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W opracowaniu ukazano zmiany w podejściu do marketingu personalnego, zazna-
czające się w związku z rozwojem spółki Nasza Klasa w branży IT, koncentrując 
się głównie na narzędziach tego marketingu. Na tym tle podjęto także kwestię 
kreowania wizerunku pracodawcy.

Słowa kluczowe: marketing personalny (personnel marketing), wizerunek pracodawcy (employer 
image), wewnętrzny i zewnętrzny rynek pracy (internal and external job market), rozwój 
przedsiębiorstwa (company development)

Wstęp

Zgrany zespół zdolnych i zaangażowanych ludzi, identyfikujących się z firmą, jest nie-
zbędny do prawidłowego jej rozwoju. Potencjał ludzki stanowi najważniejszy, a zarazem 
nieprzewidywalny i wymagający zasób przedsiębiorstwa. Pracodawca poszukujący na 
rynku odpowiednich specjalistów musi sprostać wielu utrudnieniom, jakie w tym za-
kresie mogą się pojawić, szczególnie gdy penetruje wysoce konkurencyjny rynek, jakim 
jest niewątpliwie rynek pracy branży IT. Pracownik-partner organizacji staje się wtedy 
swoistym nabywcą biorącym udział w grze mającej na celu zaspokojenie jego potrzeb, 
ale i skłonienie do zaangażowania w rozwój przedsiębiorstwa poprzez stosowanie tzw. 
marketingu personalnego. Skutkuje to budowaniem wewnętrznego oraz zewnętrznego 
wizerunku pracodawcy.

Marketing personalny jest systemem postępowania i zachowań w przedsiębiorstwie 
zorientowanym na interesy potencjalnych i zatrudnionych pracowników oraz na trakto-
wanie ich w sposób podmiotowy jako klientów [Listwan, 2005]. U podstaw tej koncep-
cji leży założenie, że miejsca pracy w przedsiębiorstwie to towar, który trzeba sprzedać 
klientom. Tak jak w przypadku innych towarów, należy zatem informować o jego cechach, 
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eksponować zalety. Służy temu odpowiedni zestaw narzędzi i sposobów oddziaływania 
na wewnętrzny i zewnętrzny rynek pracy. Warto przy tym podkreślić, iż marketing ten 
jest ściśle związany z polityką informacyjną przedsiębiorstwa. Ważne staje się przy tym 
zwrócenie uwagi nie tylko na informacje dotyczące treści pracy oraz jej przebiegu, ale 
na cały proces gospodarowania potencjałem ludzkim, obejmujący miejsca pracy, funkcję 
personalną, warunki pracy, komunikację wewnętrzną i kulturę organizacyjną [Gableta, 
2006, s. 24 i 219].

Jednocześnie, ze względu na wysoką konkurencyjność, znaczenia nabiera kwestia 
budowania wizerunku przedsiębiorstwa, w tym wizerunku pracodawcy. Można stwier-
dzić, że marketing personalny obejmuje działania prowadzone przez firmę w obrębie 
systemu społecznego, mające na celu stworzenie i utrzymanie wizerunku atrakcyjne-
go, odpowiedzialnego oraz uczciwego pracodawcy zarówno na zewnętrznym, jak i we-
wnętrznym rynku pracy. Rozwój indywidualny każdego pracownika wyznacza z kolei 
rozwój całej organizacji, co prowadzi do dalszego permanentnego samodoskonalenia jej 
członków. Zależność pomiędzy sukcesem firmy a jakością życia poszczególnych pracow-
ników jest obustronna [Baruk, 2008, s. 112-113]. Aspekt ten nie powinien być pomijany 
w procesie formowania zestawu narzędzi marketingu personalnego oraz ich kierowania 
do odpowiednich adresatów.

Kształtowaniu działań w obszarze marketingu personalnego powinna towarzyszyć 
świadomość fazy rozwoju, w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo. Problem ten pozostaje 
często niezauważony, czego przykładem jest Nasza Klasa Sp. z o.o.

Spółka ta stworzyła największy w Polsce portal społecznościowy nk.pl, którego ce-
lem jest odnawianie szkolnych kontaktów użytkowników. Od początku serwis cieszył 
się dużym zainteresowaniem mediów, co poskutkowało gwałtownym wzrostem liczby 
użytkowników. Równolegle pojawiły się pierwsze propozycje inwestorów, które stały się 
szansą na rozwinięcie firmy.

W opracowaniu skoncentrowano się na instrumentalnym aspekcie marketingu per-
sonalnego na tle rozwoju spółki Nasza Klasa, funkcjonującej w branży IT. Wskazano 
przy tym na powiązania pomiędzy fazami rozwoju tego przedsiębiorstwa a budowaniem 
wizerunku pracodawcy, uwzględniając sytuację na rynku pracy.

W badaniach empirycznych posiłkowano się wywiadem skategoryzowanym, prowa-
dzonym przy użyciu kwestionariusza pytań, jak i wywiadami luźnymi z zarządem i pra-
cownikami spółki. Sięgnięto także do materiałów pochodzących z ewidencji, a dotyczą-
cych lat 2006-2009.
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Uwarunkowania zmian w sferze personalnej spółki

Nasza Klasa Sp. z o.o. powstała na potrzeby technicznej obsługi wskazanego wyżej ser-
wisu społecznościowego. Prace nad serwisem ruszyły jednak znacznie wcześniej. Założy-
cielami spółki są trzej studenci Uniwersytetu Wrocławskiego. Do momentu jej powstania 
– tj. do października 2007 r. – w przedsięwzięciu brało udział 9 osób.

Kluczem do zrozumienia zagadnień związanych z przedmiotem działalności spółki 
jest przybliżenie istoty serwisu społecznościowego (Social Network Service). Jest to serwis 
którego zawartość tworzą sami użytkownicy reprezentowani przez tzw. profile. Chodzi 
o strony tworzone przez użytkowników w momencie przystępowania do internetowej 
społeczności, zawierające podstawowe informacje oraz fotografie dotyczące tych użyt-
kowników. Twórcy takiego portalu jedynie kreują narzędzia do tworzenia treści oraz ich 
udostępniania. Korzystanie z serwisu wymaga utworzenia „profilu”, który umożliwia łą-
czenie się z innymi użytkownikami w celu komunikowania się i tworzenia wirtualnej sieci 
społecznej. Można przyjąć, że taka sieć staje się wirtualnym odzwierciedleniem relacji 
społecznych. Łączy ona ludzi o podobnym wieku, zainteresowaniach i statusie społecz-
nym [Boyd, 2009].

Cel strategiczny spółki określono jako maksymalizacja zysków przy utrzymaniu licz-
by użytkowników na możliwie najwyższym poziomie. Wskazuje się przy tym na kształto-
wanie i doskonalenie struktury organizacyjnej, dobór odpowiednich pracowników oraz 
zbudowanie właściwej kultury organizacyjnej.

Przedmiot działalności spółki zarządzającej omawianym serwisem społecznościo-
wym wiąże się z kreowaniem tzw. funkcjonalności, tj. wytwarzaniem za pomocą języków 
programowania funkcji umożliwiających działanie witryny internetowej, jak i sprzedażą 
powierzchni reklamowej firmom zewnętrznym. Spółka posiada informacje o wieku, wy-
kształceniu i miejscu zamieszkania odbiorców reklam, dzięki czemu skuteczniej do nich 
trafia.

Wykres 1a i b odzwierciedla strukturę zatrudnienia w spółce, ukazując znaczenie 
i zakres działań informatyków. Dominująca liczba stanowisk pracy w spółce związana 
jest z realizacją zadań dotyczących bezpośrednio IT. Prawie połowa, bo aż 47,4% zatrud-
nionych – w tym programistów, którzy zajmują kluczowe stanowiska – koncentruje się na 
tworzeniu serwisu od strony informatycznej.
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Wykres 1. Struktura zatrudnionych w Naszej Klasie Sp. z o.o.

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów udostępnionych w spółce

W przedsiębiorstwach branży IT potencjał ludzki ma znaczenie strategiczne. Dzięki 
unikatowym umiejętnościom ludzi tworzone są innowacyjne produkty i/lub usługi firmy 
[Zelinger, 2009, s. 282-291]. Warto zatem przyjrzeć się bliżej zmianom, jakich dokony-
wano w sferze personalnej. Zmiany te rozpatrzono na tle wyodrębnionych faz rozwoju 
spółki (zob. tabela 1).

Tabela 1. Zmiany w zatrudnieniu na tle faz rozwoju Naszej Klasy Sp. z o.o.

Lp. Fazy rozwoju 
spółki

Zatrudnienie Natężenie przyjęć 
pracowników

Dobór pracowników

I Narodziny Nabór pracowników, 
3-9 osób

Słabe Pozyskiwanie osób 
z najbliższego otocze-
nia założycieli spółki

II Dorastanie Poszerzanie składu 
osobowego zespołu, 
10-50 osób

Bardzo duże Stosowanie opra-
cowanej procedury 
postępowania

III Rozwój Budowanie i utrzy-
manie zespołu, 
>50 osób

Stabilizacja na stosunko-
wo wysokim poziomie

Wykorzystywanie zwe-
ryfikowanej procedury 
postępowania obej-
mującej także retencję 
pracowników

Objaśnienie: Natężenie przyjęć pracowników określono na podstawie analizy ruchu pracowni-
ków, wykorzystując wskaźnik przyjęć pracowników.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bednarski, 2003, s. 244

We wczesnym etapie rozwoju spółki koncentrowano się głównie na pozyskaniu 
odpowiednich osób. Młodzi pracodawcy poszukiwali kandydatów do pracy w swoim 
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najbliższym otoczeniu, a głównie wśród studentów informatyki. Jako właściciele małej 
jednostki gospodarczej, nie dysponujący jeszcze odpowiednimi zasobami finansowymi, 
wykorzystywali zasoby wiedzy i umiejętności znajomych, których przekonali do sensow-
ności idei tworzenia serwisu społecznościowego na polskim rynku internetowym, dla 
polskich odbiorców. Można stwierdzić, że charyzma twórców serwisu, ich pozytywne 
nastawienie i wiara w powodzenie przedsięwzięcia, a także umiejętność przewodzenia 
zminimalizowały trudności związane z naborem pracowników w pierwszym okresie 
funkcjonowania spółki.

Etap drugi rozwoju przedsiębiorstwa wymagał „wyjścia” poza dotychczasowe pole 
poszukiwań pracowników. Wzrost zróżnicowania zadań wiązał się z koniecznością dyspo-
nowania nowymi kompetencjami, a zatem i zatrudnianiem coraz większej liczby specjali-
stów nie tylko z branży informatycznej, ale i administracji oraz promocji. Uznano więc za 
zasadne opracowanie odpowiednich formalnych procedur postępowania w omawianym 
obszarze. Zaczęto sięgać po dość skomplikowane i kosztowne narzędzia rekrutacji i se-
lekcji, takie jak np. assessment center. W przypadku rekrutacji i selekcji kandydatów na 
kluczowe stanowiska korzystano również z usług specjalistycznej firmy zewnętrznej. Jed-
nocześnie pojawił się problem powstrzymania przed zwolnieniami szczególnie cennych 
specjalistów – informatyków, co wymagało przede wszystkim odpowiedniego reagowania 
na ich oczekiwania nie tylko finansowe, ale i te, które wiążą się z szeroko rozumianą po-
lityką personalną. Kwestia ta przybiera na znaczeniu w ostatniej spośród rozpatrywanych 
tutaj faz rozwoju spółki, nacechowanej już pewną stabilnością działania.

Wykorzystanie narzędzi marketingu personalnego w spółce

Budowaniu potencjału finansowego spółki towarzyszyło zwiększanie się liczby zatrud-
nionych, postrzeganych w kategoriach strategicznych. Ów wzrost – głównie w pierwszej 
fazie jej rozwoju – wymagał przede wszystkim stosowania środków pozafinansowych. 
W pierwszej kolejności chodziło o wywołanie pozytywnego nastawienia już zatrudnio-
nych do zadań podejmowanych w spółce. Jednocześnie dokonywano rekrutacji na ze-
wnętrznym rynku pracy, „sięgając” do grupy potencjalnych kandydatów z kręgu osób 
już pracujących bądź przygotowujących się do pracy w branży IT, korzystając przy ich 
pozyskiwaniu z tzw. znajomości. Jak już podkreślano, znaczącą rolę odgrywała przy tym 
osobowość właścicieli. Mając na uwadze trudną sytuację na rynku pracy branży IT, po-
zyskanie informatyków-programistów o pożądanym potencjale wiedzy i umiejętności – 
przy braku odpowiednich środków finansowych sprzyjających ich zatrudnieniu – należy 
uznać za sukces zarządu spółki.
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Sposoby oddziaływania na zewnętrzny i wewnętrzny rynek pracy wiążą się bezpo-
średnio z marketingiem personalnym (zob. tabela 2). Dobór środków tego marketingu 
odpowiada realiom gospodarowania w kolejnych latach funkcjonowania spółki.

Tabela 2. Narzędzia marketingu personalnego stosowanego w poszczególnych 
fazach rozwoju spółki 

Faza 
rozwoju

Narzędzia marketingu personalnego
skierowane do wewnątrz firmy skierowane na zewnątrz firmy

I swoboda wewnętrznej komunikacji,  �
zwracanie się do siebie po imieniu

bliski kontakt przełożonych z podwład- �
nymi na zasadach partnerskich

stwarzanie perspektywy rozwoju zawo- �
dowego zatrudnionych wraz z rozwojem 
firmy

informowanie pracowników o pierw- �
szych sukcesach firmy na rynku

rekrutacja o wąskim zasięgu, skiero- �
wana do wybranej grupy potencjalnych 
kandydatów

promocja marki w mediach oraz infor- �
mowanie o pierwszych sukcesach firmy 
na rynku

II czynna partycypacja pracowników  �
w procesie budowania spółki

imprezy oraz wyjazdy integracyjne �
materialne warunki pracy o wysokim  �

standardzie, w tym „pokój zabaw” słu-
żący do aktywnego odpoczynku podczas 
pracy oraz darmowe obiady dostarczane 
przez firmę zewnętrzną

rekrutacja zewnętrzna prowadzona  �
poprzez kanały właściwe dla danej grupy 
zawodowej

stworzenie na stronie internetowej  �
zakładki „kariera”

informowanie w mediach o umacnia- �
niu się przewagi konkurencyjnej firmy

propagandowy styl informowania  �
o zdobytych nagrodach i wyróżnieniach

III jak wyżej �
jasno sformułowane ścieżki karier oraz  �

reguły rekrutacji wewnętrznej

jak wyżej �
internetowy blog osób zatrudnionych  �

w spółce informujący o korzyściach 
i możliwościach związanych z ich pracą

realizacja programu praktyk studenc- �
kich

Źródło: opracowanie własne

Analizując działania podejmowane w interesującym nas obszarze, zwraca uwagę 
wzbogacanie procedur pozyskiwania pracowników, znajdujące odzwierciedlenie w po-
szerzaniu zestawu narzędzi i sposobów oddziaływania na zewnętrzny i wewnętrzny rynek 
pracy. Reakcją na sytuację występującą na lokalnym rynku pracy branży IT jest jedno-
czesne koncentrowanie się na retencji, tj. działaniach zmierzających do zatrzymania zna-
czących dla spółki pracowników, nie tyko informatyków. Pakiet tych działań jest jeszcze 
dość ubogi i – jak podkreślano w trakcie luźnych wywiadów – nie w pełni zaspokaja 
oczekiwania obecnych, jak i przyszłych zatrudnionych. Uwidocznione w tabeli 2 zmiany 
w zestawie stosowanych narzędzi marketingu personalnego pozwalają pozytywnie ocenić 
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zaznaczającą się ewolucję: od intuicji do przemyślanych środków i sposobów postępo-
wania, uwzględniających wewnętrzne i zewnętrzne okoliczności funkcjonowania spółki 
w kolejnych fazach jej rozwoju.

Owo przemyślane postępowanie zmierza do kreowania pożądanego wizerunku pra-
codawcy. Wiąże się to z chęcią członków zarządu spółki do zwiększania satysfakcji za-
łogi oraz poziomu zaangażowania i lojalności. Takie podejście do tworzenia wizerunku 
atrakcyjnego pracodawcy jest nacechowane – obcą zwykłej manipulacji pracownikami 
– orientacją etyczną, sprzyjającą umacnianiu pozycji przedsiębiorstwa na rynku.

Zakończenie

Dobór narzędzi i sposobów oddziaływania na zewnętrzny i wewnętrzny rynek pracy po-
zostaje w związku z fazami rozwoju przedsiębiorstwa, różniącymi się rodzajem i zakre-
sem działań związanych z gospodarowaniem potencjałem pracy. Mając na uwadze po-
tencjalny zakres przedmiotowy tego gospodarowania obejmujący kształtowanie miejsc 
pracy, funkcję personalną, tworzenie warunków pracy, komunikację wewnętrzną oraz 
kulturę organizacyjną badanej spółki, stwierdzono, iż w pierwszej fazie rozwoju kon-
centrowano się przede wszystkim na klasycznie rozumianej funkcji personalnej, a w tym 
na takich jej elementach, jak rekrutacja i selekcja pracowników oraz, co jest oczywi-
ste, na ich wynagradzaniu. W kolejnych fazach następuje wzbogacanie środków doboru 
pracowników, większa ekspozycja kwestii związanych z kształtowaniem ścieżek kariery 
oraz urozmaicanie zestawu motywatorów bodźcami pozafinansowymi. Zidentyfikowane 
narzędzia marketingu personalnego podlegają zatem świadomemu procesowi weryfika-
cji pod kątem uwarunkowań, w jakich funkcjonuje spółka w danym okresie. Mając na 
uwadze zaznaczającą się w tym obszarze ewolucję, można przyjąć, iż w odpowiednim 
czasie zarządzający spółką sięgną także – w procesie formowania narzędzi marketingu 
personalnego – do pozostałych podobszarów gospodarowania potencjałem pracy. Pewne 
symptomy są już zauważalne i dotyczą warunków pracy, komunikacji wewnętrznej oraz 
kultury organizacyjnej, której cechy kształtuje polityka personalna realizowana w spółce 
Nasza Klasa.
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The Use of Personalized Marketing Instruments in the Pro-
cess of Company Development of Nasza Klasa

Summary
This paper presents changes in approach to personalized marketing as observed in the 
development of the Nasza Klasa Company in the IT industry. Its main focus is the per-
sonalized instruments used in such marketing. It is against this backdrop that the matter 
of creating employer image is also examined.
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