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Dobór pracowników powinien być poprzedzony 
planowaniem potrzeb kadrowych uwzględniających 
procedury, metody i techniki planowania oraz doku-
mentację planistyczną, na którą składają się różne ro-
dzaje planów i harmonogramy wprowadzania zmian 
w zatrudnieniu. Zmiany w wielkości i strukturze per-
sonelu w stosunku do istniejącego zatrudnienia mogą 
być spowodowane jednym czynnikiem, ale częściej 
większą ich liczbą, a  mianowicie1):

 wzrostem wydajności pracy,
 wprowadzaniem nowych produktów, bardziej pra-

cochłonnych,
 wprowadzaniem postępu techniczno-organizacyj-

nego zmieniającego charakter i rodzaj pracy dotych-
czas zatrudnionych pracowników,

 zmianą w zakresie czasu pracy,
 zmianą form zatrudnienia,
 zwiększonym nasileniem pracy w czasie i okresach 

różnych szczytów, np. pory dnia, urlopów, dni przed-
świątecznych i innych,

 lepszym wykorzystaniem czasu pracy i potencjału 
zawodowego pracowników.

Powyższe czynniki mają wpływ na strategię dobo-
ru pracowników, szczególnie wybór rynku pracy oraz 
lepsze wykorzystanie potencjału zawodowego zatrud-
nionych już pracowników.

Aby zatrudnić odpowiedniego pracownika, nie-
zbędne jest przeprowadzenie akcji rekrutacyjnej 
kandydatów, którzy „na wejściu” powinni spełniać 
formalne wymagania2). Rekrutacja polega na przy-
ciąganiu do organizacji takiej liczby kandydatów, aby 
można było spośród nich wybrać dobrego pracownika 
na wakujące stanowisko pracy. Strategia rekrutacji 
zależy od atrakcyjności organizacji i/lub atrakcyjności 
pracy na danym stanowisku, mając na uwadze rodzaj 
i uciążliwość pracy oraz pakiet motywacyjny. Wyróż-
nić można strategię:  aktywną,  pasywną (bierną)
i  mieszaną3). Strategia aktywna wymaga od organi-
zacji uruchomienia działań na zewnętrznym lub we-
wnętrznym rynku pracy przez kierowanie w różnej 
formie ofert pracy do potencjalnych kandydatów.

Strategia pasywna oparta jest na wykorzystywa-
niu przez organizację różnych dostępnych form i źró-
deł informacji o kandydatach. Najczęściej są to własne 
bazy danych – komputerowe lub gromadzone listy 
motywacyjne i podania o pracę przesyłane w różnym 
czasie przez kandydatów, w tym absolwentów. Wadą 
tej strategii jest to, że każda osoba przedstawia swo-
je kwalifikacje i zdolności według własnego pomysłu, 
co utrudnia porównywanie kandydatów i wybór ich 
do dalszej selekcji. Zaletą strategii pasywnej są niskie 
koszty rekrutacji, a także możliwość gromadzenia po-
tencjalnych ofert pracy byłych pracowników, którzy
z przyczyn ekonomicznych zostali zwolnieni.

Najczęściej ma zastosowanie strategia miesza-
na polegająca na tym, że najpierw wykorzystywane 
są własne źródła informacji o potencjalnych kandy-
datach i gdy nie znajdzie się odpowiedniej osoby, to
w następnym etapie uruchamiana jest procedura do-
tycząca strategii aktywnej.

Rodzaje rynku pracy

zęsto nieudolnie realizuje się rekrutację
z zewnętrznego rynku pracy bez dokładnego 
rozpoznania i podjęcia inicjatywy dotyczącej 

wykorzystania wewnętrznych możliwości4) organiza-
cji. Organizacje mogą korzystać, w doborze pracow-
ników, z dwóch rodzajów rynków pracy, a mianowicie 
rynku wewnętrznego i zewnętrznego, dla których 
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Summary
The paper provides evidence on abnormal returns perform-
ance in acquisitions on the Warsaw Stock Exchange. The 
research sample has included firms quoted on the Warsaw 
Stock Exchange and selected according to the open market 
share repurchase announcement. The research study has 
focused on announcement period returns. The evidence 
leads to the conclusion that positive reaction of investors 
to acquisition announcement on the Polish market is simi-
lar to the reaction of investors on developed markets, and 
it indicates a positive abnormal return for shareholders of 
acquired firms. Moreover, abnormal returns for sectors 
are slightly different.
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procedury doboru mogą różnić się, lecz ich wymogiem 
jest spójność. Wybór źródeł rekrutacji zależy w dużej 
mierze od lansowanego modelu zarządzania perso-
nelem5). Preferowanie rynku zewnętrznego przy nie-
odpowiednim wykorzystaniu potencjału kadrowego 
zatrudnionych pracowników może mieć niekorzyst-
ne skutki na motywację do pracy. Pracownicy mogą 
czuć się niedoceniani, a nawet dyskryminowani, po-
nieważ większe szanse zatrudnienia daje się osobom 
nieznanym, w które nierzadko trzeba inwestować 
więcej niż w pracowników własnych. Napływ nowych 
pracowników wywołuje pewne zmiany w środowisku 
pracy, nie zawsze korzystne. Im lepsze warunki pracy 
i wynagradzania oferuje się nowo zatrudnionym z ze-
wnątrz, tym większe prawdopodobieństwo powstania 
zakłóceń w środowisku pracy – głównie w stosunkach 
międzyludzkich. Dotychczasowi pracownicy mogą izo-
lować nowo zatrudnionego w kontaktach niezbędnych
w pracy.

Korzystanie z zewnętrznego czy wewnętrznego 
rynku pracy zdeterminowane jest:

 potrzebami dotyczącymi różnego czasu zatrudnie-
nia,

 polityką personalną.
Obie grupy czynników mogą być zmienne w czasie. 

Organizacje, zwłaszcza przedsiębiorstwa w okresie 
roku, kwartałów, a nawet miesięcy mają zmienne za-
potrzebowanie na pracowników, które zależy od: 

 dynamiki zmian w działalności organizacji,
 zmianach w jakości kadry pracowniczej,
 wielkości zwolnień pracowników z przyczyn praco-

dawcy i pracownika.
Nadrzędny jest pierwszy czynnik, ponieważ otwie-

ra możliwości zmian w dotychczasowych obsadach 
stanowisk pracy oraz potrzeby zmian w strukturze 
zawodowo-kwalifikacyjnej, a także możliwości zatrud-
nienia osób z zewnętrznego rynku pracy. Tak więc to, 
z jakiego rynku pracy będzie organizacja korzystać,
w dużej mierze uzależnione jest od formy i czasu za-
trudnienia osób. Krótkookresowe zmienne zapotrze-
bowanie na pracowników wynika z:

 sezonowości produkcji i sprzedaży, różnych okresów 
szczytów (wakacje, okresy przedświąteczne),

 potrzeb zastępstwa w czasie krótkotrwałych chorób 
pracowników, dużej zmienności pracy i niezbędnej,
w tym międzystanowiskowej rotacji pracowników, nie-
zbyt wysokim obciążeniem pracowników,

 potrzebą zmian na stanowiskach pracy, takich jak 
łączenie, dzielenie, likwidacja i zmiana zakresu czyn-
ności.

W przypadku czynników wymienionych w pierw-
szym podpunkcie większe znaczenie ma zewnętrzny 
rynek pracy, z którego pozyskuje się osoby do tymczaso-
wego zatrudnienia pracowników, najczęściej w formie 
leasingu pracowniczego. Potrzeby zmian w zatrudnie-

Dobór wewnętrzny i zewnętrzny
w motywowaniu pracowników
Zofia Sekuła

niu wynikające z przyczyn wymienionych jako drugie 
mogą być zrealizowane w ramach istniejącego zatrud-
nienia poprzez awanse, przesunięcia, zwiększenie za-
kresu czynności, częściowo pracę w godzinach nadlicz-
bowych i inne. Często w badaniach (w tym autorki) 
pracownicy są skłonni pracować dłużej w zamian za do-
datkowe wynagrodzenie. Powodem są niewystarczające
wynagrodzenia.

Rynek wewnętrzny

miana jakości kadry implikuje potrzebę lep-
szego i innego wykorzystania poszerzonego 
potencjału zawodowego poprzez przemiesz-

czenie między stanowiskami pracowników, awanso-
wanie, co w praktyce może kolidować z możliwościami 
organizacji.

Rynek wewnętrzny zawsze istnieje, ale możliwości 
korzystania z tego rynku zależą od zmian w jakości 
kadry oraz liczby i rodzaju stanowisk pracy niezbęd-
nych do obsadzenia z powodu zmian w działalności or-
ganizacji i zwolnień pracowników. Rynek wewnętrzny 
może być dość szeroki w firmach międzynarodowych 
i mających szeroką strukturę filialną w różnych miej-
scowościach. Przykładem takich firm jest PZU, ZUS, 
Coca-Cola, Fiat, większość banków, Poczta Polska itp.

Korzystanie z wewnętrznego rynku pracy jest 
mniej kosztowne i bardziej pewne, ale nie może być 
realizowane przypadkowo i w sposób nieprzemyślany. 
Niezbędne jest świadome tworzenie i organizacja ryn-
ku wewnętrznego poprzez powiązanie i wykorzysty-
wanie szkoleń i rozwoju zawodowego do tworzenia in-
dywidualnych ścieżek karier czy rejestrów sukcesorów 
do stanowisk. Na podstawie struktury organizacyjnej 
ustala się dla każdego zatrudnionego na danym sta-
rym stanowisku następcę i warunki, jakie powinien on 
spełnić. Wymaga to rejestrowania postępu w rozwoju 
zawodowym. Wypadają z grona sukcesorów ci kandy-
daci, których postęp w rozwoju i ocenie efektów pracy 
jest niezadowalający. 

W miejsce sterowanych potrzeb w zakresie awan-
sów można stosować otwarty rynek wewnętrzny, bar-
dziej akceptowany przez pracowników. Charakteryzu-
je się on tym, że informacje o potrzebie zatrudnienia 
są ogólnodostępne dla wszystkich zatrudnionych,
a nie tylko wybranych kandydatów6). Źródłem infor-
macji są najczęściej: internet, ogłoszenia, czasopisma, 
zakładowe ulotki. Każda osoba, która według własnej 
oceny uważa, że spełnia wymagania, może zgłaszać 
swoją kandydaturę. Procedury doboru wewnętrznego 
w większości są mniej skomplikowane, pracochłonne 
i kosztowne ze względu na znajomość umiejętności
i cech osobowościowych kandydata. 

W przypadku większego popytu od podaży pracow-
ników na poziomie organizacji wskazana jest analiza ,
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nowo zatrudnionego (dotyczy głównie stanowisk kie-
rowniczych) i efekt domina.

Rynek zewnętrzny

owyższe wady, zwolnienia pracowników,
a ponadto rozwój działalności organizacji 
sprawiają, że niezbędne jest w określonym 

stopniu i zakresie korzystanie z zewnętrznego rynku 
pracy. W zależności od poszukiwanego kandydata może 
mieć miejsce rekrutacja szeroka lub segmentowa9). Re-
krutacja szeroka dotyczy kandydatów na typowe sta-
nowiska robotnicze i szeregowe nierobotnicze, których 
łatwo pozyskać z lokalnego rynku pracy. Rekrutacja 
segmentowa ma miejsce w odniesieniu do zawodów 
szczególnych, których oferty pracy można rzadko spot-
kać w urzędach pracy, a częściej w specjalistycznych 
agencjach zatrudnienia oraz informatorach i mediach 
wykorzystywanych przez dane grupy zawodowe. Pro-
blematyczne i dyskusyjne jest poszukiwanie kandyda-
tów przez firmy head hunting10), spośród specjalistów
i menedżerów pracujących w innych firmach, w zamian 
za bardziej korzystne wynagrodzenie i świadczenia. Ne-
gatywną stroną są również wysokie koszty doboru kan-
dydatów i prawdopodobieństwo następnego transferu 
w późniejszym okresie do innej firmy. Tak więc można 
czasowo zyskać bardzo dobrego pracownika, a później 
go stracić. Profity czerpie agencja zatrudnienia. 

Po podjęciu decyzji o rekrutacji zewnętrznej nie-
zbędne jest rozpatrzenie form przyciągania kandyda-
tów, które w części uzależnione są od dostępności kan-
dydatów na segmentowym czy ogólnym rynku pracy. 
Najczęściej wykorzystywane są: internet, prasa lokal-
na o zasięgu ogólnokrajowym, radio, telewizja lokalna 
i krajowa, informacje przekazywane do urzędów pracy 
i prywatnych agencji zatrudnienia, specjalistycznych 
agencji zatrudnienia działających przy uczelniach, 
szkołach, instytucjach zawodowych (kuratoria, izby 
lekarskie, zrzeszenia pracodawców). Szczególną formą 
w różnym stopniu wykorzystywaną jest docieranie do 
kandydatów przy pomocy pracowników i członków ro-
dziny. Zatrudnianie pracowników na podstawie takiej 
formy rekrutacji prowadzi do uprzedzeń i podejrzeń, 
zwłaszcza gdy tacy zatrudnieni są lepiej traktowani 
niż pozostali pracownicy. Nie tylko w firmach prywat-
nych nepotyzm ma coraz większy zasięg. Wyczuwa 
się dyskryminację w obciążeniu pracą pracowników 
poleconych w stosunku do pozostałych. Ci ostatni za 
większy zakres pracy i obciążenie otrzymują niższe 
wynagrodzenie. Pojedyncze przypadki preferencyjne-
go zatrudniania w średnich czy dużych firmach nie są 
zauważalne i nie zniechęcają pracowników do pracy. 
Jeśli natomiast rozmiar takiego zatrudnienia obejmu-
je znaczny odsetek osób, to z pewnością obowiązująca 
strategia i procedury doboru będą negatywnie ocenia-
ne, wejście protegowanych pracowników wywołuje 
bowiem negatywne zmiany w stosunkach pracy oraz 
obniżenie motywacji do pracy.

Duże znaczenie w skuteczności rekrutacji i mini-
malizacji kosztów ma określenie wystarczająco do-
kładnie niezbędnych cech kandydata w profilu wy-
magań i czytelny ich opis. Pozwala to potencjalnym 
kandydatom na ocenę, czy są właściwymi osobami,
a potem na autoselekcję. Słabą stroną wielu ogłoszeń 
o pracę są niepełne lub wygórowane, w części zbędne 
wymagania i/lub nieściśle opisane wymagania. Praw-
da i umiar w ofercie przynosi mniej rozczarowań kan-
dydatom11). To sprawia, że wiele osób poszukujących 
pracy zastanawia się, czy powinno składać swoją ofer-
tę pracy. Również wadliwie sformułowane oferty pra-

potencjału zatrudnionych pracowników w celu lepsze-
go ich wykorzystania poprzez przesuwanie pracowni-
ków na inne podobne stanowiska, poszerzenie pracy, 
zwiększenie samodzielności decyzyjnej i kompetencji, 
a także awansowanie pracowników szeregowych na 
kierownicze. Analiza powinna dostarczyć także infor-
macji o skutkach wykorzystania własnych pracowni-
ków do obsady wakujących stanowisk. W niektórych 
przypadkach (głównie awansowania pracowników) 
mogą wystąpić lawinowe zmiany w przemieszczaniu 
pracowników. W rezultacie tych zmian może okazać się 
potrzebne rekrutowanie pracowników z zewnętrznego 
rynku pracy. Jeśli jednocześnie korzysta się z dwóch 
źródeł pozyskiwania kandydatów zewnętrznych i we-
wnętrznych, to wymagania i warunki zatrudnienia 
stawiane własnym pracownikom nie mogą być gorsze 
niż osób spoza organizacji. Ponadto, gdy zatrudnienie 
kandydatów z obydwu źródeł wymaga nakładów na 
szkolenia i przygotowanie zawodowe, to wskazane jest 
preferowanie własnych pracowników przy spełnianiu 
przez nich na podobnym poziomie innych wymagań. 

Dobór pracowników w przypadku nadmiaru za-
trudnienia wymaga analizy potencjału zawodowego 
tych pracowników, których jest za dużo w stosunku 
do potrzeb. Pracownicy ci mogą mieć szersze umiejęt-
ności i kompetencje ponad te, które były wykorzysty-
wane na dotychczasowym stanowisku pracy. Po prze-
szkoleniu tych pracowników lub tylko adaptacji pod 
opieką mentora, można mieć gotowego kandydata do 
pracy na wakujące stanowisko pracy. Nie powinno się 
oddzielać działań dotyczących zwolnień pracowników 
od przyjęć nowych osób, bo może się okazać to mało 
opłacalne ze względów finansowych i społecznych. 
Organizacja ponosi koszty zwolnień pracowników,
a następnie rekrutacji i selekcji z zewnętrznego rynku 
pracowników, a także skutków zatrudnienia niewła-
ściwego kandydata.

Za wykorzystywaniem w możliwie szerokim zakre-
sie wewnętrznych źródeł rekrutacji przemawia wiele 
argumentów, które w całości pozwalają postrzegać 
przez pracowników strategię i procedury doboru jako 
narzędzie motywowania. Do zalet (argumentów) we-
wnętrznego doboru zaliczyć należy:

 dużą liczbę informacji o kandydacie minimalizującą 
ryzyko popełnienia błędu przy wyborze kandydata7),

 niskie koszty doboru kandydatów na wszystkich 
etapach,

 krótki okres doboru, zwłaszcza na etapie rekrutacji 
i wprowadzania do pracy z powodu dobrej znajomości 
organizacji przez kandydata8),

 lepsze wykorzystanie czasu pracy i potencjału za-
wodowego pracowników,

 pobudzanie do rozwoju zawodowego i aktywności
w pracy przeciwdziałające stagnacji zawodowej,

 docenianie własnej kadry,
 możliwości różnych form awansu dla pracowników 

stanowiące ważny czynnik motywowania,
 wzrost wynagrodzeń w następstwie zmiany pracy 

przez pracownika.
Oprócz zalet są także wady, które mogą uzasadniać 

potrzebę korzystania z zewnętrznego rynku pracy. 
Do głównych należy ograniczona liczba kandydatów, 
dyskryminowanie pewnych osób, selektywna rekru-
tacja w przypadku doboru przez awanse, możliwość 
powstawania układów nieformalnych, niezadowolenie 
wśród pracowników, którzy odpadli w wyniku selekcji, 
hermetyczność zatrudnienia w przypadku domina-
cji wewnętrznego źródła rekrutacji oraz skostnienie, 
rutynowość i niewystarczająca kreatywność w wyko-
nywaniu pracy. Także ryzyko napięć i niski autorytet 
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cy utrudnia urzędom pracy pośrednictwo zatrudnie-
nia. Skuteczność wyboru właściwego kandydata dla 
pracodawcy we wstępnych etapach selekcji jest bardzo 
mała. Sytuacja mogłaby się poprawić, ale osoby przy-
gotowujące ogłoszenia o pracy musiałyby wykonywać 
to profesjonalnie – mając o tym niezbędną wiedzę,
a także dobrze opracowane karty opisu stanowiska 
pracy. W wielu organizacjach brak jest opisu stano-
wisk pracy i dlatego profil wymagań kandydata przy-
gotowywany jest na gorąco i doraźnie, jeśli zachodzi 
potrzeba zatrudnienia pracownika z zewnątrz.

Rekrutacja zewnętrzna jest bardziej pracochłonna, 
kosztowna i złożona. Kandydaci mogą być w różnych 
miejscach i nie zawsze wiadomo, czy skierowane ofer-
ty pracy trafiły do najbardziej pożądanych kandyda-
tów. Ryzyko nietrafnego wyboru jest tym większe, im 
bardziej zawęża się źródła poszukiwania kandydatów 
(rynek wąski czy szeroki)12) i minimalizuje koszty do-
boru we wszystkich jej fazach. Efektywność doboru 
nie może być pojmowana zbyt wąsko poprzez pryzmat 
kosztów znalezienia i zatrudnienia właściwego pra-
cownika według obowiązujących reguł doboru, lecz 
jego rzeczywistej wartości mierzonej umiejętnością 
wykonywania pracy wymaganiami efektywności i nie-
zbędnego współdziałania z różnymi osobami w orga-
nizacji. 

Organizacja stanowi społeczność, do której nowo 
zatrudniony powinien umieć się dostosować i przy-
swoić niezbędne zasady kultury organizacyjnej oraz
w większości umieć pracować zespołowo. Istnieje wie-
le potencjalnych korzyści zatrudniania pracowników 
z zewnętrznego rynku pracy, co wskazuje na potrzebę 
jego odpowiedniego wykorzystywania. Bardzo ważna 
jest kontynuacja pokoleniowa w zatrudnianiu. Ludzi 
młodych pozyskuje się w większości ze szkół i uczel-
ni. Odnowienie zasobów ludzi z zewnątrz w miejsce 
osób przechodzących na rentę i emeryturę wzbogaca 
potencjał zawodowy. Nowo zatrudnieni wnoszą swo-
je doświadczenia, kompetencje, idee, pomysły, nowe 
sposoby działania oraz wartości i stosunek do pracy. 
Ze źródeł zewnętrznych można pozyskać wysokiego 
formatu fachowców nieskażonych rutyną działania, 
co jest szczególnie ważne na stanowiskach kierow-
niczych. Szersze są możliwości wyboru kandydatów

i większa elastyczność zatrudnienia13). Są oni bardziej 
krytyczni i zdystansowani do nieprawidłowości i man-
kamentów występujących w pracy i jednocześnie wi-
dzą lepiej, jakie działania i usprawnienia trzeba wpro-
wadzić. Wpływa świeża krew udrażniająca krwiobieg 
w organizacji i pozwalająca jej lepiej funkcjonować. 
Jednakże transfuzja pracowników na dużą skalę może 
nie tylko nie pomóc, lecz zaszkodzić, bo nowi, różni 
pracownicy mogą zniszczyć to, co dla funkcjonowania 
organizacji jest pożądane i cenne. 

Dobór pracowników z zewnątrz, zwłaszcza w przy-
padku stosowania modelu sita, jest kosztowny i wy-
magający dłuższego czasu, co przy braku obsady na 
stanowisku może prowadzić do zakłóceń w pracy ko-
mórki, a nawet całej organizacji. Nowo zatrudniony 
wymaga dłuższego okresu adaptacji. W początkowym 
okresie zatrudnienia organizacja nie tylko nie może 
oczekiwać wymaganych efektów pracy, lecz wręcz 
odwrotnie – musi inwestować w naukę i nabywanie 
umiejętności praktycznych. Częściej niż w przypad-
ku rekrutacji zewnętrznej niezbędne są szkolenia. 
Nawet starannie dobrane metody i techniki selekcji 
nie dają pewności trafnego wyboru kandydata, czego 
przejawem jest większa płynność osób zatrudnionych 
z zewnątrz w stosunku do pozyskiwanych z wewnątrz 
rynku pracy.

dr Zofia Sekuła
Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”
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Summary
The article shows how employees react to and feel about 
newly employed staff members and how the latter influence 
the harmony in the work environment. The authors empha-
size the necessity to plan employment which determines the 
choice of recruitment strategy. The present factors and con-
ditions corcerning the choice of labour market type, possible 
recruitment options and of preference for internal labour 
market are discussed as well as advantages and disadvan-
tages of internal recruitment. The article also presents types 
and forms of recruitment from outside of the comapany, 
creating the appropriate (not exaggerated) candidate profile 
and the effectiveness of selection from the external labour 
market.Rys. Opcje rekrutacji pracowników
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