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Wstęp 

Praca dotyczy wpływu metod rekrutacji na koszty pozyskiwania pracowników. We 

współczesnych przedsiębiorstwach wysokość kosztów własnych to bardzo istotna kwestia, 

szczególnie w czasach kryzysu. Firmy dążą do optymalizacji kosztów, ważne jest także 

pozyskanie jak najlepszych specjalistów. Z tego powodu należy wybierać metody rekrutacji, 

które pozwolą zrealizować obie te wytyczne. 

Celem pracy jest wskazanie metod rekrutacji pozwalających na zmniejszenie kosztów 

tego procesu.  

W związku z tematem pracy postawiono pytania badawcze: 

1. Czy liczba przeprowadzanych rekrutacji w celu znalezienia odpowiedniego 

kandydata ma wpływ na wielkość kosztów tego procesu? 

2. Jakie czynniki zwiększają prawdopodobieństwo wybrania właściwego 

kandydata na dane stanowisko? 

Teza 1: Kluczową kwestią jest znalezienie odpowiedniego kandydata za pierwszym razem, aby 

nie było konieczne powtarzanie procesu rekrutacyjnego. 

Teza 2: Istnieje szereg czynników zwiększających prawdopodobieństwo właściwego wyboru, 

główne z nich to: 

• Planowanie rekrutacji, 

• Właściwe opracowanie profilu idealnego kandydata, 

• Przygotowanie pracowników do sukcesji stanowisk menedżerskich (rekrutacja 

wewnętrzna, połączona z planowaniem ścieżek kariery zawodowej), 

Dobór odpowiednich metod rekrutacji na dane stanowisko – sprawdzanie kluczowych 

umiejętności oraz cech charakteru, pasujących do kultury organizacji). 

Praca obejmuje trzy rozdziały. Pierwszy rozdział ma charakter wprowadzający. 

Omówiono w nim ogólne kwestie dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi oraz rekrutacji 

jako narzędzia ZZL. Scharakteryzowano najpopularniejsze metody rekrutacji. 

Drugi rozdział dotyczy kosztów polityki kadrowej. Scharakteryzowano podstawowe 

rodzaje kosztów w przedsiębiorstwie. Następnie zajmowano się kategoriami kosztów 

generowanymi przez zasoby ludzkie w organizacji. Trzeci rozdział to część badawcza. 

Analizowano przypadki wpływu metod rekrutacji na koszty oraz skuteczność tego procesu. 

Praca została zakończona podsumowaniem. 



POMOC W PISANIU PRAC MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH 

Nasz e-mail: prace@edutalent.pl 

Nasz telefon: 534-020-558 

EDU TALENT - serwis pomocy w pisaniu prac magisterskich i licencjackich dla studentów 

www.edutalent.pl 

 

Rozdział I 

Rekrutacja pracownicza jako element zarządzania zasobami ludzkimi 

 

1.1 Pojęcie i modele Zarządzania Zasobami Ludzkimi 

Skrót ZZL pochodzi od słów Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i stanowi odpowiednik 

anglojęzycznego terminu Human Resources Management (HRM). Zasoby ludzkie to czynnik 

osobowy w organizacji, ludzie pracujący na rzecz danego przedsiębiorstwa.1 W tej definicji 

autor podaje bardzo generalne podejście do zagadnienia ZZL w oparciu o termin zarzadzanie. 

Inne i już trochę bardziej złożone podejście proponuje inny teoretyk. 

 M.Armstrong definiuje ZZL jako rodzaj strategii zarządzania najwartościowszymi 

składnikami organizacji.2 Podkreśla w swojej definicji 

H.Król określa ZZL jako sposób realizacji „funkcji personalnej organizacji”. Funkcja ta ma 

dostosowywać zasoby ludzkie do cech organizacyjnych.3 

Natomiast B.Kożusznik oraz M.Adamiec definiują zarządzanie kadrami jako strategię 

oraz praktykę nabywania pracowników, ich wykorzystywania i doskonalenia oraz 

zatrzymywanie w firmie umiejętności podwładnych.4 

Zdaniem A.Pocztowskiego, ZZL to jeden z elementów realizacji „personalnych funkcji 

przedsiębiorstw”. Zasoby kadrowe są elementem aktywów firmy. Pocztowski zwraca też 

uwagę na możliwość budowania konkurencyjności organizacji za pomocą kadr.5  

Ogólnym celem ZZL jest pozyskanie i utrzymanie najlepszych dla organizacji kadr, w 

liczbie potrzebnej do wykonania zadań, we właściwym czasie i miejscu. Kadrami są nie tylko 

pracownicy etatowi, ale również współpracownicy i osoby zatrudnione na podstawie umowy-

zlecenia.  

Rysunek 1 zawiera elementy procesu kadrowego w organizacji. Planowanie zasobów w 

organizacji obejmuje prognozowanie dotyczące popytu i podaży, aby określić zapotrzebowanie 

na zasoby ludzkie. Dokonuje się też analizy stanowisk pracy by określić, jaki powinien być 

idealny kandydat. 

Rekrutacja stanowi jeden z początkowych etapów tego procesu, przeprowadzony po 

wykonaniu planowania zasobów ludzkich. Ustalana jest wielkość zasobów niezbędnych do 

funkcjonowania organizacji oraz jakość pracowników. 

                                                 
1 A.Heyde, B.Linde, Rekrutacja pracowników, Warszawa 2011, s. 75 
2 Cz.Zając, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Warszawa 2011, s. 42 
3 Cz.Zając, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Warszawa 2011, s. 43 
4 M. Adamiec, B. Kożusznik, Współczesne problemy zarządzania ludźmi, Katowice 2006, s. 18 
5 A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa 2009, s. 37 
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Rekrutacja i selekcja prowadzą do pozyskania nowych kadr, które są adaptowane do 

pracy w organizacji. Firma inwestuje w rozwój pracownika, ale też ocenia osiągane przez niego 

wyniki. W zależności od wydajności i osiąganych wyników, pracownik może zostać 

awansowany, zdegradowany lub zwolniony. 

 

Rysunek 1. Proces kadrowy w firmie 

 

Źródło – J.A.Stoner, Kierowanie, PWN, Warszawa 2002, s. 280. 

 

Do najpopularniejszych sposobów realizacji polityki kadrowej należą: 

- Motywowanie pracowników, 

- Rekrutacja i selekcja, 

- Szkolenia i zapewnienie rozwoju zawodowego pracowników, 

- Tworzenie kultury organizacji, 

- Zarządzanie konfliktami w zespole i budowanie dobrej atmosfery pracy, 

- Zarządzanie kosztami zasobów ludzkich, 

- Partycypacja pracownicza, 

- Wartościowanie pracy,  

- Opis stanowisk pracy, 
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- Systemy ocen okresowych.6 

Motywowanie pracowników można określić jako oddziaływanie w kierunku 

zwiększenia chęci do właściwego i wydajnego wykonywania obowiązków. Proces ten polega 

na stosowaniu bodźców będących źródłem zachęty do wysiłku.. Prymarną kwestią jest 

zaspokojenie potrzeb podstawowych, takich jak spanie, jedzenie i schronienie. Dopiero wtedy, 

zgodnie z koncepcją A.Maslowa, człowiek dąży do zaspokojenia potrzeb wyższego rzędu, np. 

samorozwoju.7 

Wyróżnia się dwa rodzaje motywatorów: 

- Płacowe, 

- Pozapłacowe. 

Kultura organizacji stanowi zestaw norm wewnętrznych, specyficznych dla danej firmy, 

pozwalających na budowanie jedności w zespole, zwiększania poczucia tożsamości, 

odróżniania firmy od innych podobnych.8  

Partycypacja pracownicza to inaczej umożliwienie podwładnym uczestnictwa  

w zarządzaniu organizacją poprzez pozostawienie wpływu na kluczowe decyzje  

w przedsiębiorstwie. Pracownicy dopuszczani do decydowania o ważnych sprawach firmy,  

w większym stopniu utożsamiają się z jej interesami, wzrasta motywacja kadr. 

Systemy ocen okresowych pozwalają na kontrolowanie wyników podwładnych i 

podejmowanie decyzji kadrowych na podstawie rzetelnie zebranych danych. Zazwyczaj stosuje 

się rozmowy z osobami ocenianymi, ich współpracownikami oraz bezpośrednimi 

przełożonymi, a także analizuje się wyniki pracy.9 

Selekcja następuje po zebraniu aplikacji kandydatów w wyniku przeprowadzenia 

rekrutacji. Istnieje wiele metod selekcji. Najpopularniejsze z nich to: 

• Analiza dokumentów, 

• Rozmowa kwalifikacyjna, 

• Testy, 

• Próbki pracy, 

• Metody symulacyjne, 

• Portfolio, 

• Konkurs. 

                                                 
6 M. Adamiec, B. Kożusznik, Współczesne problemy zarządzania ludźmi, Katowice 2006, s. 21 
7 M. Adamiec, B. Kożusznik, Współczesne problemy zarządzania ludźmi, Katowice 2006, s. 22 
8 A.Heyde, B.Linde, Rekrutacja pracowników, Warszawa 2011, s. 87 
9 A.Heyde, B.Linde, Rekrutacja pracowników, Warszawa 2011, s. 89 


