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SŁOWO WSTĘPNE

Andrew Samu 
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Ostatni czas to temat regulacji 
ochrony danych osobowych 
“RODO”, z którym będą musiały 
się oswoić firmy w ciągu 
nadchodzących miesięcy. 
Magazyn Rekruter przedstawi 
Państwu opinię eksperta w tej 
dziedzinie. Mamy nadzieję, że 
jego spojrzenie pomoże Wam 
lepiej zrozumieć zmiany, których wprowadzenie  
będzie konieczne. 

Rewolucja internetowa w 2018 roku z punktu 
widzenia prawnego będzie skłaniała do stawiania 
pytań. Wszyscy wiemy, że zbliża się wiele zmian.  
Należy zaakceptować fakt, że Millenialsi mają coraz 
większy wpływ na nasze organizacje i mogą przyczynić 
się do sukcesów firm w 2018 roku. Co prawda, nie jest 
łatwo nimi zarządzać, mogą być trochę mniej skupieni 
na pracy, niż poprzednie pokolenie. Jednak kto, jak 
nie młodzi i kreatywni pracownicy, którzy wkraczają 
w nasza branżę pomogą zbudować efektywne 
zespoły? W nadchodzącym roku Milleniasi nadal  
będą tematem wielu dyskusji, ale już nie powinni  
być dużym wyzwaniem.

2017 rok przyniósł także rozwój StartUp’ów. Na ulicach 
można zobaczyć nowoczesne samochody marki 
Tesla czy skorzystać w sieci z takiego narzędzia jak 
Brainly.pl. Niestety, zbyt mało mówi się na temat 
Startupów wśród specjalistów z branży HR i rekrutacji. 
Przyglądaliśmy się między innymi działaniom SSC 
Heroes, Emplocity czy HR Factory, o którym opowie 
Mikołaj Tarnawski – współzałożyciel.  Wciąż liczymy 
na to, że w 2018 roku zobaczymy znacznie więcej 
Startupów w tym obszarze.

Ponadto w Rekruterze, kilka słów o swojej pracy 
powiedzą nam Anna Wicha, Dyrektor Zarządzająca 
Adecco Poland, Anna Stewart, Prezes Wilson 
HCG oraz Aleksandra Pszczoła, CEO Bee Talents.  
Te trzy Panie z branży, inspirują swoją wiedzą  i pasją, 
które w prowadzeniu biznesu są niezbędne.

Mamy nadzieję, że spodoba się Państwu nasza 
listopadowa odsłona i wracamy z kolejnym numerem 
już pod koniec grudnia. Życzymy wspaniałych  
Świąt Bożego Narodzenia! 
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W kwietniu 2016 roku Rada, a następnie Parlament Europejski 
przyjęły finalny tekst Rozporządzenia w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Praca na wysokim stanowisku i zarządzanie dużą firmą 
wymaga doskonałej umiejętności organizacji pracy oraz 
opanowania. Anna Wicha, Dyrektorka Generlana firmy Adecco 
w Polsce, opowiada Rekruterowi o swojej pracy, codziennych 
wyzwaniach oraz współpracy z zespołem.

Generacja Z w 5 krokach
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Jak wyglądają Pani przygotowania 

do pracy?

Moja agenda jest zazwyczaj wypełniona na co 
najmniej kilkanaście kolejnych dni, a ważne 
spotkania biznesowe nawet na kilka miesięcy.  
Zatem przygotowania są również uzależnione od tego 
gdzie pracuję, z kim i jakie to są aktywności.

Najtrudniej jest łączyć wiele różnych zadań, 
odmiennych tematów i o różnym stopniu ważności 
jednego dnia. Przygotowania do takiego dnia - 
merytoryczne głównie - zabierają najwięcej czasu  
i wymagają wcześniejszego zaplanowania  
(np. tematy na konferencje, wystąpienia publiczne, 
czy udział w panelach dyskusyjnych). Żeby utrzymać 
status eksperta należy na bieżąco śledzić trendy 
z różnych perspektyw, ale też umieć je atrakcyjnie 
przedstawić -standardowe ćwiczenia przed lustrem 
z przeszłości lub nagrywanie może nam pokazać 
wiele zachowań, których chcielibyśmy unikać jako 
prelegenci. Równie ważne są wewnętrzne spotkania 
firmowe lub indywidualne sesje z podwładnymi. 
W tych codziennych działaniach i we współpracy 
z Zespołem budujemy sobie wizerunek szefa –  
od tego jak będziemy się tam prezentować zależy 
nasz autorytet i szacunek u współpracowników.  
Nie można również zapominać o wyglądzie 
zewnętrznym, punktualności i celach  
na poszczególne dni. Od nas szefów oczekuje  
się transparentnej komunikacji, dyskusji, ale przede 

Zarządzanie dużą firmą
- codzienne wyzwania 
i współpraca z zespołem
Praca na wysokim stanowisku i zarządzanie dużą firmą 
wymaga doskonałej umiejętności organizacji czasu oraz 
opanowania. Anna Wicha, Dyrektor Generalny firmy Adecco 
w Polsce, opowiada Rekruterowi o swojej pracy, codziennych 
wyzwaniach oraz współpracy z zespołem.

wszystkim podejmowania decyzji, które rozwijają 
nasze organizacje.

Jakie są pierwsze czynności, jakie Pani 
wykonuje po przyjściu do biura?

Pierwsza rzecz to zawsze przywitanie z Zespołem. 
Najczęściej już w windzie lub na biurowych 
korytarzach, wspólne przygotowywanie kawy w 

kuchni, komentowanie ważnych wydarzeń z życia 
firmy lub prywatnych. To niezwykle ważne znaleźć te 
kilka / kilkanaście minut na to aby przejść się z filiżanką 
kawy po biurze, zagadać do każdego spotkanego 
współpracownika, pokazać, że wiemy czym się 
zajmuje, jaki impact na firmę mają realizowane 
przez ten dział projekty. Jest to również okazja do 
symbolicznego podziękowania za codzienną pracę, 
którą wspólnie wykonujemy albo do podtrzymania 
koniecznego zaangażowania – i po prostu życzeń 
„miłego dnia”.

Z którymi osobami w firmie najwięcej Pani 
współpracuje i w jaki sposób okazujecie 
sobie wzajemne wspracie?

Bieżąca praca szefa odpowiedzialnego za całość 
organizacji to głównie kontakt z bezpośrednimi 
podwładnymi – czyli tzw grupą N-1. Mój styl pracy 
to aktywna komunikacja wizji, celów strategicznych  

O TYM SIĘ MÓWI
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i bieżących, regularny monitoring i rewidowanie 
bieżącej realizacji zadań. Polityka otwartych drzwi 
i moje aktywne zaangażowanie w wiele projektów 
powoduje, że nie ma bariery przy bezpośredniej 
współpracy, dyskusji czy rozważaniu wielu 
argumentów. Kluczowe jest zarządzanie w myśl 
zasady Leading by example – czyli angażować 
siebie i managerów w projekty kluczowe  

dla rozwoju organizacji.

Jakie codzienne wyzwania ma do 
zrealizowania osoba na Pani stanowisku?

Kluczowe wyzwania managera mają związek  
z realizacją zaplanowanych celów, ale nie mniej 
ważne dotyczą budowania zespołu, utrzymania 
zaangażowania w zespole i reprezentowania firmy na 
zewnątrz – zarówno wobec klientów jak i instytucji 
rynku pracy. Ważne jest budowanie autorytetu – 
swojego i swojej organizacji codziennie – wyrażonej 
w Employer brandingu. W miarę nabierania 
doświadczenia i rozwoju firmy wyzwania się zmieniają 
– kiedyś wystąpienie na konferencji było szczególnym 
momentem, teraz jest prawie normą. Ale jedno 
wyzwanie będzie dla mnie zawsze najważniejsze –  
jak być dobrym leaderem i managerem – szanowanym 
przez ludzi i efektywnym w biznesie przez lata.

Jak ważne dla Pani jest precyzowanie 
swoich celów w pracy?

Jeśli jest to dla nas istotny priorytet i nadamy 
odpowiednią rangę zarządzaniu celami –  
to możemy oczekiwać dobrego rezultatu.  
Ale po drodze jest wiele pułapek – jak dobrze 
zdefiniowaliśmy cele? czy są osiągalne? 
jak  rozdzieliliśmy je na zespół?  
jak często je monitorujemy  
i jakie są rekomendacje 
zmian?

 

 

Niezwykle ważne jest  samodzielne  uczestnictwo  
w projektach na niektórych etapach w celu weryfikacji 
procesów i zrozumienia gdzie leżą przyczyny 
sukcesów albo porażek.

Jak zazwyczaj kończy się Pani dzień 
pracy z zespołem? 

Nie jestem zwolennikiem zakończenia każdego dnia 
wspólnie z zespołem – jeśli robimy to codziennie 
wtedy to zachowanie nabiera  charakteru normy, 

a nie jest czymś szczególnym. Trzeba wyraźnie 
zostawić współpracownikom pole do samodzielnego 
zarządzania i pracy w zespołach – ale też znaleźć 
czas na wspólne świętowanie sukcesów i omawianie 
porażek. 

Taka umiejętność aktywnego uczestniczenia w życiu 
firmy , wspierania współpracowników , angażowania 
się w ich codzienne wyzwania, podejmowania 
trudnych decyzji i odpowiedzialność za zdrowy rozwój 
to wyznacznik dobrego szefa!

Anna Wicha 
Dyrektor Generalny  
Adecco Polska
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Zakres zastosowania

Na wstępie warto wskazać, iż pod względem podmiotowym RODO obejmie swoimi postanowieniami zarówno 
administratorów posiadających swoje jednostki organizacyjne w UE jak i te spoza UE, jeżeli swoje towary 
lub usługi kierują do osób zamieszkujących państwa członkowskie UE. Zgodnie z art. 2 RODO akt znajdzie 
zastosowanie do przetwarzania danych osobowych w sposób całkowicie lub częściowo zautomatyzowany 
oraz do przetwarzania w sposób inny niż zautomatyzowany danych osobowych stanowiących część zbioru 
danych lub mających stanowić część zbioru danych.

Reforma w ochronie 
danych osobowych  
i jej znaczenie dla 
pracodawców
W kwietniu 2016 roku Rada, a następnie Parlament 
Europejski przyjęły finalny tekst Rozporządzenia 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE („RODO”). 

Obecnie w podanym zakresie wciąż obowiązuje Dyrektywa 
95/46/WE, jednak wkrótce zostanie ona zastąpiona nową 
regulacją. Wprowadzenie ww. regulacji, w szczególności 
obowiązki i sankcje w niej wskazane niewątpliwie wpłyną  
na funkcjonowanie polskich pracodawców. 

Poniżej przedstawione zostały wybrane zagadnienia i problemy związane z wspomnianą regulacją.

O TYM SIĘ MÓWI
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Obowiązki pracodawców

W wyniku wprowadzenia RODO, 
pracodawcy będą obowiązani przede 
wszystkim do zaadaptowania się 
do nowych ram prawnych. W tym 
kontekście kluczowe będzie wdrożenie 
przedmiotowych zasad w procesy 

funkcjonujące w przedsiębiorstwie, 
choćby rekrutację nowych 
pracowników. Nie można wykluczyć 
również konieczności opracowania 
branżowych kodeksów postępowania 
oraz monitorowania i dokonywania 

bieżącej analizy skutków RODO. 

Na marginesie warto podkreślić, iż 
wstępna analiza postanowień RODO 
wskazuje, że podmioty działające na 
mniejszą skalę (zatrudniające mniej 
osób), które nie są zaangażowane 
w przetwarzanie dużej ilości danych 
osobowych, nie będą musiały 
wdrażać rozbudowanej polityki 
bezpieczeństwa. W myśl art. 24 ust. 1 
RODO bowiem administrator danych 

wdraża odpowiednie środki techniczne 
i organizacyjne uwzględniając 
„charakter, zakres, kontekst i cele 
przetwarzania oraz ryzyko naruszenia 

praw lub wolności osób fizycznych 
o różnym prawdopodobieństwie i 
wadze zagrożenia”. W dalszej części 
wskazanego przepisu RODO określa, iż 
jeżeli jest to proporcjonalne w stosunku 
do czynności przetwarzania, środki 
podejmowane przez administratora 

obejmują wdrożenie przez 
administratora odpowiednich polityk 

ochrony danych.

Interesującym rozwiązaniem będzie 
obowiązek respektowania tzw. „prawa 
do bycia zapomnianym”, czyli prawa 

żądania usunięcia danych przez 
administratora. W razie skorzystania 
z tego prawa przez osobę, której 
dane dotyczą, administrator będzie 
zobowiązany, bez zbędnej zwłoki, 

usunąć ze wszystkich swoich systemów, dane pochodzące od 
tej osoby. Wypada jednak nadmienić, że wskazany obowiązek 
odnosi się jedynie do administratorów, którzy wykorzystują dane 
wyłącznie na podstawie udzielonej zgody.

Privacy by design i privacy by default

RODO w swojej treści wprowadza wiele nowych dla polskiego 
porządku terminów. Wśród nich należałoby wyróżnić choćby 
zasadę privacy by design regulowaną w art. 25 ust. 1, zgodnie z 
którym:

„uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania 
oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz 
ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych 
o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze 
zagrożenia wynikające z przetwarzania, administrator 
– zarówno przy określaniu sposobów przetwarzania, 
jak i w czasie samego przetwarzania – wdraża 
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie 
jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej 
realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja 
danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych 
zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi niniejszego 
rozporządzenia oraz chronić prawa osób, których dane 
dotyczą”.

Powyższy przepis wprowadza generalną zasadę, na podstawie 
której administrator danych będzie zobowiązany zapewnić, aby już 
na etapie projektowania systemu oraz na etapie wykorzystywania 

go do przetwarzania danych wprowadzone do niego zostały 
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewnią 
ochronę danych użytkowników i zgodność z RODO.

Zasadę privacy by default określa natomiast ust. 2 wskazanego 
przepisu RODO. Zgodnie z jego treścią administrator będzie 
zobowiązany wdrożyć takie środki techniczne i organizacyjne, 
aby domyślnie przetwarzane były wyłącznie te dane osobowe, 
które są niezbędne w stosunku do każdego konkretnego celu 
przetwarzania. Dotyczyć to będzie ilości zbieranych danych, 
zakresu ich przetwarzania, okresu ich przechowywania oraz  

ich dostępności.
////
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Rafał Czyżyk

Sankcje administracyjne 

Dotychczas kary związane z uchybieniami w 
zakresie ochrony danych osobowych przez 
pracodawców nakładane były przez GIODO 
sporadycznie. RODO wskazaną odpowiedzialność 
zaostrza, wprowadzając znaczące modyfikacje. 
Każdy organ nadzorczy państwa członkowskiego 
będzie bowiem uprawniony do nałożenia wysokich 
kar finansowych. RODO przewiduje możliwość 
zastosowania sankcji/kar finansowych w wysokości 
do dziesięciu milionów EUR lub do 2 % rocznego 
obrotu przedsiębiorstwa.

Co więcej, w przypadku naruszeń podstawowych 
zasad przetwarzania danych osobowych, 

w tym warunków zgody, o których mowa  

w art. 5, 6, 7 oraz 9 RODO, nałożona kara może 
wynieść nawet 20 milionów EUR lub 4% rocznego 
obrotu przedsiębiorstwa. Równocześnie warto 
nadmienić, że wymienione sankcje będą mogły być 
stosowane z urzędu oraz bez uprzedniego wezwania 
do usunięcia uchybień.

Precyzowanie postanowień przez 
państwa członkowskie

W swojej treści RODO stanowi, że państwa 
członkowskie mogą przyjąć przepisy szczególne, 
tj. precyzować czy też zaostrzać postanowienia 
zawarte w RODO. W szczególności dotyczy to 
uregulowania zagadnień określających uprawnienia 
organów nadzorczych wobec administratorów lub 

podmiotów przetwarzających, którzy podlegają – na 
mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego 
lub przepisów ustanowionych przez właściwe organy 
krajowe – obowiązkowi zachowania tajemnicy 
zawodowej lub innym równoważnym obowiązkom 
zachowania tajemnicy, jeżeli jest to niezbędne i 
proporcjonalne w celu pogodzenia prawa do ochrony 

danych osobowych z obowiązkiem zachowania 
tajemnicy. Powyższe ma zastosowanie wyłącznie do 
danych osobowych, które administrator lub podmiot 

przetwarzający otrzymali lub pozyskali w wyniku 
lub w ramach działania objętego tym obowiązkiem  
zachowania tajemnicy.

Podsumowanie

Przepisy RODO zaczną oddziaływać bezpośrednio na 
polski porządek prawny z dniem 25 maja 2018 roku. 
Jak wskazano powyżej wprowadzane postanowienia 
przewidują wiele zmian istotnych z punktu widzenia 
pracodawców. Co do zasady, dla większości 
przypadków wymagane będzie przygotowanie się do 
nowo wprowadzonych przepisów, w szczególności 
w kontekście adaptacji procesów przetwarzania 
danych. Eksperci wskazują jednak, iż poza paroma 
wyjątkami, w większości projektowane zmiany mają 
charakter ewolucji ustawodawczej. Jednocześnie 
podkreślić należy, iż po wejściu w życie RODO, 
ustawa o ochronie danych osobowych nadal 

będzie obowiązywała. Jednak najprawdopodobniej  
w charakterze regulacji uzupełniającej.

Radca Prawny / Partner Zarządzający
Czyżyk, Mickiewicz i Wspólnicy Sp. kom

O TYM SIĘ MÓWI Reforma w ochronie danych osobowych ...
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Fundacja Digital University powstała 4 lata 
temu w wyniku potrzeb rynku. Pojęcia takie jak: 
transformacja cyfrowa, rewolucja Digital itp. 
pojawiały się coraz częściej i pierwsze firmy zaczęły 
upadać, bo nie zauważyły zmian i nie przepracowały 
swojego modelu biznesowego. W Polsce te tematy 
były jeszcze wówczas mało 
znane, a absorpcja świata 
związanego z nowymi 
technologiami była wciąż na 
bardzo niskim poziomie w 

porównaniu z tym, co działo 
się już między innymi w USA, 
Izraelu czy Chinach.

Od początku fundacja była 
nastawiona na edukacje 

biznesu, administracji 

publicznej czy NGO 
w obszarze nowych 

technologii. Próbowaliśmy 
ściągać wiedzę od 
zagranicznych ekspertów. W 
pierwszym roku działalności 
zaprosiliśmy do Polski 
profesorów z Harvardu, 
w drugim pojawił się u 
nas prof. David Roberts 
z Singularity University, 
prosto z Doliny Krzemowej. 
Staraliśmy się zapraszać na 
nasze konferencje, imprezy, warsztaty i zamknięte 
spotkania dyskusyjne także wszystkich Polaków, 
którzy wiedzieli, czym jest zmiana cyfrowa i mieli 
własne doświadczenia, którymi chcieli się podzielić.

Przygotowanie 
firm na nowe 
technologie

CEE REKRUTER 

Przez pierwsze 4 lata działalności fundacji powstało 
wiele organizacji wspierających rozwój nowych 
technologii i mogę śmiało stwierdzić, że podstawowa 
wiedza o digitalizacji i pojęciach z nią związanych 
jest już w Polsce znana.

Jednocześnie mniej niż 
1% Polaków wyjeżdża na 
studia za granice i korzysta 

z programów „Executive 
Education”, a w rankingu 
najbardziej innowacyjnych 

krajów w Europie, jesteśmy 
na 5 miejscu od końca.  Mimo, 
że Polska jest postrzegana 
na świecie jako kolebka 
dobrych programistów  

i ważny ośrodek gamingowy, 
to brak nam doświadczeń 
praktycznych, studiów 

przypadku i konkretnej 

wiedzy. Warto więc 
wprowadzać na nasz rynek 
projekty i organizacje, które 

pomogą nam w rozwoju 
innowacji, wspomogą 
nasze firmy w procesach 
transformacji cyfrowej 
i podniosą poziom  
w środowisku startupów.
 

Nowoczesne technologie rozwijają się wykładniczo 
i zmuszają nas do tego żebyśmy się uczyli  
w trybie ciągłym, do końca życia (life-long learning) 
myśleli tak jakbyśmy stawiali kroki na księżycu,  

////
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a nie na ziemi (moonshot thinking) i byli cały czas 
otwarci i przygotowani na ciągłe zmiany, jakie 
przynosić nam będzie nowa technologia. To prawda, 
że wszyscy dziś o tym mówią, ale naukowcy,  
futuryści i przedsiębiorcy skupieni wokół 
Singularity University nie tylko o tym 
dyskutują, ale obecnie zajmują się tym.  
To czego można się od nich nauczyć to na pewno 
praktyczna wiedza. 

Cieszę się, że udało nam się sprowadzić do 
Polski tę inicjatywę i przy współpracy z Kulczyk 
Investment przygotować pierwsza na taką skalę  
 

konferencje „Masters and robots”. 
Przywieźliśmy na nią ponad 40 wybitnych  
specjalistów od innowacji i transformacji cyfrowej 
z całego świata w tym znakomitą część z Doliny 
Krzemowej, Szanghaju i Singapuru, czyli ośrodków,  
gdzie innowacja i transformacja rozwijają  
się najszybciej na świecie.
 

Wykładowcy ze Stanford University, MIT, University of 
Illinois opowiedzieli o tym, że w innowacji jednym z 
najważniejszych czynników jest czas i odpowiedzieli 
na pytanie, dlaczego tak trudno jest dostać się 
ze swoim startupem do doliny krzemowej. Od 
Inwestora z 30-letnim doświadczeniem z Palo Alto 
dowiedzieliśmy się jak spośród 10 tys. startupów 
rocznie wybiera te właściwe, a od Prezesa jednej 
z największych amerykańskich firm zajmujących 
się security - jak wprowadzić ogromną firmę w erę 
digital. Od przedsiębiorcy z Szanghaju usłyszeliśmy 
jak rozwiązuje problem 200 mln chińskich seniorów, 
którzy czekają na swojego robota opiekuńczego, a  od 
przedsiębiorcy z Singapuru jak prowadzić globalną 
organizację zatrudniając jedynie 6 osób.
 

Rozmawialiśmy o przyszłości zdrowia, medycyny, 
mediów, finansów, bezpieczeństwa i wreszcie  
o nas, o możliwościach 

Przygotowanie firm na nowe technologieCEE REKRUTER 
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wielopokoleniową kadrą pracowników.  
Trudność polega na tym, że w trakcie tej ogromnej 
przebudowy firmy muszą cały czas skutecznie  
działać i przynosić przychody. 

Projekty takie jak konferencja „Masters and Robots” 
mają wspomagać organizacje w edukacji dużych 
grup pracowników tak, żeby zrozumienie potrzeby 
zmian i umiejętność ich wprowadzania do firm stały 
się masowe. W innym wypadku, będziemy kupować 
masę technologii i tworzyć organizacje które prof. 
Andrew McAfee z MIT nazywa „Digital Fasionistas” - 
z zewnątrz opakowane gadżetami ale z tradycyjnym 
modelem biznesowym, który nie przynosi  

rezultatów finansowych. 

Jowita Michalska
Digital University

jakie ten nowy świat przyniesie i na jakie zmiany 
musimy się przygotować. 

Ważnym tematem dyskusji i wystąpień była przyszłość 
rynku pracy i edukacji. Wiedząc o tym, że ponad  
60 % zawodów wymieni się w ciągu najbliższych  
10-15 lat, musimy już zacząć procesy 
dostosowywania się do tego świata. Większość firm 
pracuje dziś z ludźmi, którzy nie są przygotowani 
do przeprowadzenia firmy przez proces zmian, 
ze względu na brak wiedzy. Zazwyczaj mamy  
do czynienia z sytuacją, że zarząd firmy świadomy 
potrzeby zmian jest gotowy żeby je wprowadzać. 
Jednak pracownik wyższego i średniego szczebla 
w organizacji, który od kilkunastu lat robi to samo  

i w tym się czuje pewnie i bezpiecznie –  zrobi 
wiele, żeby swoim szefom wytłumaczyć, że zmiany  
nie są potrzebne. Kluczem do sukcesu jest edukacja 
pracowników na wszystkich szczeblach, rekrutacja 

nowej kadry (przede wszystkim tej otwartej  
na zmiany, rozumiejącej nowy świat)  
i skuteczne wprowadzenie jej do organizacji oraz 

całościowa zmiana kultury i spójne zarządzanie  
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Rekrutacja w IT na 
poznańskim gruncie  
– Bee Talents

Skąd pomysł na stworzenie Bee Talents? Jak wygląda praca w waszym zespole? 

Myśląc o swojej firmie nie trzymałam się ściśle sprecyzowanego planu działania, a w początkowej fazie, 
zdarzało się, że raczej nie doceniałam  naszych możliwości. Wiedziałam jednak, że jeśli na pierwszym miejscu 
postawię jakość tego co robimy i dobrą komunikację, reszta przyjdzie sama. 

Początki były niepozorne, ponieważ zaczynając jako freelancer w 2015 roku, moim jedynym celem  
było zarobienie na siebie, co najmniej tyle ile zarabiałam na etacie. Wtedy zupełnie nie spodziewałam się,  
że po 24 miesiącach, Bee Talents będzie liczyło 12-tu konsultantów, z niekończącym się apetytem na 
więcej. Obserwując rynek rekrutacyjny w Polsce i za granicą, a także budując przejrzyste procesy udało nam  
się stworzyć organizację, w której czujemy, że możemy ciągle rozwijać swoje kompetencje, ale też wnieść 
dużą wartość w obszarze rekrutacji IT. 

Nasza codzienność oscyluje wokół turkusu, a więc samoorganizujących się zespołów, odpowiedzialnego 
podejmowania decyzji, czy chociażby pełnej transparentności w kontekście finansów firmy. Mogłabym 
tutaj wymienić jeszcze wiele elementów, jednak najważniejszy w tym wszystkim jest aspekt zespołowości,  
która jest naszą największą siłą. Wszyscy gramy do jednej bramki i zmierzamy w jasno wyznaczonym kierunku. 

Specyfika rekrutacji w branży IT wiąże się z szerokim zakresem umiejętności 
ze strony rekruterów – od znajomości i technologii narzędzi w developmencie 
po znajomość języków programowania i frameworków. O tym jak radzić sobie  
z wyzwaniami tego środowiska opowiada Rekruterowi Aleksandra Pszczoła,  
CEO w firmie Bee Talents.

CEE REKRUTER 



www.magazynrekruter.pl /13

Listopad 2017 / Rekruter 

W waszej firmie zdecydowaną większość 
pracowników stanowią kobiety. Jak 
odnajdujecie się w rekrutacji IT, która jest 
zdominowana przez mężczyzn?

Rzeczywiście statystyka nie kłamie i nie można 
oprzeć się wrażeniu, że branża rekrutacyjna przyciąga 
więcej kobiet niż mężczyzn. Mocno wierzę jednak 
w to, że ta granica już niedługo się zatrze i sytuacja 
będzie podobna jak w przypadku programistek,  
które zaczynają szturmować firmy IT. 

Sam temat rekrutacji technologicznej nie 
stanowi natomiast żadnego problemu, ponieważ 
sprawdzeniem kompetencji technicznych zajmują 
się tzw. “hiring managerowie” w danych firmach. 
My jesteśmy pomostem, który łączy oba elementy  
i doradza czy dany profil odpowiada temu czego klient 
poszukuje. W takim przypadku płeć nie ma żadnego 
znaczenia, a w grę wchodzi zadawanie odpowiednich 
pytań. Kluczem jest aby rekruter rozumiał złożoność 
projektów do których rekrutuje, znał technologie oraz 
narzędzia, które są wykorzystywane w developmencie. 
Dlatego też, nasze działania rozwojowe, obejmują 
szkolenia prowadzone przez zewnętrznych trenerów 
- programistów, dzięki którym nasz zespół jest  
na bieżąco ze znajomością języków programowania 
czy frameworków.

Jak wygląda polityka Retainer i Success 
fee w waszej firmie?

Nasz model finansowy opiera się na dwóch rodzajach 
współpracy: stałej, bazująca na opłacie miesięcznej 
oraz dwuskładnikowej, złożonej z success fee 
oraz zadatku (retainerem). W obu przypadkach 
konsultant działa dokładnie na tych samych 
zasadach, co rekruter wewnętrzny. Zajmuje się 
kompleksowym prowadzeniem procesu: od napisania 

ogłoszenia, promocję, pozyskania kandydatów oraz 
przeprowadzenia go przez proces, aż do momentu 
złożenia oferty. 

Nasi klienci rozumieją, że czynniki wpływające  
na zatrudnienie mogą być już całkowicie niezależne 
od nas. Dlatego też opłacany jest nie tylko efekt,  
ale też poświęcony czas, specjalistyczne narzędzia 
oraz praca operacyjna. Ponadto, taki model 
biznesowy pozwala nam w pełni zaangażować  

////
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się w wymagające projekty, a nie tylko sięgać po rzeczy łatwe.  
Przykładowo, dla jednej z kanadyjskich firm, prowadziliśmy 3 miesięczny 
projekt, w modelu stałej współpracy, którego celem było zbudowanie 
zespołu programistycznego w jednym z polskich miast. Mimo bardzo 
dobrej oceny przedstawionych kandydatów, projekt nie zakończył  
się zatrudnieniem,  ponieważ Klient nie doszacował kosztów zatrudnienia. 
Wiedza, którą pozyskał dzięki współpracy z nami, była dla niego bardzo 
cenna. Stała współpraca pozwoliła nam na wysokie zaangażowanie  
w projekt, dzięki czemu obie strony były usatysfakcjonowane.  
Gdybyśmy naszą współpracę oparli wyłącznie na success fee,  
byłoby to dla nas biznesowo zupełnie nieopłacalne i prawdopodobnie  
nie podjęlibyśmy się takiego zadania. 

Jak wygląda sytuacja rynku IT w Poznaniu?

Poznańskie środowisko IT jest otwarte i z roku na rok coraz bardziej 
świadome jak ważną rolę odgrywa budowanie marki pracodawcy.  
Firmy wiedzą już, że podstawowe benefity nie wystarczą do przyciągnięcia 
uwagi największych talentów. Uczą się w jaki sposób budować firmę opartą 
na kulturze organizacyjnej, jak przekazać swoją wizję na rozwój firmy  
oraz jaką realizują misję. Dziś praca powinna mieć znaczenie, a pracownik 
musi rozumieć, dlaczego ma się w nią zaangażować i jaki jest jej cel.  
Wiele z firm, które znam oferuje bardzo dobre warunki pracy, jednak  
nie potrafią w odpowiedni sposób zaprezentować tego na zewnątrz.  
Małymi krokami jednak obserwuję pozytywne zmiany, które zaczynają 
się od takich prostych rzeczy jak napisanie dobrego ogłoszenia,  
czy przygotowanie czytelnej grafiki do wykorzystania w socialmediach.

Wiemy, że będzie Pani prelegentem podczas Kongresu 
Profesjonalistów HR – gratulujemy! W jaki sposób doszło 
do tej współpracy?

Zaproszenie do Kongresu Profesjonalistów HR było dla mnie bardzo 
miłym wyróżnieniem i zarazem wyzwaniem. Temat łączący marketing 
z HRem jest mi bardzo bliski, ponieważ budując zespół Netguru  
w latach 2013-2015 swoje działania opierałam głównie na tzw. marketingu  
rekrutacyjnym. Chętnie więc podzielę się swoją wiedzą i mam 
nadzieję, że uda mi się sprostać oczekiwaniom uczestników Kongresu.  
Ponadto jestem podekscytowana faktem, że uczestnicząc w wydarzeniu 
będę miała przyjemność posłuchać prof. Blike, który jest propagatorem 
zarządzania turkusowego. 

CEE REKRUTER Rekrutacja w IT na poznańskim gruncie – Bee Talents

Aleksandra Pszczoła  
CEO  

Bee Talents
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What made you decide to a start career in recruitment?

It was quite the coincidence! I never intended to get involved with the recruitment and talent strategy 
industry. I actually went to school for business, teaching and education which, I’ve come to learn isn’t  
all that different from recruiting. As I began my first job in recruitment 9 years ago before joining WilsonHCG 
in 2016, I found that I was able to put my passions to work: building relationships, learning, listening  
and empowering the careers of people across the globe. Over the past 9 years, I’ve been able to help others 
both personally and professionally; it’s very fulfilling for me, playing a role in bettering the lives of people  
at a number of levels.  

In your opinion, what is the most important thing that makes 
the recruitment process successful?

The core of all recruitment efforts are people. Talent is at the heart of each 
company’s business, whether that’s companies looking to hire the best 
talent or companies seeking to recruit the best talent on their clients’ behalf.  

Today, the most important aspect of the recruitment process is being  
in lockstep with our people, those we employ, our client partners, and those 

we’re hiring on our clients’ behalf. To this end, all companies across the 
globe, WilsonHCG included, need to focus on the entire employment 

experience, work smarter, and find balance between soft skills 
and technical skills. We need to be accountable, accessible  
and available, aligned with the pulse of our organisations,  
aware of the talent pipeline, regional yet with a global mindset. 
We need to embrace the many recruitment marketing,  
automation and talent management technologies available.  
We need to inspire diversity and inclusion, and build our employment 
brand from the inside out. Above all, we need to empower  
our people. 

Successful recruitment process 
and plans for 2018
Anna Stewart, Centre Manager at WilsonHCG tells Rekruter about 

successful recruitment process and plans for 2018 in the company.

////
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What are the specifics of working at 
WilsonHCG? 

At WilsonHCG, we are a diverse group of innovators, 
coaches, collaborators and philanthropists working 

as a united front to disrupt and transform the talent 
landscape. “Better People, Better Business” isn’t just 
WilsonHCG’s internal motto – it’s our philosophy  
and the direct result of our people pushing each 
other to be better for one another, better for our 
clients, and better for the communities we serve. 

The environment we create is one where employees 
don’t just work for WilsonHCG; they’re hands-
on contributors, fostering a genuine, transparent 
culture that makes our workforce proud.  
This dynamic, combined with flexible work 
environments, philanthropic outreach, a commitment 
to diversity and the opportunity for career growth, 
breeds innovation for our clients. Our DNA includes: 
collaboration, ownership, integrity, communication 

and passion.

What are the biggest challenges for 
WilsonHCG in the coming year. How was 
2017 for your industry?

Today’s pursuit for talent is as competitive 
as ever, led by growing skills shortages,  
advanced technologies, demographic shifts and 
evolving dynamics around the nature of work. 
Further, hiring volumes increased in 2017 over 2016, 
and will continue to increase in 2018. Eighty-three 
percent of executives, as highlighted above, believe 
talent is their No. 1 priority. In addition, according  
to Deloitte’s 2017 Global Human Capital Trends 
Report, talent acquisition is also the third most 

important challenge companies face; just behind 
“careers and learning” and “building the organisation 

of the future” – each of which pertain specifically  
to talent acquisition and management. 

In addition, in 2017 and moving into 2018, leaders 
are challenged trying to find consistency during 
ever-present change and strategic direction amidst 

CEE REKRUTER Successful recruitment process and plans for 2018
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Anna Stewart
Centre Manager
WilsonHCG

an unknown future. In fact, according to Mercer’s 
Global Talent Trends Study 2017, 93 percent of 400+ 
executives plan to make a design change in their 
company within the next two years to stay ahead and 

keep the focus on their workforces. Specifically, they 
are transforming hierarchical structures, eliminating 
departments as well as decentralizing authority 

to keep up with the pace of change and inspire 
adaptability, flexibility and scale.

At WilsonHCG, we have recognised the need 
for (and, in response, transformed our talent 
solutions into) “total talent strategy” – where 
talent management and talent acquisition, and all 

components within, are equally important and part 

of an interconnected ecosystem. It is our belief (and 
mission in partnership with our clients) that, for an 
organisation to thrive, all pieces of talent strategy 
(the ecosystem) need to function as one integrated 
unit that optimises the positioning, work and growth 

of your talent in a way that ultimately moves the 
business forward.

How did your cooperation with ASPIRE 
start?

Our partnership with ASPIRE started even before our 
business was set up in KRK. We recognised ASPIRE 
as one of the regions’ driving forces behind the 
emergence of Krakow as a world class technology 
and business services hub – providing data analysis 
and best practice sharing to its 180-company 
membership-based community. We were keen to be 
a part of the organisation that networks members 
with the wider business community.
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Na czym polega innowacyjność  
HRfactory.pl? Skąd pomysł na tego  
typu platformę?
Pracując po stronie pracodawcy w bardzo 
dużych organizacjach obserwowałem często jak  
nieefektywnie realizowane są procesy rekrutacji, 
zatem pomysł na marketplace to odpowiedź na 
realne potrzeby. Zresztą podobne rozwiązania 
funkcjonowały z powodzeniem od lat za zagranicą, 
a problemy pracodawców i agencji zatrudnienia 
były te same. Oczywiście ryzyko wiązało  
się z faktem, że nie wszystkie pomysły można  
przenieść 1:1 na rodzimy rynek, tylko trzeba  
je dostosować do lokalnej specyfiki. 

W Polsce rynek rekrutacji na linii pracodawca – 
kandydat wydaje się świetnie zorganizowany.  
Mamy masę portali ogłoszeniowych, aplikacje  
do tworzenia baz kandydatów, narzędzia social media 
i inne sposoby na przyciągnięcie uwagi potencjalnych 
pracowników. Jednak w ogóle nie było narzędzia, 
które pomagałoby we współpracy z agencjami 
rekrutacyjnymi, których jest w Polsce już teraz 
oficjalnie ponad 8,7 tyś. To największa społeczność 
z wiedzą i doświadczeniem w rekrutacji, ale także 

ogromna sieć bezpośrednich i realnych kontaktów  
z kandydatami. HRfactory.pl jest wynikiem wiary  
w ten potencjał i pomaga pracodawcom w efektywnym 
jego wykorzystaniu. 

 

Jak nawiązała się współpraca z ASPIRE?
Z ASPIRE poznaliśmy się już na początkach 
działalności serwisu w 2014r. – już wtedy wiedzieliśmy, 
że niedługo potencjał rekrutacyjny agencji  
w HRfactory.pl będzie pomocny członkom ASPIRE  
w rozwiązaniu problemów z rekrutacją, więc jakiś  
czas temu wróciliśmy do rozmowy, a ASPIRE zaprosiło 
nas do współpracy. 

Dziś poza sektorem SSC/BPO także większość firm 
z innych branż cierpi na problemy z pozyskaniem 
odpowiednich pracowników, stopa bezrobocia 
rejestrowanego po raz kolejny spadła – w sierpniu 
wyniosła tylko 6,6% - to najlepszy wynik od 26 lat.  
To sprawia, że problem z rekrutacją dodatkowo nasila 
się i staje się naprawdę istotną, wręcz systemową 
barierą w rozwoju firm, a to sprzyja otwarciu na nowe 
rozwiązania w HR. 

Łączy pracodawców z agencjami 
rekrutacyjnymi bez wychodzenia z 
domu – o platformie HRfacotry.pl oraz 
cechach dobrego startupu opowiedział 
nam Mikołaj Tarnawski - Manager z ponad 
14-letnim doświadczeniem B2B w budowaniu 
i wdrażaniu strategii oraz szeroko rozumianych 
projektach rozwoju biznesu, współzałożyciel 
HRfactory.pl

Automatyzacja 
procesów w HR
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HRfactory.pl znalazło się wśród 500 
najlepszych startupów w Europie 
podczas konferencji PIONEERS’17  
w Wiedniu oraz kolejny raz wśród  
100 najlepszych startupów w Polsce 
podczas European Start-up Days  
w Katowicach – jak Pan myśli czemu 
zawdzięcza takie zainteresowanie? 
Startup to chyba najbardziej popularne słowo  
w ostatnim czasie w biznesie. To jest teraz bardzo 
modne być startup-em, ale nie wszyscy pamiętają, 
że DNA startup-u to innowacja. Myślę, że to właśnie 
dzięki temu zawdzięczamy zainteresowanie ze strony 
organizatorów Pioneers’17 czy European Start-up 
Days. HRfactory.pl to marketplace rekrutacyjny, 
wykorzystujący siłę społeczności profesjonalnych 
rekuterów. Kandydaci zrekrutowani w ramach 
współpracy na naszej platformie pracują w wielu 
firmach w całej Polsce, a my mamy już kolejne 
pomysły jak wspólnie z innymi startup-ami budować 
wartość dla uczestników rynku rekrutacji. 

Co poradziłby Pan osobie, która chciałaby 
założyć dobry startup i utrzymać pozycję 
marki na rynku?
Odnoszący sukces startup to kombinacja trafionego 
pomysłu, dobrego zespołu i ciężkiej pracy. Można 
mieć doskonały pomysł, ale bez dobrego zespołu 
i ogromu pracy nic z niego nie wyniknie. Ja mam 
szczęście – według mnie HRfactory.pl to świetny 
pomysł, tworzymy zgrany zespół, który wzajemnie 
się nakręca i uzupełnia, mamy też wokół doskonałe 
firmy, które nam pomagają w różnych obszarach. 
Ale przyznam się, że ogrom pracy i wysiłku,  
który włożyliśmy w stworzenie platformy  
był na początku trudny do oszacowania. 

Digitalizacja w rekrutacji – jak to u 
Państwa wygląda?
Automatyzacja procesów pojawia się w wielu 
branżach, także w HR. Zdaniem ekspertów  
to nieodwracalny trend. Słyszałem nawet ostatnio,  
że digitalizacja i nowe technologie w HR mogą  
wyprzeć rekruterów - ja podchodzę do takich 
stwierdzeń z odpowiednim dystansem. 

Uważam, że to fantastyczne co teraz dzieje 
się w branży rekrutacyjnej. Digitalizacja 
pozwala automatyzować procesy, co przekłada  
się na skrócenie czasu ich trwania oraz łatwość 
wykonania, a przede wszystkim stają się bardziej 
efektywne. Bo przecież w rekrutacji chodzi 
przede wszystkim o to, aby zatrudnić najbardziej 
odpowiedniego kandydata. 

Na naszej platformie współpracujemy   
z pracodawcami  i agencjami rekrutacyjnymi,  
a przeniesienie początku tych relacji do strefy  
on-line bardzo usprawnia całość, pozwala 
zaoszczędzić wiele czasu i energii obu stronom.  
W świecie cyfrowym wszystko przyśpiesza, dzięki 
czemu coś, co było wczoraj czasochłonnym 
problemem, dzisiaj już nim nie jest, a my możemy 
skupić naszą uwagę gdzie indziej. Jeśli mógłbym  
coś doradzić czytelnikom Rekrutera to, żeby byli 
otwarci na nowe rozwiązania, testowali je i wtedy 
wybrali te najbardziej dla nich odpowiednie.

Mikołaj Tarnawski
Manager  
HRfactory

www.hrfactory.pl/
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Generacja Z
w 5 krokachGenerację Z tworzą osoby urodzone w 

okresie od połowy lat 90. do wczesnych 
2000 r. Otwierając dla nich swoje podwoje, firmy powinny zdawać sobie 
sprawę, że to pokolenie jest kreatywne, technologiczne, chętne do zmian, 
ale także dość drażliwe. Niewiele ich łączy z poprzednikami – millenialsami. 
Czego należy się spodziewać, na czym należy się skupić?

Pokaż ścieżkę wzrostu 

Współzawodnictwo

Postaw na nowe technologie

Spodziewaj się, że będą szukać korzyści, jakie będą ich udziałem, jeśli zwiążą się z Twoją firmą.  
W jaki sposób dotrą tam, gdzie zakładają, że dotrą? Czy wspomożesz ich ciągłym dokształcaniem, 
czy zapewnisz wyzwania, które pomogą im rozwinąć skrzydła i osiągnąć cele? To są pytania,  
które najpierw powinieneś zadać sobie. Generacja Z wykonuje powierzone obowiązki głównie  
z myślą o zaspokojeniu własnych ambicji. Oczekuje od Ciebie inspirujących zadań, narzędzi  
do ich wykonania, by konsekwentnie zmierzać do sukcesu.

W odróżnieniu od millenialsów, realizujących się w pracy zespołowej, pracownicy spod znaku  
Z stawiają na niezależność i rywalizację. Rywalizują już podczas aplikowania, wychodząc  
z założenia, że zdobycie pracy oznacza zostawienie w pobitym polu innych. W trakcie kariery 
stawiają głównie na siebie – utożsamiają się z twierdzeniem, że jeśli coś ma być dobrze, to trzeba 
zrobić to samodzielnie.

Generacja Z jak żadna inna do tej pory, jest silnie związana z nowymi technologiami – dominują 
niemal w każdym aspekcie ich życia. Według badań prowadzonych przez Davida Stillmanna, 
dla 90,6 proc. przedstawicieli tej grupy techniczne zaawansowanie firmy może być czynnikiem 
decydującym przy jej wyborze na miejsce pracy. Technologia jest im niezbędna, by być w kontakcie 
ze światem, a praca, która bazuje na starych rozwiązaniach, ten kontakt znacznie ogranicza.  
Jeśli zatem chcesz przyciągnąć młodych, perspektywistycznych i zmotywowanych pracowników, 
Twoja firma musi być na bieżąco z postępem technologicznym.
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Generacja Z nadchodzi… Szacuje się, 
że łącznie liczy ponad 73 miliony 
przedstawicieli... Tak jak każda 
poprzednia grupa, także ta ma swoje 
cechy charakterystyczne, dzięki którym 
lub – jak kto woli – na skutek których 
współpraca z nią przebiega według 
innych zasad. 
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To raczej nie jest zaskakujące – ten rodzaj motywacji sprawdza się w każdym innym przypadku. Generacja 
Z wyznaje przy tym zasady: wygrać, odnieść sukces, mieć na bieżąco dostęp do odpowiednich narzędzi. 
Oczywiście, wszystko w technologicznej oprawie. 

Tak wygląda teoria. Praktykę tworzyć będą jednak poszczególne osoby, w  zróżnicowanych warunkach, 
i to właśnie te warunki pokażą, na ile założenia i szkice psychologiczne korespondują z wymaganiami 
i złożonością rynku pracy.

Komunikacja bezpośrednia

Motywacja finansowa

To może być dość zaskakujące, szczególnie jeśli pod uwagę weźmiemy aspekt technologiczny Generacji 
Z, ale w relacjach międzyludzkich ponad cyfrową komunikację przekłada ona kontakt bezpośredni – wg 
Davida Stillmanna – uważa tak 84 proc. jej przedstawicieli. Doceniają przejrzystość takich relacji i większą 
szczerość. Oczekują od przełożonych, że na bieżąco będą ich informować o tym, co robią dobrze, a co źle, 
wynosząc tym samym porozumiewanie się na profesjonalny poziom.

W ramach ciekawostki – czas koncentracji Generacji Z na konkretnym zagadnieniu wyniósł w 2015 r. 
przeciętnie 8,25 sekundy i co roku spada. Istotę sprawy trzeba zatem takiej osobie wyłożyć w mniej więcej 
takim tempie... 

Generacja Z w 5 krokachCIEKAWOSTKI
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www.CEEOutsourcingAwards.com

  CEE Shared Services and 
Outsourcing Awards 2018 

31st January 2018

Hotel Intercontinental, Warsaw

HR in SSCs Forum
POLAND • CZECH REPUBLIC • HUNGARY • SLOVAKIA • THE BALTICS • ROMANIA • BULGARIA • UKRAINA

Jest to specjalna Konferencja poświęcona zagadnieniom 
z obszaru HR, która poprzedza już VI edycję CEE Shared 
Services and Outsourcing Awards, 31 stycznia w Hotelu 
Intercontinental w Warszawie, wydarzenie odbędzie się 

w j. angielskim.

HR in SSC Forum jest wydarzeniem, które pozwala osobom 
decyzyjnym w działach personalnych na realną wymianę 

doświadczeń. W spotkaniu uczestniczą nie tylko Dyrektorzy 
HR z Polski ale także przedstawiciele z regionu Europy 

Środkowo – Wschodniej, dzięki czemu wydarzenie nabiera 
międzynarodowego charakteru. Naszym celem jest poszerzanie 

wiedzy i integracja środowiska HR branży Centrów Usług 
Wspólnych w regionie CEE.

Media Partne�

Zapraszamy do rejestracji
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Kilka Słów o ATS
CIEKAWOSTKI

Do głównych zadań  ATS należy sortowanie  
i wyszukiwanie danych. Posługuje się ogromną 
liczbą filtrów, etykiet i tagów, nie tylko dla nazw 
branż, ale również  konkretnych stanowisk, 
lokalizacji a nawet stopnia opanowania 

pewnych umiejętności, np. „angielski B2′′. 
To pozwala paroma kliknięciami zawęzić  
pole poszukiwań z 70 tysięcy aplikacji  
do kilkunastu. 

Rosnące zaawansowanie informatyczne 
takiego oprogramowania nie zmienia faktu, 
że człowiek „asystuje” mu właściwie cały 
czas. To ludzki mózg musi przeprowadzić 
finalną selekcję na podstawie informacji 
odfiltrowanych przez program i często wiedza 
o tym, kogo odsiał program też jest mu 
potrzebna. Rzecz jasna obowiązki specjalistów 
ds rekrutacji na pewno będą obejmowały 
coraz więcej czynności związanych właśnie  
z obsługą narzędzi IT do zarządzania 
procesami rekrutacji. 

Jak na razie bez 
względu na klasę 
oprogramowania 

- rekruter sam 
koryguje filtry i szuka 
do skutku. Dzieje się 

Z roku na rok rekrutacje odbywają 
się pod coraz większą presją czasu.  

Systemy do zarządzania rekrutacją, (już można  
je tak nazywać, rezygnując powoli z nieadekwatnego 

skrótowca ATS) poza budowaniem spójnej bazy 
kandydatów, pozwalają między innymi na: śledzenie 
aplikacji, błyskawiczny kontakt z kandydatami, 
organizację pracy w ramach złożonych projektów 
rekrutacyjnych, publikację ofert pracy w wielu mediach 
jednocześnie, monitorowanie efektywności źródeł  
pozyskiwania aplikacji. 

To umożliwia znacznie więcej niż tylko zmniejszenie 
liczby godzin potrzebnych na realizację projektu.

Kolejna istotną  korzyścią ATS jest obniżenie kosztów 
rekrutacji, ponieważ dzięki zmniejszeniu liczby 
publikowanych ofert pracy, ogranicza się wydatki,  
co generuje wzrost rentowności procesów. 
Obecnie każda szanująca się firma rekrutacyjna 
używa ATS, często zaprojektowanego specjalnie  
dla niej. Wypracowanie własnego rozwiązania trwa 
przeciętnie kilkanaście miesięcy i jest to spory  
koszt przekraczający nawet kilkadziesiąt tysięcy 
złotych. Takie narzędzie jest dopasowane  
do potrzeb danej firmy i szybko zaczyna się zwracać. 
W dodatku eliminuje ryzyko związane z ochroną 
danych osobowych kandydatów, ponieważ nikt poza 
uprawnionymi do tego pracownikami z agencji nie ma 

do nich dostępu. 

Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników rośnie na całym 
świecie. Dlatego, wprost proporcjonalnie rozwija się rynek software’u, 
który wspomaga procesy rekrutacyjne. Obecnie nieodzownym elementem 
nowoczesnej gospodarki jest obszar HR wspomagany przez ATS-y, czyli 
Applicant Tracking Systems. Czy oprogramowanie ewoluujące od zwykłych 
baz danych kandydatów aż po algorytmy dopasowujące ich do wymogów 
konkretnych stanowisk, będzie w stanie w przyszłości zastąpić rekrutera w 
jego codziennych obowiązkach?
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tak przede wszystkim dlatego, że kandydaci 
wypełniając formularze zgłoszeniowe, zwykle 
zaniżają lub zawyżają swoje kwalifikacje a 
to rodzi przekłamania, z którymi software 
jeszcze sobie nie radzi.  Specjaliści od 
rekrutacji jeszcze długo będą potrzebni, bo 
rzetelna weryfikacja kandydata na stanowisko 

nadal nie ma takiego 

oprogramowania jak 

„intuicja” człowieka.

średniego bądź wyższego szczebla jest 
tak złożonym procesem, że jeszcze 
długo żadna aplikacja temu nie podoła.  
Nawet wizje zastosowania sztucznej 

inteligencji nie zastąpią specyficznego 
zestawu cech i umiejętności, jakie posiada 
doświadczony rekruter. Pewna specjalistka 
ds. rekrutacji, od jednego z klientów usłyszała 
znamienne zdanie „Proszę jak najszybciej 
przedstawić mi do zatrudnienia tego 
kandydata, z którym sama chciałaby Pani 
pracować – ja potrzebuję tego człowieka 
na już. Ufam Pani intuicji i doświadczeniu.” 
- nadal nie ma takiego oprogramowania  
jak „intuicja” człowieka.
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