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1. Wstęp

Współczesne przedsiębiorstwa funkcjonują w warunkach niestabilnego oto-
czenia, które wymaga podejmowania działań podnoszących innowacyjność 
fi rm i w konsekwencji – ich konkurencyjność (Gródek-Szostak 2017). Jednym 
z kluczowych procesów warunkujących rozwój organizacji jest dobór od-
powiednich pracowników. Ma on na celu pozyskanie odpowiedniej liczby 
kandydatów w stosownym czasie i o zgodnych z wymaganiami stanowiska 
kompetencjach, by zapewnić skuteczność, efektywność oraz ciągłość organiza-
cji. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań własnych 
w zakresie motywów podejmowania przez mikro-, małe i średnie przedsię-
biorstwa (MŚP) współpracy z akademickimi biurami karier (ABK). Realizacja 
tak sformułowanego celu powinna zarówno przyczynić się do lepszego roz-
poznania barier w podejmowaniu współpracy, jak i stanowić przyczynek do 
dalszych badań w obszarze efektywnego udziału ABK w procesach rozwoju 
potencjału kadrowego MŚP.
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2. Materiał i techniki badawcze

Przedmiotem badań były przedsiębiorstwa z sektora mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorstw mające siedzibę na terenie województwa małopolskiego, które 
w latach 2014–2015 nawiązały współpracę z ABK w zakresie pozyskania kadry 
pracowniczej. Badanie zostało zrealizowane z zastosowaniem następujących 
metod i technik badawczych: badanie kwestionariuszowe wspomagane kom-
puterowo (CAPI), indywidualne wywiady pogłębione (IDI) oraz obserwacja 
uczestnicząca.

3. Rekrutacja jako podstawowy element procesu doboru kadry

Dobór kadry pracowniczej jest zespołem działań, które mają na celu pozyski-
wanie odpowiednich jednostek do organizacji i doprowadzenie do właściwej 
obsady wakujących stanowisk (Listwan 2010). Dobór ten określany jest rów-
nież jako kluczowy element w procesie pozyskiwania pracowników, który 
oznacza możliwie najlepsze dopasowanie profi lu kompetencyjnego kandydata 
do wymaganego profi lu na stanowisku pracy (Pocztowski 2008). Opisywany 
proces ma trzy aspekty: ilościowy, jakościowy i strategiczny. Ważne jest zatem 
prawidłowe określenie zapotrzebowania na pracowników, czyli określenie, ilu 
i jakich pracowników powinno być zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie 
oraz przybliżony okres ich pracy. Podstawowymi kryteriami doboru jest osiąg-
nięcie przez pracowników minimum akceptowanego poziomu kwalifi kacji oraz 
ich przyszła gotowość do dalszego rozwoju i podwyższanie swojego poziomu 
zawodowego (Smoblik-Jęczmień 1999). Należy podkreślić, że wyróżnia się trzy 
etapy procesu doboru personelu: rekrutację, selekcję oraz wprowadzenie do 
pracy (Baczyńska 2002).

Kwerenda literaturowa dostarcza licznych defi nicji terminu rekrutacja. Jedna 
z nich określa rekrutację jako proces polegający na kwalifi kowaniu i pozyski-
waniu spośród kandydatów do pracy takich jednostek, które posiadają cechy 
i kompetencje przydatne dla organizacji (Kostera 1994). Rekrutacja jest także 
procesem informowania potencjalnych kandydatów o wakującym stanowisku 
i łączy potrzebę osób poszukujących pracy z potrzebami przedsiębiorstwa 
w zakresie zatrudnienia (Szałkowski 2000). Proces rekrutacji można też zdefi -
niować jako zintegrowane działanie, które ma na celu przyciągnięcie cennych dla 
przedsiębiorstwa kandydatów. Rekrutacja poprzedza selekcję, która jest z kolei 
defi niowana jako zintegrowane działanie mające na celu ocenę i wyłonienie 
kandydatów o profi lu zgodnym z kryteriami oceny (Baczyńska 2002).

Rekrutacja posiada trzy ważne do spełnienia funkcje. Pierwszą z nich jest 
funkcja informacyjna. Polega ona na przedstawieniu warunków pracy i po-
trzeb konkretnego zatrudnienia poprzez na przykład zamieszczenie informacji 
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o wakującym stanowisku pracy w dostępnym dla kandydatów miejscu. Drugą 
funkcją jest funkcja motywacyjna, która ujawnia się poprzez wywołanie odpo-
wiedniego zainteresowania właściwych grup zawodowych ubiegających się o dane 
stanowisko. Trzecią i zarazem ostatnią funkcją jest preselekcja, czyli wstępna 
weryfi kacja ofert w celu odrzucenia kandydatów niespełniających wymaganych 
przez przedsiębiorstwo kryteriów (Schultz 2002).

Tabela 1. Elementy wpływające na proces rekrutacji

Nazwa Opis

Wizerunek 
organizacji

Składają się na niego: informacje o wysokości płac, plan rozwoju i sto-
pień realizacji ścieżki zawodowej, możliwość awansu, dynamika branży, 
strategia przedsiębiorstwa, fl uktuacja zatrudnienia i wiele innych. Dobra 
renoma jest czynnikiem, który przyciąga uwagę wykwalifi kowanych 
kandydatów.

Atrakcyjność 
miejsca pracy

Jest ściśle związana ze stanowiskami pracy, które mogą być postrzegane 
różnie przez indywidualne jednostki.

Polityka kadrowa 
przedsiębiorstwa

Składają się na nią procedury i zwyczaje dotyczące postępowania z oso-
bą zatrudnioną w przedsiębiorstwie. W założeniu ma zwiększać poczu-
cie przynależności do organizacji.

Respektowanie 
przepisów prawa

Przejawiające się poprzez zakaz dokonywania selekcji kandydatów na 
podstawie czynników różnych od kwalifi kacji, czyli np. płci, rasy, prze-
konań religijnych.

Koszty rekrutacji
Wiążą się z różnym poziomem angażowania się organizacji w kate-
goriach pracy i kosztów fi nansowych przy zlecaniu przeprowadzenia 
rekrutacji innym podmiotom.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Dessler 2000, za: Baczyńska, Kosy 2009, s. 14.

Biorąc pod uwagę kryterium stopnia zaangażowania pracodawcy w proces 
rekrutacji, można wyróżnić formę bierną, aktywną bezpośrednią oraz aktywną 
pośrednią. Pierwsza z nich charakteryzuje się tym, że to kandydaci są zainte-
resowani aplikacją do danego przedsiębiorstwa i sami przesyłają potrzebne 
dokumenty, nawet jeśli rekrutacja nie jest w danym momencie przeprowadzana. 
Druga forma sprowadza się do dużego zaangażowania się przedsiębiorstwa 
w znalezienie odpowiednich kandydatów, na przykład poprzez ogłoszenia 
w mediach, promocję podczas targów pracy czy też z pomocą akademickich biur 
karier. Trzecia forma rekrutacji polega na zleceniu przeprowadzenia procesu 
fi rmom zewnętrznym (Pocztowski 2003).

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji istotne jest określenie wymagań 
na dane stanowisko, które powinny być ujęte w opisie stanowiska pracy, oraz 
wymagań osobowych. Są one bowiem podstawą sporządzenia stosownych 
ogłoszeń dotyczących oferty pracy oraz do oceny kandydatów pod względem 



Zofi a Gródek-Szostak, Olga Jando, Anna Grabowska134

spełniania warunków zamieszczonych w owych opisach. Zawierają wymagania 
dotyczące między innymi: umiejętności, wykształcenia, doświadczenia. Opis 
stanowiska można zdefi niować zatem jako zbiór informacji o celu stanowiska, 
treści pracy wykonywanej na danym stanowisku oraz wymaganiach stawianych 
osobom wykonującym tę pracę w nawiązaniu do celów danej struktury i celów 
całego przedsiębiorstwa. Opisy te są podstawowym dokumentem, który zawiera 
informacje potrzebne do działań w zakresie pozyskiwania pracowników i po-
dejmowania decyzji o zatrudnieniu (Armstrong 2003). Wymagania osobowe 
są też nazywane profi lem kwalifi kacyjnym i służą do określenia wizerunku 
poszukiwanego kandydata, przyjęcia własnych kryteriów jego oceny i wyboru 
odpowiednich technik selekcyjnych (Listwan, Kawka 2004).

Ogłoszenie rekrutacyjne (nazywane potocznie ogłoszeniem o pracę) jest 
ostatnim elementem procesu rekrutacji i pierwszym elementem procesu se-
lekcji. Spełnia ono dwie funkcje: selekcyjną i motywacyjną. Funkcja selekcyjna 
wyraża się w treści i formie ogłoszenia. Jej główna rola polega na zniechęceniu 
nieodpowiednich kandydatów do przedstawienia oferty. Funkcja motywacyjna 
wyraża się podobnie jak funkcja selekcyjna – poprzez treść i formę ogłoszenia. 
Poprzez markę organizacji, która jest dobrze kojarzona, dynamicznie rozwija-
jącą się branżę oraz ofertę składaną kandydatowi przedsiębiorstwo zachęca do 
przedstawiania własnych ofert przez osoby zainteresowane danym stanowiskiem. 
Aby ogłoszenie rekrutacyjne było skuteczne, powinno zawierać trzy elementy: 
zakres obowiązków na stanowisku, wymagania wobec kandydatów i korzyści 
z podjęcia zatrudnienia. Wymagania sformułowane w jasny sposób są fundamen-
tem ogłoszenia, ponieważ pozwalają uniknąć otrzymywania CV niezgodnych 
z oczekiwaniami pracodawcy. Jednym z najpopularniejszych rodzajów ogłoszeń 
rekrutacyjnych są internetowe ogłoszenia o pracę (Baczyńska, Kosy 2009).

Sposoby wyszukiwania odpowiednich kandydatów zostały wykształcone 
wskutek wieloletnich praktyk i na podstawie różnorodnych kryteriów. Źródłem 
pozyskiwania personelu można nazywać te elementy rynku pracy, na których 
przedsiębiorstwo identyfi kuje swoje docelowe segmenty, miejsca pozyskiwania 
pracowników i tworzy stosowne kanały informacyjne w celu zastosowania odpo-
wiednich form rekrutacji. Rekrutacja może być dokonywana ze źródeł zarówno 
zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Stosuje się również podział na rekrutację 
segmentową i szeroką, ale z uwagi na ograniczoną objętość niniejszego artykułu 
zagadnienie to nie zostanie szerzej omówione (Kawka, Listwan 2004).

4. Akademickie biura karier w praktyce gospodarczej

Zmiana ustroju gospodarczego w latach dziewięćdziesiątych w Polsce rozbu-
dziła aspiracje edukacyjne młodych ludzi. Rozpoczynający studia postrzegają 
wykształcenie jako rodzaj inwestycji, która zapewni im pracę, odpowiednie 
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wynagrodzenie i zmniejszy ryzyko bezrobocia. Jednakże w ostatnich latach 
dyplom uczelni wyższej nie gwarantuje już bezpiecznego funkcjonowania na 
rynku pracy. Coraz częstszym zjawiskiem jest wielomiesięczne poszukiwanie 
pracy przez absolwentów. Skutkuje to niepożądanymi efektami ekonomiczny-
mi w postaci utraty kwalifi kacji zawodowych. Wywołuje to również frustrację 
zarówno u absolwentów, jak i pracodawców, którzy nie mogą znaleźć kandy-
data na dane stanowisko o odpowiednich kwalifi kacjach, wyróżniającego się 
z licznej grupy osób posiadających dyplom uczelni wyższej. W takiej sytuacji 
pomocne okazują się akademickie biura karier (ABK), czyli jednostki działające 
na rzecz aktywizacji zawodowej zarówno studentów, jak i absolwentów szkoły 
wyższej, prowadzone przez jednostki szkoły wyższej lub organizacje studenckie. 
Głównym celem działania biur karier jest udzielanie studentom i absolwentom 
wszechstronnej i profesjonalnej pomocy w zakresie wchodzenia na rynek pracy 
oraz znalezienia zatrudnienia (Rzecznik Praw Absolwenta 2015).

Do zadań realizowanych przez ABK można zaliczyć: pomoc w wyborze 
ścieżki zawodowej, udzielanie porad zawodowych, ułatwienie i pomoc w zna-
lezieniu atrakcyjnej pracy, zachęcanie, przygotowywanie do założenia własnej 
działalności zawodowej i wiele innych. Wszystkie działania mają na celu przede 
wszystkim pobudzanie aktywności młodych ludzi aspirujących do zdobycia 
satysfakcjonującej pracy. Co więcej, biura karier służą pracodawcom jako cen-
tra informacji, doradztwa i pośrednictwa, gdyż przedsiębiorstwa poszukujące 
pracowników często umieszczają oferty pracy na stronach internetowych ABK, 
wykorzystując tym samym ich zasięg. Należy podkreślić, że instytucje te przyjmują 
rolę pośrednika dostarczającego studentom i absolwentom nie tylko propozycje 
pracy, ale też możliwość zdobycia praktycznej wiedzy na temat zachowania na 
rynku pracy (Frey 2017).

Jak wynika z przedstawionego wykresu, do województw, w których dys-
proporcja między liczbą uczelni wyższych a liczbą akademickich biur karier 
jest mniejsza niż trzy, można zaliczyć województwa: warmińsko-mazurskie, 
zachodniopomorskie, opolskie, lubelskie, lubuskie, małopolskie, podlaskie 
i wielkopolskie.

Do pięciu najczęściej realizowanych przez biura karier zadań należy:
1. Informowanie o ofertach pracy, stażu, praktyk i wolontariatu.
2. Poradnictwo zawodowe.
3. Prowadzenie badań losów absolwentów.
4. Warsztaty i szkolenia o tematyce związanej z metodami poszukiwania 

pracy i przygotowywania procesu rekrutacji.
5. Warsztaty i szkolenia z umiejętności miękkich.
Oznacza to, że zarówno studenci tamtejszych uczelni wyższych, jak i pra-

codawcy mają do dyspozycji wachlarz usług świadczonych przez różne biura 
karier na terenie całego województwa.
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Rysunek 1. Struktura regionalna uczelni wyższych i akademickich biur karier
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu Działalność akademickich biur karier w roku 
akademickim 2014/2015 (Rzecznik Praw Absolwenta 2015).

5. Działalność akademickich biur karier w opinii 
przedsiębiorców

W badaniu kwestionariuszowym wzięło udział 80 przedsiębiorstw, z czego 
dwie trzecie stanowiły mikroprzedsiębiorstwa (zob. rysunek 2). W wywiadach 
pogłębionych wzięło udział 20 podmiotów.

Najczęściej pracodawcy odpowiadali, że współpracowali bądź współpracują 
w różnym stopniu z ABK. Odpowiedziało tak 75% ogółu badanych przedsię-
biorców. Głównymi formami współpracy, jakie wymieniali, były organizowane 
staże i praktyki. Z przeprowadzonego badania wynika również, że co czwarty 
ankietowany pracodawca nie był zainteresowany jakąkolwiek formą współpracy. 
Jako przyczyny podawane były najczęściej: niechęć do organizowania stażu czy 
praktyki z uwagi na zbyt dużą czasochłonność przy wypełnianiu dokumentacji, 
brak zainteresowania zatrudnianiem nowych osób, odmienna polityka kadrowa 
fi rmy, podjęta i kontynuowana współpraca z innymi fi rmami. Niewielka część 
ankietowanych przedsiębiorstw (25%) nie podejmowała w przeszłości współpra-
cy z uczelniami wyższymi, aczkolwiek byłaby taką współpracą zainteresowana. 
Najczęściej wymieniane formy współpracy to praktyki i staże.

Wśród warunków sprzyjających współpracy przedsiębiorstw i ABK (zob. 
rysunek 3) najczęściej wymieniono chęć wsparcia przedsiębiorstwa przez ABK.
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Rysunek 2. Struktura badanych przedsiębiorstw
Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 3. Uwarunkowania współpracy z ABK
Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 4. Korzyści z zaangażowania w rekrutację ABK
Źródło: opracowanie własne.
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W grupie przedsiębiorstw współpracujących, podczas wywiadów pogłę-
bionych, na pytanie dotyczące korzyści dla organizacji z włączenia w procesy 
rekrutacyjne ABK przedsiębiorcy podkreślili profesjonalizm ze strony biur 
karier (zob. rysunek 3).

Trzeba przyznać, że nie udało się zidentyfi kować badań, w których aspekt 
udziału ABK w procesach rekrutacyjnych ujawniłby się jako problem, w szcze-
gólności dla mikroprzedsiębiorców, na drodze do rozwoju swojej działalności.

6. Podsumowanie

Należy podkreślić, że przedsiębiorstwa, a zwłaszcza mikroprzedsiębiorstwa i małe 
fi rmy, które nie dysponują takimi zasobami jak duże organizacje, mogą mieć 
trudności z zaangażowaniem profesjonalnych podmiotów świadczących usługi 
rekrutacyjne. Odpowiedzią na tak zdefi niowane ograniczenia jest działalność 
akademickich biur karier. Ważne jest, aby działalność ABK nie ograniczała się do 
przestrzeni akademickiej, lecz była szeroko popularyzowana w sektorze mikro-, 
małych i średnich przedsiębiorstw. To właśnie ten sektor zgłasza największe za-
potrzebowanie w zakresie wsparcia w procesach rekrutacyjnych, optymalizując 
jednocześnie nakłady fi nansowe na ten cel.
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