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Interesariusze czy ambasadorowie? Rozważania wokół 
skuteczności działań w obszarze employer brandingu

Streszczenie

Celem rozważań jest analiza roli, jaką w procesie employer brandingu odgrywają trzy grupy osób: 
kandydaci do pracy w organizacji, osoby aktualnie zatrudnione oraz byli pracownicy. Na podstawie 
przeglądu literatury przedmiotu oraz badań własnych, autorka przedstawia znaczenie każdej z tych 
grup dla budowania marki pracodawcy. Ważnym wynikiem przeprowadzonej analizy jest stwierdze-
nie, że właściwie prowadzony employer branding sprawia, iż wspomniane osoby stają się nie tylko 
interesariuszami, ale także ambasadorami marki. Szczególną uwagę w prezentowanym artykule po-
święcono zagadnieniom pomijanym w wielu tradycyjnych rozważaniach na temat employer brandin-
gu – roli pracowników odchodzących z firmy w budowie marki pracodawcy.
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Wstęp

Niewiele pojęć z dziedziny zarządzania zrobiło w ostatnich latach taką karierę jak po-
jęcie „employer branding”. Popularności pojęcia odpowiada mnogość definicji. Nawet naj-
bardziej pobieżny ich przegląd zająłby znaczną część niniejszego artykułu. Nie wchodząc 
więc w złożone rozważania terminologiczne, przyjmijmy za Katarzyną Wojtaszczyk (2012), 
że: „Employer branding to proces kreowania wartości dla interesariuszy, które powstają na 
skutek legitymowania się przez organizację silną marką pracodawcy”.

Pojawiające się w przedstawionej definicji pojęcie interesariuszy odnoszone jest zazwy-
czaj do obecnych i potencjalnych pracowników (kandydatów do pracy). Nie wydaje się to 
podejściem słusznym – grupę równie ważną, co postarano się wykazać w dalszej części 
artykułu, powinni stanowić byli pracownicy organizacji.

Warunkiem osiągania przewagi konkurencyjnej w obszarze employer brandingu jest 
spowodowanie, aby wszystkie wymienione grupy osób stały się nie tylko interesariuszami, 
ale także ambasadorami marki. Przyjrzyjmy się tym zagadnieniom nieco bliżej.

Kandydat do pracy jako ambasador marki

Potencjalni pracownicy stanowią od lat zasadniczą grupę, na której koncentrują się 
działania budujące markę pracodawcy. Nieprzypadkowo termin „employer branding” od-

Zeszyty-naukowe-44_2015.indd   180 2016-01-14   14:52:16



MAŁGORZATA SIDOR-RZĄDKOWSKA 181

noszony był początkowo niemal wyłącznie do wysiłków mających na celu przyciągnięcie 
właściwych kandydatów do pracy, uzyskania pozycji pracodawcy pierwszego wyboru itp. 
Współcześnie odchodzi się od tak wąskiego rozumienia omawianego pojęcia; niemniej 
świadomość ważności działań wobec potencjalnych pracowników słusznie pozostała trwa-
łym elementem funkcjonowania nowoczesnych działów personalnych. W celu przyciągnię-
cia odpowiednich osób zainteresowanych pracą w przedsiębiorstwie podejmowanych bywa 
wiele ciekawych inicjatyw. Zapomina się jedynie o tym, jak ogromny wpływ wywiera sam 
przebieg procesu rekrutacji i selekcji na osoby, którym nie udało się uzyskać zatrudnienia 
w danej organizacji.

Dotyczy to szczególnie formy prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych. Wciąż jeszcze 
zdarzają się firmy, których przedstawiciele zachowują się w sposób niezgodny ze współcze-
snymi standardami zarządzania kapitałem ludzkim. To duży błąd. Warto bowiem mieć świa-
domość, iż rozmowy kwalifikacyjne oprócz swojego podstawowego celu, jakim jest wybór 
najbardziej odpowiedniego kandydata do pracy, mają też ogromne znaczenie dla kształtowa-
nia właściwego wizerunku firmy,

Wyobraźmy sobie przykładową sytuację – w celu znalezienia jednego pracownika pro-
wadzimy rozmowy z dziesięcioma kandydatami. Oznacza to, że dziewięć osób pozostanie 
z obrazem firmy wytworzonym na podstawie tego spotkania. Od przebiegu rozmowy kwali-
fikacyjnej, zachowania osoby prowadzącej zależy kształt tego obrazu. Wrażenia niedoszłego 
pracownika przybrać mogą jedną z dwóch, skrajnie odmiennych postaci:
„Co za straszna firma. W gruncie rzeczy dobrze się stało, że mnie tam nie chcieli”.
albo
„To wspaniałe przedsiębiorstwo. Szkoda, że nie udało mi się w nim zatrudnić. Być może 
jednak kiedyś będę miał okazję z nimi współpracować”.

Jednym z warunków koniecznych do wytworzenia drugiego z tych przekonań jest wła-
ściwy przebieg rozmowy, unikanie zadawania pytań, które są odbierane przez kandydatów 
jako naruszenie ich prywatności. 

Rozmowa kwalifikacyjna to okazja do bezpośredniego kontaktu kandydata z potencjal-
nym pracodawcą – szkody wyrządzone na tym etapie są, jak wskazywaliśmy, dla wizerunku 
firmy wyjątkowo dotkliwe. O markę pracodawcy dbać trzeba jednak na każdym etapie pro-
cesu rekrutacyjno-selekcyjnego. Oznacza to w szczególności:
 - właściwe, nie zawierające elementów dyskryminacyjnych, formułowanie ofert zatrud-

nienia;
 - przemyślany, uwzględniający specyfikę stanowiska pracy, dobór metod selekcji kandy-

datów;
 - dbałość o możliwie szybką informację zwrotną dla kandydatów, w tym także dla tych, 

którzy nie przeszli do kolejnego etapu rekrutacji;

Zeszyty-naukowe-44_2015.indd   181 2016-01-14   14:52:16



182 INTERESARIUSZE CZY AMBASADOROWIE? ROZWAŻANIA...

 - przestrzeganie standardów etycznych związanych ze stosowaniem określonych narzędzi 
selekcyjnych, w tym zwłaszcza testów osobowości oraz niektórych narzędzi Assessment 
Center.
Przedstawiciele coraz większej liczby organizacji rozumieją, że istotą procesu naboru 

pracowników jest nie tylko zapełnianie wakatu, ale także kształtowanie wizerunku firmy. 
Trudno wyobrazić sobie efektywny employer branding bez działań w obszarze rekrutacji 
i selekcji – przyjaznego formułowania ogłoszeń, zrozumiałego określania nazw stanowisk, 
jednoznacznego opisu wymagań i oczekiwań wobec przyszłych pracowników, uprzedzania, 
jak długo może potrwać proces rekrutacji itp. W niechlubną przeszłość odchodzą przypadki 
nieuprzejmego traktowania osób starających się o pracę (obudowane niekiedy pseudonau-
kową ideologią, w myśl której najlepszą metodą rekrutacji jest tzw. stress interview). Dobrą 
praktyką staje się dbałość o właściwe relacje z kandydatami, odpowiednia komunikacja na 
każdym etapie procesu rekrutacyjno-selekcyjnego. Powstała niedawno Koalicja na rzecz 
Przyjaznej Rekrutacji, zrzesza już kilkadziesiąt firm, a ich liczba stale rośnie. Opracowany 
został Kodeks Dobrych Praktyk w Rekrutacji – przestrzeganie zawartych w nim zasad po-
woli będzie stawać się obowiązującym trendem. 

Oczekiwanie, iż kandydaci do pracy, którym nie udało się uzyskać zatrudnienia staną się 
ambasadorami marki firmy może się wielu osobom wydać mało realistyczne. Znamy jednak 
przykłady organizacji, w których postulat ten staje się rzeczywistością. Od lat autorka ma 
okazję obserwować proces rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy na stanowisku anima-
tora w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. To dla wielu osób prawdziwa praca marzeń 
– ambitna, rozwojowa, pełna wyzwań i kontaktów z interesującymi ludźmi, dająca szansę 
pogodzenia działalności zarobkowej z realizacją ciekawych projektów edukacyjnych itd. 
Trudno się więc dziwić, że cyklicznie ogłaszana rekrutacja do Centrum przyciąga ogromną 
liczbę kandydatów. Większość z nich, mimo dobrego przygotowania, nie uzyskuje zatrud-
nienia – stanowisk jest niewiele. Profesjonalny, spełniający wszystkie opisane powyżej wa-
runki, przebieg procesu rekrutacji i selekcji powoduje, iż omawiana grupa osób bardzo wy-
soko ceni markę swojego niedoszłego pracodawcy, stając się ambasadorem marki Centrum. 

Jak uczynić pracowników ambasadorami marki?

W odniesieniu do osób już zatrudnionych w organizacji punktem wyjścia budowania 
marki pracodawcy jest prawidłowy przebieg okresu adaptacyjnego (Żarczyńska-Dobiesz 
2008). Najbardziej nawet pomyślny przebieg tego okresu nie daje jednak gwarancji, że no-
wozatrudniony zechce na lata związać się z organizacją. Trudno nie zauważyć, iż: „W dobie 
dzisiejszych mediów pracownicy stale rozważają oferty innych pracodawców, porównując 
je z ofertą bieżącego pracodawcy” (Kozłowski 2010, s. 90). Planując działania w obszarze 
employer brandingu trzeba więc stale dbać o to, aby porównanie wypadło na korzyść fir-
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my, w której dana osoba jest aktualnie zatrudniona. Oznacza to konieczność nieustannego 
podwyższania standardów obowiązujących we wszystkich aspektach zarządzania kapitałem 
ludzkim. Szczególną uwagę należy zwrócić na:
 - otwartą komunikację wewnętrzną dającą pracownikom możliwość autentycznego udzia-

łu w podejmowaniu decyzji organizacyjnych;
 - budowę systemów zaangażowania opartych na poczuciu sensu wykonywanej pracy; 
 - przemyślany, uwzględniający znajomość nowoczesnych teorii motywacji, system wyna-

grodzeń finansowych i pozafinansowych;
 - sprawiedliwy, mający charakter informacji zwrotnej, a nie „sądu nad pracownikiem” sys-

tem ocen okresowych;
 - kształtowanie prorozwojowej polityki szkoleniowej;
 - wypracowanie procedur rozstawania się z osobami kończącymi pracę w firmie.

Świadomość, iż właściwie prowadzone zarządzanie kapitałem ludzkim sprawia, że pra-
cownik zaczyna pełnić rolę nie tylko interesariusza, ale także ambasadora działań w obsza-
rze employer brandingu, staje się udziałem coraz większej liczby nowoczesnych organizacji. 
Upowszechnia się praktyka zapraszania szeregowych pracowników na różnego rodzaju spo-
tkania i targi pracy, na których prezentują potencjalnym kandydatom własne doświadczenia 
związane z podjęciem zatrudnienia w danym przedsiębiorstwie. Coraz popularniejsze stają 
się także tzw. systemy poleceń, polegające na rekomendowaniu kierownictwu firmy odpo-
wiednich kandydatów do pracy. Systemy te odgrywają szczególnie ważną rolę w budowaniu 
marki pracodawcy. Korzyści związane z ich stosowaniem można, za Markiem Kozłowskim 
(2012, s. 74), scharakteryzować w sposób następujący: „Po pierwsze, osoba rekomendująca 
czuje jeszcze większą odpowiedzialność za firmę, w której pracuje, oraz ma świadomość, że 
jest to dobry pracodawca, skoro rekomenduje go swoim znajomym. Po drugie, firma otrzy-
muje aplikacje z wiarygodnego źródła, a także pozytywne opinie na temat panujących w niej 
warunków pracy, po trzecie zaś – zmniejsza koszty rekrutacji, które mogły być wydane na 
współpracę z agencjami doradztwa personalnego”.

Rozstanie z pracownikiem jako wyzwanie dla kształtowania marki 
pracodawcy

Prawdę, że najskuteczniejszą metodą zdobycia przewagi konkurencyjnej jest troska 
o rozwój i zaangażowanie pracowników, uświadamia sobie coraz szersze grono praco-
dawców. Wiele mówi się o społecznej odpowiedzialności biznesu, słusznie podkreśla rolę 
zaufania w kreowaniu kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Rozbudowane programy 
z dziedziny HR, obejmujące działania takie jak m.in. opracowywanie profili kompetencyj-
nych, ocena 360o, badanie satysfakcji pracowników, coaching, zarządzanie talentami itp., 
to codzienność wielu firm. Zagadnienia te stały się też źródłem wielu opracowań i analiz. 
Kwestia zwalniania pracowników otaczana natomiast bywa zmową milczenia. Gdyby ktoś 
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chciał wyrobić sobie pogląd dotyczący ważności poszczególnych zagadnień polityki perso-
nalnej na podstawie liczby poświęconych im publikacji, musiałby dojść do wniosku, że po-
wyższy problem nie istnieje. Prawda jest, jak wiadomo, zupełnie inna. Pomijając już nawet, 
jakże liczne, przypadki przedsiębiorstw zmuszonych do drastycznego zmniejszenia liczby 
personelu, nietrudno dostrzec, że zjawisko odchodzenia części pracowników ma miejsce we 
wszystkich, najlepszych nawet organizacjach. Niezależnie od tego, czy dzieje się tak z ini-
cjatywy pracodawcy, czy z inicjatywy pracownika, każda firma powinna mieć wypracowane 
procedury rozstawania się z osobami kończącymi w niej pracę. Jak piszą Anthony J. Nyberg 
i Charlie O. Trevor (2009), polityka personalna przedsiębiorstwa musi sprzyjać „budowaniu 
w załodze poczucia, że organizacja kieruje się zasadami fair play”.

Rzeczywistość bywa, niestety, zupełnie inna. Wspomniany obszar stanowi najbardziej 
zaniedbaną dziedzinę zarządzania kapitałem ludzkim. Sygnałem alarmującym jest fakt, że 
pracownik, mimo upływu niekiedy kilku lat od odejścia z pracy, czuje się nadal pokrzyw-
dzony, a o swojej poprzedniej firmie potrafi mówić wyłącznie źle. Jak wskazują wyniki 
badań (Sidor-Rządkowska 2010, s. 20), większość byłych pracowników przedsiębiorstw 
działających na rynku polskim:
 - nie wróciłaby do swojego pracodawcy, nawet gdyby ten zaproponował im lepsze warun-

ki pracy;
 - nie poleciłaby byłego pracodawcy kandydatom jako dobrego miejsca zatrudnienia;
 - nigdy nie zamierza polecić znajomym produktów lub usług byłego pracodawcy.

Warto odnotować iż, spora część autorów przytoczonych opinii zatrudniona była w fir-
mach, w których nie szczędzi się sił i środków na działania określane mianem employer 
brandingu. W wielu z nich istnieją nawet komórki powstałe specjalnie w tym celu. Reklama 
telewizyjna i prasowa, sponsorowanie różnorodnych imprez, prestiżowa lokalizacja i wy-
posażenie biura – to tylko część działań podejmowanych w celu kształtowania właściwego 
wizerunku firmy. Koszty tych działań bywają ogromne. Jest smutnym paradoksem, że jed-
nocześnie czyni się niewiele (lub zgoła nic), aby minimalizować negatywne skutki zwalnia-
nia pracowników, tak bardzo szkodzące wizerunkowi przedsiębiorstwa.

W roku 2002 autorka pracowała nad pierwszym wydaniem książki pt. Zwolnienia pra-
cowników a polityka personalna firmy. Prowadziła wówczas rozmowy z osobami, które 
w ostatnim roku zostały zwolnione z pracy w różnych firmach. W 2009 roku, przygotowując 
drugie wydanie, ponownie stanęła przed zadaniem przeprowadzenia tego typu wywiadów. 
Można byłoby sądzić, że rozwój, który branża HR osiągnęła przez te lata zmienił także stan-
dardy dotyczące kwestii zwalniania pracowników. Rzeczywistość okazała się, niestety, zu-
pełnie inna. Można odnieść wrażenie, że czas stanął w miejscu. Podobnie jak 7 lat wcześniej 
w wypowiedziach zwalnianych osób pojawiały się następujące sformułowania:
 - Po kilkunastu latach pracy nikt mi nawet nie powiedział: „dziękuję”.
 - Zwolnienie wręczała mi młoda osoba z działu kadr, którą widziałam drugi raz w życiu.
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 - Nie mogłem zalogować się w sieci. Zwróciłem się do administratora systemu. Ten, wy-
raźnie zmieszany, poradził, żebym poszedł do działu personalnego. Tam czekało wypo-
wiedzenie.

 - Na korytarzu podszedł do mnie szef i powiedział, że chyba będziemy musieli się rozstać; 
taka jest decyzja Centrali. 

 - Kierownik, nie patrząc mi w oczy, wręczył papier i powiedział, że bardzo mu przykro.
 - Gdy przyszedłem rano do pracy, znalazłem na swoim biurku zaklejoną kopertę. Było 

w niej wypowiedzenie.
 - Koledzy nagle zaczęli mnie jakoś dziwnie traktować. Wziąłem jednego z nich na bok 

i zapytałem, o co chodzi. Niechętnie przyznał, że podobno zostałem zwolniony (Sidor-
Rządkowska 2010, s. 21).
Nawet jeśli przyjąć, że w tych relacjach jest nieco spowodowanej goryczą przesady, 

wystawiają one jak najgorsze świadectwo firmom, w których zatrudnieni byli zwalnia-
ni pracownicy. Relacje te przekreślają sensowność dotychczasowych działań przedsię-
biorstwa w obszarze employer brandingu. Czas zmienić tego rodzaju praktyki. Sposób 
rozstania z odchodzącym pracownikiem jest bowiem swoistym egzaminem dla kultury 
organizacyjnej firmy, a forma i przebieg zwolnienia wywierają ogromny wpływ na osoby 
nadal zatrudnione w organizacji. Negatywne skutki ograniczania liczby personelu doty-
czą bowiem także, o czym często się zapomina, tej grupy pracowników. Mówi się nawet 
o występowaniu swego rodzaju choroby (survivor sickness) u osób, które były świadkami 
zwolnień swoich kolegów. Jej głównymi objawami są: brak poczucia bezpieczeństwa, fru-
stracja, gniew, depresja, poczucie winy, nieufność. Pracownicy dotknięci tym schorzeniem 
starają się odzyskać zachwianą równowagę, zmniejszając swoje zaangażowanie w pracę, 
unikając podejmowania jakiegokolwiek ryzyka, obciążając kierownictwo firmy winą za 
powstałą sytuację. Pełni obaw o swoją przyszłość w przedsiębiorstwie, powstrzymują się 
od otwartego wyrażania emocji – stosując strategię uniku i wyczekiwania (Pocztowski 
2008, s. 172-173).

Problemem wielu firm pozostaje odchodzenie wartościowych pracowników do innych 
organizacji. Szefowie niektórych przedsiębiorstw, w momencie, gdy dobry pracownik 
oświadcza: „odchodzę”, reagują wręcz histerycznie. Część z nich zachowuje się w sposób, 
który można byłoby określić jako „syndrom zdradzonego kochanka”. Obrażanie się na pra-
cownika, zarzucanie mu niewdzięczności, a niekiedy wręcz zdrady, podejmowanie różnych 
działań w celu utrudnienia podjęcia zatrudnienia w innej firmie, to reakcje mające niewiele 
wspólnego z postawą godną osoby kierującej przedsiębiorstwem.

Dbałość o formę rozstania z każdym odchodzącym z organizacji pracownikiem stanowi 
nie tylko wymóg etyczny. Powinna być traktowana również jako inwestycja w budowanie 
marki firmy oraz kształtowanie zaangażowania pozostających w organizacji osób. Jest także 
warunkiem koniecznym pozyskania w przyszłości wartościowych kandydatów do pracy.
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Były pracownik jako ambasador marki pracodawcy – utopia  
czy konieczność?

Oczekiwanie, iż pracownik zwolniony z firmy stanie się jej ambasadorem, może się 
wydać wielu osobom wręcz absurdalne. Obawy o przyszłość, poczucie bezsilności, a na-
wet upokorzenia – to tylko niektóre emocje towarzyszące zwykle zwalnianym. Właściwe 
kształtowanie kultury organizacyjnej w tym obszarze może jednak sprawić, że po upływie 
pewnego czasu były pracownik spojrzy na swą sytuację z innej perspektywy. „Nie istniało 
inne rozwiązanie, musieli zredukować zatrudnienie. Trzeba jednak przyznać, że zachowali 
się wobec mnie i innych zwalnianych bardzo przyzwoicie. To naprawdę porządna firma.” 
Taka opinia jest dla budowy marki pracodawcy cenniejsza niż niejedna rozbudowana akcja 
promocyjna.

Aby przytoczone opinie stały się powszechne, kierownictwo organizacji musi podjąć 
szereg działań minimalizujących negatywne skutki zwolnień. Do najważniejszych należą: 
 - Opracowanie jednoznacznych kryteriów wyboru osób przeznaczonych do redukcji. 

To zagadnienie budzi najwięcej emocji. Nawet krótka charakterystyka najczęściej stoso-
wanych kryteriów wymagałaby odrębnego artykułu. Warto podkreślić, iż podejmując te 
trudne decyzje, nie można pomijać kwestii wpływu, jaki będzie miało zwolnienie tych 
właśnie, a nie innych osób na personel pozostający w organizacji. Liczyć się powinna 
tylko i wyłącznie efektywność danej jednostki, branie pod uwagę jakichkolwiek innych 
czynników stanowi wyraz ulegania populistycznej presji – samo poddanie w wątpliwość 
tego stwierdzenia bywa uważane za przejaw słabości. Mimo to można zaryzykować 
opinię, że kompleksowe podejście do problemu restrukturyzacji zatrudnienia wymaga 
uwzględnienia faktu, iż negatywny wpływ podjętych decyzji na lojalność osób pozosta-
jących w organizacji jest tym większy, im dłuższy staż w przedsiębiorstwie ma zwalnia-
ny pracownik i im trudniejsza jest jego sytuacja życiowa. Można oczywiście uznać tę 
prawidłowość za mało znaczącą, nie można jednak zaprzeczyć jej istnieniu.

 - Właściwe informowanie o podjętych decyzjach.
O zwolnieniu powinien pracownika poinformować bezpośredni przełożony lub 
menadżer najwyższy rangą spośród tych, z którymi pracownik zwykle współ-
pracował. Zrzucanie tego obowiązku na innych (najczęściej pracowników działu 
personalnego) jest wyrazem swoistej ucieczki od problemu, świadczącej o braku 
kompetencji do kierowania ludźmi. Z wypowiedzi osób zwolnionych z pracy czę-
sto przebija rozżalenie spowodowane różnego rodzaju tchórzliwymi zachowaniami 
menadżerów, którzy, jak to określiła jedna ze „zredukowanych” osób, „nie mają 
nawet odwagi spojrzeć człowiekowi prosto w oczy”. 
Otwarte informowanie o podjętych decyzjach, wyjaśnianie ich podstaw oraz gotowość 
do rozmowy ze zwalnianymi pracownikami powinny być bezwzględnym obowiązkiem 
menadżerów przedsiębiorstw, w których dokonywana jest redukcja zatrudnienia.
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 - Dbałość o odpowiednią formę rozstania z pracownikiem objętym redukcją zatrud-
nienia.
Pomoc i szacunek okazywany odchodzącym pracownikom wpływa dodatnio zarówno na 
lojalność klientów, jak i (zwłaszcza) na możliwość pozyskania w przyszłości wartościo-
wych kandydatów do pracy. Firma, która troszczy się o swoich odchodzących pracowni-
ków, daje tym samym dowód, że słowa: „ludzie są najważniejsi” nie są w niej traktowane 
jako puste hasło, lecz stanowią autentyczną podstawę działania. 
Rozważając kwestię wpływu redukcji zatrudnienia na dalsze funkcjonowanie firmy, nie 

sposób zapomnieć o kwestii kształtowania wizerunku firmy. Pogorszenie tego wizerun-
ku może spowodować zarówno niechęć kontrahentów, jak i potencjalnych pracowników. 
Przedsiębiorstwom, które mają opinię organizacji pozbywających się bez skrupułów osób 
w danym momencie niepotrzebnych, trudno będzie przyciągnąć wartościowych kandydatów 
do pracy. 

Wszystko to powoduje iż w wielu firmach redukcji zatrudnienia towarzyszą programy 
outplacementu – pomocy zwalnianym pracownikom w odnalezieniu się na rynku pracy. 
Celem tych złożonych i kosztownych działań jest minimalizowanie negatywnych skutków 
redukcji zatrudnienia zarówno dla odchodzących pracowników, jak i dla marki przedsię-
biorstwa. 

Troska o kulturę rozstania jest niezbędna nie tylko w odniesieniu do pracowników od-
chodzących z firmy na skutek decyzji pracodawcy, ale także w odniesieniu do tych, którzy 
czynią to na skutek własnej decyzji.

Dbałość o markę pracodawcy wymaga, aby z każdym pracownikiem, który postano-
wił odejść z firmy, przeprowadzić rozmowę zwaną wywiadem końcowym (exit interview). 
Celem wywiadu końcowego jest:
 - uzyskanie informacji na temat przyczyn odejścia;
 - dyskusja o zauważonych mankamentach polityki personalnej;
 - dbałość o wizerunek firmy w oczach odchodzącego pracownika.

Systematycznie prowadzone, dobrze przygotowane rozmowy z pracownikami odcho-
dzącymi z własnej inicjatywy pozwalają na bieżące monitorowanie funkcjonującego w fir-
mie systemu zarządzania. Z doświadczeń wynika, iż rozmowy takie mają dla budowania 
marki pracodawcy ogromne znaczenie. Dostarczają bowiem często informacji pełniejszych 
(i – siłą rzeczy – bardziej krytycznych) niż tzw. badania satysfakcji pracowników.

Prowadzenie exit interviews powinno więc stać się stałym elementem funkcjonowania 
przedsiębiorstwa. Przygotowaniu tych rozmów trzeba poświęcić przynajmniej tyle czasu 
i uwagi, co przygotowaniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami do pracy. Spotykane 
w praktyce niektórych działów personalnych lekceważenie znaczenia exit interviews, trak-
towanie ich na zasadzie „sztuki dla sztuki” (pracownik przecież i tak odchodzi) świadczy 
o niezrozumieniu istoty działań w obszarze employer brandingu.
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Każdy pracodawca jest zmartwiony, gdy odchodzi dobry pracownik. Trzeba jednak 
uświadomić sobie prostą prawdę, iż epoka ludzi pracujących całe życie w jednej firmie już 
dawno minęła. Pracownik w okresie aktywności zawodowej przynajmniej kilka razy zmie-
nia pracodawcę. Im bardziej wartościowe kwalifikacje posiada, tym częściej czyni to z wła-
snej inicjatywy. Opuszczenie firmy (oczywiście z zachowaniem okresu wypowiedzenia) jest 
zjawiskiem naturalnym, a nie (jak bywa to odbierane) dowodem nielojalności. Warto więc, 
by każda firma miała przygotowane odpowiednio procedury rozstawania się z pracowni-
kami tak, aby obie strony zachowały w pamięci lata dobrej, twórczej i satysfakcjonującej 
współpracy. 

Oto wypowiedź pracownicy odchodzącej z organizacji, której kierownictwo rozumie 
znaczenie exit interview dla budowania marki pracodawcy: „Szefowie firmy odbyli ze mną 
bardzo sensowną, szczerą rozmowę – pytali, dlaczego zmieniam pracę, czy mają jeszcze 
jakiś wpływ na to, bym tego nie zrobiła itp. A – zaznaczam – nie należałam do top ma-
nagementu firmy. Tak się złożyło, że po zmianie pracy nadal się czasami spotykamy – na 
stopie towarzyskiej i biznesowej. Im moje opinie powiedziały co nieco o słabościach firmy, 
mnie dały sygnał, że pomimo zmiany planów zawodowych byli szefowie nadal darzą mnie 
szacunkiem i sympatią. To bardzo sympatyczne i korzystne dla obu stron. Jest tylko jeden 
zasadniczy warunek: obie strony musi być stać na szczerość i odrobinę samokrytycyzmu. 
Obie strony muszą umieć słuchać. Ja o sobie też się wtedy dowiedziałam kilku ciekawych 
rzeczy. Bardzo dobrze to wspominam” (Sidor-Rządkowska 2010, s. 191).

Starania o to, by byli pracownicy stawali się ambasadorami firmy nie są więc utopią, 
lecz koniecznością. Rosnąca liczba firm przywiązuje dużą wagę do wymienionych działań. 
Potwierdzają to badania Katarzyny Wojtaszczyk (2014, s. 148), która pisze: „(…) najlepsze 
organizacje, mając na uwadze fakt, że opinie zwolnionych, opuszczających organizację na 
własne życzenie, emerytów oraz ich rodzin, kształtują wizerunek firmy jako pracodawcy, 
przykładają większą wagę do rozstania z pracownikami niż pozostałe instytucje. Z punktu 
widzenia budowania employer brand ważne jest też utrzymywanie kontaktu z pracowni-
kami po ich odejściu z firmy. Dlatego też wiele firm prowadzi na przykład kluby byłych 
pracowników oraz organizuje spotkania specjalnie dla nich”. Znaczenia tych działań dla 
budowania marki pracodawcy nie sposób przecenić.
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Stakeholders or Ambassadors? Deliberations About Efficacy  
of Activities in the Area of Employer Branding

Summary

An aim of considerations is to analyse the role played in the process of employer branding by the 
three groups of individuals: candidates for the job in the organisation, already employed individuals, 
and former employees. Based on a review of the subject literature and her own research, the author 
presents the importance of each of these groups for employer branding. An important result of the 
carried out analysis is statement that properly conducted employer branding causes that the mentioned 
individuals become not only stakeholders but also ambassadors of the brand. A particular attention in 
the presented article is paid to the issues disregarded in many traditional deliberations about employer 
branding – the role of employees leaving the firm in employer branding.
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