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� Coraz częściej słyszymy, że budowanie 

sukcesu firmy opiera się na właściwym 

doborze jej pracowników. I że ich kompe-

tencje są w tym procesie równie ważne, jak 

ich motywacja do pracy w danej firmie. 
– Powinniśmy mieć świadomość, że młody 
człowiek ubiegający się o pracę w naszej firmie 
nie ma dokładnej wiedzy, czym nasze przed-
siębiorstwo jest i w jakich warunkach działa. 
Dlatego rekrutując pracownika musimy być 
przygotowani na działanie, które ma mu po-
móc w jej uzyskaniu. Wytworzy w nim to po-
czucie, że znajduje się w dobrej firmie, ale też 
spowoduje, że będzie on czuł satysfakcję 
z miejsca swojego zatrudnienia i będzie sta-
rał się wykonywać swoje zadania na jak naj-
wyższym poziomie. To jedna strona owej dba-
łości o powodzenie pierwszego etapu naszych 
relacji z pracownikiem. 

Druga polega na tym, że w każdej firmie ma-
my różne stanowiska. A z nimi związane są róż-
ne interakcje. Czym innym są kompetencje han-
dlowca, który musi być otwarty i komunikatyw-
ny, mieć w sobie zdolność empatii, ale i wyso-

ką asertywność, a czym innym są kompetencje 
osoby zatrudnionej w dziale finansowym, gdzie 
ważne są inne umiejętności merytoryczne. 

� Ale to się wydaje oczywiste. Dlaczego 

teraz staje się takie ważne? Czyżby praco-

dawcy popełniali za dużo błędów  w tym 

zakresie i odczuli ich skutki finansowe? 

Rynkowe? 
– W pewnym stopniu tak. Liczba uchybień 

w tym zakresie jest w znacznym stopniu kon-
sekwencją tempa zmian na coraz bardziej kon-
kurencyjnym rynku. Próbujemy zrobić coś le-
piej, atrakcyjniej lub taniej. A kształtowanie 
pracownika jest bardzo skomplikowane, bo to 
przecież działanie na żywej i delikatnej mate-
rii. W tej kwestii podstawą jest znalezienie 
wspólnego języka między zatrudnionym a fir-
mą. Trzeba to robić zgodnie z kulturą organi-
zacyjną firmy, panującym w niej ładem orga-
nizacyjnym i etycznym. 

� Czy są jakiś dobre praktyki, które mogą 

być wskazówką dla pracodawcy prowa-

dzącego – bezpośrednio czy poprzez firmę 

zewnętrzną – rekrutację pracowników? 

Jak im się przyglądać i jak traktować, żeby 

uzyskać efekt korzystny dla obu stron? 

– Żeby pracownik od początku czuł się w fir-
mie jak osoba potrzebna i zauważona, musi 
wiedzieć o co tej firmie chodzi na rynku. Wte-
dy widzi potrzebę znalezienia w niej swojego 
miejsca. Ogromne znaczenie ma tu sposób 
wprowadzenia pracownika do przedsiębiorstwa 
– niezbędny jest duży udział kierownictwa ja-
ko nośnika i wyznacznika wzorców i standar-
dów. Istotna jest czytelność klimatu i tonu na-
dawanego w firmie przez jej właściciela i za-
rząd. To musi być stały element procesu roz-
woju firmy, utrwalony w istniejących, codzien-
nych praktykach jej funkcjonowania, kulturze 
organizacyjnej firmy, a nie tylko w stosowanych 
praktykach rekrutacyjnych. Ludzie od począt-
ku powinni wiedzieć, jaka ścieżka kariery mo-
że się przed nimi otworzyć i to powinno być dla 
nich znaczącym elementem motywacyjnym. 

� Czy taki system rekrutacji i rozwoju osobo-

wego pracownika można spisać? 

Przygotować w firmie jako narzędzie jej 

rozwoju? Bo mówimy o kwalifikacjach 

i osobowości przyjmowanych, ale ich prze-

cież  powinien oceniać ktoś, kto ma 

do tego odpowiednie kwalifikacje i działa 

zgodnie z przyjętymi w  firmie regułami? 

– Proces wzbogacania przedsiębiorstwa no-
wymi kadrami musi być bardzo uporządko-
wany. Zarówno jeśli chodzi o profile kompe-
tencyjne poszczególnych stanowisk, jak i o ce-
le, jakie firma chce osiągnąć. To jest baza. Bo 
w tych celach jest też określone, jak traktuje-
my pracownika. Na ile jest on dla nas cen-
nym majątkiem. Na ile kapitał intelektualny, ja-
ki on reprezentuje, będzie mógł u nas wyko-
rzystać i na ile on sam go pomnoży. 

Poszukując skutecznych wzorców można 
dostrzec pozytywne rozwiązania stosowane 
w dużych korporacjach i koncernach. Z lata-
mi działalności wypracowały one już własne 
kanony skutecznych i nowoczesnych procedur 
rekrutacyjnych. Są to z reguły skomplikowa-
ne systemy informowania i pomiaru kompe-
tencji kandydatów. Tworzą one system stan-
dardów i norm postępowania. Praktyczną stro-
ną realizacji procesu rekrutacyjnego wg. usta-
lonych i precyzyjnych standardów zajmują się 

sztaby pracowników, specjalistów, psycholo-
gów. W proces rekrutacji angażowane są agen-
cje doradztwa personalnego i headhunterskie. 
Takie przedsięwzięcie ma zwykle określone 
harmonogramy i wysokie budżety. 

� Odmienna jest zapewne sytuacja mniej-

szej firmy, która nie posiada jeszcze 

w pełni ukształtowanych zasad związa-

nych z procesem rekrutacji. 
– Tak. Niejednokrotnie w firmach brakuje pla-

nowania czy też ustalonych reguł postępowania. 
W wielu wypadkach kwalifikacja kandydatów 
do pracy realizowana jest pod presją czasu, a na-
wet jest prowadzona przez przypadkowo dele-
gowane do tego osoby. Pojawia się zatem ko-
nieczność poszukiwania odpowiedzi na kilka 
istotnych pytań: jak oceniamy stosowaną obec-
nie praktykę rekrutacyjną w naszej firmie? Co 
może usprawnić proces rekrutacyjny w naszej 
firmie? Które z doświadczeń i procedur rekru-
tacyjnych znaczących firm można przyjąć jako 
wzór, czy też standard do naśladowania? 

Liczba szkoleń, wsparcia coachingowego 
w naszych firmach rośnie, ale to ciągle liczba 
niewystarczająca. Oczywistym już jest, że pro-
ces szkoleniowy w konkretnej firmie, może 
zarówno dotyczyć umiejętności miękkich, jak 
i twardych, ale trzeba iść dalej. Trzeba ludzi 
w sposób uporządkowany uczyć kultury or-
ganizacyjnej firmy.  Z jednej strony jest to two-
rzenie modelu oceny pracownika: od tej ty-
godniowej do rocznej. Z drugiej strony jest to 
rozwijanie działu kadr o rozbudowanych funk-
cjach w dziedzinie HR (Human Resources) – 
czyli takiego, który tworzy i realizuje wzorce ro-
zumnego gospodarowania zasobami kadro-
wymi. Wzorce oparte na wartościach firmy. 

Trzeba pamiętać, że każda rekrutacja to 
wprowadzenie do zasobu firmy kogoś, kto ma 
uzupełnić i rozwinąć już istniejący organizm 
i wartości. Zatrudniając nowego pracownika 
pamiętajmy o cechach zespołu, do jakiego ma 
trafić i który powinien swoją osobą wzmoc-
nić. Warto w takiej sytuacji skorzystać z usług 
fachowców. Rozwiązania outsourcingowe są tu 
niejednokrotnie bardzo skuteczne. 

� Zła decyzja kadrowa ma wymiar ekono-

miczny? Jest kosztowna? 

– Oczywiście. Ale złe decyzje kadrowe są al-
bo wynikiem pośpiechu, albo złego przygoto-
wania, albo braku zasad czy standardów. Jeśli 
w firmie ograniczymy ryzyka w tych zakresach, 
będzie łatwiej i bezpieczniej. Oczywiście są 
sytuacje, gdy trzeba uzupełnić kadrę nagle. Ale 
i do tego możemy się przygotować, prowadząc 
proces rekrutacji w sposób ciągły – co jakiś 
czas analizując, kogo nam potrzeba. 

Rekrutacja to trudna sztuka

Trzeba pamiętać, że każda rekrutacja to wprowadzenie do zasobu 

firmy kogoś, kto ma uzupełnić i rozwinąć już istniejący organizm 

i wartości. Zatrudniając nowego pracownika pamiętajmy o cechach 

zespołu, do jakiego ma trafić i który powinien swoją osobą wzmocnić.
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