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ZARZADZANIE TALENTAMI 

 

Wprowadzenie 

Zarządzanie talentami to jeden z procesów zarządzania zasobami ludzkimi, który w ciągu 

ostatnich lat stał się przedmiotem szczególnego zainteresowania. Wynika to z ewolucji funkcji 

personalnej jak również z sytuacji na rynku pracy. Prognozy wskazują, ze w ciągu najbliższych lat 

może zabraknąć pracowników do obsadzenia kluczowych stanowisk w przedsiębiorstwach. 

Zapotrzebowanie na najlepszych pracowników może okazać się większe niż możliwości rynku pracy.  

Zarzadzanie talentami to proces, który wygląda nieco inaczej zależnie od tego jak zdefiniujemy 

talent oraz co przez to zarządzanie chcemy osiągnąć. Można generalnie wyróżnić dwa podejścia: 

jedno kieruje swoje zainteresowanie na wybitnych, kluczowych pracowników zwanych talentami, 

drugie na wszystkich pracowników traktując każdego z nich jako potencjalny talent.  

Zarzadzanie talentami to wieloetapowy proces obejmujący pozyskanie odpowiednich 

kandydatów („wojna o talenty”), utrzymanie ich w firmie oraz zagwarantowanie im możliwości 

rozwoju i awansu. 

Proces zarzadzania talentami coraz częściej wspierają systemy informatyczne, aplikacje i 

programy pozwalające na lepsze wykorzystanie tego szczególnego potencjału firmy. 

 

 

1. Pojęcie talentu 

W literaturze przedmiotu znaleźć można wiele definicji talentu. Analiza porównawcza tych 

definicji prowadzi do wniosku, że: 

 potencjał i zdolności to główne wyróżniki talentu. Wśród innych można wymienić między 

innymi: motywację, wiedzę, umiejętności praktyczne, system wartości, 

 działaniami charakterystycznymi dla talentu są kreowanie, tworzenie, wnoszenie czegoś 

nowego do organizacji, inspirowanie, wpływanie na innych, realizowanie; oraz w zakresie 

procesów psychicznych: postrzeganie, rozumienie i odczuwanie, 

 przedmiotem oddziaływania talentu w pierwszej kolejności jest przedsiębiorstwo, następnie 

osiągniecia, wyniki czyli szeroko pojęta efektywność pracownika. Dalej są cele, rozwój w 

połączeniu z pasją czy praca sama w sobie. 



Z analizy wynika, że jednoznaczne zdefiniowanie pojęcia talentu jest trudne, a jak stwierdza to 

A. Pocztowski „Możliwości jest wiele, a każda będzie właściwa, jeśli uwzględnimy potrzeby 

organizacji”. 

 

 

2. Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie 

2.1. Proces zarządzania talentami 

Pod koniec lat 90. zeszłego wieku wraz z wylansowanym w USA hasłem „wojna o talenty” 

wzrosło zainteresowanie pracownikami o wysokim potencjale. Początkowo uwagę koncentrowano 

głownie na wykształceniu i zatrudnianiu kandydatów o ponadprzeciętnych zdolnościach. Z czasem 

zakres działań uległ poszerzeniu. Szukano odpowiedzi na wiele pytań istotnych dla funkcjonowania 

organizacji: 

 jak przeciwdziałać sytuacjom kryzysowym związanym np. z rotacją na kluczowych 

stanowiskach czyli jak budować kadrę rozwojową menedżerów i specjalistów? 

 jak nie zmarnować możliwości wynikających z posiadania uzdolnionych pracowników, jak 

o nich zadbać, jak ich motywować by podejmowali kolejne wyzwania? 

 jak ich nie utracić? 

 jak wykorzystać zasoby ludzkie do budowania przewagi konkurencyjnej i wartości firmy? 

Prognozuje się, że w obliczu globalizacji, zmian demograficznych, rosnącej roli informatyzacji i 

intelektualizacji pracy znaczenie problematyki zarzadzania talentami będzie wzrastać.  

W tej sytuacji do rangi symbolu urasta tytuł i zawartość artykułu V. Buckinghama i R. Vosburgha 

„Funkcja zasobów ludzkich XXI wieku: Talent, głupcze”.  

W zależności od podejścia do zarządzania talentami proces będzie wyglądał różnie, chociaż 

zawsze jego celem jest zapewnienie rozwoju przedsiębiorstwa. Wg T. Deb składa się on z 

następujących etapów: 

 pozyskanie talentów, 

 rozwój talentów (zarządzanie karierą), 

 utrzymanie w organizacji. 

Stworzenie atrakcyjnego miejsca pracy, czyli organizacji przyciągającej potencjalne talenty 

odbywa się przez kreowanie za pomocą public relations wizerunku firmy jako „pracodawcy z 

wyboru”. Następnie należy stworzyć warunki harmonijnego i ukierunkowanego rozwoju przez m. in. 

planowanie ścieżki kariery, doskonalenie, samodoskonalenie, motywowanie czy ocenianie. Nie 

mniejszym problemem jest utrzymanie talentów w organizacji, gdyż stale czekają na nich atrakcyjne 

oferty z zewnętrznego rynku pracy. Zabiegi te wymagają powołania nowego stanowiska w dziale HR 

– specjalisty (menedżera) ds. talentów. W tradycyjnych zadaniach działu HR należałoby w większym 

stopniu uwzględnić problematykę doradztwa związanego z karierą. Działania związane z 



zarzadzaniem talentami powinny być inicjowane przez zarząd firmy, ukierunkowane przez 

kierownictwo średniego szczebla i dział HR a wdrażane przez menedżerów liniowych. Tymczasem 

przeprowadzone przez Hay Group badania pokazują, że w polskich realiach inicjatywy w zakresie 

tworzenia i wdrażania programów zarzadzania talentami podejmuje zwykle zarząd i specjaliści z 

działu HR. Znacznie mniejsze jest zainteresowanie kierowników średniego i niższego szczebla. 

 

 

2.2. Pozyskiwanie talentów 

 

2.2.1. Źródła pozyskiwania talentów 

O ile problematyka rekrutacji i doboru pracowników opisana jest w literaturze przedmiotu w 

sposób wyczerpujący to jeszcze niewiele wiadomo na temat kluczowego elementu procesu 

zarzadzania talentami jakim jest ich pozyskiwanie. Właściwy dobór osób do grupy talentów 

warunkuje bowiem prowadzenie całego programu. Przebieg procesu pozyskiwania talentów jest 

zbliżony do tego realizowanego na większości stanowisk. Różnica polega na odmienności niektórych 

wykorzystywanych metod. Talenty pozyskuje się zarówno z rynku zewnętrznego jak wewnętrznego, 

przy czym jak pokazują badania przeważa rynek wewnętrzny. Sam fakt wdrażania przez 

przedsiębiorstwo programu zarządzania talentami jest istotnym czynnikiem powodującym, że osoby o 

wysokim potencjale decydują się na pracę w firmie. Opracowanie a potem wdrażanie programu 

zarzadzania talentami stanowi więc istotny składnik budowania wizerunku pracodawcy zarówno dla 

własnych pracowników, jak i kandydatów z zewnątrz.  

Proces doboru talentów musi zakładać z kolei szerszy zakres zastosowanych narzędzi niż dobór 

standardowy. Przedmiotem oceny oprócz kompetencji jest bowiem potencjał jakim dysponuje 

kandydat. Służą temu za A. Pocztowskim takie metody i narzędzia doboru jak: 

 centra oceny (AC) lub centra oceny i rozwoju (AC&DC), 

 prace projektowe, 

 wywiady behawioralne. 

Celem pozyskiwania talentów jest wzrost wartości potencjału ludzkiego w przedsiębiorstwie. 

Rola jaką odegrają talenty w organizacji powinna być ściśle powiązana ze strategią firmy zmierzającą 

do wzrostu efektywności pracy i uzyskania przewagi konkurencyjnej. W większości wypadków 

strategia firmy, jako strategia zamierzona  (O. Lundy, A. Cowling) została opracowana wcześniej. 

Jednak stałe zmiany w otoczeniu firmy powodują konieczność zmian w strategii (strategia wyłaniająca 

się). I to właśnie te zmiany powodują konieczność uczenia się przez przedsiębiorstwo nowych 

zachowań, nowatorskiego wykorzystania zasobów czy zmiany postaw pracowników. Osobami 

odpowiedzialnymi za szybkie wprowadzanie zmian są pracownicy utalentowani. Wskazuje to na co 

najmniej dwa powody, dla których przedsiębiorstwa chcą pozyskać talenty:  



 posiadanie osób, które potrafią dostrzec potrzebę zmian, przygotować i wdrożyć ich 

realizację czyli stworzenie zaplecza kadrowego, które dzięki swojemu potencjałowi i 

kompetencjom będzie zdolne przeprowadzić przedsiębiorstwo przez kolejne transformacje, 

 pozyskanie potencjału i wszechstronności talentów gdyż często trudno jednoznacznie 

określić, mimo wytyczonych ścieżek kariery, jakie funkcje osoba utalentowana będzie 

pełnić w razie potrzeby. 

 

2.2.2. Pomiar i ocena talentów 

Pomiar i ocena talentów w przedsiębiorstwie może pełnić funkcje podobne do tych, które wiążą 

się z ocenianiem pracowników tj. ewaluacyjną i rozwojową, ze szczególnym podkreśleniem funkcji 

rozwojowej. Zakres działań obejmuje potencjalne talenty oraz osoby, które aktualnie nie zostały 

zakwalifikowane do grupy pracowników utalentowanych ale uczestniczą w procesie doboru do tej 

grupy. W tym sensie pomiar i ocena wspierają identyfikację talentów.  

Wartościową informacją o pracowniku jest zarówno ocena nabywanych lub doskonalonych 

kompetencji (ocena postępów) jak i ocena niewykorzystanych lub potencjalnych zdolności czy 

umiejętności oraz sprecyzowanie potrzeb rozwojowych. Systematyczna i rzetelna rutynowa ocena 

okresowa pracowników ułatwia podejmowanie decyzji personalnych. Jednak pracownicy 

zakwalifikowani do specjalnych programów rozwojowych wymagają dodatkowych pomiarów i oceny. 

Przedmiot pomiaru i oceny utalentowanych pracowników stanowią składniki kompetencji lub 

efektywność ich pracy. W praktyce przedsiębiorstw określenie talentu odnosi się najczęściej do 

kluczowych z punktu widzenia firmy konfiguracji zdolności i umiejętności wpływających na bardzo 

efektywne działanie jednostki (lidera, specjalisty) bądź wpływających na podnoszenie efektywności 

działania innych pracowników, ewentualnie na wpływanie na tworzenie wartości dla wszystkich jej 

beneficjentów (A. Kaczmarska, K. Sienkiewicz). 

Przyjmując, że wybór składników talentu w przedsiębiorstwie odzwierciedla jego specyfikę 

staje się on wyznacznikiem doboru miar, ustalania wag kryteriów a także wykorzystywania źródeł 

informacji w ocenie wyróżnionych pracowników. Źródłami informacji mogą być: dokumentacja 

kadrowa, przebieg kariery, odbyte szkolenia, opinie i oceny zewnętrznych i wewnętrznych trenerów, 

opinie: przełożonych, kierowników projektów, współpracowników, podwładnych, klientów, wyniki 

sesji AC&DC, samoocena pracownika, bezpośrednia obserwacja np. metodą tajemniczego gościa itp. 

Lista narzędzi pomiaru i oceny talentów jest długa. Oprócz metod stosowanych w tradycyjnych 

procedurach doboru takich jak: analiza dokumentów, rozmowa kwalifikacyjna, testy psychologiczne, 

AC&DC, portfolio personalne (efekty pracy/potencjał rozwoju) czy oceny pracownicze stosowane są 

również metody bardziej precyzyjne jak analiza wskaźnikowa (m.in. wskaźniki: płynności talentów, 

poziomu rozwoju kompetencji talentów, stan rezerw kadrowych na kluczowe stanowiska, 

efektywności talentów, poziomu wydatków na rekrutację, dobór, szkolenie i rozwój talentów) czy lista 



kontrolna (pozwalająca na sporządzenie profilu pracownika – talentu oraz ocenę zarządzania 

talentami, a szczególnie stosowanej w tym obszarze zarządzania strategii). 

 

 

2.3. Zagospodarowanie talentów w przedsiębiorstwie 

2.3.1. Programy zarządzania talentami 

Wiele firm polskich wykorzystuje programy zarządzania talentami. Oto poniżej lista wybranych firm 

(tabela 1). 

 

Tabela 1. Przykłady polskich firm, które stosują systemy zarzadzania talentami bądź ich elementy 

Nazwa firmy Opis działań w zakresie zarządzania talentami 

Bank Millenium SA Dla pracowników o największym potencjale istnieją Programy Rozwojowe: specjalnie 

dobrane szkolenia są ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji. Nad 

rozwojem czuwa mentor w osobie Członka Zarządu. Dwa razy w roku specjalnie dla 

nich organizowane jest Forum Rozwojowe. 

BRE Bank Dla najlepszych pracowników, wyłonionych podczas rocznej oceny, ustala się 

Indywidualne Programy Rozwoju. Otrzymują oni również własny fundusz szkoleniowy 

dla realizacji inicjatyw rozwojowych. 

Carlsberg Polska Istnieją programy rozwoju kluczowych pracowników, tworzy się plany sukcesji, 

rekrutuje i rozwija talenty na wszystkich poziomach w organizacji. Ideą programów 

jest, by talenty swoją postawą dawały przykład innym. 

GSK Pharma Wdrożono program „Talent Management”; rozwój karier zakłada m.in. obejmowanie 

stanowisk z pewnym wyprzedzeniem, co daje dodatkową motywację do szybkiego 

uzupełnienia luki kompetencyjnej i szybszego uczenia się.  

ING Polska W ramach programu „Talent Management”, po identyfikacji talentów na bazie 

Indywidualnego Planu Rozwoju, realizowane są: coaching, szkolenia, poszerzanie 

odpowiedzialności lub powierzanie nowych zadań, zmiana stanowiska. Istnieje również 

międzynarodowa baza talentów ING Talent Track. 

Lotos SA Istnieją wyodrębnione programy: Program Indywidualnych Ścieżek Rozwoju, Program 

Kadry Rezerwowej, program ABSOLWENT, Akademia LOTOS. 

Masterfoods Talenty wyłania się w procesie rocznej oceny, ze względu na zdolność uczenia się i 

skuteczność realizowanych zadań. Zapewniany jest rozwój przez m.in. zlecanie 

nowych zadań i uczestnictwo w projektach międzynarodowych. 

PKN Orlen SA W ramach programu „Young Talents” wyłania się, a następnie szkoli w zakresie 

general management pracowników ze szczególnym potencjałem.  Istnieje również 

Akademia Biznesu PKN, zwana mini-MBA, której absolwentom proponuje się 

indywidualne plany rozwoju. 

Polska telefonia 

Cyfrowa Sp. z o.o. 

Dla najlepszych pracowników, których kompetencje oraz zaangażowanie w 

powierzone projekty i zadania zostały ocenione przez przełożonych jako nieprzeciętne, 

istnieje program „XL Talent”: szkolenia, studia finansowane przez firmę bądź staże 

firmie lub zagranicą, uczestnicy realizują indywidualny plan rozwoju dopasowany do 

szczegółowych potrzeb. 

Sygnity 

(ComputerLand + 

Emax) 

Dokonuje się identyfikacji talentów i dzieli się je na dwie grupy: młodzi pasjonaci i 

doświadczeni pracownicy. Realizowany jest program „Mistrz-Uczeń”, szkolenia, udział 

w innowacyjnych projektach, również zagranicznych, przynależność do Strategicznych 

Jednostek Biznesowych. 

Unilever W ramach Business Leaders Development Programme wyłania się, na podstawie 

kompetencji oraz dotychczasowych wyników i osiągnięć, najlepszych pracowników i 

dla każdej osoby tworzy plan rozwoju: szkolenia, Development Centre. 

Źródło: J. Tabor, Raport badawczy „Zarzadzanie talentami: wyzwania, trendy, przykłady rozwiązań”. 

 



W krajach wysoko rozwiniętych sytuacja wygląda dużo lepiej z prostej przyczyny – „wojna o 

talenty” rozpoczęła się tam znacznie wcześniej i dużo większy nacisk kładziony jest na talent 

management jako kluczowy czynnik konkurencyjności firm. Poniższa tabela powstała w wyniku 

analizy Sullivana, który na podstawie czterech kryteriów stworzył listę najlepszych firm pod 

względem budowania kariery w ramach zarzadzania talentami. Kryteria, których użył to: 

 firmy, które są obecne w rankingach Fortune oraz Business Week jako najlepsze miejsca 

pracy, 

 firmy, które zdobyły nagrody lub zostały opisane za doskonałość w zarzadzaniu talentami, 

 firmy, które zrodziły liderów zarządzania talentami, którzy teraz zarządzają innymi dużymi 

firmami, 

 firmy, które kontynuowały wzrost i zatrudnianie pomimo ekonomicznego kryzysu.   

 

Tabela 2. Lista najlepszych firm pod względem budowania kariery w dziedzinie zarządzania talentami, ze 

względu na osiągnięcia w tym obszarze wg J. Sullivana. 

Nazwa firmy Opis działań w zakresie zarządzania talentami 

Google Google kładzie nacisk na odpowiednią, adekwatną rekrutację stąd w firmie pracuje 

ogromna liczba rekruterów w stosunku do liczby pozostałych osób zatrudnionych. 

Zastosowany jest również szeroko rozwinięty system oceny kandydatów (candidates 

assessment). Jeden z ciekawszych projektów to rekrutacja kobiet – inżynierów. 

Microsoft Microsoft stworzył zespół, który nieustannie analizuje i monitoruje zaangażowanie 

czołowych pracowników firmy oraz najważniejszych procesów, które pomagają 

rozwijać głębsze zrozumienie talentu. Microsoft zdaje sobie sprawę jak duże 

konsekwencje w zatrudnieniu mogą powodować media (ich „propaganda”, poglądy na 

zarządzanie talentami etc.), dlatego inwestuje w różnego rodzaju projekty, które mają 

na celu sprawdzić co faktycznie działa i ma znaczenie, a co jest przereklamowane, 

rozdmuchane przez media w dziedzinie zarządzania talentami.  

Sodexo Uważana za jedną z najbardziej innowacyjnych firm w zakresie zarządzania talentami. 

Prowadzi także program monitoringu dla stanowisk wyższego szczebla. 

Facebook Dzięki marce, którą zbudował sobie Facebook, zarządzanie talentami jest o tyle 

prostsze, że praktycznie każdy chce w nim pracować (realizacja jednego z założeń 

zarządzania talentami – bycie pracodawcą z wyboru); Facebook stanowi także element 

strategii zarzadzania talentami innych firm, dzięki możliwościom tworzenia sieci 

znajomości, jakich nie daje żaden inny portal internetowy. 

Starbucks Starbucks to firma, która doskonale sobie radzi w warunkach ekstremalnie szybkiego 

wzrostu; zarządzanie talentami odbywa się poprzez strategiczne planowanie 

zatrudnienia, budowanie wizerunku pracodawcy z wyboru, oraz poprzez innowacyjne 

strategie pozyskiwania kandydatów. 

Wegmans Food 

Market 

Swoje działania skupiają na zaangażowaniu pracowników, utrzymaniu tych 

najlepszych oraz ich rozwoju. 

Infosys Charakterystyczne dla tej firmy jest rekrutowanie amerykańskich studentów, którzy 

wykazują się wyjątkowymi zdolnościami i umiejętnościami. Dzięki takim zabiegom 

wyłapują młode talenty, które można ukształtować wg potrzeb firmy. 

PepsiCo Posiada różnorodność procesów rekrutacyjnych, kanałów pozyskiwania kandydatów i 

metod selekcji. 

Johnson & Johnson Charakterystyczny dla J&J jest rozbudowany system rozwoju kariery: eUniversity, 

planowanie procesu rozwoju pracownika oraz szkoła personalnego i profesjonalnego 

rozwoju. 

Southwest Airlines Posiada własna telewizję po to aby wspierać własną markę i być atrakcyjnym dla 

potencjalnych kandydatów – tworzenie wizerunku pracodawcy z wyboru. 

GE Prowadzi systematyczną rekrutację i selekcję, rozbudowany system szkoleń i rozwoju. 

Daje możliwości przesuwania wewnątrz firmy, stosuje system motywacyjny oraz 

program opieki dla rodzin pracowników. Prowadzi specjalną politykę wobec 



nieproduktywnych pracowników. 

IBM Główne punkty zarządzania talentami to odpowiednia rekrutacja, procesy uczenia, 

zarządzanie efektami, kompensacja oraz planowanie sukcesji stanowisk. 

Źródło: http://www.era.net/2010/12/06/the best firms to build a career in talent management. 

 

Zarządzanie talentami w różnych firmach wygląda podobnie, choć każda z nich kładzie nacisk 

na inne obszary tego procesu. Angażując się w wojnę o talenty należy zachować ostrożność. 

Znalezienie i przechwycenie (często drogą podkupienia) talentu z innej firmy nie zawsze jest 

posunięciem skutecznym. Sukcesy, które odniósł pracownik utalentowany nie dają gwarancji, że 

powtórzy je w naszej firmie gdyż działa tu wiele czynników wynikających ze specyfiki organizacji. 

Dlatego bardziej zaleca się „produkowanie” talentów wewnątrz firmy, wykorzystanie potencjału 

własnych pracowników, których dobrze znamy (firma „fabryką” talentów). 

Procesy zarządzania talentami stały się obecnie na tyle istotne iż powstaje coraz więcej 

organizacji i stowarzyszeń zainteresowanych tym obszarem. W 2011 powstało Stowarzyszenie 

Zarzadzania Talentami (The Talent Management Association) – organizacja non profit – której celem 

jest reprezentowanie profesjonalistów z branży HR ze specjalizacją w dziedzinie zarządzania 

talentami. 

 

2.3.2. Strategia rozwoju talentów 

Samo pozyskanie talentów (z zewnątrz lub z wewnątrz firmy) nie jest zabiegiem 

wystarczającym. Należy stworzyć również strategie ich rozwoju. Dostrzega to coraz więcej firm. 

Badania przeprowadzone przez PwC (PwC CEO survey) w 70 krajach świata (również w Polsce) 

wśród prezesów i dyrektorów generalnych wskazują, że na liście największych zagrożeń dla firm, 

którymi zarządzają widzą oni niedobór odpowiednich pracowników. Może to świadczyć o braku 

rozpoznania talentów w organizacjach, czy też braku strategii ich rozwoju. T. Davis (2007) wymienia 

następujące elementy strategii rozwoju pracowników: 

 ocena kompetencji i potencjału, 

 analiza potrzeb szkoleniowych, 

 programy treningowe, 

 ocena skuteczności programów treningowych. 

Tak pojęty strategiczny rozwój talentów nie jest procesem skomplikowanym ale wymaga dużo 

czasu i nakładów finansowych. 

W.J. Rothwell i H.C. Kazanas (2010) uważają, że strategia rozwoju talentów powinna być, 

podobnie jak strategia HR ściśle powiązana ze strategią ogólną firmy. Dzieje się to przez „budowanie” 

kompetencji pracowników wewnątrz organizacji po sprecyzowaniu co firma chce osiągnąć poprzez 

rozwój talentów. 

Od strony praktycznej oznacza to stworzenie planu (długofalowego) pozyskiwania i rozwoju 

talentów. 



 

 

Podsumowanie 

W oparciu o dotychczasowe rozważania można za wymienionymi autorami (Rothwell, 

Kazanas) przedstawić wieloetapowy proces strategicznego zarządzania talentami: 

 sprecyzowanie celu rozwoju talentów, 

 ocena obecnych warunków (w firmie), 

 ocena otoczenia zewnętrznego, 

 porównanie aktualnej strategii i słabości z przyszłymi zagrożeniami i szansami (analiza 

SWOT), 

 wybór długofalowej strategii rozwoju talentów, 

 wdrożenie strategii, 

 ocena skuteczności strategii. 
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Streszczenie 

Artykuł dotyczy bardzo ważnego składnika polityki personalnej – zarządzania talentami. 

Wzrost znaczenia zarzadzania talentami spowodowały coraz większe trudności przedsiębiorstw ze 

znalezieniem najlepszych pracowników. Przedstawiono główne założenia zarządzania talentami, 

sposoby pozyskiwania talentów z zewnętrznego rynku pracy i wewnątrz przedsiębiorstwa, metody 

oceny i pomiaru talentów. Bardziej praktyczna część artykułu pokazuje sposoby zagospodarowania 

talentów w przedsiębiorstwie: programy zarządzania talentami w przedsiębiorstwach polskich i 

zagranicznych oraz strategie zarzadzania talentami. 



 


