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Kiedyś kandydatów 
na stanowiska 
top menedżerów 
trzeba było szukać 
za granicą. Dziś 
jest inaczej. Polscy 
profesjonaliści mieli  
czas, by się 
wszystkiego 
nauczyć i zdobyć 
niezbędne 
doświadczenie  
– mówi 
” Daniel lewczuk, 
założyciel firmy 
doradczej Executive 
Network, będącej 
częścią IMD 
International  
Search Group.
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Po owocach ich Poznacie 

BIZNES Z KAŻDEJ STRONY HEADHUNTINGÜ
Najlepszą odpowiedzią na to pytanie jest 
biblijny cytat mówiący, że „po owocach ich 
poznacie”. Efektywność można oczywiście 
mierzyć różnego rodzaju narzędziami. Or-
ganizacje bardzo często stosują w tym celu 
key Performance indicators, w skrócie kPi, 
czyli kluczowe wskaźniki efektywności albo 
MBO-sy, czyli metody zarządzania przez cele 
i zadania, czy znany wielu menedżerom  
assessment Center (kompleksowa ocena 
umiejętności). Te ostatnie są prezentowa-
ne kandydatowi i wtedy pada pytanie: czy 
zrealizuje on je w 100, 70 czy 50 proc. Oraz 
czy spełni pozostałe oczekiwania właścicieli 
firmy.

No właśnie. Jakie są najczęściej te oczekiwa-
nia?
kiedyś w dyskusji z zarządem pewnej dużej 
spółki nasz dialog przebiegał mniej więcej tak: 
klient: „Pewnie mógłbyś wymienić sporo 
nazwisk ludzi, którzy osiągnęli sukces” 
Ja na to: „to nie jest trudne… a o części 
z nich możemy przecież przeczytać w ogól-
nie dostępnych rankingach lub na liście naj-
zamożniejszych Polaków”. 
klient: „Na bazie Twojego doświadczenia 
powiedz, ilu znasz kandydatów, którzy  
osiągnęli spory sukces, nie raz, ale co naj-
mniej dwa razy w różnych organizacjach… ? 
a ja na to: „niewielu…” 

W jakich branżach panuje największy deficyt 
top menedżerów?
Od dwóch lat branżą wiodącą prym pod 
względem braku odpowiednich talentów jest 
niewątpliwie iT. Z deficytem odpowiedniej 
liczby kandydatów zmaga się mnóstwo firm 
z tego sektora.

To dlatego, że specjaliści IT często wybierają 
pracę za granicą?
kilka lat temu mieliśmy do czynienia z falą 
emigracji talentów z Polski. Sporo ich wyje-
chało, ale część potem wróciła. Teraz mówi 
się o kolejnej nadciągającej fali ludzi, którzy 
opuszczą kraj. Szacuje się, że obecnie ponad 
2 mln Polaków przebywa poza Polską w ce-
lach zarobkowych. To głównie dlatego, że 
za granicą, wykonując tę samą pracę, za-
robią znacznie więcej (choć koszty życia są 
tam także wyższe). Polscy pracodawcy zdali 
sobie jednak sprawę, że nieraz warto lepiej 
wynagradzać ludzi, których kompetencje są 
pożądane, właśnie po to, by nie musieli szu-

Czym różni się rekrutacja top menedżera od 
poszukiwania zwykłego specjalisty?
Powagą i wagą, bo niewłaściwy kandydat na 
niewłaściwym stanowisku generuje ogromne 
koszty. Osiągają one często wysokość 8-9 
miesięcznych pensji takiego top menedżera. 
W tym są wydatki związane z ponowną re-
krutacją, gdy trzeba znaleźć następcę, no 
i oczywiście odprawa dla osoby ustępującej 
z funkcji. ale największe straty mogą po-
wstać w wyniku tego, że organizacji zapro-
ponowano niewłaściwe kompetencje, gdyż 
ludzie na kluczowych stanowiskach podej-
mują decyzje strategiczne z punktu widzenia 
całej firmy. Rekrutacja top menedżerów róż-
ni się od rekrutacji specjalistów także skalą, 
bo na tym wyższym poziomie stanowisk jest 
do obsadzenia zdecydowanie mniej. a kon-
sekwencje błędnych decyzji podejmowanych 
na poziomie top management mogą mieć dla 
spółki brzemienne skutki. 

Jakie kompetencje liczą się dzisiaj u top mene-
dżera?
Główny nacisk kładzie się na to, czy kan-
dydat jest dobry merytorycznie, czy ma 
doświadczenie, a jeśli tak, to jakie oraz czy 
odnosił sukcesy na stanowiskach zajmowa-
nych w poprzednich firmach. Oczywiście 
istotne jest także dopasowanie kulturowe 
do nowej organizacji. Pożądane kompeten-
cje uzależnione są też od charakteru funkcji, 
jaką dana osoba ma pełnić. inne wymagania 
stawiane są w przypadku dyrektora, a inne 
w przypadku prezesa spółki. innych kompe-
tencji szuka się wśród kandydatów, którzy 
mają podjąć wyzwanie wyskalowania start-
-upu, a innych – kiedy zasiadają na kluczo-
wych stanowiskach w dużych korporacjach. 
Podczas rekrutacji, oprócz kryterium mery-
torycznego, doświadczenia i sukcesów zawo-
dowych, bierze się także pod uwagę ade-
kwatność kandydata do danej organizacji. 
Nieraz bowiem człowiek, który w firmie X 
z powodzeniem pełnił stanowisko dyrektora 
sprzedaży, nie sprawdzi się na nim w bezpo-
średnio konkurencyjnej firmie Y – a wszyst-
ko przez wzgląd na różnice kulturowe w obu 
organizacjach, styl zarządzania, procesy, 
cele, strategie, itp. 

W jaki sposób weryfikuje się efektywność 
menedżerów? Czy jej miernikiem są tylko ich 
dotychczasowe dokonania, czy też trzeba kan-
dydatów wnikliwiej prześwietlać?
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kać dla siebie wyzwań za granicą. Stąd biorą 
się liczne w środowisku biznesowym debaty 
o tym, jak być lepszym pracodawcą i jak 
budować taką organizację, jak utrzymać 
pracownika, jak wyróżniać się jako praco-
dawca na tle konkurentów, jak stworzyć 
środowisko pracy, w której wysokiej klasy 
specjaliści będą chcieli się zatrudniać. Em-
ployer branding jest w Polsce obecnie coraz 
bardziej w cenie.

Jak często firmy działające na polskim rynku 
szukają menedżerów za granicą?
W przeszłości było to częstsze niż obecnie. 
kilkanaście lat temu, gdy zaczynałem pracę 
w branży executive search, firma w której 
pracowałem, otrzymała zlecenie znalezienia 
dyrektora pierwszego auchan w Polsce. Gdy 

zestawiliśmy pożądane kompetencje takiego 
człowieka z ówczesnymi realiami na rynku, 
to okazało się, że można go szukać jedy-
nie w Warszawie, w jednym z trzech skle-
pów spożywczych o względnie sporej skali: 
Megasamie na Ursynowie, Universamie na 
Grochowie i Supersamie przy Puławskiej. 
Niestety, i tak kompetencje najlepszego spo-
śród tej trójki były kompetencjami człowie- 
ka, który zatrudniał maksimum 30-50 osób 
– a auchan miał dać pracę od razu kilkuset 
ludziom. Dlatego panował wówczas trend, 
by na szefów spółek, a co najmniej na 
członków ich zarządów, wybierać ekspatów. 
Ci bowiem mieli już doświadczenie z bar-

dziej dojrzałych rynków, a lokalni kierowni-
cy dopiero uczyli się biznesu. kiedy w latach 
dziewięćdziesiątych do Polski wchodziły 
olbrzymie korporacje międzynarodowe, też 
wysyłały swoją sprawdzoną kadrę kierow-
niczą, by skutecznie zaistnieć na nowym 
rynku. Gdy z biegiem lat rynek się rozwijał, 
a coraz więcej koncernów otwierało w Pol-
sce swoje oddziały, wymagane kompetencje 
były systematycznie przekazywane rodzi-
mym menedżerom. Polscy profesjonaliści 
mieli czas, by się wszystkiego nauczyć i zdo-
być niezbędne doświadczenie.

Każdy menedżer może znaleźć dobrą pracę?
Pytanie, co to jest dobra praca. Wysoko 
płatny etat w średnio atrakcyjnym środo-
wisku czy średnio płatny w niezłej firmie? 

Czy on będzie tę pracę po prostu miał, by 
brać pensję, czy raczej będzie traktował 
swoje środowisko pracy jako takie, w któ-
rym będzie się rozwijał, będzie spełniony, 
a to będzie prawdopodobnie oznaczało, 
że zwiększy wartość tej firmy dla akcjona-
riuszy. Bo warto podkreślić, że duże firmy 
wcale nie płacą ekstrapensji,jednak w za-
mian oferują odpowiednią kulturę, prestiż, 
możliwości rozwoju w Polsce i za granicą, 
itd. ale tutaj musimy być ostrożni, bo gene-
ralizujemy. Co firma, to inny przypadek. Je-
śli już wybierzemy jedną z tych dwu opcji, 
to możemy zabrać się za poszukiwania tej 
wymarzonej pracy. 

No dobrze, a czy w takim razie każdemu mene-
dżerowi można znaleźć pracę?
Znaleźć można ją każdemu menedżerowi, tyl-
ko czasem wymaga to więcej wysiłku i czasu. 
Jednak my, headhunterzy, albo executive se-
arch consultants nie szukamy ludziom pracy, 
ale działamy na zlecenie klientów, którzy do 
siebie poszukują talentów, i dają nam to zada-
nie, by znaleźć odpowiednich pracowników. 
W przeciwnym razie miałbym 38 milionów 
zleceń, bo każdy chciałby lepszą albo lepiej 
płatną pracę.
Dzisiaj generalnie nie jest to jednak łatwy 
proces, czego potwierdzeniem jest sytuacja 
w sektorze bankowym. W ostatnich latach 
mocno się on konsoliduje, co sprawia, że ty-
siące ludzi musi się, niestety, przekwalifiko-
wać, by dostać nowy angaż. Bankowość nie 
jest już wystarczająco chłonna, by przygar-
nąć wszystkich chętnych, w związku z czym 
część osób powinna szukać zajęcia w innych 
branżach.

W ciągu kilkunastu lat w branży executive  
search zapewne zdarzyło się wiele ciekawych 
sytuacji. Jakie było największe wyzwanie re-
krutacyjne?
Dużych wyzwań mam kilkadziesiąt w cią-
gu roku. a w zasadzie większość projektów 
jest trudnych. Gdyby to było proste, klienci 
sami poszukiwaliby top managementu. Cza-
sem zadania dotyczą poufności realizowa-
nego projektu, a czasem jego wagi. kilka lat 
temu przyjąłem zlecenie dotyczące budowy 
fabryki w strefie ekonomicznej Nowej Soli. 
Wycięto kawał lasu, ogrodzono teren, po-
wstała specjalna strefa. Postawiono przed 
nami zadanie znalezienia całego zarządu, 
czyli dyrektora generalnego i ośmiu osób do 
niego raportujących, takich jak dyrektorzy 
ds. sprzedaży, logistyki, HR, BHP, finansów 
itd. Ci ludzie musieli przez kilka miesięcy 
akceptować pracę w baraku, z którego okna 
roztaczał się widok na powstającą fabrykę. 
Wybrany zarząd musiał też w ciągu pół roku 
zatrudnić 350 osób, by uruchomić z sukce-
sem 11 linii produkcyjnych. To była walka 
nie tylko z czasem, żeby zakład zainicjował 
działalność, ale także wyzwanie polegające 
na znalezieniu określonej liczby wykwalifi-
kowanych pracowników w regionie, który 
niezbyt w takowych obfitował.

Są czasem obawy, że mimo wysiłku włożone-
go w poszukiwania, zaproponowany kandydat 
może budzić wątpliwości albo kontrowersje?
Dopóty, dopóki mamy do czynienia z czyn-
nikiem ludzkim, zawsze jest jakieś związane 

z tym ryzyko. Oczywiście możemy je znaczą-
co obniżyć. Ogłoszenie nazwiska kandyda-
ta musi się odbyć zgodnie z procedurami, 
w sposób jawny, za pośrednictwem komu-
nikatów giełdowych. Dlatego po ogłosze-
niu nazwiska nowego lidera z wypiekami na 
twarzy śledzę w TV, czy pojawiają się zielone 
strzałki w górę czy czerwone w dół. Wtedy 
wiem, jak na nominację zareagował rynek 
i analitycy. i czy profil, doświadczenie kan-
dydata zostały ocenione pozytywnie w kon-
tekście danej spółki czy występuje brak za-
ufania”. Na szczęście znacznie częściej widzę 
strzałki zielone do góry. 

Jak ostatnie zmiany polityczne wpłynęły na 
perspektywy zatrudnienia top menedżerów?
Nie tyle wpłynęły, co nadal wpływają, bo 
ten proces trwa. Przez ostatnie trzy, cztery 
miesiące w większości kluczowych spółek 
skarbu państwa nastąpiły zmiany na stano-
wiskach prezesów. Sądzę, że za chwilę obej-
mą one pozostałych członków zarządów. 
i stopniowo, kaskadowo w dół.
kiedyś jednego z byłych ministrów zapyta-
łem: jeśli zmieni się opcja polityczna z dwu-
literowej na trzyliterową, to ilu, twoim zda-
niem, stanowisk będzie dotyczyć rotacja?  
On się chwilę zastanowił i powiedział, że 
około 4 tys. Początkowo ta liczba wydawa-
ła mi się zawyżona. Później jednak zdałem 
sobie sprawę, że duże grupy energetyczne, 
przemysłowe i paliwowe mają po kilkadzie-
siąt spółek zależnych, a w każdej z nich za-
siada 3-5 członków zarządu plus tyle samo 
członków rady nadzorczej. To oznacza, że 
ten były minister wcale nie musiał się tak 
bardzo mylić w swojej kalkulacji. 

Politykowi z pierwszej linii łatwo jest znaleźć 
pracę w biznesie?
Nie jest łatwo, ale się da. Podam przykład. 
Przez wiele lat Beata Stelmach była wicepre-
zesem Prokomu. Potem została zaproszo-
na przez Radosława Sikorskiego, by pełnić 
funkcję wiceministra spraw zagranicznych, 
a dzisiaj jako prezes w General Electric, jednej 
z najważniejszych spółek na świecie, odpo-
wiada za region obejmujący Polskę i kra-
je bałtyckie. kolejny przykład to Mikołaj 
Budzanowski, który był ministrem skarbu, 
a dziś zasiada w zarządzie grupy Boryszew. 
Przykłady można mnożyć. Jak więc widać, 
osoby pełniące funkcje polityczne są w stanie 
wrócić do biznesu. ale proste to nie jest. Dziś 
bardzo wielu ludzi zaangażowanych do nie-
dawna w politykę szuka pracy. i nie będzie im 
łatwo jej znaleźć. ●

Kiedyś 
zapytałem 
jednego 

z byłych 
ministrów: jeśli 
zmieni się opcja 
polityczna,  
to ilu stanowisk 
będzie dotyczyć 
rotacja? 
Powiedział,  
że około 4 tys.

Bankowość 
nie jest  
już wystar-

-czająco 
chłonna,  
by przygarnąć 
wszystkich 
chętnych.


