształcimy� Co więcej, 
dzięki pracy chcemy się usamodzielnić, jednak samo wynagrodze-
nie nie sprawi, że będziemy chcieli pracować� Pragniemy pracować 
w miejscu, które zapewni nam ciągły rozwój, będziemy pracować 
przy ciekawych zadaniach, a ludzie tam pracujący będą chętni do 
dzielenia się wiedzą oraz będą otwarci na innych� Motywacją jest 
dla nas również przyjemność samej pracy, która jest wzbogacana 
o benefity pozapłacowe, jak np� karta Multisport, Unlimited etc� 
Takie „smaczki” w ofercie pracy powinny przyczynić się do 
zainteresowania ofertą pracy przez studentów”.

Artykuł współtworzyli:  
Agnieszka Palusińska (Branch Manager), Justyna Stanisławska (Recruitment 
Consultant), Iga Nowicka (Recruitment Consultant), Adrianna Wojtkowiak 
(Recruitment Consultant), Dawid Blicharz (Junior Recruitment Consultant), 
Agata Gorczewska (Junior Recruitment) – zespół AA Euro Recruitment Poland.

Jak zmotywować  
kandydatów do podjęcia zatrudnienia  
w naszych strukturach? 
Czyli co nas motywuje do podjęcia pracy
Możliwość rozwoju zawodowego i wyższe zarobki to od wielu lat najczęstsze 
powody do poszukiwania nowego miejsca pracy. Ale czy na pewno tylko te elementy 
są dla nas istotne? Czy możemy pozwolić sobie na generalizowanie bez dogłębnego 
zbadania tematu i rozdzielenia go na kilka kluczowych elementów? Czy te same elementy 
będą motywować nas do zmiany pracy w sektorach white collar, pracy tymczasowej 
lub pracy za granicą?

POSZUKUJĄCY ZLECEŃ, A NIE ETATU
Nie mniej liczną na rynku grupą kandydatów są osoby, które z różnych 
względów nie mogą lub nie chcą podjąć się pracy pełnoetatowej. 
Jak zawalczyć o zmotywowanego zleceniobiorcę? Na to pytanie 
najlepiej odpowie Justyna Stanisławska, która od lat zajmuje się 
pozyskiwaniem zleceniobiorców na rynku ogólnopolskim: „Osoby 

szukające pracy na umowę zlecenia to zazwyczaj studenci 
i osoby, które chcą sobie 

jeszcze dorobić� Osoby 
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z aktualnym statusem ucznia/studenta kwotę brutto z umowy otrzymują 
ostatecznie jako kwotę netto, więc praca jest dla nich dużą korzyścią� 
Głównym atutem dla zleceniobiorców jest elastyczny grafik, możliwość 
dorobienia, krótkoterminowe zlecenia i możliwość rezygnacji w każdym 
momencie bez ponoszenia konsekwencji� To zachęca młode osoby do 
podejmowania pierwszych wyzwań zawodowych� Kluczem do sukcesu 
w rekrutacji jest zatem elastyczność procesów i oferowanie różnorodności 
w wykonywanych czynnościach� Jeśli nie jesteśmy w stanie tego zaofero-
wać, pomyślmy o zmianie formy zatrudnienia na etat”.

CI PREFERUJĄCY PEŁNY WYMIAR GODZIN
Przejdźmy do „etatowców”, którzy stanowią największą grupę 
kandydatów czynnych zawodowo. Ofert pracy w pełnym wymiarze 
godzin jest znacznie więcej niż kandydatów do pracy. Pracodawcy 
prześcigają się w systemach premiowych i benefitach pozapłaco-
wych. Czy to wystarczy żeby zminimalizować rotację i zabezpieczyć 
firmę w odpowiednią liczbę pracowników? Z doświadczenia Adrianny 
Wojtkowiak, Recruitment Consultant w AA Euro wynika, że: „Praca 
tymczasowa pozwala pracownikowi na zdobycie nowego, cennego 
doświadczenia bez dodatkowych kwalifikacji oraz stanowi łatwy i szybki 
sposób zatrudnienia� Jest to idealny wybór dla osób, które dopiero zaczy-
nają swoją przygodę w życiu zawodowym� To pozwala odnaleźć się takiej 
osobie na rynku pracy i w sposób płynny przejść na stabilne zatrudnienie 
w szeregach pracodawcy użytkownika� Osoby zatrudnione na umowę 
o pracę tymczasową motywuje możliwość rozwoju i zdobycia nowych 
umiejętności� Kandydaci zainteresowani są przede wszystkim rodzajem 
i długością trwania szkolenia w nowym miejscu pracy� Chcą czuć się 
bezpiecznie� Wysokość wynagrodzenia i realny wpływ na przyznawa-
ne im premie stają się mocną kartą przetargową� Premia uznaniowa 
już dawno przestała być zachęcająca� Kandydaci wiedzą, że nie mają 
na nią realnego wpływu� Benefity pozapłacowe i możliwości udziału 
w integracjach i firmowych eventach powodują większe utożsamianie 
się z pracodawcą i miejscem pracy� Atmosfera miejsca pracy i poczucie 
budowania wspólnoty staje się coraz istotniejsza� Dla kobiet ważnym 

zagadnieniem jest stosunek pracodawcy do powrotu 
z urlopu macierzyńskiego� Czy pracodawca będzie 

na mnie czekał? Czy po tym czasie będę zmuszo-
na budować życie zawodowe od zera?”.

DOŚWIADCZENI 
SPECJALIŚCI

Zupełnie inną kategorię kandyda-
tów stanowią osoby z doświad-
czeniem specjalistycznym. Co 
najmniej klika lat przepraco-

wane w danej branży, ciekawe 
realizacje za sobą i chęć sięgania 

po nowe wyzwania wyróżniają 
kandydatów z wiedzą specjalistyczną. 

O motywacji specjalistów mówi Iga 
Nowicka: „Specjalistów motywują 
ciekawe wyzwania zawodowe, 
atrakcyjne zarobki i przejrzyste warunki 

współpracy� Lubią wiedzieć za jaki zakres 
zadań będą odpowiadać i na co będą 
mieć wpływ w realizacji projektów� Chcą 
pracować w oparciu o jasne zasady� 
Są nastawieni na rozwój zawodowy� 
Dopytują o możliwości szkoleń, coraz 

częściej pytają również o cechy zespołu, 
z którym mieliby współpracować� 
Szukają pracy, która będzie ciekawa 
i z której będą odczuwać satysfakcję nie 
tylko finansową, ale i zawodową� Coraz 

częściej kandydaci wspominają 
o zachowaniu równowagi 

pomiędzy pracą a życiem rodzinnym, cenią sobie czas prywatny i jasno 
określają granice swojej zawodowej dostępności� Pracodawca, który chce 
odpowiednio zmotywować specjalistę, powinien traktować go w partner-
ski sposób� Nie tylko mówić do pracownika, ale przede wszystkim uważnie 
słuchać tego, co ma do powiedzenia pracownik� W oparciu o partnerskie 
podejście obydwie strony odniosą korzyści i będą miały przestrzeń do 
życzliwej wymiany wartości, które wzajemnie sobie oferują”.

KANDYDACI CHCĄCY PRACOWAĆ 
W INNYM KRAJU
A co w sytuacji, jeśli na lokalnym rynku pracy kandydaci nie widzą 
ofert odpowiednich dla siebie? Jest wiele czynników wpływających 
na podjęcie decyzji o wyjeździe za granicę. W AA Euro rekrutacjami 
zagranicznymi zajmuje się Agata Gorczewska: „Wyjeżdżają zarówno 
pracownicy fizyczni jak i managerowie� Główną motywacją jest chęć 
osiągnięcia wyższego wynagrodzenia, a co za tym idzie poprawienia 
aktualnej sytuacji osobistej, zmiany środowiska w jakim się funkcjonuje� 
W tym przypadku idealny przykład stanowi atrakcyjna zawodowo i ma-
lownicza Irlandia� Pracy za granicą poszukują wysoko wyspecjalizowani 
kandydaci, którzy chcieliby rozwijać swoje umiejętności, poprzez wzięcie 
udziału w większych projektach międzynarodowych� Nierzadko wiążą się 
one z częstą zmianą miejsca, ponieważ pracodawca podejmuje działania 
na terenie całej Europy� Jest to niezwykła szansa na poznawanie kolejnych 
zakątków świata i współpracy z najlepszymi profesjonalistami� Dla 
kandydatów w pracy za granicą ważne jest zakwaterowanie i transport� 
Decydując się na wyjazd, biorą pod uwagę głównie oferty z zapewnionym 
miejscem zamieszkania oraz transportem do pracy� Daje im to poczucie 
bezpieczeństwa i podnosi komfort pracy� Nierzadko jest to wstęp do zmia-
ny całej struktury ich życia� Zaczynając pracę zagranicą często w miarę 
upływu czasu planują przeniesienie rodziny do siebie i w ten sposób roz-
wijają swoje życie prywatne już w nowych, korzystniejszych warunkach� 
Wyjazd zagraniczny wciąż pozwala na znacznie lepsze zarobki niż te 
oferowane w Polsce”. 

Jak widać motywacja zależy od wielu czynników, takich jak doświad-
czenie zawodowe w danej dziedzinie, rodzaj wybranej umowy oraz 
czas w jakim przewidziana jest praca. Są to także czynniki życiowe 
takie jak rodzina, wiek, miejsce zamieszkania i osobiste możliwości 
kandydatów. Nie ma jednej, złotej metody motywacji. Wszystko zależy 
od dobrego dopasowania pomiędzy kandydatem a pracodawcą. 

Jak zmotywować  
kandydatów do podjęcia zatrudnienia  
w naszych strukturach? 
Czyli co nas motywuje do podjęcia pracy
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Jak efektywnie  
inwestować w benefity  
pracownicze online  
na przykładzie  
kursów językowych

170 BENEFITY  |  MOTYWACJA ARTYKUŁ SPONSOROWANY        |        KOMPENDIUM HR 2022



Marta Ryniecka

B2B Marketing Lead at Fluentbe, doświadczona manager z wieloletnim stażem pracy w międzynarodowych 
korporacjach na stanowiskach marketingowych i HR. Od roku związana z firmą Fluentbe –pierwszą w Polsce 
międzynarodową szkołą języka angielskiego online.

Taka postawa może otworzyć nam drogę do bycia „smartną” organi-
zacją, która wspierając rozwój pracowników, definiuje również swoje 
cele biznesowe. A tych potrzeba nam jak najwięcej. Firmy, które 
wykazują elastyczność w kształtowaniu polityki benefitowej, 
potrafią reagować na zmieniające się trendy czy oczekiwania 
pracowników, osiągają wyższe pozycje na rynku. Są 
atrakcyjnym pracodawcą w oczach wykwalifiko-
wanych kandydatów oraz pozytywnie wpływają 
na lojalność i motywację swojego zespołu. 

POLITYKI BENEFITOWE 
NA NOWYM KURSIE
W raporcie Manpower1 dotyczącym 
nowych postpandemicznych 
potrzeb pracowników aż 59% an-
kietowanych wskazywało „szko-
lenia i rozwój” zaraz po „opiece 
medycznej” (65%). To oznacza, 
że pracownicy oczekują czegoś 
więcej niż „owocowe dni”, czy 
kolejne dodatki z funduszu socjalnego 
nieprzekładające się na rozwój personalny. 
Szeroko pojęty wellbeing w organizacji, 
który stanowi obecnie popularny trend 
w całej polityce benefitowej, będzie 
skupiał się na wspieraniu pracownika pod 
względem psychicznym i samoroz-
woju. Obecnie coraz więcej firm 
w Europie chce rozbudowywać 
politykę benefitową, opierając 
się na rozwiązaniach wirtualnych – aż 75% pracodawców twierdzi, 
że po pandemii ich strategie benefitowe będą zależały w dużym 
stopniu od zasobów online2. Dlatego też pracodawca musi w dzi-
siejszych czasach wykazać się innowacyjnością oraz pozaszablono-
wym podejściem do polityki pozapłacowej, aby jednocześnie móc 
mądrze i efektywnie zarządzać budżetem benefitowym oraz umieć 
skutecznie przyciągać i utrzymać w organizacji największe talenty.

NAUKA JĘZYKÓW JAKO SZCZEGÓLNY BENEFIT
Pandemia wykreowała nowy profil pracownika cechującego się 
ogromną samodzielnością, samokontrolą i samoświadomością. 
W dobie galopującej inflacji oraz niepewnej sytuacji na rynku pracy 
pracownicy chcą się rozwijać i oczekują benefitów, które bezpośred-
nio przełożą się na podniesienie ich kompetencji. Dla przykładu, 
ceniąc swój czas i finanse, nie wracają gremialnie do klubów sporto-

wych, a aktywność fizyczną realizują w domach, korzystając z zaso-
bów online. Podobnie jest ze szkoleniami i kursami językowymi. 
Z perspektywy pracodawcy z kolei należy pamiętać, że kursy 
online języka obcego w firmie to ogromna inwestycja tak w rozwój 
organizacji, jak i w kapitał ludzki. Firma podnosi kompetencje 
pracowników, co przekłada się bezpośrednio na rozwój biznesowy 
oraz doskonale wpisuje się w obecne potrzeby pracowników 
poprzez podnoszenie ich kompetencji. Należy jednak postawić 
pytanie: Jak skutecznie dobierać dostawców zwłaszcza w dziedzinie 

popularnych obecnie szkoleń językowych online, aby mieć 
gwarancję najwyższej jakości w dobie powszechnej 

cyfryzacji i licznych rozwiązań wirtualnych? 
Przede wszystkim jako pracodawca musimy bardzo 
skrupulatnie i mądrze podejść do samego wpro-

wadzania tego benefitu. Nauka języków 
obcych jest procesem długofalowym, 
więc aby benefit ten był inwestycją, 

pracodawca musi mieć absolutną 
kontrolę nad całym jego przebie-

giem. Jest kilka aspektów, na które 
należy zwrócić uwagę. Pierwszym 
i kluczowym punktem jest za-
plecze metodologiczne, tzn. czy 
dana szkoła jest wyspecjalizowana 

w nauczaniu online (i nie jest to 
tylko skutkiem pandemii), od ilu lat 

oferuje zajęcia online, jakich nauczycieli 
zatrudnia, od jak dawna działa na rynku 
i czy jest szkołą lokalną czy międzynaro-
dową? Zwróćmy uwagę, jaki poziom 
obsługi posprzedażowej oferuje, 
gdyż z perspektywy pracodawcy nie 
będziemy w stanie tym operacyjnie za-

rządzać. Kolejny aspekt, to forma 
i systematyczność nauczania. 
Nauczanie języka obcego nie 
może być usługą „na życzenie”. 

Aby było skuteczne i efektywne, musi być systematyczne i oparte 
na regularności, bez częstej zmiany nauczyciela. Szkoła powinna 
oferować platformę z dostępnymi materiałami oraz najwyższej 
klasy rozwiązania technologiczne. Ważnym elementem jest również 
bieżący monitoring postępu w nauce, jak i obecności na zajęciach. 
Warto, aby wybrana szkoła zapewniała tę usługę w ramach kontrak-
tu i była partnerem dla firmy w ustaleniu kamieni milowych całego 
procesu. I na koniec należy zawsze zwracać uwagę na to, czy dana 
szkoła potrafi „nauczyć” czy tylko „uczyć” naszych pracowników 
i jaki zwrot z inwestycji jest nam w stanie zapewnić w krótkim 
i długim okresie. 

Pandemia COVID-19 zmusiła nas (i nadal zmusza) do tego, aby na nowo zdefiniować 
potrzeby pracowników, bo te są już znacząco inne. Obecna przestrzeń zawodowa 
istotnie różni się od tej dobrze nam znanej. Jak powiedział Richard Branson:  
„jeśli zadbasz o swoich pracowników, oni zatroszczą się o klientów, co oznacza, 
że zadowolony pracownik będzie pracować bardziej efektywnie”. 

1 https://www.manpowergroup.pl/wp-content/uploads/2020/10/ManpowerGroup-i-
HRlink_Ocena-nowej-rzeczywistos%CC%81ci-rynku-pracy.pdf

2 https://www.thehartford.com/insights/future-of-benefits/2021

Chcesz poznać ofertę najlepiej  
ocenianych kursów językowych dla firm? 
Wejdź na https://www.fluentbe.com/pl/dla-firm lub skontaktuj się z nami 22 581 81 18
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zowanymi rozwiązaniami systemowymi, które w sposób uniwersalny 
umożliwiają realizację najważniejszych dla ludzi potrzeb. 

1BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE
Podstawowymi potrzebami człowieka są możliwość zaspokajania 

potrzeb niezbędnych do przeżycia i poczucie bezpieczeństwa, dlatego 
również podstawowym warunkiem efektywności systemu motywowa-
nia jest zapewnienie poziomu wynagrodzenia pozwalającego na zaspo-
kojenie najważniejszych potrzeb. Człowiek, który zarabia zbyt mało, żeby 
zaspokoić podstawowe potrzeby, jak również pracownik, którego zarobki 
wystarczą jedynie na utrzymanie się (ale nie wystarczą na niespodzie-
wane wydatki – jak np. w przypadku choroby) nie będzie odpowiednio 
reagował na inne, pozapłacowe, środki motywowania. W takiej sytuacji 
pracownik skupi się na zaspokojeniu danej potrzeby – najczęściej 
poprzez poszukiwanie nowego pracodawcy, nawet w przypadku znako-
mitej atmosfery w miejscu pracy, czy licznych wyrazów uznania. 
Motywowanie materialne polega nie tylko na oddziaływaniu wy-
sokością płacy, ale również składnikami wynagrodzenia. Finansowe 

W obecnych czasach jedną najważniejszych funkcji zarządzania staje 
się więc motywowanie. Świadome motywowanie jest procesem, 
na który składa się zbiór celowych działań, podejmowanych wobec 
pracownika, mający skutkować zwiększeniem zaangażowania, efek-
tywności, wydajności i jakości pracy. Aby jednak dobrze zrozumieć, 
co motywuje pracownika, należy odnieść się do psychologicznych 
podstaw podejmowania decyzji i działań ludzi. Wszystkie działania 
podejmowanie przez człowieka wynikają z dążenia do zaspokojenia 
różnych potrzeb (niższego i wyższego rzędu). 
Teoria hierarchii potrzeb Masłowa ma więc zastosowanie również 
w odniesieniu do metod motywacji pracowników, ponieważ narzę-
dzia motywowania to zbiór środków, które poprzez zaspokojenie 
potrzeb pracowników wpływają na ich działania i zaangażowanie. 
Zgodnie z powszechnie uznaną teorią Masłowa, realizacja potrzeby 
z każdego kolejnego poziomu hierarchii (piętra piramidy) staje się 
możliwa dopiero po zaspokojeniu potrzeb z poziomu niższego. Warto 
również zauważyć, że praktycznie wszystkie potrzeby mogą być 
realizowanie poza sferą życia zawodowego (jak np. potrzeba poczucia 
przynależności i bliskości, samorealizacji, wiele osób ma również za-
pewnione bezpieczeństwo finansowe przez zgromadzony kapitał lub 
przez stałe wsparcie rodziny), tak więc siła oddziaływania motywato-
rów odnoszących się do potrzeb jest zawsze kwestią indywidualną. 
W celu zapewnienia optymalnego poziomu motywacji należy połą-
czyć indywidualne podejście do każdego pracownika z wystandary-

Julia Murawiec

Absolwentka Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, doświadczona w pracy 
w środowisku międzynarodowym i w prowadzeniu procesów rekrutacyj-
nych dla kandydatów z Europy, Azji i Ameryki Północnej. Specjalista ds. 
budowania wizerunku w mediach społecznościowych. W zespole Logart 
od 2021 roku, zajmuje się rekrutacjami specjalistów wyższego szczebla 
oraz planowaniem strategii rozwoju firmy.

Co wpływa na  
poziom motywacji 
pracowników?
„Aż 50% polskich pracowników nie czuje się zaangażowanych w wykonywaną 
pracę” – wynika z raportu Aon Hewitt z 2018 roku, przeprowadzonego na 57 000 
pracowników z 131 firm. Liczne badania przeprowadzone na mniejszą skalę po 2018 roku, 
wskazują, że implikacje pandemii COVID-19 pogłębiły problem spadku zaangażowania. 
Przyjrzyjmy się zatem, jakie czynniki mogą okazać się kluczowe dla utrzymania 
wysokiego poziomu motywacji zatrudnionych.

Zgodnie z zasadami skutecznej 
motywacji płacowej czas między 
wykonaniem zadania a otrzymaniem 
gratyfikacji powinien być możliwe 
jak najkrótszy. Dużo lepiej więc w roli 
motywatora sprawdzą się premie 
przyznawane miesięcznie za realizacje 
określonych celów niż premie roczne.
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wynagradzanie pracowników za osiąganie założonych celów jest zna-
komitą metodą motywowania. Zgodnie z zasadami skutecznej mo-
tywacji płacowej czas między wykonaniem zadania a otrzymaniem 
gratyfikacji powinien być możliwe jak najkrótszy. Dużo lepiej więc 
w roli motywatora sprawdzą się premie przyznawane miesięcznie za 
realizacje określonych celów niż premie roczne.
Po uzyskaniu poziomu wynagrodzenia pozwalającego na zaspoko-
jenie podstawowych potrzeb (lub w przypadku zaspokojenia danej 
potrzeby z innych źródeł), aspekty finansowe tracą na znaczeniu. 
Ważniejsze dla motywacji osoby zatrudnionej stają się inne czynniki, 
jak np. elastyczny czas pracy, równowaga między życiem zawodo-
wym i prywatnym czy możliwość rozwoju i samorealizacji. 

2POCZUCIE STABILNOŚCI ZATRUDNIENIA
Kolejnym czynnikiem wpływającym na zaangażowanie jest 

zapewnienie poczucia stabilności zatrudnienia, które również jest 
niezbędne do zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa. Sugerowanie 
pracownikom, że mogą zostać zwolnieni, najczęściej sprawia, że 
poszukują oni nowego miejsca pracy.

3ATMOSFERA W MIEJSCU PRACY
Istotną potrzebą każdego człowieka jest również poczucie 

przynależności, szacunku 
i akceptacji. Dobra 
atmosfera w firmie jest 
jednym z kluczowych 
czynników wpływają-
cych na chęć do pracy. 
W przypadku konfliktów 
w zespole, nieprzyjem-
nej i stresującej atmosfery 
w miejscu pracy człowiek będzie 
odczuwać przewlekły stres, który 
prowadzi do 
szeregu scho-
rzeń, zarówno 
psychicznych, 
jak i fizycznych. 

W konsekwencjach praktycznie zawsze prowadzi to do spadku moty-
wacji, a w skrajnych przypadkach nawet do wypalenia zawodowego 
lub załamania nerwowego. Z punktu widzenia managera istotne jest 
więc, aby dbać o atmosferę w zespole. Osoba zarządzająca może od-
działywać na ten aspekt poprzez różnego rodzaju eventy integracyj-
ne, budowanie narracji osiągania wspólnego celu i pracy zespołowej. 
Istotne jest również, żeby nie doprowadzać do konfliktów interesów 
wśród współpracowników. Czasem konieczne może okazać się usu-
nięcie pracownika, który jest prowodyrem konfliktów.

4WSPARCIE
Niezwykle ważne jest budowanie kultury organizacyjnej opartej 

na szacunku, zaufaniu i wzajemnym wsparciu. Osoby zatrudnione 
na stanowiskach kierowniczych powinny być dostępne dla swojego 
zespołu i wspierać go w rozwiązywaniu bieżących problemów. 

5DOCENIENIE
Na „szczycie piramidy potrzeb” Masłowa znajdują się potrzeby 

takie jak uznanie i samorealizacja. Informacje na temat oceny pracy od 
przełożonego, jak i również od współpracowników są niezwykle silny-
mi czynnikami motywującym. Ważne jest, aby ewentualne pochwały 
lub zastrzeżenia zawsze były uzasadnione i adekwatne do osiągnięć 
pracownika. W przeciwnym razie ich znaczenie zdewaluuje się. Dzięki 
docenieniu pracy pracownik zyskuje większą pewność siebie, nabiera 
przekonania, że jest dobry w tym, co robi, czuje się ceniony i speł-
niony, co przekłada się na większą chęć do pracy i w konsekwencji 
na lepsze wyniki. Brak docenienia ze strony przełożonych jest silnie 
demotywujący. Wielokrotnie rozmawiałam z kandydatami, którzy 
jako powód poszukiwania nowego miejsca zatrudnienia wskazywali 
brak słów docenienia ze strony przełożonych, nawet jeśli otrzymywali 
awanse, podwyżki i byli zadowoleni z poziomu zarobków. 

6PERSPEKTYWY ROZWOJU
Ważnym czynnikiem motywującym jest również możliwość 

rozwoju w organizacji i zdobywania nowych kompetencji. Stworzenie 
ścieżki rozwoju, zakładanie realnych celów do osiągnięcia, po których 
nastąpi gratyfikacja (finansowa lub stanowiskowa), rozmawianie z pra-
cownikiem o planach i pomaganie mu w ich osiągnięciu pozytywnie 

wypłynie zarówno na jego zaan-
gażowanie, jak i na trwałość 
zatrudnienia. 

7 INDYWIDUALNE 
PODEJŚCIE

Siła reakcji na czynniki moty-
wacyjne jest kwestią indywidualną, 

ponieważ ludzie mają różne charak-
tery, preferencje, priorytety i niezreali-
zowane potrzeby, niezwykle ważne 
jest więc, aby pracodawca poznał 

indywidulane potrzeby 
swoich pracowników. 

Rozpoznać potrzeby 
można za pomocą 
przygotowanych 

w tym celu ankiet, 
ale znacznie lepszym 
i prostszym w zasto-
sowaniu rozwiąza-
niem jest rozmowa 
z zatrudnionym 

o tym, co jest dla nie-
go ważne i w jakim 

kierunku chciałby 
się rozwijać. 
Wpływa to 
pozytywnie  

na jego motywacje i zachęca go do proponowania zmian i udo-
skonaleń. Pewne osoby będą czuły się lepiej, pracując w dużym, 
otwartym i pełnym ludzi pomieszczeniu, natomiast dla innych może 
być to czynnikiem rozpraszającym, a nawet stresującym. Ważne jest, 
aby uwzględniać osobiste preferencje. Jeśli pracownicy zgłaszają 
niedogodności, które wpływają na ich komfort pracy, należy postarać 
się jak najszybciej je usunąć. 

W obecnych czasach dla wielu wykwalifikowanych osób kluczowa 
jest również możliwość pracy w systemie hybrydowym, elastyczne 
godziny pracy oraz możliwość swobodnego korzystania z urlopów. 
Niektóre osoby niezwykle docenią możliwość uczestnictwa w szko-
leniach, dla innych będzie to strata czasu i czynnik demotywujący. 
Właściwe rozpoznanie potrzeb jest kluczowe do doboru skutecznych 
środków motywujących. 
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nicy mieli do niej bliżej (np.: przychodnie przyzakładowe). Opieka 
medyczna to nie tylko leczenie chorób, ale w dużej mierze profilakty-
ka – wszak lepiej zapobiegać, niż leczyć. 
Jeśli wziąć pod uwagę działania profilaktyczne, to poza badaniami 
medycyny pracy, pracodawca może zapewnić zatrudnionym akcje 
zwiększające świadomość zdrowotną i promujące zdrowie. Coraz 
popularniejsze stają się szkolenia z udzielania pierwszej pomocy, spo-
tkania z fizjoterapeutą czy wszelkiego rodzaju webinaria, np. 
o zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym lub ergonomii 
pracy, szczególnie 
zdalnej. Można 
też oferować 
dodatkowe pro-
gramy zdrowotne, 
np.: udział prze-
glądach zdrowia, 
szczepienia 
czy badania 
przesiewowe 
finansowane 
przez firmę.  

ZDROWIE PRACOWNIKA W NOWYM UJĘCIU
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje ludzkie zdrowie 
w 3 aspektach: fizycznym – jako prawidłowe funkcjonowanie 
organizmu, psychicznym: jako zdrowie emocjonalne oraz umysłowe, 
a także społecznym, czyli zdolność do nawiązywania i rozwijania pra-
widłowych relacji z ludźmi i zwierzętami. Zatem, jeśli chcemy zadbać 
o zdrowie pracownika kompleksowo, trzeba zająć się tymi wszystkimi 
aspektami. 
Za tym, żeby otoczyć pracowników odpowiednią opieką i inwesto-
wać w ich zdrowie, przemawiają również względy ekonomiczne. 
Odpowiednia opieka medyczna, taka, która zakłada profilaktykę, 
zmniejsza absencję pracowniczą średnio o połowę1, ogranicza 
prezenteizm (nieefektywna obecność w pracy, podejmowanej mimo 
przemęczenia, złego samopoczucia lub choroby) i w rezultacie daje 
aż 1408 zł oszczędności rocznie na jednego pracownika2. 
Zyskują obie strony: pracownik, który ma poczucie, że pracodawca 
dba o jego dobrostan oraz pracodawca, który w rezultacie może 
liczyć na większe zaangażowanie i zmotywowanie pracownika. 
Udowodniono również, że ryzyko poważnych chorób i przedwcze-
snej śmierci zmniejszają: realizacja pasji, udział w życiu kulturalnym 
i aktywność fizyczna oraz zdrowa dieta3. Zatem droga do zdrowia 
pracowników wiedzie przez kilka innych, dodatkowych obszarów. 
Przyjrzyjmy się im po kolei.

PRYWATNA OPIEKA MEDYCZNA 
I PROFILAKTYKA
Dostęp do specjalistów i konsultacji lekarskich, kompleksowa diagno-
styka – to dziś standard. Wychodząc poza niego warto zaoferować 
pracownikom więcej usług, np. fizjoterapię, zabiegi chirurgii jednego 
dnia, opiekę szpitalną, stomatologiczną, objąć świadczeniami całą 
rodzinę pracownika lub zorganizować je tak, aby pracow-

Małgorzata Nowak

Kierownik Działu Marketingu Usług Medycznych, Medicover.

Holistyczne podejście  
do dbania o zdrowie pracowników
6 ważnych obszarów, których nie można pominąć,  
chcąc zwiększyć zaangażowanie i efektywność pracowników  
Pracodawcy, po doświadczeniach ostatnich 2 lat, zdają sobie sprawę, jak ważne jest, 
aby być elastycznym i reagować na potrzeby pracowników. Zachować zwinność, 
gdy rzeczywistość się zmienia, ale też dostrzec, że pracownik poza pracą ma inne sfery 
życia i dbać także o nie – o szeroko pojęty dobrostan, czyli zdrowie, zadowolenie i rozwój.  
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Z pewnością takie działania, oprócz wymiernych korzyści w postaci 
zdrowszych pracowników i mniejszej absencji będą budować em-
ployer branding. 

DIETA I ZDROWE ODŻYWIANIE
W ciągu ostatnich 2-3 lat wśród pracowników przybyło osób z niepra-
widłowym poziomem glikemii, cholesterolu czy BMI4. W tej sytuacji 
konieczne stają się działania promujące właściwe odżywianie się, ale 
także troska o zdrowe żywienie na terenie zakładu pracy. Nie chodzi 
jedynie o zdrowe przekąski w automatach. Bardziej o to, aby działać 
nie tylko doraźnie, ale budować zdrowe nawyki żywieniowe wśród 
pracowników co na pewno przyczyni się do poprawy ich zdrowia 
i przyniesie długofalowe efekty. Można zaoferować pracownikom 
różne formy wsparcia w zakresie dietetyki i prawidłowego odżywia-
nia: konsultacje z dietetykiem bezpośrednie i online oraz programy 
dietetyczno-treningowe.

RUCH I AKTYWNY WYPOCZYNEK
Ruch to podstawa nowej piramidy żywieniowej, natomiast wyniki 
badań świadczą o tym, że pracownicy coraz częściej zmagają się 
z chorobami układu ruchu. Właśnie z ich powodu w ostatnich latach 
pracownicy częściej brali zwolnienia lekarskie (wzrost o ponad 
27%)4. Na pewno przyczyniły się do tego: siedzący tryb życia, brak 
ergonomicznych warunków w czasie pracy zdalnej oraz zmniejszona 
aktywność fizyczna. 
W dbaniu o zdrowie sport i ruch mają ogromne znaczenie. Wielu praco-

dawców zapewnia pakiety sportowe, jednak trzeba pamiętać 
o tym, że nie każdy człowiek odnajduje 
się na zajęciach fitness czy w siłowni. 

Warto wiec rozszerzyć ofertę i pro-
ponować zatrudnionym inne formy 

aktywności fizycznej. Umożliwiać 
im uprawianie sportu z przyjaciółmi 

lub w towarzystwie innych 
pracowników, tworząc 
teamy sportowe (np. 

miłośników biegania), 
a także – aktywny 
wypoczynek 

z rodziną, dając dostęp 
do rekreacji, np. w aqu-

aparkach, parkach linowych, 
albo zabawy, np. paintball, kręgle itp. 

Dobrze, gdy w aktywności ruchowej 
mogą uczestniczyć całe rodziny, nieza-
leżnie od wieku – to bardziej zachęca 

i mobilizuje. A pracodawca, dając 
pracownikowi możliwość aktyw-
ności ruchowej, dba jednocześnie 

o jego zdrowie społeczne oraz psychiczne: podczas uprawiania sportu 
i ruchu wydzielają się endorfiny, hormony szczęścia, więc korzysta na tym 
nie tylko ciało, ale i psyche. 

ZDROWIE PSYCHICZNE
Już zadbanie o dobry, wartościowy wypoczynek wpływa pozytywnie 
na psychikę. Ale to nie wszystko, co można w tym zakresie propono-
wać pracownikom. 
O tym, jak wielka jest potrzeba zadbania o zdrowie psychiczne pra-
cowników, mogą świadczyć wyniki badań. W ciągu ostatnich 2-3 lat 
absencja związana z zaburzeniami psychicznymi znacznie wzrosła: aż 
o 52%. O 90% zwiększyła się również długość zwolnienia lekarskiego 
z powodu zaburzeń lękowych, o 65% z powodu ciężkiej reakcji na 
stres i o 47% z powodu epizodu depresyjnego4. Poza tym, aż 72,6% 
pracowników uważa, że ich pracodawca powinien wprowadzić bene-
fity związane z kondycją psychiczną. 
W pierwszym kroku warto zadbać o edukację i budowanie świado-
mości o tym, jak ważne jest rozpoznawanie swoich stanów emo-
cjonalnych i odpowiednie reagowanie na nie, tak więc na początek 
idealnie sprawdzą się webinary. Mogą być one łagodnym wstępem 
do wizyty u psychologa, ale też – w niektórych przypadkach – wystar-
czą jako pomoc. 
Ważne jest także, aby zapewnić odpowiednie przeszkolenie kadrze 
menedżerskiej, ponieważ to na niej spoczywa odpowiedzialność za 
tworzenie środowiska pracy przyjaznego zdrowiu. Menedżerowie po-
winni i monitorować obciążenie pracą i wynikający z niego stres oraz 
relacje interpersonalne w zespole oraz zagwarantować pracownikom 
wsparcie, tak aby zadbać o ich kondycję psychiczną. 
Ponad to można zapewnić pracownikom opiekę psychologiczną, 
terapeutyczną i psychiatryczną, z której będą korzystać w ramach 
pakietów medycznych, albo zapewnić pracownikom dyżury psycho-
logiczne: w miejscu pracy, przez Internet lub telefon. 

ROZRYWKA I REALIZACJA PASJI 
Na rynek pracy wchodzą nowe pokolenia, które bardziej niż poprzed-
nie cenią sobie wypoczynek i work-life balance. Poza tym, rozwój pasji 
i zainteresowań oraz utrzymywanie relacji międzyludzkich, podobnie 
jak aktywność ruchowa i sport, stały się profilaktyką zdrowotną. 
Dlatego warto zadbać o to, aby pracownicy mogli ciekawie spędzać 
czas wolny. Oderwać się od zawodowych problemów i po godzinach 
poświęcić się temu, co najbardziej ich zajmuje poza pracą.

ZDROWA FIRMA – ZDROWI PRACOWNICY
Jedną z najważniejszych potrzeb działów HR jest zapewnienie 
efektywności w organizacji przez budowanie zaangażowania 
pracowników. Najłatwiej to realizować, gdy pracownicy są w dobrej 
kondycji fizycznej i psychicznej, mają energię do działania – słowem: 
gdy są zdrowi. Biorąc pod uwagę, jak wiele czynników się na to składa, 
zadbanie o zdrowie pracowników, warunkujące zapewnienie wydaj-
ności, może być dla HR nie lada wyzwaniem: trzeba dotrzeć do wielu 
dostawców i skoordynować dziesiątki działań. 
Dlatego warto rozważyć korzystanie z usług jednego partnera, który 
jest ekspertem w dbaniu o zdrowie pracowników, doradzi, dobierze 
rozwiązania i wdroży je przy minimalnym zaangażowaniu działu HR 
oraz udostępni mu narzędzia do zarządzania, które ułatwiają mu 
pracę. Najlepiej, jeśli będzie to partner, który stosuje szerokie, holi-
styczne i zgodne z WHO podejście do dbania o zdrowie pracowników 
– we wszystkich obszarach. 

O tym, jak wielka jest potrzeba zadbania 
o zdrowie psychiczne pracowników, mogą 
świadczyć wyniki badań. W ciągu ostatnich 
2-3 lat absencja związana z zaburzeniami 
psychicznymi znacznie wzrosła: aż o 52%. 
O 90% zwiększyła się również długość 
zwolnienia lekarskiego z powodu zaburzeń 
lękowych, o 65% z powodu ciężkiej reakcji na 
stres i o 47% z powodu epizodu depresyjnego. 

  1 Raport Medicover: „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2021”: pracownik objęty 
opieka Medicover jest w ciągu roku na zwolnieniu średnio 5,5 dnia, natomiast pracownik 
ubezpieczony w ZUS – średnio prawie 12 dni.

  2 Raport Medicover: „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2021”
  3 The art of life and death: 14-year follow-up analyses of associations between arts 

engagement and mortality in the English Longitudinal Study of Ageing. Daisy Fancourt, 
Andrew Steptoe. British Medical Journal 2019

  4 Raport Medicover: „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2021”
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Rekrutacja, jak na proces HR-owy przystało, wymaga szczególnego 
skupienia odpowiadającego za nią specjalisty: trafne zestawie-
nie oczekiwań i korzyści, dobór kompetencji do poszczególnych 
procesów, ich rzetelna (i nieobarczona błędem poznawczym) ocena, 
a także bieżący kontakt zwieńczony rozmową kwalifikacyjna oraz 
cały szereg nie zawsze oczywistych dla laików detali, na które jedynie 
dobrze wytrenowany rekruter potrafi zwrócić uwagę. W końcu to 
strategiczny dziś w organizacji obszar human resources, gdzie najważ-
niejszy jest człowiek. 
Jednak technologia coraz bardziej wychodzi naprzeciw potrzebom 
HR i tworzy coraz to nowe i – co ważniejsze – skuteczne narzędzia, 
które znacznie usprawniają klasyczny proces zatrudnienia. HR-owy 
narzędziownik technologiczny staje się nieodzowny, ponieważ 
pozwala zarówno zaoszczędzić sporo czasu na analizę kompetencji 
kandydata, a także pomóc ustrzec przed nietrafionym wyborem 
i kosztowną fluktuacją pracowników.

DIGITALIZACJA 
Obszar HR-tech niezwykle dynamicznie się rozwija, cały czas 
powstają nowe narzędzia i rozwiązania, które wspierają HR w orga-
nizacjach, z jednej strony odciążając ludzi, z drugiej – optymalizując 
procesy. Pandemia koronawirusa dodatkowo zwiększyła tempo 
digitalizacji w firmach. 
Jak wynika z raportu „Silniejsza pozycja HR i potencjał dla technolo-
gii” już w 26% firm aktualnie prowadzone są prace nad organizacją 
rekrutacji, onboardingu i innych procesów HR wyłącznie w wersji 
cyfrowej. Narzędzia ułatwiające pozyskanie, selekcję oraz ocenę apli-
kacji stosuje już ponad połowa firm, a jedynie 6% polskich biznesów 

Choć ostatnie kilkanaście miesięcy znacząco zmieniło krajobraz na rynku pracy, 
nadal prawdziwe pozostają stwierdzenia, że pula talentów jest ograniczona, 
a skuteczna rekrutacja i retencja pracowników, to priorytet numer 1 dla specjalistów 
human resources. W dobie pracy hybrydowej otwierają się również nowe możliwości 
zarówno dla kandydatów, jak i rekruterów, którzy mogą korzystać z innowacyjnych 
narzędzi i rozwiązań HR-tech. Czy firmy w Polsce chętnie korzystają lub planują korzystać 
z innowacyjnych rozwiązań? Jak wynika z lektury przygotowanego pod koniec 2021 roku 
raportu opracowanego przez Pracuj.pl i fundusz Pracuj Ventures1, HR ma obecnie znacznie 
silniejszą pozycję w organizacji, a nowe technologie wysoki potencjał do rozwoju.

nie posiada żadnego oprogramowania wspierającego procesy 
zatrudnienia. 
Anna Wróbel, liderka obszaru HR w Allegro, widzi plusy nowocze-
snych rozwiązań technologicznych i wspierającej HR analityki: „My 
także oprócz wskaźników związanych z pozyskiwaniem pracowni-
ków o określonych kompetencjach, w optymalnym czasie, bacznie 
śledzimy te związane z rozwojem, zaangażowaniem i retencją. 
Wiemy, że inwestycje czasu i środków w akwizycję talentu i onbo-
arding zwrócą  się, jeśli nowi koledzy i koleżanki będą z nami długo 
i będą w pełni realizować swój potencjał”.

UNIWERSALNE ŚRODOWISKO
Praca rekrutera oczywiście nie sprowadza się wyłącznie do kon-
taktów z kandydatami i składania im optymalnie opracowanych 
atrakcyjnych ofert. Za sukcesem wielu narzędzi cyfrowych wspoma-
gających ten proces stoi więc możliwość optymalizacji pod aktualne 
potrzeby danej organizacji. Jak mówi Adam Wielebski, Commercial 
Director, członek Zarządu eRecruiter: „Aby technologia mogła 
optymalizować pracę rekruterów i managerów oraz dostarczać po-
zytywne doświadczenia kandydatom i pracownikom musi był łatwo 
dostępna i intuicyjna. Zapewnia to integracja i dostęp z poziomu 
jednego systemu np. rekrutacyjnego. Odpowiadając na te potrzeby 
poszerzyliśmy eRecruiter o Marketplace, oferujący różnorodne, 
zintegrowane usługi i narzędzia. Dzięki integracjom każda firma 
może tworzyć „szyty na miarę” HR-owy ekosystem, dopasowując 
rozwiązania do własnych potrzeb i specyfiki”. 
Dla większości firm system jest idealnym rozwiązaniem pomagają-
cym przebrnąć przez wyczerpujący proces rekrutacji. Co wyróżnia to 

Cyfrowe wsparcie HR:  
pozyskanie i wybór 
kandydatów
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narzędzie to zdecydowanie uniwersalność, możliwość prowadzenia 
rekrutacji wielokanałowej z zachowaniem zasad RODO i w trosce 
o najwyższą jakość candidate experience oraz, co okazało się szcze-
gólnie istotne, całkowicie zdalnie. Dzięki możliwości współpracy 
z klientami zewnętrznymi oraz opcji monitorowania statusów i efek-
tywności poszczególnych projektów rekrutacyjnych przepływ opinii 
oraz selekcja kandydatów są szybsze i łatwiejsze. 

NISZOWE PORTALE REKRUTACYJNE
Zanim rekruter przystąpi do procesu zatrudnienia, konieczne jest 
rozeznanie rynku i optymalizacja narzędzi. Zupełnie inaczej wygląda 
pozyskiwanie wykwalifikowanych pracowników w cieszącej się ol-
brzymią popularnością branży IT, a inaczej w medycynie czy gastro-
nomii. W dalszym ciągu zdarza się, że wszystkie zawody wrzucane 
są do jednego worka, a rekrutacja prowadzona jest wg tego samego 
schematu. Efekt? Strata czasu, zasobów, a nieraz i częste migracje 
„nietrafionych” kandydatów. 
Dlatego warto wesprzeć się wyspecjalizowanym narzędziem, które 
nie tylko ułatwi pozyskiwanie pracowników, ale też skróci i uprzy-
jemni samą rekrutację. W opublikowanej niedawno przez Pracuj 
Ventures oraz Pracuj.pl raporcie wyraźnie daje się zauważyć, że pol-
skie startupy w tym obszarze rozwijają się wyjątkowo dynamicznie. 
Na uwagę zasługują szczególnie mali, wyspecjalizowani w swoich 
wąskich branżach gracze, którzy na sposób portali randkowych 
łączą „oddanego pracownika” z „idealnym pracodawcą”. O jakich 
firmach warto pamiętać – choćby o inhire.io oraz the:protocol 
stworzonych na potrzeby pozyskania specjalistów z bardzo pożąda-
nej działki IT. 

O MediShift, który usprawnia proces poszukiwania pracy przez 
lekarzy i pozwala zadbać o ciągłość opieki medycznej w cierpią-
cych na braki kadrowe placówkach medycznych oraz GastroJob 
przeznaczone dla osób poszukujących pracy oraz szkoleń w sek-
torze gastronomii… albo Dockendo – serwis specjalizujący się 
w poszukiwaniu kandydatów do pracy w branży morskiej. Nie bez 
znaczenia są również obszary pracy dorywczej lub oferty pomocy 
np. osobom starszym, gdzie doskonale sprawdzą się: dryg.pl 
i SeniorApp.

PRZYSZŁOŚĆ REKRUTACJI
Zgodnie z raportem głównym obszarem miejsc inwestycji HR w fir-
mach w Polsce jest rekrutacja i wyzwania związane z pozyskaniem 
odpowiednich kandydatów, a także tzw. twardy HR czyli obszar 
kadrowo-płacowy. Co niebywale cieszy, pejzaż HR-techowy cały czas 
wzbogaca się o nowe i wyspecjalizowane inicjatywy ograniczające 
swoje działania nieraz do jednej, wąskiej branży. To dobra wiadomość 
zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. 
Niestety nie sposób nie zauważyć, że aż 40% badanych przedstawi-
cieli HR wskazało, że w ich firmach nie są planowane żadne wdrożenia 
oprogramowania HR-techowego... Jak podsumował to Paweł Leks 
– partner zarządzający funduszu Pracuj Ventures oraz współzałoży-
ciel Grupy Pracuj, może to oznaczać, że albo tak wiele firm ma takie 
rozwiązania już wdrożone, albo… nadal istnieje w nich duży potencjał 
do digitalizacji. 

1 Źródło: https://wyzwaniahr.pracuj.pl/publications/raport-
silniejsza-pozycja-hr-i-potencjal-dla-technologii/
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Pomiędzy rekrutacją, nawet już w pełni zdigitalizowaną, a rozwojem 
pracownika pozostaje sporo przestrzeni na wykorzystanie nowocze-
snych technologii. Jak wynika z raportu „Silniejsza pozycja HR i poten-
cjał dla technologii” opracowanego przez Pracuj.pl i Pracuj Ventures 
obszarem HR najchętniej wspieranym technologicznie jest rekrutacja. 
Na pytanie: W jakich obszarach korzystają Państwo obecnie ze spe-

Jak nauczyła nas pandemia, wiele procesów może z sukcesem być przeniesionych 
do środowiska online. Również proces rekrutacji oraz onboardingu może w całości 
odbywać się zdalnie. Choć jak pokazują badania rekrutacja już w bardzo wysokim 
stopniu została zdigitalizowana, to jednak w obszarze pre- i onboardingu nadal pozostaje 
spory digital gap do wypełnienia. Jak wygląda digitalizacja pozyskania i wdrożenia 
nowozatrudnionych pracowników w firmach? Jakie narzędzia i technologie wspierają 
dziś HR-owców w tym zakresie?

Cyfrowe wsparcie HR:  

rekrutacja  
i onboarding

cjalistycznego oprogramowania (aplikacji, systemów) wspierającego 
pracę HR i pracowników? Aż 57% respondentów wskazało ten obszar. 
Jednak proces, który pojawia się zaraz po niej – czyli onboarding 
– wspiera oprogramowaniem jedynie 12% firm ogółem. Dlaczego 
tak się dzieje? Wystarczy spojrzeć na wielkość firm – im firma jest 
mniejsza, tym relatywnie łatwiej jest jej powitać nowego członka 

społeczności, jednak w przypadku 
największych organizacji, proces ten jest 
już znacznie trudniejszy i wymaga więcej 
wysiłku. Dlatego właśnie w największych 
organizacjach z cyfrowego onboardin-
gu korzysta ponad 30% przebadanych 
podmiotów. 
Onboarding to wprowadzenie pra-
cowników nie tylko do wykonywania 
zadań w nowym miejscu pracy, ale też 
zapoznanie ich z ludźmi, kulturą organi-
zacyjną oraz konieczność dopełnienia 

całego katalogu umów, formularzy 
i kwestii formalnych, związanych 

z zatrudnieniem nowego 
pracownika. Na szczęście 
większość tych zadań 
może skutecznie zostać 

przeprowadzona zdalnie, co 
pozwala zaoszczędzić nie tyl-

ko czas pracowników HR, czas 
wdrożenia przez pracownika, 
ale również sporo pieniędzy 
po stronie pracodawcy. 
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Jest to tym istotniejsze, że w ostatnich 18 miesiącach do naszej firmy 
dołączyło blisko 600 osób, a niektóre z nich dopiero niedawno miało 
okazję zobaczyć swoich kolegów „na żywo” – Ewa Zmysłowska, Chief 
People Officer, PLAY. 
Coraz więcej firm jest świadoma nowości i z nich korzysta, jak twierdzi 
Adam Wielebski, Commercial Director, członek Zarządu eRecruiter: 
„Wzrasta świadomość wykorzystywania technologii: chatboty i voice-
boty pomagają pozyskiwać i selekcjonować kandydatów, w rekruta-
cjach i onboardingu wykorzystywane są narzędzia do gamifikacji, ro-
śnie wykorzystywanie testów do weryfikowania wiedzy i umiejętności 
kandydatów czy narzędzi do automatyzacji badań NPS.” 

TECHNOLOGIE: SILNE W REKRUTACJI, 
Z POTENCJAŁEM W ONBOARDINGU
Rekrutacja i onboarding nie są już dziś zarezerwowane tylko do 
procesów wdrożeń nowych pracowników, pozyskanych na zewnątrz 
organizacji. Pandemia zmusiła pracodawców do przygotowania 
nowych planów i scenariuszy powrotów pracowników z pracy 
zdalnej do biur co często jest określane mianem reboardingu. Z kolei 
pracownicy wracający po dłuższych urlopach czy zwolnieniach – jak 
np. urlop rodzicielski czy wychowawczy – również potrzebują po-
nownego przeszkolenia czy wprowadzenia do firmy, która w trakcie 
dynamicznych przeobrażeń na rynku, sama również mocno się 
zmieniła. Dodatkowo, każda przeprowadzka do nowego biura, ale tak-
że relokacja pracownika czy też związana z reskillingiem czy upskillin-
giem zmiana kompetencji danej osoby pociąga za sobą konieczność 
nowego wdrożenia. 
Choć nasycenie technologiami wspierającymi pracę zespołów HR 
i doświadczenia pracowników można określić na razie jako umiar-
kowane, to są one obecne w większości firm. Jak wynika z raportu 
„Silniejsza pozycja HR i potencjał dla technologii” nadal jest sporo 
miejsca na wsparcie i automatyzację procesów zarówno pozyskania, 
jak i wdrożenia pracowników. W czasie, gdy jedyną pewną jest zmiana 
rekrutacja i *boarding również nabierają nowego znaczenia. 

ZAGRAJMY W REKRUTACJĘ I ONBOARDING 
Dlaczego proces pozyskania nowych pracowników oraz następnie 
otoczenie ich opieką jest tak istotne? Ponieważ pozwala zaobserwować 
ich w działaniu, w pełni poznać ich możliwości i rozwinąć potencjał. 
Oczywiście z pomocą przychodzą tu wyspecjalizowane narzędzia 
i rozwiązania HR-techowe, które dodatkowo uatrakcyjniają cały proces 
wykorzystując do niego elementy zaczerpnięte chociażby ze świata gier. 
Grywalizacja, tak chętnie stosowana przez marketerów, zyskuje 
na znaczeniu w wielu innych obszarach biznesowych (w tym 
z bardzo dużym powodzeniem również w human resources). 
Czym tak właściwie jest? To nic innego jak zastosowanie 
znanych z gier i zabaw mechanizmów i motywacji psycholo-
gicznych, w obszarze takim jak na przykład rekrutacja czy 
onboarding. Dzięki specjalnym zachętom – takim jak: 
zbieranie punktów, kolekcjonowanie, udział w rankingu, 
zdobywanie sprawności czy tytułów, przechodzenie 
do kolejnych etapów – uczestnik może w atrakcyjnej 
dla siebie formie wypełnić zadania rekrutacyjne czy 
wdrożyć się i przeszkolić w procesie onboardingu. 

Innowacyjne rozwiązania wspierające HR:
• Autenti, zarówno w procesie rekrutacji, jak i onboardingu 

kluczowe są kwestie formalne. Dzięki Autenti możliwe 
jest podpisanie niezbędnych dokumentów przez 
internet wykorzystując do tego e-podpis lub podpis 
kwalifikowany. 

• Gamfi, to aplikacja w modelu SaaS do automatyzacji 
onboardingu. Pracownicy HR mogą zaprojektować 
plan onboardingu, pomóc nowemu 
pracownikowi nawiązywać relacje ze 
współpracownikami dzięki wsparciu 
bota, tworzyć wirtualne mapy biur czy ma-
gazynów, a także badać poziom zadowolenia i stresu pra-
cownika dzięki automatycznym zadaniom ankietowym.

• Heroify, pozwala przetestować wybranych kandydatów jesz-
cze przed rozmową kwalifikacyjną. Heroify pomaga unikać 
kosztownych błędów, testując najważniejsze umiejętności 
kandydatów, jednocześnie usuwając z procesu „nieświado-
me uprzedzenia” rekrutera oraz oszczędzając czas HR. 

• Staffly, to narzędzie wykorzystujące badania psychome-
tryczne. Platforma wykorzystuje starannie opracowany al-
gorytm psychometrii i za pomocą uczenia maszynowego 
oraz sztucznej inteligencji dopasowuje najlepsze oferty do 
konkretnych kandydatów. 

• Talent Alpha, stosuje unikatową technologię — Talent 
Genome — która pozwala lepiej dopasować talent do 
organizacji, dzięki mapowaniu i analizowaniu kompetencji 
cyfrowych z kompetencjami społecznymi, zdolnościami 
poznawczymi i cechami osobowości.

• Wandlee, oferuje voice – i intraboty, które automaty-
zują i przyspieszają procesy rekrutacji oraz komunikacji 
wewnętrznej, są również wykorzystywane do odpowiedzi 
na nurtujące pytania nowozatrudnionych pracowników 
w trakcie onboardingu. 

• Woonity, w aplikacji można znaleźć gotowe szablony róż-
nych działań i rozpisanych procesów, dzięki którym specja-
lista HR może stworzyć efektywny plan wdrożenia nowej 
osoby do organizacji bazując na dostępnych skryptach.

ONBOARDING W PRAKTYCE
O tym, że wsparcie techniczne nie jest bez znaczenia mówią również 
eksperci i praktycy: „Dużą wagę przykładamy do procesu onboardin-
gu, dlatego korzystamy z narzędzia pozwalającego na spersonalizo-
wany kontakt z pracownikiem na etapie wchodzenia do organizacji. 
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FIRST THINGS FIRST, CZYLI NAJPIERW 
PŁACA, A PÓŹNIEJ BENEFITY POZAPŁACOWE
Zarządzanie kapitałem ludzkim przechodzi cyfrową transformację, co 
daje szerokie możliwości do rozwijania narzędzi HR-techowych wspie-
rających działanie nie tyle działu human resources, co udoskonalenie 
funkcjonowania całej organizacji. Jak wynika z raportu Pracuj.pl i Pracuj 
Ventures w obszarze wellbeingu to najczęściej zachęcanie pracow-
ników do aktywności sportowych. Jednak jedna czwarta pytanych 
wskazała też działania z pogranicza aktywności i szeroko rozumianego 
zdrowia, jak na przykład spotkania z psychologami, dietetykami i tre-
nerami personalnymi. Na indywidualne wsparcie psychologiczne dla 
pracowników zdecydowało się jak dotąd jedynie 15% firm. 
Niemal połowa firm dostrzegła w turbulentnych pandemicznie i go-
spodarczo czasach konieczność podniesienia atrakcyjności oferty 
płacowej dla pracownika, czy to poprzez podwyżkę wynagrodzenia, 
czy też poprzez oferowane benefity. Ledwie co piąta firma monito-
ruje obecnie poziom obciążenia pracowników pracą i podejmuje 
aktywne działania w celu jego zmniejszenia, zwracając jednocześnie 
uwagę na utrzymanie efektywności zespołów. 
Aleksandra Zwolińska-Czuba, starsza specjalistka wynagrodzeń 
i świadczeń, Lotte Wedel komentuje: „Cieszę się, że firmy w Polsce 
przykładają coraz większą wagę do tego, by dbać o swoich pracow-
ników i ich dobre samopoczucie. Przed rozpoczęciem pracy nad 
wellbeingiem pracowniczym, należy zbadać bardzo ważną kwestię 
tzw. higieniczną, czyli to, czy sprawiedliwie i godnie płacimy naszym 
pracownikom. Dla mnie sprawdzenie tego, czy nasze pen-
sje są atrakcyjne względem rynku, to krok, który powinien 
być bazą i podstawą dla wszystkich firm, które chcą 
dbać o swoich pracowników i o ich dobrostan. 
W kolejnych etapach zaczyna się już uatrakcyjnia-
nie naszej oferty wellbeingowej. Do tego bardzo 
ważne jest poznanie potrzeb i oczekiwań naszych 
pracowników, tego czym żyją w organizacji i zasta-
nowienie się, w która stronę chcemy iść, mając na 
uwadze również naszą tożsamość jako firmy”.

NIE SAMYM SPORTEM 
PRACOWNIK ŻYJE
Chociaż w dalszym ciągu aż 45% badanych firm 
zachęca pracowników do aktywności sporto-
wych, to coraz częściej w głębokim portfelu 

Trudno inaczej spojrzeć na sytuację pracowników, jak przez pryzmat pandemii. 
Choć to zjawisko towarzyszy nam od dwóch lat, nadal wywołuje równie wiele 
negatywnych emocji wpływając nie tylko na samopoczucie, ale też realizację 
codziennych zadań. Dlatego warto z bliska przyjrzeć się ogólnemu dobrostanowi 
pracowników i zastanowić jak świadczenia pozapłacowe mogą wesprzeć pracowników 
w utrzymaniu dobrej kondycji psycho-fizycznej oraz zaangażowania

benefitów pozapłacowych pojawiają się także inne – nie zawsze 
sportowe – aktywności. Dobrym przykładem narzędzia, które 
propaguje szeroko pojęty wellbeing pracowników jest aplikacja 
Gymsteer. Choć w jej DNA nadal mocno zakorzeniony jest sport, to 
wśród dostępnych aktywności można wybrać też tak nieoczywiste 
jak taniec, day SPA, szereg rozmaitych masaży, lot paralotnią czy 
terapię bezsenności. Co więcej Gymsteer wyróżnia również innowa-
cyjny sposób rozliczenia bez karnetów i zobowiązań – Pay-Per-Entry. 
Kolejnym atrakcyjnym narzędziem dbającym o dobrostan pra-
cowników jest Activy. Jest to rodzaj mobilnej 
gry, w której pracownicy otrzymują punkty 
za wykonywane aktywności. Program łączy 
przyjazną rywalizację, współpracę w zespołach, 
wykorzystuje naukowe 
metody budowania 
korzystnych nawyków, 
a także realizuje aktywne 
zbiórki na cele charytatyw-
ne. Mając do wyboru sze-

Cyfrowe wsparcie HR:  
benefity i wellbeing
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reg benefitów, nieraz ciężko się zdecydować, czego tak naprawdę 
potrzebują pracownicy. 
Z innym ciekawym rozwiązaniem dla wszystkich kochających zwie-
rzęta przychodzi platforma PETHELP, oferując badania i wizyty u le-
karza weterynarii w formie abonamentu. Dlaczego jest to ciekawy 
wyróżnik na rynku benefitów? Ponieważ każdy miłośnik czterech łap 
(lub łap i skrzydeł) wie, ile może kosztować zdrowie ich pupila, a do-
stępne w PETHELP pakiety pozwalają zaoszczędzić 
nie tylko pieniądze, ale też nerwy opiekunów oraz 
cierpienie zwierząt, a także… spadek efektywno-
ści i wzrost absencji pracowników pochłoniętych 
opieką nad zwierzęciem. 

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH
Niezwykle istotnym aspektem przekładającym się na 
wydajność pracy jest też – do niedawna marginalizo-
wane – zdrowie psychiczne. Pandemia w wielu firmach 
otworzyła zarządzającym oczy na problemy mentalne pracowni-
ków wynikające z nadmiernego obciążenia pracą, stresem, lękiem 
i niepewnością. Z pomocą pracodawcom przychodzi już kilka 
ciekawych startupów. Są to między innymi Therapify, Mindgram, 
Helping Hand oraz Wellbee. Ten ostatni pomaga dobrać i rozpo-
cząć psychoterapię u sprawdzonego specjalisty. Z przygotowanego 
przez Wellbee raportu wynika, że terapia zdecydowanie nie jest już 
powodem do wstydu, a 35% społeczeństwa aktywnie z niej korzy-
sta nie tylko w sytuacji kryzysowej, ale znacznie częściej. 

Innym narzędziem pomaga-
jącym zachować work-
-life balance na dobrym 
poziomie jest narzędzie 

HearMe, które wspiera 
nie tylko wspiera kondycję 

mentalną pracowników, 
ale zapobiega wypa-

leniu zawodowemu 
oraz rotacji pracow-

ników.  

W intuicyjnej aplikacji pracownik umawia się na sesję video, tele-
foniczną lub messaging z psychologiem, terapeutą lub business 
coachem, a pracodawca otrzymuje anonimowy raport pokazujący 
użycie aplikacji przez pracowników. 
A co z pracownikami, którzy nie są zatrudnieni na podstawie 
umowy o pracę, ale innych form np. umów cywilno-prawnych 
czy kontraktów B2B? Zgodnie z globalnymi trendami nadchodzi 
„Gig Generation” czyli era elastycznych form świadczenia pracy. 
O kontraktorów pozwala zadbać startup ABC London Group. 
Dzięki temu odpowiedzialny pracodawca może zapewnić także 
współpracującym z nim freelancerom kluczowe świadczenia takie 
jak ubezpieczenie na życie, pakiet medyczny, a nawet samochód 
służbowy.
Raport Pracuj Ventures i Grupy Pracuj pokazał też, że w ramach 
wellbeingu firmy koncentrują się na razie głównie na zadbaniu 
o kondycję fizyczno-psychiczną pracowników. Nadzieję budzi fakt, 
że już 20% firm zaczęło przyglądać się sposobowi funkcjonowania 

całej organizacji i temu, jaki poziom obciążenia pracą i ewen-
tualnych związanych z tym konsekwencji, generuje dla 
pracowników. Agnieszka Bieniak, Group HR Director, Grupa 
Pracuj S.A tłumaczy: „Okazuje się, że firmy o mocnej pozycji 

HR szczególnie dbają o pracowników. Na plan główny 
działań HR-u wysunęły się tematy wellbeingu, utrzymania 

zaangażowania pracowników, czy też 
polityka diversity & inclusion.” 
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SŁUCHAJ I WYCIĄGAJ WNIOSKI
HR-owcy codziennie spotykają się wyzwaniami, które ciężko jed-
noznacznie skategoryzować. Ich pracę cechuje multitasking, ciągła 
zmienność i konieczna uważność. Muszą na co dzień wsłuchiwać się 
w głos pracowników, by dać im to, czego potrzebują i jednocześnie 
zadbać o szeroko rozumianą (ale nie zawsze w pełni dla zatrudnio-
nych zrozumiałą) kulturę organizacji. 
Wśród respondentów zaproszonych do udziału w badaniu prze-
prowadzonym przez Pracuj.pl i Pracuj Ventures 39% przeprowadza 
badania opinii pracowników 1-2 razy w roku, a 27%, gdy pojawi 
się taka potrzeba. Badanie realizowane co najmniej raz na kwartał 
bądź częściej przeprowadza obecnie jedynie 8% firm. Tymczasem 
w rzeczywistości określanej mianem hiperVuca (zmiennej, złożonej, 
niepewnej i niejednoznacznej) sytuacja oraz nastroje zmieniają się 
płynnie. By trzymać rękę na pulsie warto zatem… przeprowadzać 
firmowe pulse checki częściej niż rzadziej.
Wyniki badania pokazały, że poziom analityki w firmach w Polsce 
jest jednak bardzo zróżnicowany. Niestety aż jedna czwarta firm 
nie prowadzi na razie jakichkolwiek działań w obszarze anali-
tyki HR i nie ma zamiaru ich wprowadzać w ciągu najbliższe-
go roku. Aleksandra Paszkiewicz, Head Of People, Netguru 
komentuje: „Warto nie tylko otwarcie dzielić się wynikami, 
prowadzić dialog na ich temat, ale również angażować pracow-
ników w tworzenie rozwiązań i analizę ich rezultatów. Takie 

Każda organizacja jest jak (nomen omen) organizm – do prawidłowego 
funkcjonowania potrzebuje, aby każdy organ był w jak najlepszej kondycji. 
Często takich anatomicznych porównań jest zresztą więcej – mówi się, że 
sprzedaż to krwioobieg firmy, zarząd to mózg, a HR? Chyba nie bez przesady 
będzie jeśli nazwiemy go tętniącym sercem każdej firmy. HR służy bowiem ludziom, 
nie tylko na etapie zatrudnienia czy onboardingu, ale także w trakcie rozwoju kariery, 
w chwilach trudnych i tych przyjemnych. Dobry HR-owiec potrafi 
docenić pracownika, dostrzec jego mocne strony i oswoić 
słabości. Nie musi jednak robić tego sam. Na rynku pojawia się 
coraz więcej wyspecjalizowanych narzędzi. 

Cyfrowe wsparcie HR:  
kultura  
organizacyjna
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podejście to jasny sygnał dla całego zespołu, że wszyscy 
odpowiadamy za firmę, kulturę, środowisko, w którym 
współpracujemy. Wspólne decydowanie nie tylko 
buduje partnerstwo, ale maksymalizuje szanse na to, 
że podejmiemy trafniejsze decyzje, zainwestujemy 
w to, co ma największy wpływ na zaangażowanie 
i poczucie satysfakcji pracowników.” Następnie 
dodaje: „W Netguru prowadzimy ankiety kwartalne 
i roczne, których wyniki omawiamy w poszczególnych 
zespołach. Oprócz tego zbieramy informacje zwrotne 
w ramach regularnych indywidualnych spotkań „perfor-
mance conversations” po których każdy może przekazać 
swoje sugestie do zespołu managerskiego. To dla nas 
świetne narzędzie, by już na wczesnym etapie poznawać 
pomysły i oczekiwania ludzi, i móc wyjść im naprzeciw 
z konkretnymi propozycjami.”

ZBIERAJ FEEDBACK  
I BUDUJ ZAANGAŻOWANIE
Tworzenie społeczności sprzyja sprawnej współpracy oraz skutecznie 
spaja zespół z firmą. Dlatego tak istotne są narzędzia ułatwiające 
wymianę informacji. Dobra komunikacja to must have współczesnej 
organizacji. W dobie licznych komunikatorów szybkość i dostępność 
treści stały się podstawową formą dialogu – także firmowego. 
Platforma wspierająca angażującą kulturę organizacji Worksmile 
doskonale sprawdza się nie tylko jako kafeteria benefitów do wyboru, 
ale też portal społecznościowy wzmacniający bieżącą komunikację 
wewnętrzną i wspierający zaangażowanie poprzez ciekawe challenge 
czyli grywalizację. 

Skoro jednak wcześniej mowa była 
o tworzeniu ankiet i stałym badaniu 

satysfakcji pracowników, warto 
wspomnieć o rozwiąza-
niu oferowanym przez 
Webankietę – narzędzie 
do pozyskiwania opinii od 
swoich klientów, pracowników 

i partnerów. Pomaga pracować 
nad zadowoleniem i rozwojem 

pracowników, badając ich poziom 
zaangażowania, ewaluując poziom 
umiejętności i badając zdanie 

dotyczące rozmaitych sytuacji w organizacji. 
Ułatwia tworzenie ankiet, zbieranie wyników, 

wyciąganie wniosków i raportowanie. 
W organizacji zdarzają się również ciężkie 
do zdiagnozowania problemy lub dys-
funkcje na poziomie zaprojektowanych 
procesów, o których istnieniu często 
zarządy i HR nie mają pojęcia. Warto 

wówczas wspomóc się aplikacją Sherlock 
Waste, która pomoże „zmienić pracowniczą 

frustrację w innowację”. Dzięki intuicyjnemu 
narzędziu można łatwo zidentyfikować problemy 

i zaangażować w ich rozwiązanie zespół. To sprawia, 
że poczucie wpływu na organizację i satysfakcja z pracy 

pracowników się zwiększa, procesy zostają wewnętrzny-
mi siłami usprawnione, produktywność wzrośnie, a kosz-

ty – w związku z ograniczeniem marnotrawstwa – ulegną 
obniżeniu. Efekt? Zdrowy, dobrze prosperujący biznes.

STWÓRZ IDEALNY TEAM
Duch drużyny sprawdza się nie tylko na boisku, ale też w firmie. 
Dlatego coraz więcej narzędzi usprawniających pracę i angażujących 
pracowników stawia na zasady zapożyczone właśnie ze środowiska 
gamingowego. Grywalizacja – bo niej mowa – to zestaw mechani-
zmów, które w sposób automatyczny wpływają na funkcjonowanie, 
podnosząc produktywność. Narzędziem pomagającym stworzyć 
zaangażowany i zmotywowany team jest np. platforma Carrotspot. 
Pozwala między innymi zmotywować, zautomatyzować procesy HR, 
a także badać nastroje i opinie pracowników, aby jeszcze lepiej dopa-
sować się do ich potrzeb. Zwiększona wydajność i prędkość rozwoju 
firmy to tylko część plusów tego narzędzia, docenienie pracowników, 
zasłużone nagrody i większa satysfakcja z pracy to „efekty uboczne” 
wdrożenia Carrotspot w organizacji. 
Nieco innym, ale nie mniej skutecznym narzędziem budowania zaan-
gażowanego zespołu jest platforma Mindo. Jej funkcjonalność opiera 

się o sprawdzone praktyki micro-learningu. Platforma 
umożliwia diagnozę wyjściowego poziomu 

zaangażowania i mierzenie jego zmiany w czasie 
w oparciu o kluczowe elementy składowe, a także 
oferuje szeroką bazę kompetencji opracowanych 
przez ekspertów. Mindo daje też pracownikom 
wymierną wartość w postaci rozwoju w wybranym 

przez nich obszarze. 
Na uwagę zasługuje również startup motywujący 

pracowników, Grow Uperion. Dzięki wykorzystaniu 
mechanik występujących w grach, takich jak system na-

gród, rankingi czy lejki motywacyjne, można podnieść za-
angażowanie, produktywność i integrację zespołów. Adaptacja 

mechanizmów psychologicznych znanych z gier uprzyjemnia 
wykonywanie codziennych zadań. W efekcie realizacja celów jest 

łatwiejsza, a rotacja pracowników mniejsza.
Jak widać narzędzi HR-techowych usprawniających pracę i rozwój 
organizacji stale przybywa. Niemniej z raportu jasno wynika, że 

w obszarze diagnozowania i monitorowania potrzeb pracowników, 
dominującym na razie działaniem jest przeprowadzanie 

badania pracowników 1-2 razy w roku. W obszarze szkoleń 
i rozwoju najczęstszą „strategią” okazuje się ad-hocowe 
reagowanie na potrzeby rozwojowe pracowników 
i organizacji. Plany z horyzontem rocznym realizuje 

niestety mniej, niż co trzecia firma. Z kolei w obszarze 
planowania celów dla pracowników najczęściej 

przyjmowanym okresem czasowym jest właśnie 
perspektywa roczna lub kwartalna. Warto mieć 

te badania na uwadze, bo firmy, w których pracują 
zaangażowani pracownicy, osiągają zarówno przyrost 

sprzedaży, jak i produktywności. 
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SILNIEJSZA POZYCJA  
NARZĘDZI HR-TECH 
Raport uwzględnił odpowiedzi przedstawicieli 
branży odnośnie do obszarów, w których korzy-
stają już z oprogramowania wspierającego pracę 
HR oraz pracowników, a w jakich dopiero planują 
to zrobić. Okazało się – bez zaskoczenia – że 
obszarem, w którym zdecydowanie najczęściej 
można spotkać się ze wspomaganiem pracy 
zespołu HR oprogramowaniem są kadry i płace. 
Tematy bezpośrednio związane z pandemią, takie jak 
zapewnienie wsparcia dla pracowników pracujących 
zdalnie lub hybrydowo, obsługa urlopów czy ko-
munikacja wewnętrzna są zajmujące dla około 1/3 
badanych zespołów HR. 
Marcin Sieńczyk, Chief Technology Innovation 
Officer, Randstad Poland and Eastern 
Europe komentuje to następująco: „Obszar 
kadr i płac to pole do eksperymentów 
z nowoczesnymi technologiami w HR, 
bo to właśnie tam znaleźć można najwię-
cej powtarzalnych zadań, które można 
usprawnić za pomocą automatyzacji. 
Zaskakujący jest jednak fakt, że jedynie 
1 na 10 firm korzysta z oprogramowania do 
analityki danych w HR. Mimo przyspieszenia 
cyfryzacji w okresie pandemii Covid-19, widać 
wyraźnie, że branża human resources odstaje 
wyraźnie od liderów w tym obszarze – bankowości 
czy e-commerce, które już dziś są beneficjentami 
wcześniejszych inwestycji.”

ŁATWIEJSZE ZARZĄDZANIE 
KAPITAŁEM LUDZKIM
Polski ekosystem startupowy w obszarze 
rozwiązań HR-Tech ma się jak najlepiej, 
a wyspecjalizowanych narzędzi HRM cały 
czas przybywa. Na uwagę zasługują 
chociażby hrappka.pl czy emplo. 

Pandemia – odmieniona w ostatnim czasie przez wszystkie przypadki 
– wymusiła szereg zmian w organizacjach. Orientacja na pracownika, 
elastyczne zarządzanie oraz digitalizacja procesów wewnętrznych stały się 
koniecznością, a nie wyborem.

Cyfrowe wsparcie HR:  

 procesy
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HRappka to kompleksowy ekosystem dla kadr, umożliwiający pełną 
automatyzację procesów HR w firmie. Obsługuje wszystkie aspekty 
związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi – od rekrutacji przez 
ewidencję czasu pracy po kadry i płace. System umożliwia między 
innymi tworzenie grafików, rejestrację czasu pracy, automatyczne 
planowanie pracy oraz urlopów. Ułatwia także obsług kadrowo-pła-
cową, jak zarządzanie pracownikami, sprawne generowanie umów 
i dokumentów oraz rozliczanie pracowników. 
Z kolei emplo to platforma dla firm, która pomoże zautomatyzować 
procesy biznesowe i komunikacyjne. Stworzona jest z modułów, które 
można indywidualnie dopasować do firmy, aby działanie było jak 
najefektywniejsze. Elementy podzielone są na 3 obszary: komu-
nikację, zarządzania efektywnością oraz digitalizację procesów. 
Moduły z różnych obszarów można dowolnie łączyć dla optymalnych 
ustawień. Ciekawą funkcjonalnością platformy jest też prosta w obsłu-
dze i intuicyjna aplikacja dla pracowników, która umożliwia dostęp do 

systemu z każdego miejsca i w dowolnej chwili.

PROSTSZE I BARDZIEJ 
PRZEJRZYSTE PŁATNOŚCI

Spojrzenie na plany pracodawców w zakresie 
wdrożenia lub zmiany aplikacji wspierających 

pracę HR i pracowników pokazuje spore 
rozdrobnienie w zakresie obszarów HR 

określonych jako wymagające cyfrowego 
wsparcia. Narzędzia kadrowo-płacowe 
zajmują według respondentów dopiero 
4 pozycję na liście planowanych zmian 
i wdrożenie ich deklaruje jedynie 17% 
pytanych firm. Niemniej cieszy fakt, że na 

rynku HR-Tech mamy sporo udogodnień 
w kwestii automatyzacji procesów 

płacowych. 
Wśród innowacyjnych startupów wspie-
rających procesy payrollowe warto 

wymienić chociażby Symmetrical czy 
Flexee, czyli automatyzowane usługi 
płacowe z możliwością wbudowania 

w każdą platformę. Oba systemy 
ułatwiają prowadzenie listy 

płac, dostęp do danych płacowych, 
wydatków oraz benefitów, auto-

matyzację składek oraz integrację 
księgowości. Digitalizacja usług 

kadrowo-płacowych pomoże 
zoptymalizować wydatki na za-
rządzanie płacami oraz pozwoli 
też pracownikom HR zająć się 
innymi, bardziej kreatywnymi 
działaniami. 
Jeśli natomiast firma opiera 
swoje działania na usługach 

świadczonych przez freelancerów 
– warto przyjrzeć się platformie 

Useme, która jest łącznikiem 
pomiędzy zleceniodawcami a zlece-

niobiorcami bez statusu przedsiębiorcy 
i bierze na siebie fakturowanie oraz 

obsługę umów. To bardzo wygodne narzędzie 
zarówno dla kontraktorów B2B, jak i dla organizacji 

korzystających z ich pracy.

WYDAJNIEJSZE ZARZĄDZANIE CZASEM PRACY
Tworzenie grafików, zarządzanie zmianami, rejestracja czasu pracy 
czy organizacja urlopów pracowników to kolejna część z procesów 
kadrowych, do których powstały wyspecjalizowane narzędzia uła-

twiające i skracające pracę HR-owcom. Kadromierz to nowoczesny 
program do zarządzania czasem pracy online. Zapewnia innowacyjne 
podejście do planowania, rejestracji i ewidencji godzin pracy w firmie. 
Grafik zmian dostępny jest w chmurze z dowolnego urządzenia 
z Internetem, dzięki czemu planowanie pracy może być aż o 80% 
szybsze. Ewidencja czasu pracy jest zintegrowanego z grafikiem 
i dostępna z każdego urządzenia. System szybko generuje listy płac 
i archiwizuje je w chmurze, a dla pracowników udostępnia prostą 
aplikację z grafikiem. 
Z kolei do wygodnego i efektywnego zarządzania urlopami oraz 
czasem pracy doskonale sprawdzi się Calamari. Narzędzie pomaga 
w obsłudze nieobecności, delegacji i pracy zdalnej, co docenią 
szczególnie pracodawcy, których pracownicy rozsiani są nieraz po 
całym kraju… lub pracują zdalnie nawet zza granicy. W dobie pracy 
hybrydowej jest to coraz częstsza praktyka i wszystko wskazuje na to, 
że tak już zostanie.
Nowa rzeczywistość wiąże się z oczywistymi problemami i wyzwa-
niami, ale stwarza też szanse. Kryzys wywołany przez pandemię 
COVID-19 po prostu katalizował niektóre zmiany w sposobie pracy, 
które nie mogły dłużej czekać. Nasycenie technologiami wspierający-
mi pracę zespołów HR w obszarach kadrowo-płacowych jest całkiem 
satysfakcjonujące – korzysta z nich już 80% firm. Optymizmem nawa 
fakt, że w perspektywie najbliższych 12 miesięcy firmy mają w pla-
nach sięgnięcie po narzędzia pomagające organizować szkolenia 
i rozwój pracowników, ocenę efektów pracy czy usprawniające proce-
sy kadrowe i płacowe. Czy tak się stanie? Czas pokaże. 
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ROZWÓJ SZCZEGÓLNIE WAŻNY 
W raporcie „Silniejsza pozycja HR i potencjał dla technologii” Pracuj.pl 
i Pracuj Ventures jeden z rozdziałów poświęcony jest właśnie rozwojo-
wi, a właściwie learning & development. Choć obszar ten zawsze był 
ważny, to teraz w nowej zdalnej i często rozproszonej rzeczywistości 
musi być dodatkowo niezwykle dynamiczny i zwinny. Plany roczne 
czy kwartalne i przypisywanie wszystkich pracowników, bez względu 
na ich indywidualne kompetencje, w jeden plan szkoleniowy to relikt 
przeszłości. 
Jak wynika z cytowanego raportu obecnie 56% firm wskazało, że 
najczęstszym sposobem działania jest reagowanie ad hoc na bieżące 
potrzeby pracowników w zakresie rozwoju. 28% z pytanych firm pro-
wadzi działania w zakresie rozwoju pracowników w oparciu o roczne 
bądź półroczne plany, a tylko 16% przeprowadziło w tym zakresie 
diagnozę kompetencji. 
Jowita Michalska, CEO Digital University, nie kryje zdziwienia: 
„Zaciekawiły mnie powyższe dane, gdyż wynika z nich, że 56% firm 

„Stawiamy na rozwój, zapewniamy szkolenia i narzędzia do nauki”  
to dość istotne argumenty, którymi pracodawcy starają się skusić  
ambitnych kandydatów już na poziomie ofert pracy. Jednak rozwój coraz głębiej 
wpisany jest w organizacje i zatrudnionych w nich ludzi. Pracodawcy dostrzegają 
realne korzyści płynące z inwestycji w rozwój jak choćby szybsza adaptacja do rynkowych 
zawirowań i nowych potrzeb klientów. Czy jednak korzystają z cyfrowych platform 
oraz narzędzi wspierających corporate learning? Okazuje się, że coraz chętniej.

Cyfrowe wsparcie HR:  

 rozwój
dopasowuje programy rozwojowe do bieżących potrzeb swoich 
pracowników. Przynajmniej tak deklaruje. Pozostawia to pewien nie-
dosyt, ale generalnie napawa optymizmem, bo oznacza, że większość 
firm dostrzega konieczność personalizacji rozwoju. Niestety, już tylko 
co piaty pracodawca stawia na reskilling czy upskilling – czyli dba 
o nabywanie nowych lub pogłębionych umiejętności przez swój 
zespół tak, by lepiej przygotować się na nowe wyzwania. Żyjemy 
w czasach, gdy wiedza i umiejętności muszą wykraczać poza „tu 
i teraz”, a mocniej skupiać się na antycypowaniu potrzeb kompeten-
cyjnych jutra.”

SKUTECZNA OCENA EFEKTÓW PRACY
Ważną kwestią jest też ustalenie, kto w organizacji powinien być 
odpowiedzialny za inicjowanie i podejmowanie działań rozwojowych. 
Z raportu wynika, że nieco więcej firm kładzie w tej chwili nacisk na 
samodzielność pracowników niż na zwiększanie roli liderów i zapew-
nienie z ich strony wsparcia w rozwoju pracownikom (38% vs 31%). 
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Co trzecia firma prowadzi aktualnie działania, które 
rozszerzają ofertę w zakresie rozwijania kompetencji 
dla pracowników w formule online, a tylko co 
piąta firma podejmuje działania w zakresie 
upskillingu i reskillingu. Ale jedynie jedna 
czwarta organizacji wspiera obszar learning 
& development specjalistycznym oprogramo-
waniem. W szczególności są to duże biznesy, 
gdzie z aplikacji korzysta 60% firm. Jowita 
Michalska dodaje: „Obserwując biznes, 
widzę, jak bardzo managerom i pracow-
nikom potrzebne są kompetencje dot. 
nowych technologii oraz świadomość, 
w jakim zakresie digitalizacja może im 
ułatwić pracę”. 
W obszarze oceny efektów pracy dominu-
jącym działaniem w dalszym ciągu jest rozliczanie 
pracowników w oparciu o realizację celów długoter-
minowych. Takie działania prowadzi aż 53% badanych 
firm, podczas, gdy w oparciu o cele rozliczane meto-
dami zwinnymi typu OKR (Objectives and Key Results) 
pracuje na razie tylko 14% firm. Wymaga to jednak 
nowego modelu biznesowego, gdzie cała organizacja musi 
być zwinna. Kwestia efektywności pracy zdalnej i hybrydo-
wej pojawia się w 15% firm, które pracują z liderami nad 
zwiększeniem poziomu zaufania i autonomii wobec 
rozproszonych pracowników. Jedynie 17% badanych 
firm przeprowadza procesy oceny efektów pracow-
ników, korzystając z oprogramowania wspierające-
go. W dużych firmach dzieje się to znacznie częściej. 
Z narzędzi cyfrowych wspierających proces oceny 
pracowników korzysta co trzecia firma zatrudniająca 
powyżej 1000 pracowników. 

NARZĘDZIA EDU-TECH POMOCNE 
W CORPORATE LEARNING
Aplikacji i portali szkoleniowych nie brakuje, a pande-
mia bezpośrednio przyczyniła się do spopularyzowa-
nia podobnych narzędzi. Na szczególna uwagę zasłu-
guje Digital University. Jest to wiodąca organizacja 
edukacyjna w Polsce, oferująca doświadczenie 
edukacyjne na światowym poziomie oraz 
dogłębną wiedzę w dziedzinie cyfrowej 
transformacji i budowania zdigitalizowane-
go sposobu myślenia. 
Digital University wspiera rozwój umie-
jętności i kompetencji cyfrowych zgodnie 
z najnowszymi światowymi trendami techno-
logicznymi. Platformą szkoleniową kierującą 
swoje usługi głównie w obszarach HR jest HR 
Power Mentor. Oferowane przez nią szkolenia 
i kursy prowadzone są przez uznanych ekspertów 
i doświadczonych praktyków z branży HR. HCM 
Deck to z kolei digitalowa platforma 
rozwoju pracowników, która stawia 
na ludzi, elastyczność i innowa-
cyjność. 
Platforma Leanovatica to ko-
lejne narzędzie i nowoczesna 
platforma e-learningowa, 
które daje dostęp do wiedzy 
i doświadczenia najlepszych 
trenerów z Polski oraz zagra-
nicy. Szeroki wybór contentu 
pomaga zapewnić rozwój 
zarówno w biznesie, jak i w ży-

ciu prywatnym, tak aby stać się lepszym liderem, 
partnerem, rodzicem – lepszym człowiekiem. Z kolei 

dla sprzedawców i handlowców skierowana 
jest platforma SalesOn, która służy do 
zwiększania sprzedaży poprzez rozwój 
umiejętności i wiedzy asortymentowej. 

Natomiast Skillveo to platforma e-learnin-
gowa, która pozwoli przenieść wszelkie 
HR-owe procesy szkoleniowe i onboarding 

pracowników do środowiska online.
W obszarze learning & development najczę-

ściej wskazywaną w raporcie strategią stosowa-
ną obecnie jest bieżące reagowanie na potrzeby 

rozwojowe pracowników oraz organizacji. Z kolei 
w obszarze planowania celów dla pracowników 
najczęściej przyjmowanym okresem jest per-
spektywa roczna lub kwartalna, ale i to powoli 

zaczyna ulegać zmianom. Coraz więcej liderów 
zaczyna też dostrzegać potrzebę większej zwinności 
organizacji i równie zwinnego co precyzyjnie dopa-
sowanego do poszczególnych pracowników modelu 

rozwoju. 

Cyfrowe wsparcie HR:  

 rozwój
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Analiza predykcyjna dla HR (Predictive HR Analytics) to systemy, 
które w oparciu o wykorzystywane w human resources dane 
analityczne najkrócej mówiąc – przewidują przy-
szłość. W Polsce ten trend jest prawie zupełnie 
nieznany, a tymczasem na Zachodzie (szcze-
gólnie w USA i Wielkiej Brytanii) ma już na koncie 
wiele sukcesów. Koszty wdrożenia takich 
rozwiązań nie są wcale wysokie, za to 
barierą może być niewystarczająca ilość 
zbieranych przez daną organizację danych. 
Bez bardzo dużej liczby informacji system 
nie będzie miał odpowiedniej podstawy do 
działania, które polega na identyfikowaniu 
współzależności, korelacji i nieprawidłowości. Ta 
bariera okazałaby się zaporową dla przytłaczają-
cej większości firm w Polsce, gdzie zgodnie z wyni-
kami raportu „Silniejsza pozycja HR i potencjał dla 
technologii” zaledwie co 10 firma korzysta obec-
nie ze specjalistycznego oprogramowania w za-
kresie szeroko rozumianej analizy danych HR 
(People Analytics). Przy czym warto pamiętać, 
że obszar people analitycs to niejako „pierwszy 
poziom wtajemniczenia”, natomiast predictive 
analytics już bardziej zaawansowanym. 
Wykorzystanie dedykowanych algorytmów do anali-
zy informacji związanych z pracownikami i kandydatami 
daje firmie – managerom i działowi HR – możliwość 
podejmowania decyzji na podstawie nie przeczuć, 
własnych obserwacji, hipotez czy modnych w danym 
czasie teorii, ale na bazie statystyki i obiektywnych 
analiz. 
Pokazują one jasno, jakie rozwią-
zania są bardziej skuteczne, 
a jakie sprawdzają się gorzej. 
Im większa ilość danych 

Analiza predykcyjna z powodzeniem funkcjonuje m. in. w finansach, marketingu, 
zarządzaniu łańcuchem dostaw czy technologiach informacyjnych. Wnioski 
wysnuwane na podstawie przetwarzania ogromnej ilości danych z przeszłości 
i czasu rzeczywistego ułatwiają podejmowanie kluczowych decyzji i planowanie 
dalszych kroków managerom zarządzającym organizacjami. Od kilku lat 
specjaliści w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, neuronauki i data 
science łączą siły, by wesprzeć również branżę HR. W Polsce ten obszar de facto jest 
nieobecny, ponieważ firmy albo nie gromadzą odpowiednich danych, mają je rozrzucone, 
albo nie wiedzą, jak je wykorzystać. A szkoda – bo wdrożenie analizy predykcyjnej 
to milowy krok na drodze do data driven i evidence based HR.

Cyfrowe wsparcie HR:  
analiza predykcyjna

i zaawansowanie technologii predykcyjnej – tym większa 
wiarygodność wyników. To bardzo istotna zmiana w zakresie 

budowania w organizacji jeszcze bardziej zaawansowa-
nej formy zarządzania opartego na twardych danych.

TECHNOLOGIE W HR KOMPENDIUM HR 2022190

https://wyzwaniahr.pracuj.pl/publications/raport-silniejsza-pozycja-hr-i-potencjal-dla-technologii/
https://wyzwaniahr.pracuj.pl/publications/raport-silniejsza-pozycja-hr-i-potencjal-dla-technologii/


PRZYKŁADY TECHNOLOGII PREDYKCYJNYCH W HR:
• Firma pymetrics tworzy oprogramowanie wspierające 

wiele procesów HR, w tym m. in. ocenę kandydatów 
i przewidywanie zachowań pracowników. Soft opiera się 
m. in. na neuronauce i pomaga pracodawcom na etapie 
zarządzania zespołami i bezstronnego zatrudniania obiek-
tywnie najlepiej dopasowanych kandydatów. Obecnie 
pymetrics ma już na tyle dużą pulę klientów, że daje 
szansę na swoiste wymienianie się kandydatami – tzn. 
jeśli dana osoba nie została uznana za odpowiednią do 
jednej organizacji, to algorytm może zidentyfikować jej 
kompetencje jako świetnie dopasowane do potrzeb innej 
firmy i zaproponować jej udział w procesie rekrutacyjnym, 
którego wcześniej nie brała pod uwagę.

• Jednym z liderów sektora jest The Predictive Index. 
Ta wykorzystywana przez ponad 9000 klientów platforma 
oferuje firmom kilka narzędzi, których celem jest m.in. 
optymalizacja wydajności pracy, wzrost zaangażowania 
pracowników czy efektywniejsza rekrutacja. 

• Z kolei Perceptyx wspiera pracodawców w budowaniu 
dedykowanych ankiet dla ich pracowników, a następnie 
przetwarza uzyskane w ten sposób dane, by wycią-
gnąć z nich przewidywania i wnioski pomocne firmie 
w planowaniu dalszych kroków w zakresie przyciągania 
talentów, ograniczania retencji czy budowania większego 
zaangażowania. 

• Platforma Plum wykorzystuje dane psychometryczne 
i psychologię przemysłową, dając managerom podstawy 
do podejmowania bardziej obiektywnych decyzji doty-
czących rekrutacji i całego cyklu życia pracownika.

• Stworzony przez Predictive Hire soft wykorzystuje uczenie 
maszynowe i przetwarzanie języka naturalnego (NLP) 
do rekrutowania optymalnie dopasowanych pracowni-
ków. Dane zbierane są przede wszystkim przez chatboty. 
To pozwala organizacjom nie tylko szybciej i lepiej dobie-
rać nowych współpracowników, ale też zatrudniać ludzi 
w procesie całkowicie wolnym od wszelkich uprzedzeń 
i subiektywnych ocen.

DO CZEGO TO SIĘ PRZYDAJE?
Wysnute na podstawie analizy predykcyjnej wnioski firmy mogą wy-
korzystać w zakresie ograniczania ryzyka, eliminacji błędów ludzkich, 
zwiększenia wydajności i zaangażowania, a także maksymalizację 
retencji. Ale to tylko najprostsze przykłady, a możliwości oferowane 
przez tą technologię są nieporównanie większe. 

Predykcje z wykorzystaniem danych HR mogą przykładowo umożli-
wiać managerom planowanie ścieżek rozwoju kariery pracowników 
i teamów, w taki sposób, by wyprzedzić przyszłe luki i potrzeby 
kompetencyjne organizacji.
Kolejne pole do popisu dla algorytmów to obszar rekrutacji. 
Na podstawie informacji z baz kandydatów, wywiadów, testów 
personalnych, analizy zachowań oraz badań kompetencji i IQ 
systemy predykcyjne wysnuwają wnioski dotyczące np. przyszłej 
wydajności i zaangażowania potencjalnych pracowników na danym 
stanowisku. Ta sama technologia pozwala zawęzić pulę kandy-
datów do osób dobrze dopasowanych do kultury organizacyjnej 
konkretnej firmy – a to wszystko w sposób zupełnie obiektywny, bo 
kod ignoruje dane związane z wiekiem, rasą, płcią czy religią osób 
w procesie.

CZY TO JEST ABY NA PEWNO MORALNE?
Część środowiska podnosi wymiar etyczny analizy predykcyjnej w HR. 
Jest to związane przede wszystkim ze źródłem części przetwarzanych 
danych oraz faktem, że systemy mają dostęp do ogromnej ilości 
informacji personalnych – często są to dane wrażliwe. Algorytmy 
korzystają bowiem nie tylko z ankiet i dokumentów aplikacyjnych, ale 
też m.in. z informacji behawioralnych (zachowania przy komputerze 
lub w innym stanowisku pracy, interakcja ze współpracownikami) 
oraz nagrań z zakładowych kamer monitorujących pracę zespołu. 
Celem w takim przypadku jest często analiza i optymalizacja cyklu 
pracy i ruchów pracowników pod kątem bezpieczeństwa, ale również 
wydajności. 
Paweł Leks, Partner Zarządzający funduszu Pracuj Ventures, wyjaśnia, 
że tego typu rozterki rzadko są problematyczne poza Polską: „Może 
się tutaj pojawić aspekt moralno-etyczny związany z tym, czy wolno 
nam gromadzić i obrabiać tego rodzaju informacje, co na Zachodzie 
– szczególnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie te rozwiązania są do-
minujące i świętują triumfy – nie stanowi żadnego tabu ani problemu, 
ponieważ tam każdy pracownik wie od samego początku, że to, co 
robi w pracy, podlega pod kontrolę pracodawcy.”
Wielu dostawców narzędzi związanych z analizą predykcyjną w HR 
odpiera zarzuty o nieetyczności swoich usług. W duchu transparent-
ności udostępniają oni swój kod organizacjom dbającym o wysokie 
standardy w branży HR, które w ten sposób mają możliwość prześle-
dzić, jakie dane i w jaki sposób są gromadzone i przetwarzane oraz 
czy nie narusza to praw pracowników lub kandydatów biorących 
udział w procesach rekrutacyjnych. 
Tym samym wygląda na to, że nic nie zatrzyma pochodu algorytmów, 
które z czasem coraz mocniej będą wpływać na procesy decyzyjne 
związane z zatrudnianiem i zarządzaniem pracownikami. Z pewnością 
z czasem ten trend dotrze również nad Wisłę, a im szybciej tak się 
stanie, tym lepiej dla naszych rodzimych organizacji. 
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Nowe narzędzie daje pracownikom możliwość rozwoju zawodowego 
i znalezienia nowych wyzwań bez zmiany firmy, a samemu praco-
dawcy pozwala szybko realizować cele w systemie zadań i projektów 
zgodnie z kompetencjami już zatrudnionych w organizacji osób. 
Brzmi jak win-win, prawda?

REWOLUCJA W POSTRZEGANIU PRACOWNIKA
W tradycyjnym modelu HR pracownik jest poszukiwany i zatrudniany 
do odegrania w organizacji konkretnej roli. Jego kompetencje 
dobierane są pod kątem jasno zdefiniowanego stanowiska, które jest 
dookreślone poziomem w firmowej hierarchii i teamem, do którego 
należy. Jednoznaczna jest również sieć relacji (przełożony-podwładni), 
wynagrodzenie i przysługujące danej osobie benefity. Ale w naszych 
czasach ten model się wyczerpuje. 
Firmy muszą działać bardziej elastycznie, bo warunki i potrzeby bizne-
su zmieniają się z dnia na dzień. Zresztą preferencje drugiej strony są 
zbieżne – pracownicy oczekują od swoich pracodawców możliwości 
rozwijania swoich karier, ciągłego uczenia się i nowych wyzwań. 
Dzięki wewnętrznym platformom talent marketplace managerowie 
mają wolną rękę w szybkim tworzeniu zespołów projektowych, które 
gromadzą osoby z potrzebnymi w danym przypadku umiejętno-
ściami i doświadczeniem. Dba o to algorytm oparty między innymi 
na sztucznej inteligencji, który dobiera członków zespołów zgodnie 
z predefiniowanymi kompetencjami – poza tym na wewnętrzne wa-
katy pracownicy mogą aplikować samodzielnie. W ten sposób rośnie 
wewnętrzna mobilność zespołu, a zatrudnione już w firmie talenty 
można łatwo relokować wedle bieżących potrzeb biznesu. Przy okazji 
odchodzi się tutaj od hierarchicznego przyporządkowania pracowni-
ka do danego działu i przełożonego i przechodzi na system „network 
of teams”, gdzie pracownik nie ma zdefiniowanej na stałe roli, bo 
co projekt jest ona inna. To podejście szczególnie w rozproszonych 

Jeden z największych autorytetów w zakresie identyfikowania przyszłych trendów 
HR-tech – Josh Bersin – uważa je za najlepszy pomysł tej dekady. O co chodzi? 
O platformy talent marketplace, które są odpowiedzią na wielką zagwozdkę pracodawców, 
którzy rozumieją, że ich pracownicy w razie niezadowolenia z pracy w naturalny 
sposób zaczynają szukać nowej. Ale czemu nie zmienić ich podejścia i nie zachęcić ich 
do szukania nowych dróg rozwoju i kariery wewnątrz organizacji? 

Cyfrowe wsparcie HR:  
platformy talent 
marketplace
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zespołach, które są coraz bardziej popularne po pandemii sprawdza 
się lepiej i jest bardziej efektywne.
A pracownicy? Osoby wypalone, znudzone swoimi codziennymi 
obowiązkami mają wreszcie możliwość upragnionej odmiany. To też 
wielka szansa dla tych, którzy nie są zadowoleni z pełnionej w organi-
zacji roli i chcieliby spróbować swoich sił w innych zadaniach. Talent 
marketplace wychodzi też naprzeciw potrzebie dzielenia się pracą – np. 
w przypadku młodych rodziców, którzy chcą pracować w pomniejszo-
nym wymiarze czasu. To też idealnie odpowiada na potrzeby młodego 
pokolenia, które często oczekuje od pracodawców przedefiniowa-
nia work-life balance, by mieć czas na swoje pasje i życie osobiste. 
Kandydat nie chce pracować w piątki albo zależy mu na przerwie 
w pracy zimą, bo kocha narty? Nie ma problemu! Teraz firma nie 
musi wymagać od pracownika klasycznego pełnego etatu, bo 
dzięki wewnętrznym giełdom pracy może łatwo dzielić pracę 
między kilka osób w zależności od ich preferencji i możli-
wości w danym czasie. Dzięki elastycznemu podejściu, 
organizacja szybko dostaje realizację celów, a pracownicy 
są bardziej zadowoleni ze swojej codziennej pracy, lepiej 
oceniają możliwości rozwoju i rośnie ich zaangażowanie. 
Jest też oczywiście druga strona medalu. By to wszystko 
mogło się udać, trzeba zadbać o narzędzia wspomagające 
taki rodzaj pracy. Mówimy tutaj o sprawnej komunikacji, 
systemie dzielenia się pracą, nowo zdefiniowanych celach 
i warunkach wynagradzania oraz właśnie sprawnie działa-
jący talent marketplace, który potrafi dobierać zespoły pod 
względem kompetencji. Potrzebna jest też kultura organizacyjna, któ-
ra wzmacnia współpracę i uczy pracowników identyfikowania się z fir-
mą i wieloma teamami i projektami – zamiast tradycyjnego podziału 
na sztywne działy i zespoły. Z kolei managerowie muszą zrozumieć 
swoją nową rolę i pogodzić się z utratą tradycyjnych przywilejów. Nie 
mogą też utrudniać swoim pracownikom wypływania na szerokie 
wody w poszukiwaniu nowych wyzwań – nawet jeśli oznacza to 
utrudnienia w realizacji celów, za które są odpowiedzialni. 
Wszyscy aktorzy wewnętrznego rynku pracy muszą zrozumieć, że 
wartością jest zwinność całej organizacji i umożliwienie pracownikom 
ciągłego rozwoju. W szerszym kontekście tłumaczy to Maciej Noga, 
przedsiębiorca, inwestor HR-tech, współtwórca Grupy Pracuj: „Musimy 
zaakceptować fakt, że praca hybrydowa, rozproszona w sieciach 
zespołów to sposób, w jaki ludzie naturalnie pracują. Powinniśmy 
wybrać jak najbardziej efektywne narzędzia i sprawić, by wszyscy 
pracowali razem w bardziej produktywny i angażujący sposób. 
Firmy powinny skupić się na tym, by pracownika kształcić wewnątrz, 
stąd mamy platformy talent marketplace do rekrutacji wewnętrznej 
i zewnętrznej, ale również kompetencji freelancerów do tworzenia 
zespołów wewnątrz i planowania kariery. Nie chcemy stracić pracow-
nika, wypuścić go na zewnątrz, stąd myślimy o reskillingu, by znalazł 
sobie lepsze miejsce wewnątrz naszej organizacji”.

TECHNOLOGIA WYCHODZĄCA 
NAPRZECIW NOWYM POTRZEBOM 
Elastyczny i szybki podział zadań nie byłby możliwy bez dedykowanych 
narzędzi. Platformy talent marketplace nie pojawiły się w swoim finalnym 
kształcie z dnia na dzień i ten stopniowy rozwój w finalnym kierunku 
dobrze obrazuje historia Fuel50, czyli jednego z pionierów tego sektora. 
Początkowo to narzędzie dedykowane było tylko zarządzaniu rozwojem 
i ścieżkami kariery pracowników, jednak z czasem stopniowo zmieniło 
kurs na łączenie pracowników z zadaniami, projektami i mentorami.
Na szczycie listy należy też wymienić Gloat (początkowo zwany 
jako Workey) czyli narzędzie dedykowane do używania wewnątrz 
organizacji, które dzięki niemu mogą dopasowywać pracowników na 
podstawie ich kompetencji do puli zdefiniowanych zadań. W ten sam 
sposób można dobierać mentorów z tej samej firmy. 
Phenom również wykorzystuje algorytm oparty na sztucznej inteli-
gencji. Udostępniana firmom platforma koncentruje się na zarządza-
niu talentami na wszystkich etapach cyklu życia pracownika.

Z kolei platformy talent marketplace Avature i Eightfold oferują 
jeszcze bardziej rozwiniętą pulę funkcjonalności. System generuje 
automatyczne rekomendacje na bazie doświadczenia zawodowego, 
referencji, umiejętności (pobieranych m.in. z LinkedIn) i zainteresowań 
pracownika. Każdy członek zespołu może ustawić sobie alerty na 
interesujące go projekty. Platformy są zintegrowane z możliwościa-
mi micro-learningu, dzięki czemu można szybko uzupełnić wiedzę 
konieczną w danym zleceniu. Ciekawe opcje mają do dyspozycji 
również managerowie zlecający zadania – mogą oni m.in. przeglądać 
profile osób zainteresowanych dołączeniem do teamu projektowe-
go, proponować udział wybranym przez siebie współpracownikom 
i łatwo komunikować się z osobami związanymi z danym zleceniem.
Przykładem platformy samodzielnie rozwiniętej przez konkretną 
organizację jest Talent Marketplace w NASA. Narzędzie uruchomiono 
w 2019 r., a badania szybko potwierdziły, że pokazanie pracownikom 
nowych projektów i wyzwań motywuje ich do większego zaanga-
żowania i nabywania nowych kompetencji. Podobne rozwiązanie 
rozwinięto w Oracle, gdzie firma kieruje do osób zatrudnionych oferty 
nowych projektów, wyzwań i gig works, które wcześniej zlecane były 
na zewnątrz. Inne komercyjne platformy talent marketplace to m. in. 
Hitch, 365 Talents (popularna we Francji) czy Workday. 

CZY POLSKIE ORGANIZACJE 
PODĄŻĄ ZA TYM TRENDEM?
Platformy talent marketplace właściwie nie funkcjonują obecnie 
w polskich firmach, gdzie utrzymuje się mocno rozliczanie pracowni-
ków z godzin pracy. Wewnętrznym giełdom zadań sprzyja natomiast 
przejście na tryb zadaniowy oraz większa elastyczność nie tylko w za-
rządzaniu i podziale pracy, ale całościowym patrzeniu na pracownika. 
Jednak również na naszym krajowym rynku stopniowo idziemy 
w kierunku zwinnych metodyk pracy i bardziej elastycznego zarzą-
dzania ludźmi. Poza tym pracodawcom coraz mocniej doskwiera brak 
rąk do pracy – według raportu „Silniejsza pozycja HR i potencjał dla 
technologii” pozyskiwanie poszukiwanych przez firmę pracowników 
we właściwym czasie jest najważniejszym obszarem działań HR, co 
deklaruje 71% ankietowanych w badaniu. Tym samym organizacje 
będą zmuszone szukać nowych sposobów na bardziej efektywny 
podział pracy oraz podejmować nowe próby zatrzymania i reskillingu 
pracowników. A wtedy z pewnością prędzej czy później trafią na 
platformy typu talent marketplace. I pojawi się match. 
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Właścicielem marki Pracuj.pl jest

Wzmocnij markę pracodawcy  
i przyciągaj nowych pracowników

Posiadasz już Profil Pracodawcy  
i chcesz dotrzeć do nowych kandydatów?

Wybierz kampanię  
Brand Booster !



Zadbaj o  dobrostan  
psychiczny swoich  

pracowników
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