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SPECYFIKA PROCESÓW POZYSKIWANIA PRACOWNIKÓW 
W MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH 

THE SPECIFICITY OF EMPLOYEE RECRUITMENT 
PROCESSES IN MICRO AND SMALL ENTERPRISES

Streszczenie: Opracowanie prezentuje procesy pozyskiwania pracowników realizowane 
w mikro- i małych przedsiębiorstwach. W pierwszej części przedstawiono istotę pozyski-
wania pracowników obejmującą planowanie zatrudnienia, rekrutację i selekcję. W drugiej 
części zaprezentowano wyniki badań własnych dotyczących pozyskiwania ludzi do organi-
zacji, z perspektywy właścicieli mikro- i małych przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie 
wybranych powiatów południowej Polski. 
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Abstract: The publication presents recruitment processes implemented in micro and small 
enterprises. The first part of the publication presents the essence of recruiting employees, 
including employment planning, recruitment and selection. The second part presents the 
results of personal research on recruiting people for the organization from the perspective 
of the owners of micro and small enterprises located in selected counties of southern Poland.

Keywords: employee recruitment, personnel function, micro and small enterprises

Wstęp 

Pozyskiwanie pracowników jest jednym z ważniejszych zadań, jakie realizowane 
są w obszarze funkcji personalnej organizacji. W literaturze przedmiotu oraz prak-
tyce gospodarczej można znaleźć wiele opracowań i przykładów, które potwierdza-
ją tę prawidłowość. Pojęcie pozyskiwania pracowników jest różnie interpretowane 
(postrzegane) przez poszczególnych autorów. Na przykład pozyskiwanie pracowni-
ków określane jest jako: 

− dobór obejmujący rekrutację i selekcję1; 
− dobór pracowników, na który składają się rekrutacja, selekcja i adaptacja 

nowo zatrudnionych pracowników2;
− działania związane z planowaniem zatrudnienia, rekrutacją, selekcją i ada-

ptacją społeczno-zawodową3. 
Na potrzeby przygotowania niniejszego opracowania przyjęto autorską definicję 

pozyskiwania pracowników, rozumiejąc pozyskiwanie pracowników jako sekwen-
cyjny, uporządkowany układ działań i zadań obejmujący planowanie zatrudnienia, 
rekrutację i  selekcję, ukierunkowany na zapewnienie organizacji właściwych lu-
dzi na właściwych stanowiskach i  we właściwym czasie4. W  procesie pozyskiwa-
nia pracowników stosowane są różne techniki (np. własne bazy danych, ogłoszenia 
w Internecie, rekomendacje pracowników lub usługi firm zewnętrznych). Przedsię-
biorstwa, pozyskując pracowników do pracy, uwzględniają różne czynniki deter-
minujące przydatność osoby na stanowisku pracy (np. kwalifikacje, kompetencje 
zawodowe, doświadczenie zawodowe czy cechy osobowości). Pozyskując pracow-

1  J.S. Kardas, Zarządzanie zasobami ludzkimi, [w:] J.S. Kardas, M. Wójcik-Augustyniak (red.), Zarzą-
dzanie w przedsiębiorstwie. Środowisko, procesy, systemy, zasoby, Difin, Warszawa 2017, s. 440.
2  A. Ludwiczyński, Alokacja zasobów ludzkich organizacji, [w:] H. Król, A. Ludwiczyński (red.), 
Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2006, s. 197. 
3  A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Koncepcje, praktyki, wyzwania, Polskie Wydawnic-
two Ekonomiczne, Warszawa 2018, s. 173.
4  W niniejszym opracowaniu zrezygnowano z opisywania poszczególnych pojęć, tj. planowania za-
trudniania, rekrutacji czy selekcji, ponieważ ta problematyka jest wystarczająco, szeroko rozpoznana 
i opisana w literaturze przedmiotu z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, stanowiąc bogate kom-
pendium wiedzy z tej dziedziny. 
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ników, organizacje mają możliwość korzystania z różnorodnych metod rekrutacji, 
a następnie selekcji5, aby wyeliminować te osoby, które nie spełniają wymagań usta-
lonych wcześniej. Obserwacja praktyki gospodarczej pozwala stwierdzić, że często 
stosowanymi metodami selekcji są np.: rozmowa kwalifikacyjna, analiza dokumen-
tów czy sprawdzian praktycznych umiejętności. 

Celem opracowania jest pokazanie specyfiki procesów pozyskiwania pracowni-
ków stosowanych w mikro- i małych przedsiębiorstwach6. W pierwszej jego części 
przedstawiono teoretyczne aspekty pozyskiwania pracowników, a w drugiej wyniki 
badań własnych związanych z podjętym tematem. 

1. Istota pozyskiwania pracowników

We współczesnych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych niezmiernie 
ważne jest pozyskanie odpowiednich pracowników7, z odpowiednimi kwalifikacja-
mi8, dopasowanych do wymogów organizacji, spełniających kryteria ze względu na 
stanowisko i charakter pracy wykonywanej na tym stanowisku9. Wiąże się to szerzej 
z podejmowaniem wielu działań zmierzających do zapewnienia odpowiedniej licz-
by kompetentnych osób gotowych świadczyć pracę dla tej organizacji.

Pozyskiwanie pracowników jest jednym z podstawowych procesów zarządzania 
zasobami ludzkimi10 realizowanym we wszystkich organizacjach, nierzadko złożo-
nym, wymagającym czasu, często pochłaniającym znaczne środki finansowe i uwa-
runkowanym wieloma czynnikami11, które znajdują się zarówno wewnątrz, jak i w 
otoczeniu zewnętrznym organizacji. Aby być konkurencyjnymi na rynku, organiza-
cje muszą pozyskiwać i dopasowywać odpowiednich pracowników12. Do pozyski-
wania pracowników zmuszają organizacje takie bowiem sytuacje, jak: zachowania 

5  Istniejąca wiedza na temat selekcji zawiera dużo informacji na temat tego, jak powinien odbywać 
się ten proces (zob. P. Bolander, J. Sandberg, How Employee Selection Decisions are Made in Practice, 
“Organization Studies” 2013, No. 34(3) pp. 285-311, p. 285). 
6  Mikro- i małe przedsiębiorstwa, w porównaniu z dużymi przedsiębiorstwami, mają ograniczone 
możliwości odziaływania na środowisko zewnętrzne, a w ślad za tym – pozyskiwania pracowników. 
W wielu tego typu firmach jest tak, że jedyną osobą zajmującą się zarządzaniem jest jej właściciel, któ-
ry musi podejmować różne decyzje, w tym dotyczące pozyskiwania pracowników. 
7  M. Armstrong, Zarządzanie ludźmi, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2014, s. 125. 
8  J.O. Ekwoaba, U.U. Ikeije, N. Ufoma, The impact of recruitment and selection criteria on organiza-
tional performance, “Global Journal of Human Resource Management” March 2015, Vol. 3, No. 2, 
pp.22-33, p. 23. 
9  G. Roszyk-Kowalska, S. Łazowy, Doskonalenie procesu rekrutacji i selekcji kandydatów oraz adaptacji 
pracowników na przykładzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, „Roczniki Ekono-
mii i Zarządzania” 2016, tom 8(44), nr 2, s. 186, ss. 185-205. 
10  A. Ludwiczyński, Alokacja zasobów ludzkich…, s. 197. 
11  A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi…, s. 174.
12  W. Załoga, Proces rekrutacji pracowników w nowoczesnej organizacji, [w:] W. Kieżun, J. Wołejszo, S. 
Sirko (red.), Wyzwania i dylematy zarządzania organizacjami publicznymi, tom I, Akademia Obrony 
Narodowej, Warszawa 2013, s. 258. 
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partnerów na konkurencyjnym rynku, zmienność preferencji konsumenckich czy 
zmienność rynku13. Wiele organizacji odnoszących sukcesy rynkowe zawdzięcza je 
odpowiedniemu pozyskiwaniu pracowników, których osobisty system wartości jest 
zbieżny z potrzebami kultury organizacyjnej14. Zdaniem Z. Jasińskiego istotne jest 
pozyskanie ludzi, którzy posiadają przede wszystkim15: 

− zdolność do szybkiej, w miarę dokładnej i kompleksowej analizy pojawia-
jących się problemów,

− zdolność podejmowania szybkich i  właściwych decyzji oraz umiejętność 
oceny ich konsekwencji dla całego systemu pracy i jego otoczenia,

− umiejętność odbioru i przetwarzania informacji,
− posiadanie wiedzy techniczno-technologicznej, społecznej oraz ogólnego 

przygotowania teoretycznego.
Pozyskiwanie pracowników, poprzedzone profesjonalnym planowaniem za-

trudnienia16, wiąże się z analizowaniem zatrudnienia, na podstawie czego planuje 
się w przedsiębiorstwach potrzeby kadrowe17. Jest to zadanie trudne i złożone pod 
względem merytorycznym oraz intelektualnym, ponieważ trzeba uwzględnić róż-
ne aspekty. Jak zauważa M. Juchnowicz, pozyskując pracowników do przedsiębior-
stwa, należy mieć na uwadze to, iż ludzie mają różne cechy osobowości, aspiracje, 
różną hierarchię wartości i  są zróżnicowani wiekowo18, tak na wewnętrznym, jak 
i zewnętrznym rynku pracy. Literatura przedmiotu podpowiada, że pozyskiwanie 
pracowników z wewnętrznego rynku pracy jest związane z kierowaniem ofert pracy 
do pracowników już zatrudnionych w organizacji. Zaletą tego podejścia jest znajo-
mość predyspozycji oraz wyników osiąganych przez pracownika. Wadą natomiast – 
rozerwanie istniejących relacji interpersonalnych w organizacji. Z kolei pozyskiwa-
nie pracowników z zewnętrznego rynku pracy19 oznacza kierowanie ofert pracy do 
osób zainteresowanych pracą w konkretnej organizacji. Walorem tego rozwiązania 

13  M. Strużycki, B. Bojewska, Zarządzanie zasobami ludzkimi, [w:] M. Strużycki (red.), Podstawy za-
rządzania, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008, s. 229.
14  M. Molasy, Rola rekrutacji i selekcji pracowników w kształtowaniu kultury organizacyjnej na przy-
kładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego branży węglowo-grafitowej, [w:] R. Knosala (red.), Innowacje 
w zarządzaniu i inżynierii produkcji, tom I, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania 
Produkcją, Opole 2016, s. 351.
15  Z. Jasiński, Udział pracowników w zarządzaniu procesem pracy – przywilej czy konieczność, [w:]          
S. Borkowska (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość, Instytut Pracy i Spraw 
Socjalnych, Warszawa 2006, s. 256. 
16  Celem planowania zatrudnienia jest ustalenie przyszłych potrzeb kadrowych oraz przygotowanie 
działań służących ich zaspokojeniu (zob. J. Wiśniewski, Miejsce kapitału ludzkiego w organizacji, „No-
woczesne Systemy Zarządzania” 2017, zeszyt 12, nr 1, s. 97 (ss. 91-103). 
17  J.S. Kardas, Zarządzanie zasobami ludzkimi…, s. 438. 
18  M. Juchnowicz, Motywowanie pracowników w inteligentnej organizacji, [w:] A. Sajkiewicz (red.), 
Jakość zasobów pracy. Kultura, kompetencje, konkurencyjność, Poltext, Warszawa 2002, s. 121.
19  Pozyskiwanie pracowników z zewnętrznego rynku pracy często bywa uważne za sedno rekrutacji 
(zob. A. Szałkowski, Rekrutacja i redukcja personelu, [w:] A. Szałkowski (red.), Podstawy zarządzania 
personelem, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 85, ss. 79-120. 



Specyfika procesów pozyskiwania pracowników w mikro- i małych przedsiębiorstwach 211

jest zgłaszanie się nowych, kompetentnych osób, które nie są uwikłane w wewnątrz-
organizacyjne układy personalne. Mankamentem są w tym przypadku m.in. wyższe 
koszty, dłuższy okres przystosowania się pracownika do pracy, ryzyko popełniania 
błędów w trakcie realizacji zadań czy dłuższy okres adaptacji20. 

Potencjalnych pracowników można pozyskiwać w różny sposób, poszukując ich: 
w gronie ludzi znanych osobiście, przez znajomych wśród osób przez nich rekomen-
dowanych, z wykorzystaniem mediów, przez Internet oraz intranet, poprzez urzędy 
pracy, na uczelniach i w innych szkołach, w ośrodkach doskonalenia kadr, poprzez 
firmy headhunterskie i agencje doradztwa personalnego21. Od właściwej obsady per-
sonalnej zależy wykorzystanie wszystkich zasobów, pozostających w dyspozycji orga-
nizacji. Pracownicy użytkują zasoby materialne i niematerialne, dlatego też podkreśla 
się, że obsada pracownicza przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania orga-
nizacji i osiągania przez nią wyznaczonych celów22, oraz że zatrudnieni powinni być 
traktowani jako najistotniejszy element w strukturze organizacyjnej23.

2. Metodyka badania 

W badaniu wzięło udział 91 organizacji, które zlokalizowano na terenie powia-
tów Polski południowej. Powiat nowosądecki był najliczniej reprezentowanym przez 
badane podmioty gospodarcze (75%), następnie powiat limanowski, w  którym 
działało 11% badanych organizacji, gorlicki (5%), tarnowski (3%), nowotarski (2%), 
krakowski (2%), myślenicki (1%) oraz brzeski (1%). Różny był także rodzaj prowa-
dzonej działalności gospodarczej, począwszy od usług (62%), przez handel (18%), 
produkcję (11%), na działalności „mieszanej” (7%) skończywszy. 1% firm nie wska-
zał rodzaju prowadzonej działalności. Zasięg działania badanych przedsiębiorstw 
obejmował następujące rynki: lokalny (33%), krajowy (45%) oraz międzynarodowy 
(10%). Jednocześnie należy dodać, że część badanych podmiotów gospodarczych 
(12%) nie określiła rynku prowadzenia swojej aktywności biznesowej. Jeżeli chodzi 
o liczbę zatrudnionych osób, wszystkie badane podmioty należały do grupy mikro- 
(zatrudniając do 9 pracowników) lub małych przedsiębiorstw, czyli takich, których 
łączna liczba zatrudnienia nie przekracza 49 osób. Badane podmioty w różnych la-
tach rozpoczynały działalność gospodarczą, począwszy od 1982 roku, skończywszy 

20  L. Kozioł, A. Piechnik-Kurdziel, J. Kopeć, Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie. Teoria i prak-
tyka, Biblioteczka Pracownicza, Warszawa 2000, s. 99 (Na ten temat pisze także T. Oleksyn w książce: 
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 258 i dalsze). 
21  T. Oleksyn, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 260-261.
22  M. Skinder, E. Kulpa, Pojęcia i wybrane współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] 
R. Knosala (red.), Inżynieria zarządzania. Cyfryzacja produkcji. Aktualności badawcze 1, Polskie Wy-
dawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2019, s. 189 (ss. 189-197).
23  K. Bubiłek, Nowe wyzwania organizacji w tworzeniu efektywnych kadr pracowniczych, [w:]                   P. 
Zwiech (red.), Współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw – kapitał ludzki, kapitał intelektualny i infor-
macja, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2018, s. 82. 
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na roku 2017. Z raportu statystycznego wynika, że „najstarsza” badana organizacja 
rozpoczynała działalność gospodarczą w 1982 roku, a więc funkcjonuje na rynku 
już 37 lat. Z kolei „najmłodsze” organizacje rozpoczynały działalność gospodarczą 
w 2017 roku. Sektor, w jakim działały przedsiębiorstwa, należał do rynkowego, tj. 
prywatnego (86%) oraz publicznego (1%). Część podmiotów (13%) nie zadeklaro-
wała sektora, w jakim funkcjonuje. 

3. Wyniki badań własnych

Ponieważ przyjęto, że pozyskiwanie pracowników dotyczy planowania, rekruta-
cji i selekcji, analiza wyników badań zostanie przeprowadzona w takiej kolejności. 
Planowanie zatrudnienia, ogólnie rzecz ujmując, jest ukierunkowane na ulokowa-
nie właściwych ludzi na konkretnych stanowiskach pracy i w odpowiednim czasie. 
W każdej organizacji, bez względu na jej wielkość, rodzaj, zakres czy zasięg dzia-
łania, proces pozyskiwania pracowników, zdaniem autorki, powinien być poprze-
dzony planowaniem zatrudnienia. Stąd też pierwsze pytanie skierowane do ankie-
towanych brzmiało następująco: proszę wskazać, czy w Pana(i) organizacji planuje 
się zatrudnienie? Jak wynika z  badań, większość z  badanych firm nie planowała 
zatrudnienia pracowników (54%), a pozostałe 46% firm – realizowało proces pla-
nowania zatrudnienia. 

Kolejne pytanie dotyczyło technik rekrutacji stosowanych w badanych organi-
zacjach, które zestawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Techniki rekrutacji stosowane w badanych przedsiębiorstwach 
Table 1. Recruitment techniques used in the surveyed enterprises24

Techniki rekrutacji % wskazań24

rekomendacje pracowników 61
ogłoszenia w Internecie 36

własne bazy danych 8

usługi firm zewnętrznych 1

brak danych 1

Źródło: opracowanie własne. 

Analiza liczności wskazań (tabela 1) pokazuje, że na sześć badanych organi-
zacji cztery z nich opierały proces rekrutacji głównie na rekomendacjach swoich 
pracowników. Znacznie mniej z nich (36%) korzystało z ogłoszeń zamieszczonych 

24 Należy zaznaczyć, że wyniki badań zamieszczone w tabelach nr: 1, 2 i 3 nie sumują się do 100%, 
ponieważ ankietowani wskazywali więcej niż jedną odpowiedź na zadane pytania. 
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w Internecie. Nieliczne firmy (8%) korzystały w procesie rekrutacji z własnych baz 
danych, a tylko 1% – z usług firm zewnętrznych. Innych technik, oprócz wymienio-
nych w tabeli 1, analizowane organizacje nie stosowały. W kolejnym pytaniu skon-
centrowano się na czynnikach, które uwzględniano przy rekrutacji kandydatów do 
pracy w badanych organizacjach. Odpowiedzi respondentów zestawiono w tabeli 2. 

Tabela 2. Czynniki uwzględniane w procesie rekrutacji 
Table 2. Factors taken into account in the recruitment process

Czynniki uwzględniane w procesie rekrutacji % wskazań
doświadczenie zawodowe 70

kwalifikacje 20
kompetencje 20

cechy osobowości 9

Źródło: opracowanie własne. 

Przeprowadzając analizę opisową, zaobserwowano, że siedem na dziesięć ba-
danych podmiotów preferowało doświadczenie zawodowe, jakie powinni posiadać 
kandydaci ubiegający się o pracę w przedsiębiorstwie. Dokładnie w czterech na pię-
ciu badanych podmiotach gospodarczych brano pod uwagę kwalifikacje i kompe-
tencje zawodowe, a mniej niż w co dziesiątej – cechy osobowości. Innych czynników, 
oprócz wymienionych w tabeli 2, w badanych przedsiębiorstwach nie rozważano. 

Następnym obszarem badawczym była selekcja. Respondentów poproszono, 
aby wskazali, które z metod selekcji kandydatów do pracy są wykorzystywane w ich 
organizacjach (tabela 3).

Tabela 3. Metody selekcji kandydatów do pracy
Table 3. Selection methods for job candidates

Metody selekcji % wskazań
rozmowa kwalifikacyjna 55
praktyczne umiejętności 33

analiza dokumentów 19

brak danych 1

Źródło: opracowanie własne. 

Zestawienie danych empirycznych w tabeli 3 pokazuje, że rozmowa kwalifika-
cyjna była wiodącą metodą selekcji kandydatów w ponad połowie badanych przed-
siębiorstw. 1/3 respondentów optowała za posiadaniem konkretnych umiejętności 
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praktycznych niezbędnych na danym stanowisku pracy, natomiast niemal czterech 
na pięciu badanych analizowało dokumenty aplikacyjne kandydatów w procesie se-
lekcji. Innych metod, oprócz wymienionych w tabeli 3, w badanych przedsiębior-
stwach nie wykorzystywano.

Podsumowanie
 
 Specyfikę procesów pozyskiwania pracowników w mikro- i małych organiza-

cjach należy rozpatrywać w kontekście możliwości tych podmiotów gospodarczych. 
Stosują one dość typowe sposoby i techniki pozyskiwania pracowników. Pozyski-
wanie pracowników jest podstawą realizacji zadań w przedsiębiorstwie i ważnym 
procesem w zarządzaniu zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa. Takie stwierdzenie 
znalazło potwierdzenie u właścicieli badanych organizacji. Mimo to mniej niż po-
łowa badanych przedsiębiorstw realizowała proces planowania zatrudnienia pra-
cowników, który jest elementem składowym pozyskiwania pracowników do pracy. 
Badania pokazały, że prawie 2/3 firm pozyskiwało pracowników, korzystając z re-
komendacji osób już zatrudnionych, a ponad 2/3 preferowało posiadanie doświad-
czenia zawodowego przez osoby chętne do podjęcia pracy. Uzyskane wyniki badań 
pokazały, że rozmowa kwalifikacyjna była dominującą metodą w pozyskiwaniu pra-
cowników do pracy w mikro- i małych przedsiębiorstwach.
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