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ANALIZA PORÓWNAWCZA STRATEGII ZARZĄDZANIA 

ZASOBAMI LUDZKIMI W KORPORACJACH IT 
 

 

Wprowadzenie 

Artykuł zawiera analizę zarządzania zasobami ludzkimi w największych korporacjach IT. 

Każda z nich chce pozyskać najlepszych kandydatów do pracy: asów, talenty, pracowników 

klasy A. Jednak kiedy ich pozyska stosuje różne strategie zarządzania tym najważniejszym 

zasobem firmy jakim są ludzie. Celem artykułu jest pokazanie istotnych różnic w podejściu do 

kapitału ludzkiego w tych korporacjach oraz wskazanie, w oparciu o ocenę ekspertów, która ze 

strategii przynosi najlepsze efekty. 

 

 

1. Strategie zarządzania zasobami ludzkimi 

Wiele wskazuje na to, że ze wszystkich funkcji przedsiębiorstwa funkcja personalna 

przeszła największą ewolucję w ciągu ostatnich lat. Już w latach osiemdziesiątych XX w. 

pojawiło się ujęcie zalecające traktowanie zasobów ludzkich jako zasobów mających wartość 

strategiczną dla przedsiębiorstwa.  

Zasoby mają wartość strategiczną, gdy zapewniają unikalność, a przez to przewagę 

konkurencyjną, gdy są niezbędne dla przetrwania i rozwoju organizacji. W latach 

dziewięćdziesiątych nastąpiło przeniesienie akcentu na jakościowe aspekty zasobów ludzkich, 

a przede wszystkim ich innowacyjność. Decyzje podejmowane na poziomie strategicznego 

zarządzania zasobami ludzkimi są często decyzjami nierutynowymi i kluczowymi. 

1.1. Rodzaje strategii personalnych 

Strategia personalna powinna pozostawać w ścisłym związku z ogólną strategią firmy. 

Wdrażanie w życie strategii personalnej obejmuje: 

 analizę strategiczną personelu, 

 określenie strategii zarzadzania zasobami ludzkimi na podstawie strategii ogólnej i 

wcześniej przeprowadzonej analizy strategicznej personelu, 

 ustalenie substrategii personalnych (np. doboru, szkolenia itp.), 

 wdrażanie zmian personalnych wynikających ze strategii i ich controlling. 

Najczęściej stosowany jest podział strategii personalnych na: 
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 ofensywne (nastawione na dynamiczny wzrost pozyskiwanego z zewnątrz personelu 

ocenianego potem w oparciu o wyniki/wydajność pracy – przykładem jest strategia 

sita) i defensywne (nastawione na własnych pracowników, koncentrujące się na 

ocenie jakości ich pracy, postępów w rozwoju czy lojalności wobec firmy – 

przykładem jest strategia kapitału ludzkiego), 

 zorientowane na „wejście” (proces rekrutacji, doboru i aktywizowania 

nowoprzyjętych pracowników) oraz zorientowane na „wyjście” (redukcję 

zatrudnienia). 

Wśród innych podziałów strategii zarządzania zasobami ludzkimi, ze względu na swoją 

prostotę, przez pracodawców najczęściej przyjmowany jest podział na strategie: sita, kapitału 

ludzkiego i mieszaną.1 

 

 

2. Apple jako przykład realizacji strategii sita 

Pozyskiwanie pracowników 

W Apple zatrudnionych jest ponad 70 tysięcy pracowników stałych i tymczasowych. 

Mimo tak dużej liczby zatrudnionych firma stale wierna jest zasadzie żeby zatrudniać samych 

najlepszych, ludzi „klasy A”. Pomimo to, aby ich zdobyć, jest powściągliwa w ogłaszaniu 

naboru na wolne stanowiska. Apple do niedawna nie ogłaszało się na portalach rekrutacyjnych 

lub portalach społecznościowych. Głównymi źródłami informacji dla kandydatów była strona 

internetowa www.apple.com/jobs oraz własni pracownicy występujący w roli rekruterów i  

polecający kandydatów. Strona internetowa www.apple.com/jobs jest podstawową skarbnicą 

wiedzy o firmie dla wszystkich pragnących zatrudnić się w Apple. Różni się ona jednak od 

większości tego typu stron. Nie ma tam danych dotyczących firmy lub stanowiska (wymagań, 

świadczeń, wynagrodzenia, godzin pracy itp.). Są za to inspirujące zdjęcia i slogany, które mają 

u aplikanta wzbudzić ekscytację. Na stronie można się dowiedzieć jakie wartości wyznawane 

są w firmie. Apple odcina się od podejścia korporacyjnego, kładąc nacisk na otwarte umysły, 

inspiracje, innowacyjność i zmienianie świata na lepsze. Można odnieść wrażenie, że strona ta 

ma wpłynąć na wyobraźnię aplikanta tak jak produkty Apple wpływają na wyobraźnię 

milionów klientów2. 

Na stronie znaleźć można również ciekawostki, które ukazują Apple jako miejsce 

ekscytujących wyzwań, dążenia do perfekcji i niezwykłych innowacji. 

                                                 
1 B. Wiernek, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Text, Kraków 2001. 
2 http://www.apple.com/jobs (na dzień 23.04.2015r.) 
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Po przebrnięciu przez slogany kandydat może przejść do wyszukiwania wolnych 

stanowisk.  

Pozyskiwanie pracowników, to nie tylko strona internetowa. Apple zawsze dążyło do 

pozyskania najlepszych pracowników na rynku pracy, nawet jeśli w grę wchodziło 

podkupywanie ich u konkurencji. 

By wspomóc ten proces firma stworzyła ciekawy program polecania kandydatów przez 

własnych pracowników. Jego składową jest wręczanie specjalnie w tym celu zaprojektowanych 

wizytówek wszystkim osobom, które aktualni pracownicy uznają za godne polecenia. 

Pracownik, który poleci kogoś nowego, a ten sprawdzi się w firmie – pozyska  nowy talent, 

może uzyskać nagrodę sięgającą nawet 5 tysięcy dolarów .3  

Jeśli Apple znajdzie wyjątkowy talent lub specjalistę posiada pracowników 

wyspecjalizowanych w ich pozyskaniu – cena nie gra roli. Lecz często nie pieniądze ale sama 

możliwość robienia czegoś niezwykłego przemawia najlepiej. Jako przykład można przytoczyć 

anegdotę jak Steve Jobs zachęcał do podjęcia pracy w Apple J. Sculleya, twórcę kampanii Pepsi 

Challenge, która okazała się dla Pepsi Co. ogromnym sukcesem komercyjnym.4 Podchody 

Jobsa (zwane przez niektórych zalotami) trwały blisko dwa miesiące. I choć Sculley był 

zainteresowany pracą nad McIntoshem to był niezdecydowany aż do momentu gdy Jobs 

wygłosił zdanie, które przeszło do kanonów negocjacji: „Chcesz do końca życia sprzedawać 

słodzoną wodę czy może wolałbyś zmieniać świat?”5 

Apple nigdy nie było specjalnie zainteresowane promowaniem możliwości zatrudnienia 

a nawet własnych produktów na portalach społecznościowych. Przekonanie o wyjątkowości 

firmy połączone ze świetnymi wynikami finansowymi sprawiło, że portale takie jak Facebook 

czy LinkedIn były omijane szerokim łukiem. Jednak słabe wyniki w 2013 roku spowodowały, 

że i to zaczyna się zmieniać. Apple zatrudniło twórczynie medialnego sukcesu sieci butików 

Burberry – Angele Ahrendts.6 Nowa szefowa sprzedaży będzie miała za zadanie ocieplenie 

wizerunku Apple w mediach, szczególnie w Internecie i serwisach społecznościowych. Można 

więc spodziewać się większej aktywności Apple w sieci, również w zakresie rekrutacji online. 

Proces rekrutacji 

Po zakończeniu przyjmowania i analizy aplikacji zaczyna się drugi etap, który może 

trwać od jednego dnia nawet do kilku miesięcy w zależności od limitu czasowego, złożoności 

                                                 
3 A.. Lashinsky, Sekrety Apple’a, Znak, Warszawa 2013. 
4 W.. Isaacson, Steve Jobs, Insignis, Kraków 2011. 
5 Ibidem. 
6 P. Kornaszewski, Dyktatorka mody w Apple, „Forbes” 2014, nr 3. 
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rekrutacji czy rangi stanowiska. W Internecie można znaleźć wiele komentarzy osób, które 

przechodziły rekrutacje w Apple ze skutkiem pozytywnym lub negatywnym. Można z nich 

wysnuć wnioski, że procedura rekrutacji zarówno zewnętrznej jak i wewnętrznej jest bardzo 

kontrowersyjna. 

Najbardziej kontrowersyjną sprawą jest, charakterystyczne dla strategii sita, 

niedocenianie potencjału własnych pracowników i pomijanie ich aplikacji. Wiele osób narzeka, 

że awansowanie w Apple jest praktycznie niemożliwe, gdyż preferuje się zatrudnianie nowych 

pracowników z zewnątrz. Trudno stwierdzić, czy sytuacja ta związana jest z preferowaniem 

przez Apple rekrutacji zewnętrznej i poszukiwaniem nowych talentów kategorii A, czy 

niechęcią kierownictwa do osłabiania obsadzonych już stanowisk przez awansowanie 

zatrudnionych na nich pracowników, którzy świetnie się na nich sprawdzili. Jednak taka 

postawa kierownictwa wpływa niekorzystnie na morale aktualnych pracowników, gdyż czują 

się niedocenieni i nie mają możliwości rozwoju zawodowego. 

Po zakończeniu analizy aplikacji, która jest pierwszym etapem, tych, którzy pozostali na 

placu boju czekają rozmowy kwalifikacyjne. W pierwszym etapie są to rozmowy telefoniczne 

lub wideokonferencje. Jeżeli zakończą się sukcesem, kolejnym krokiem jest rozmowa „na 

żywo”, która najczęściej kończy się akceptacją lub odrzuceniem kandydata. Wielu kandydatów, 

którzy doszli do etapu rozmów „na żywo” ocenia ich wynik krytycznie. O ile sam przebieg 

rozmowy, jej pozytywna atmosfera, oceniane są pozytywnie to późniejszy brak szybkiej 

odpowiedzi na temat jej wyniku budzi niesmak. 

Wielu kandydatów narzeka również na arogancję niektórych rekruterów, którzy uważają 

się za ludzi lepszej kategorii, nie traktują kandydatów z należytym szacunkiem, krytykują ich 

umiejętności i postawy. Ostatnim elementem jest dyskryminacja kandydatów ze względu na 

wiek. Przykładowo kandydaci po 40 do sklepów Apple, mimo posiadania umiejętności, 

doświadczenia, przejścia z powodzeniem przez procedurę rekrutacji wydają się nie pasować do 

wizerunku firmy preferującej ludzi młodych (to kolejna cecha strategii sita). 

Pierwsze dni w pracy 

Po przejściu przez procedurę rekrutacji i podpisaniu wstępnej umowy pracownik 

zazwyczaj nie wie co będzie robił. Wynika to z obsesji firmy na punkcie trzymania w tajemnicy 

nowych produktów. Nawet przy pierwszym spotkaniu z nowymi współpracownikami 

większość z nich nie może ujawnić nowoprzyjętemu nad czym aktualnie pracuje gdyż projekt 

jest ściśle tajny. 

Pierwszy dzień rozpoczyna się zwykle od wstępnego szkolenia podczas którego 

nowoprzyjęci otrzymują pakiet powitalny (przepustka na teren firmy, gadżety pomagające 
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utożsamiać się z firmą – m.in. pamiątkowa koszulka) a także zestaw dokumentów do 

wypełnienia i oddania do działu HR. Ważnym celem takich spotkań jest zbudowanie więzi 

pracownika z firmą. Swoistą zachętą jest kupon na darmowy lunch, jedyny jakiego pracownik 

doświadcza w Apple. Każdy nowy pracownik musi stanąć przed pierwszym wyzwaniem jakim 

jest … podłączenie komputera. Firma uważa, że jeżeli ktoś został przyjęty do Apple musi być 

wystarczająco inteligentny i zaznajomiony z technologią aby móc skonfigurować połączenie z 

siecią i z firmowymi serwerami. Nikt inny tego za niego nie zrobi. 

Jednak to, co najbardziej zapada w pamięć nowoprzyjętym pierwszego dnia pracy to 

instruktaż bezpieczeństwa w firmie dotyczący prowadzonych badań i projektów. Ponieważ 

tym, co jest najbardziej charakterystyczne dla Apple wśród wielkich graczy w branży IT jest 

robienie wielkiego wrażenia podczas prezentacji nowego produktu, robienia ogromnego szumu 

medialnego. Każdy wyciek informacji na temat nowego produktu może rujnować strategię 

marketingową i przynieść ogromne straty. Nie można się wiec dziwić, że spowodowanie 

takiego wycieku kończy się natychmiastowym zwolnieniem z pracy. Nie można również dziwić 

się, że większość nowopoznanych kolegów niechętnie opowiada nowoprzyjętym nad czym 

obecnie pracują. 

Wszechobecne tajemnice to jedna z najbardziej znanych cech pracy w Apple. Już od 

samego początku S. Jobs kładł ogromny nacisk na utrzymanie w tajemnicy informacji na temat 

nowych produktów. Dopiero w dniu premiery sam obwieszczał światu swoje dzieło.   

Fakt, że wielu pracowników nie wie co robią ich koledzy z innych działów jest w Apple 

normą, która w innych korporacjach jest nie do przyjęcia. Przepustka daje zwykle 

pracownikowi dostęp do ściśle określonych miejsc. Często menedżer nie ma dostępu do 

pomieszczenia, do którego jego podwładni mogą wchodzić bez problemów, a w którym 

realizowany jest tajny projekt. Często dochodzi do sytuacji kiedy dwa działy pracują nad 

jednym produktem, rywalizując ze sobą nie wiedząc o tym. Również niekiedy działy realizują 

wąskie zadanie, nie wiedząc w jakim urządzeniu produkty będą użyte. Jak to trafnie ujął były 

menedżer: 

„Mamy komórki, jak organizacja terrorystyczna. Każdy ma tylko te informacje, które są 

mu potrzebne do działania.” 

Ta obsesja na punkcie tajemnicy to dobrze przemyślana strategia. Firmie zależy na 

utrzymywaniu nowego produktu w tajemnicy gdyż mógłby on zaszkodzić modelom, które są 

w sprzedaży. Ujawnianie danych mogłoby sprawić, że klienci w obawie przed brakiem 

kompatybilności lub ze względu na nowe funkcje mogą zrezygnować z zakupu obecnego na 

półkach produktu. 
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Motywowanie pracowników 

Płace w Apple to osobny temat. Przeciętne wynagrodzenia szeregowych pracowników 

nie są specjalnie wysokie. Przykładowo:  pracownik sklepu IT – 2080 USD miesięcznie (przy 

średniej w branży 2600 USD), serwisant sprzętu – 2300 USD (przy średniej w branży 2800 

USD). A praca w Apple to często praca po godzinach i rezygnacja z życia osobistego. 

Wynagrodzenia mogą więc okazać się niewystarczające i nieproporcjonalne do włożonego 

wysiłku. Dodatkowo podwyżki zdarzają się bardzo rzadko lub wcale. Zarobki w 

konkurencyjnych firmach takich jak Google czy Facebook są zazwyczaj wyższe przy bardziej 

normalnych godzinach pracy. Również zarobki kluczowej dla firmy technologicznej grupy 

pracowników – inżynierów, są niższe niż u konkurencji (Apple – średnia 11.700 USD w 

porównaniu z 15.000 USD w Google i 12.500 w Facebooku). Natomiast wynagrodzenia kadry 

menedżerskiej i zarządzającej są wyraźnie wyższe (menedżer działu IT w Apple – 13.000 USD 

przy średniej w branży – 7100 USD). 

Świadczy to, że Apple stawia na przyciągnięcie i utrzymanie tych pracowników, którzy 

decydują o pozycji rynkowej firmy jak również na przyciągnięcie talentów. Widoczna jest duża 

dysproporcja wynagrodzenia między szeregowymi pracownikami a pracownikami kluczowymi 

co powoduje, ze ci pierwsi mogą być łatwym łupem dla innych firm z branży nawet przy 

podwyżce wynagrodzenie o 500–600 USD miesięcznie. Nasuwa się więc pytanie co w zamian 

za niezbyt wysokie wynagrodzenie i ciężką pracę szeregowych pracowników? Takim 

skutecznym instrumentem motywowania finansowego są niewątpliwie akcje jakie dostają 

pracownicy. To nie tylko źródło zysku ale sposób przywiązania pracowników do firmy. 7  

Wiele firm w celu zwiększenia atrakcyjności na rynku pracy oprócz wynagrodzenia 

zapewnia pracownikom dodatkowe korzyści. W Apple dostępność świadczeń dodatkowych jest 

marginalna. Jedynymi cenionymi przez pracowników świadczeniami dodatkowymi jest opieka 

zdrowotna na wysokim poziomie oraz zniżka na produkty firmy. Istnieje oczywiście firmowa 

stołówka i kawiarnia, siłownia czy sala gimnastyczna ale korzystanie jest odpłatne. Oprócz 

instrumentów materialnych szczególną rolę w motywowaniu pracowników Apple odgrywają 

instrumenty pozamaterialne. Najważniejszym z nich jest niewątpliwie misja firmy. 

Jak twierdził S. Jobs Apple nie jest zwykłym producentem urządzeń, lecz firmą, która ma 

wpływ na codzienne życie ludzi na całym świecie. Nie trudno odnieść wrażenie, że to co 

zachęca wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach do pracy właśnie dla Apple jest 

poczucie, że jest się częścią czegoś wielkiego. Są w Dolinie Krzemowej firmy, które płacą 

                                                 
7 A. Lashinsky, Sekrety…, op. cit. 
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lepiej, bardziej dbają o swoich pracowników, pozostawiają im znacznie więcej wolnego czasu 

na życie osobiste. Ale Apple ma to coś, co budowano przez lata, a co tkwi w świadomości 

klientów firmy na całym świecie. Jak twierdzą pracownicy Apple to, co najbardziej napawa ich 

dumą to świadomość tego ile osób używa ich produktów i jaki wpływ mają na ich życie.8 

Kreowanie misji firmy jako tej, która daje możliwość wykonania czegoś wielkiego, 

nieporównywalnego, wykonywania pracy, która napawa dumą, odwołuje się do najwyższej 

grupy potrzeb w hierarchii Maslowa – potrzeby samorealizacji. 

Przykładem odwołania się do potrzeb samorealizacji i poczucia wyjątkowości była 

zastosowana przez S. Jobsa w 1984 r, przy pracach nad komputerem McIntosh, strategia 

piratów. Porównał swoich pracowników do bandy piratów, swoistych renegatów, którzy mają 

sprzeciwić się korporacyjnemu porządkowi w imię wyższych wartości. Strategia ta zawierała 

mobilizację do walki z wrogiem (monopolistą w postaci systemu operacyjnego Windows, 

wytwórniami płytowymi zmuszającymi do kupowania całych płyt zamiast pojedynczych 

utworów, urządzeniami z systemem Android „bezczelnie kopiującymi” rozwiązania stosowane 

w iPhonach i iPadach). 

Oprócz misji firmy fakt, że Apple stara się zatrudniać najlepszych pracowników klasy A, 

stanowi dodatkowy czynnik motywacyjny. Między najlepszymi dochodzi zwykle do 

rywalizacji. Choć wszyscy zgodnie z misją pracują na wspólne dobro firmy i marki Apple, tej 

rywalizacji nie da się uniknąć. Firma potrafi jednak przekuć rywalizację w sukces. 

Ścieżka rozwoju 

Planowanie ścieżki kariery pracowników można zaobserwować szczególnie w wielkich 

korporacjach, które prześcigają się w pomysłach jak umożliwić pracownikowi zaplanowanie 

rozwoju zawodowego i wspinanie się po kolejnych szczeblach korporacyjnej struktury. 

Przeciętny program rozwoju pracownika oprócz samej ścieżki zakłada, że raz w roku (lub co 

pół roku) pracownik spotyka się ze swoim przełożonym lub menedżerem HR by ocenić postępy 

w roku ubiegłym i określić cele rozwojowe na rok następny oraz najlepsze warunki ich 

realizacji. 

W Apple taki program właściwie nie istnieje. Można zaryzykować twierdzenie, że byłby 

sprzeczny z interesem firmy. Firmie niekoniecznie zależy aby pracownicy awansowali. Sposób 

rozumowania jest prosty. Jeżeli przyjęto do pracy specjalistę, który świetnie radzi sobie na 

stanowisku, nie ma sensu go awansować i dodawać mu obowiązków. Na stanowisko awansowe 

                                                 
8 K.. Blumenthal, Steve Jobs inaczej, Amber, Warszawa 2012. 
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lepiej zatrudnić osobę z zewnątrz już wyspecjalizowaną i posiadającą doświadczenie w 

wykonywaniu czynności przewidzianych na stanowisku. 

Dodatkowo, nawiązując do polityki poufności, ciężko jest planować karierę pracownika, 

skoro nawet jego przełożony nie wie jakie zadania będą mu powierzone w przyszłości, w jakich 

zespołach projektowych i nad czym będzie pracował. W Apple sytuacja zmienia się tak 

dynamicznie, że pracownicy o przeniesieniu do nowego projektu dowiadują się często tego 

samego dnia. Utrudnia to, lub wręcz uniemożliwia przygotowanie ścieżki kariery dla 

pracownika pod kątem przydatności dla firmy. 

Nie oznacza to jednak, że Apple nie kładzie nacisku na rozwój jednostki.  Pracownicy są 

zachęcani do rozwijania swoich umiejętności i uczenia się nowinek. Apple w przeciwieństwie 

do innych firm oddaje jednak dbanie o rozwój w ręce samego pracownika wierząc, że nie chcąc 

pozostawać w tyle za innymi będzie to robił na własną rękę. 

Równowaga pomiędzy pracą a życiem osobistym 

Zachowanie równowagi praca-życie osobiste to dzisiaj jeden z największych problemów 

w korporacjach troszczących się o swoich pracowników. W Apple podejście to nie ma racji 

bytu. Firma nie ukrywa, że liczy się tylko ciężka praca. Charakteryzując punkt widzenia S. 

Jobsa w ‘Esquire’ J. Nocera pisał: 

„Mówił … żeby Apple stało się „absolutnie wspaniałym” miejscem pracy, ale nie 

chodziło mu o hojne datki i świadczenia, którym nie można się oprzeć. Miał na myśli 

stworzenie środowiska, w którym człowiek będzie pracował tak ciężko i po  tyle godzin jak 

nigdy w życiu, pod miażdżącą presją goniących go terminów, obarczony dużą 

odpowiedzialnością, z jaką nie sądził, że sobie poradzi, nie biorąc urlopu, rzadko mając choćby 

wolny weekend (…) i nie będzie mu to przeszkadzać. Będzie wniebowzięty. Dojdzie do etapu, 

w którym nie będzie mógł żyć bez pracy, odpowiedzialności i miażdżącej presji terminów. … 

Wszystkich łączy wspólna praca w Apple. Więź, której nikt, kto tego nie przeżył nie potrafi 

zrozumieć. „ 

Podsumowanie 

Na potraktowanie strategii zarządzania zasobami ludzkimi jako strategii sita wskazuje: 

 duża podaż kandydatów dająca możliwość ich przesiewania aby wyłowić najlepszych 

(pracowników klasy A, talenty, geniuszy – stanowisko w Apple Store), 

 wykorzystanie prostej, oszczędnościowej procedury pozyskiwania pracowników: 

o nietypowej strony internetowej, 

o pozyskiwania pracowników drogą wyszukiwania ich przez własnych 

pracowników i polecania firmie, 
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o w najbliższym czasie wykorzystanie serwisów społecznościowych na szerszą 

skalę, 

o rozmowy kwalifikacyjnej 

 dyskryminacja pracowników na stanowiska ze względu na wiek, 

 specyficzny system motywacyjny, w którym nie wynagrodzenie a: 

o misja firmy (służenie ludzkości), 

o duma z pracy w firmie, 

o potrzeby osiągnięć i samorealizacji, 

o akcje firmy 

odgrywają główna rolę, 

 eksploatacja pracowników – brak równowagi między pracą a życiem osobistym, 

 brak ścieżek kariery, 

 ograniczone możliwości szkoleń opłacanych przez firmę – pracownik powinien 

podnosić kompetencje we własnym zakresie, ucząc się i doskonaląc sam. 

 

 

3. Facebook i Goolge jako przykłady realizacji strategii kapitału ludzkiego 

3.1. Zarzadzanie zasobami ludzkimi w Facebooku 

W Facebooku, podobnie jak w Google, największym zasobem są pracownicy firmy. 

Przykładem troski o pracowników są darmowe sale gimnastyczne, sale z grami video, mała sala 

kinowa, łazienki z prysznicami czy bezpłatne autobusy dla pracowników mieszkających o 

godzinę drogi od siedziby firmy. Dodatkowo pracownicy mają dostęp do darmowych lodów, 

słodyczy czy barbecue, a w każdy piatek mogą korzystać z oferowanego przez firmę alkoholu. 

Pozwalanie na spożywanie w pracy alkoholu to rzecz niespotykana. Jest wyrazem zaufania 

menedżerów do podwładnych – skoro ufają im w tym co robią, to ufają również, że zachowają 

umiar. Dodatkowo Facebook daje personelowi nielimitowaną liczbę dni chorobowych w ciągu 

roku wierząc, że jeśli pracownicy kochają swoją pracę to będą się starali opuszczać dni pracy 

tylko w razie konieczności. Według portalu Glassdor.com Facebook jest uwielbiany przez 

pracowników. W 2013 roku zdobył tytuł najlepszego pracodawcy ze średnią ocen sięgającą aż 

4,7 a poparcie dla CEO M. Zukerberga osiągnęło 99%. 

Rekrutacja i adaptacja 

Rekrutacja pracowników odbywa się pod hasłem „Wybierz swoją przyszłość”. Facebook 

posiada unikalny system pozyskiwania pracowników. Firma nie wymaga od kandydatów 
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ukończenia studiów. Jest to związane z faktem, że założyciel i CEO sam rzucił studia by skupić 

się w pełni na Facebooku. Dodatkowo Facebook w przeciwieństwie do innych firm daje nowym 

pracownikom aż 6 tygodni na wprowadzenie do pracy. W tym czasie pracują oni w różnych 

projektach. Każdy dostaje osobistego opiekuna, który pomaga w procesie adaptacji. Po 6 

tygodniach nowoprzyjęty ma prawo wybrać projekt, w którym czuł się najlepiej i w którym 

chciałby pracować. 

Ryzykowanie dla postępu 

Facebook jest zupełnym przeciwieństwem Microsoftu, jeśli chodzi o podejście do 

innowacji. Pracownicy są zachęcani do podejmowania odważnych decyzji, gdyż często są one 

stymulatorem postępu. Motto firmy to: „brak ryzyka jest gorszy niż ryzyko” lub „jesteśmy 

bardziej przerażeni możliwością stracenia wyjątkowej okazji niż ryzykiem z niej płynącym”. 

Facebook wyznaje zasadę, że lepiej wprowadzać innowacje niż przegapić na nie odpowiedni 

moment. Jeden ze sloganów mówi: „zrobione jest lepsze od perfekcyjnego”. To podejście tak 

różni się od obsesji na punkcie doskonałości charakterystycznej dla Apple.  

Całkowita otwartość 

W firmie trudno znaleźć miejsce, które (tak jak w Apple) jest zamknięte. Poprzez otwarte 

przestrzenie i brak wydzielonych stanowisk firma stara się zachęcić pracowników do jak 

najsilniejszej integracji i nawiązywania kontaktów, które mają sprzyjać wyzwalaniu nowych 

pomysłów. Dodatkowo każdy pracownik otrzymuje dostęp do możliwie największej ilości 

danych dotyczących tego co dzieje się w firmie. Służą temu również piątkowe otwarte 

spotkania z CEO M. Zukerbergiem, na które może przyjść każdy i dzielić się z nim swoimi 

pomysłami lub uzyskać odpowiedź na nurtujące go pytanie. 

Hackathony 

Jednym z ciekawszych rytuałów w firmie są odbywające się co jakiś czas hackathony 

czyli wielogodzinne sesje (maratony) podczas których duża ilość programistów współpracuje 

nad swoimi projektami bez chwili wytchnienia, dzieląc się swoimi nawet najbardziej szalonymi 

pomysłami. Właśnie podczas tych swoistych burzy mózgów powstały pomysły na słynny 

przycisk „lubię to” czy „oś czasu”.9 

3.2. Zarządzanie zasobami ludzkimi w Google 

Gogle to niewątpliwie jeden z najlepszych i najciekawszych pracodawców w branży IT. 

Powszechnie znane jest legendarne podejście firmy do zapewnienia pracownikom rozrywek i 

relaksu przez tworzenie specjalnych pomieszczeń gdzie można grać w gry, uprawiać sport a 

                                                 
9 http://www.ere.net/2013/09/09/a-case-study-of-facebooks-simply-amazing-talent-management-practices (na 

dzień 24.04.2015r.). 
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nawet się przespać. Firmowa stołówka codziennie dostarcza pracownikom darmowe posiłki, 

nawet suszi czy owoce morza. Gogle dba o ciekawy wystrój wnętrz, a szczególnie kolorystykę, 

starając się aby środowisko pracy było przyjazne dla pracowników. 

Otwartość 

Firma zdecydowanie stawia na demokratyczny styl zarządzania. Wszyscy pracownicy 

traktowani są na równi. Każdy może zgłosić innowację, wywierać wpływ na kierunek rozwoju 

firmy i mieć wgląd w to, co dzieje się w firmie. Co 2 tygodnie każdy pracownik otrzymuje 

newsletter, w którym zamieszczane są informacje na temat firmy i odpowiedzi na pytania 

zadane przez pracowników. Wszystko to powoduje, że pracownicy czują się członkami 

społeczności firmowej. To całkowicie odmienna polityka od sekretów w Apple. Zupełnie nowe 

jest również podejście do ujawniania nowych produktów. Firma często udostępnia 

użytkownikom wersje beta swoich aplikacji zamiast ukrywać je do momentu wprowadzenia na 

rynek. Dzięki temu wielu użytkowników może je przetestować, zgłosić problemy i pomysły na 

poprawę funkcjonalności. 

Gogle bardzo poważnie podchodzi do zapewnienia swoim pracownikom warunków 

rozwoju zawodowego i osobistego. Ponieważ, co jest charakterystyczne dla strategii kapitału 

ludzkiego, stawia na długookresowe zatrudnienie pracowników dział HR stale dostarcza 

pomysłów dotyczących rozwoju, przydatnych szkoleń czy różnych form pomocy. Sprzyja temu 

również rozbudowany system ocen pracowników oraz plan awansów wspierany planowaniem 

dla każdego z pracowników ścieżki rozwoju zawodowego (kariery). Oceny pracowników, choć 

w głównej mierze dokonywane przez przełożonego, są korygowane przez oceny 

współpracowników z zespołu lub innych komórek organizacyjnych. Jest to więc ocena zbliżona 

do nowej oceny 360° zobiektywizowanej w stosunku do oceny przez jedną osobę. Ocenie 

podlega również kadra menedżerska za pośrednictwem ankiet wypełnianych przez 

podwładnych, które często sugerują co może menedżer w swojej pracy usprawnić. Szeregowi 

pracownicy mogą zawsze zgłaszać swoje uwagi i pomysły dotyczące produktów czy 

funkcjonowania firmy. 

Podsumowanie: 

Analizując Facebooka i Google jako przykłady stosowania strategii kapitału ludzkiego 

można wyróżnić następujące cechy tej strategii: 

1. demokratyczne podejście do zarządzania i kierowania w postaci traktowania na równi 

wszystkich pracowników: 

 zachęcanie do innowacji, 

 informowanie o aktualnej sytuacji firmy, 
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2. udostępnianie użytkownikom wersji beta produktów, 

3. dbanie o rozwój pracowników poprzez wykorzystanie systemu ocen 360° i ścieżek 

rozwoju,   

4. dbałość o wystrój pomieszczeń, 

5. zapewnienie pracownikom rozrywek, relaksu i wypoczynku, 

6. liczne świadczenia socjalne: darmowe stołówki, sale gimnastyczne, dowóz do pracy 

itp. 

Generalnie, charakterystyczna dla strategii kapitału ludzkiego, wszechstronna troska o 

pracownika10. 

 

 

4. Microsoft jako przykład strategii mieszanej 

Microsoft, kiedyś największy rywal Apple w branży IT, dziś kojarzy się głównie z 

monopolistą na rynku systemów operacyjnych, od którego wielu użytkowników chętnie by 

odeszło gdyby mieli wybór. Kluczowym momentem dla rozwoju koncernu było odejście B. 

Gatesa z funkcji CEO.  

O ile linia produktowa radziła sobie po odejściu B. Gatesa (Windows XP i Windows 7 to 

niewątpliwe bestsellery), to coraz większym problemem stawały się podziały między działami, 

które miały destrukcyjny wpływ na funkcjonowanie i rozwój firmy. 

Jak twierdzą eksperci, model zarządzania zasobami ludzkimi w Microsoft jest jednym z 

najgorszych. Kosztuje firmę utratę twórczości i innowacyjności. Zespoły mają własne rankingi 

członków, które mogą dezorganizować ich pracę. Muszą zadeklarować stały procent 

pracowników najlepszych, przeciętnych i najgorszych. O ile w rywalizacji nie ma nic złego to 

w efekcie pracownicy zamiast przyczyniać się do sukcesu firmy i rywalizacji z konkurencją, 

walczą między sobą o najlepsze wyniki (miejsce w rankingu). Byli pracownicy firmy wskazują 

również problem  zgłaszania innowacji w firmie. Przykładem jest pierwsze dotykowe 

urządzenie mobilne, które Microsoft miał już w 1998 roku czyli prawie dziesięć lat przed 

pojawieniem się na rynku iPada. Pomysł został jednak szybko „zamordowany” ze względu na 

brak kompatybilności z interfejsem Windows i Office. Dziś wiadomo jak wielkim błędem było 

nie wykorzystanie urządzeń dotykowych przez niezmienność interfejsu. Podobnie jeden z 

projektantów dostrzegł nowy trend polegający na zamieszczaniu krótkich postów przez 

użytkowników komunikatora AIM. Komunikator Microsoftu Messenger nie miał takiej funkcji 

                                                 
10 http://www.ere.net/2005/12/05/a-case-study-of-google-recruiting (na dzień 24.04.2015r.). 
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ale przystosowanie nie byłoby trudne. Ten błąd Microsoftu wykorzystał kilka lat później 

Facebook odnosząc ogromny sukces. 

Reputacja monopolisty 

Mimo stosunkowo wysokich zarobków, znakomitego systemu opieki zdrowotnej i 

świadczeń największym problemem firmy, na co wskazują aktualni pracownicy, jest spadek 

atrakcyjności firmy dla nowych talentów. Skostniałe zasady działania, reputacja monopolisty 

współpracującego z rządem i agencjami wywiadowczymi a także wizerunek firmy, który 

bardzo ucierpiał w czasie rządów S. Ballmera sprawiają, że firma Microsoft nie jest już tak 

pociągająca dla kandydatów jak Apple czy Google. 

Objęcie stanowiska CEO w roku 2014 przez S. Nadellę, wieloletniego pracownika i 

inżyniera oprogramowania to szansa na zmianę wizerunku i otwarcie się na szybkie zmiany. 

To spowoduje, że legendarna marka zbudowana wokół systemu operacyjnego Windows, 

wielka ilość projektów realizowanych w firmie i wpływ jaki mają one na otoczenie globalne 

firmy będzie magnesem przyciągającym nowe talenty, entuzjastów programowania i 

technologii a równocześnie chcących być częścią czegoś wielkiego. 

Oceniając strategię zarzadzania zasobami ludzkimi w Microsoft jako strategię mieszaną 

można wypunktować następujące zalety i wady. 

Zalety: 

 stosunkowo dobre wynagrodzenie na tle innych gigantów IT, 

 bardzo dobry system opieki zdrowotnej, 

 znakomite, zaprojektowane pod katem pracowników warunki pracy, (m.in. 

stanowiska pracy, miejsca spotkań i wypoczynku) jako wskaźniki strategii kapitału 

ludzkiego. 

Wady: 

 mało efektywna struktura organizacyjna oparta na ostrej rywalizacji działów, 

 wewnętrzne rankingi pracowników w zespołach oparte na narzucanym rozkładzie 

normalnym dezorganizujące pracę zespołu i prowadzące do ostrej rywalizacji w 

zespole, 

 „nie” dla innowacji, w wyniku którego wiele pomysłów zostało „zamordowanych” 

(np. ekran dotykowy, krótkie posty), 

 utrata atrakcyjności firmy dla młodych talentów. 

Ostra rywalizacja i tłumienie innowacyjności to czynniki często związane ze strategią sita 

jako składnika strategii mieszanej.  
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Podsumowanie 

O skuteczności trzech wymienionych strategii zarzadzania zasobami ludzkimi najlepiej 

świadczy ranking firm IT sporządzony przez serwis Glassdor.com w 2014 roku. Ranking 

sporządzono w oparciu o następujące kryteria oceny: 

 kultura organizacyjna firmy i wartości z niej wynikające, 

 równowaga życie/praca, 

 kadra menedżerska, 

 wynagrodzenie i dodatki, 

 możliwości rozwoju kariery.11 

 

Tabela 1. Ranking firm IT 

 

Miejsce w rankingu 
Ocena  

(skala 5-cio stopniowa) 
Poparcie dla CEO 

Procent pracowników, 

którzy poleciliby firmę 

znajomym 

Facebook 4,6 97% M. Zukerberg 92% 

Google 4,2 95% L. Page 91% 

Apple 3,9 93% T. Cook 81% 

Microsoft 3,6 82% S. Nadella 77% 

 
Źródło: http://www.glassdor.com. 

 

Z tabeli płynie prosty wniosek. Najlepsze oceny firm konsultingowych i własnych 

pracowników otrzymały formy stosujące strategię kapitału ludzkiego.  

Również jeśli spojrzymy na listę 100 najbardziej wartościowych marek świata – Top 

Brands (sporządzaną co roku przez Millward Brown) – to w pierwszej dziesiątce znalazły się 

Google (1) Apple(2) i Microsoft(4). Facebook zajmuje wprawdzie pozycję 21 ale w ostatnio 

ocenianym okresie 2013/14 zanotował wzrost wartości marki o 68% i przesunął się w rankingu 

o 10 pozycji do przodu. Lista wskazuje wyraźnie na czołowe miejsca w rankingu firm 

technologicznych. 
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Streszczenie 

Artykuł zawiera analizę porównawczą strategii zarzadzania zasobami ludzkimi 

stosowanych przez największe korporacje IT: Apple, Google, Facebook i Microsoft. Spośród 

strategii personalnych do analizy wybrano trzy najczęściej stosowane ze względu na proste 

założenia: strategię sita, strategię kapitału ludzkiego i strategię mieszaną. Dokonano oceny zalet 

i wad każdej strategii. W oparciu o oceny ekspertów z amerykańskiego portalu Glassdor.com 

dokonano rankingu strategii z punktu widzenia przynoszonych efektów dla korporacji. 

 

 


