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Wstęp 

O rekrutacji w firmach napisano i powiedziano już bardzo wiele. Wydawać by się mogło, że 

wiedza na ten temat jest już wystarczająco obszerna. Jednak poprzez zmiany, jakie się 

dokonują w społeczeństwie temat ten wymaga ciągłego pogłębiania wiedzy o tym jak 

pozyskać uwagę kandydatów, jak dobrać trafne narzędzie do jej przeprowadzenia, czy jak 

uzyskać największy zwrot z inwestycji w konkretne działania. 

Świat się zmienia, zmieniają się także uwarunkowania biznesowe i sami kandydaci. 

W mgnieniu oka następują zmiany możliwości technologicznych i to, co jeszcze wczoraj 

było normą, dziś już jest przestarzałe. Dlatego tak ważne jest, aby wiedzieć jak radzić sobie z 

tymi wyzwaniami, jak radzą sobie z nimi inni oraz co czeka nas w najbliższej przyszłości.  

W związku z coraz bardziej odczuwalnym niżem demograficznym i emigracją 

zarobkową, na rynku pracy powstają obecnie warunki dużej konkurencji w dotarciu do 

właściwych kandydatów. Dzieje się tak mimo dużego bezrobocia, które w Polsce ma 

charakter strukturalny. Wynika ono nie z nadwyżki siły roboczej, a z braku dopasowania 

umiejętności kandydatów do rynku pracy. W konsekwencji, przewagę będą mieć te firmy, 

które szybciej nawiążą kontakt z odpowiednimi kandydatami. W wyścigu tym niebagatelną 

rolę odgrywać będzie posługiwanie się takimi metodami i narzędziami rekrutacyjnymi, które 

pozwolą docierać do tzw. biernych kandydatów. Oznacza to dotarcie do osób, które nie 

szukają aktywnie pracy, a byłyby cenne dla przedsiębiorstwa. W dobie wyścigu firm o 

wyspecjalizowanego pracownika, co może okazać się ważnym strategicznie osiągnięciem. 

Dlatego postęp w tej dziedzinie zależny będzie od dostępnych narzędzi rekrutacyjnych 

umożliwiających takie rozwiązania. 

Zapoczątkowanie procesu wykorzystania coraz większej ilości nowoczesnych 

narzędzi, systemów i elektronicznych platform, zarówno po stronie rekrutujących, jak i 

rekrutowanych, sprawia że coraz ważniejszym zagadnieniem staje się nie to „czy”, ale „jak” 

tworzyć atrakcyjny wizerunek organizacji w sieci. Wytworzenie pozytywnego wizerunku nie 

jest możliwe do osiągnięcia od razu, lecz odbywa się etapami. W związku z tym proces 

rekrutacji wymaga dokładnej analizy tematu, aby wykluczyć możliwość popełnienia błędu, 

prowadzącego do utraty wiarygodności firmy. 

Jak wiadomo, w każdej tradycyjnie prowadzonej organizacji procesem rekrutacji 

zajmują się specjalnie wykwalifikowane zespoły osób, które przypisane są do niego na stałe. 

Eliminuje się w ten sposób konieczność zajmowania się tym tematem przez innych 
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pracowników. Całkowicie inaczej wygląda to w firmach działających w systemie marketingu 

sieciowego. W firmach tych, każda z osób współpracujących może i powinna dokonywać 

procesu rekrutacji. Odbywa się to na zasadach „kontrolowanej autonomii”. Polega ona na 

pozyskiwaniu nowych osób samodzielnie, ale według regulaminu i kodeksu etycznego tych 

firm, co pośrednio „zmusza” te osoby do kreowania pozytywnego wizerunku swojej osoby i 

firmy, z którą współpracują. 

W związku z coraz szybszym rozwojem technologicznym, wśród osób, zajmujących 

się marketingiem sieciowym, coraz częściej zauważalnym trendem jest przeniesienie 

budowania wizerunku do wirtualnego świata. Wiąże się to z koniecznością wykorzystywania 

w tym celu narzędzi internetowych, które pozwalają już nie tylko wyszukiwać nowych 

współpracowników, czy kreować wizerunek, ale także automatycznie ich rekrutować.  Na 

tym tle za słuszne uznano przeanalizowanie, w jakim stopniu można wykorzystać narzędzia 

internetowe do rekrutacji oraz jakie jest ich znaczenie w całym procesie rekrutacji w 

marketingu sieciowym. 

Wiele osób rozpoczynających działalność w marketingu sieciowym nie ma podstaw, 

dzięki którym mogłaby skuteczniej rekrutować nowe osoby w świecie zdominowanym przez 

nowe technologie. Dlatego też w toku prowadzonych badań główny cel pracy stanowić 

będzie potwierdzenie zasadności wykorzystania narzędzi internetowych do rekrutacji w 

marketingu sieciowym, na przykładzie firmy FM GROUP. 

W tym celu zastosowana została metoda badawcza polegająca na wywiadzie luźnym, 

pozwalająca na ocenę aktualnych problemów związanych z rekrutacją u osób działających w 

marketingu sieciowym oraz propozycją rozwiązania tych trudności za pomocą odpowiednich 

narzędzi internetowych. Badania nie mają charakteru reprezentatywnego, jednak dają 

podstawy do egzemplifikacji empirycznej rozważań na temat skuteczności zastosowania 

narzędzi internetowych do rekrutacji w marketingu sieciowym. 

Osiągnięcie powyższego założenia będzie realizowane poprzez takie omówienie 

tematu rekrutacji, które pozwala na analizę od podstaw funkcjonowania marketingu 

sieciowego i tradycyjnych sposobów rekrutacji, a następnie omówienie najczęściej 

wykorzystywanych narzędzi internetowych pozwalających wyjaśnić ich zastosowanie w tym 

procesie. 

Stąd w części teoretycznej pracy podstawę rozważań stanowią studia literatury 

przedmiotu: marketingu sieciowego, rekrutacji i zarządzania zasobami ludzkim oraz narzędzi 
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internetowych wykorzystywanych w marketingu. Z kolei w związku z innowacyjnością 

zaproponowanych rozwiązań internetowych, dużym problemem jest praktycznie brak 

publikacji na ten temat w książkach, przez co głównym źródłem były internetowe portale 

branżowe. 

Praca składa się z trzech rozdziałów i podsumowania. W pierwszym z nich dogłębnej 

analizie został poddany temat marketingu sieciowego, wraz z tradycyjnie wykorzystywanymi 

metodami rekrutacji. Oprócz idei marketingu sieciowego omówiona została jego 

charakterystyka, historia, oraz tendencje rozwoju, a następnie jego ujęcie w kontekście 

tradycyjnej formy rekrutacji. 

Drugi rozdział prezentuje narzędzia internetowe wykorzystywane obecnie w 

rekrutacji przez osoby działające w ramach marketingu sieciowego oraz procedurę ich 

zastosowania w celu uzyskania jak największej skuteczności z ich używania. 

Natomiast rozdział trzeci to badania nad zastosowaniem tych narzędzi w Internecie 

wraz z ich praktycznym wykorzystaniem do rekrutacji w firmie FM GROUP. Rozdział ten 

dostarcza także niezbędnych informacji o wyżej wymienionej firmie, jako przykładu 

wzorcowego w marketingu sieciowym. Wybór uzasadniony jest tym, że jest to obecnie 

największa i najbardziej znana polska firma dystrybuująca swoje produkty w tym systemie.  

W związku z odmiennym charakterem rekrutacji, jaki cechuje tradycyjne 

przedsiębiorstwa w stosunku do firm działających w marketingu sieciowym, na potrzeby 

poniższej pracy pojęcie „współpracownika” będzie tożsame z pojęciem „pracownika” w 

tradycyjnie działającej firmie. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych błędów w rozumowaniu. 

Znana japońska reguła „Kaizen”, bez której nie istniałaby cała historia miecza 

samurajskiego, mówi o tym, że ulepszaniu nie ma końca. Zgodnie z tą regułą wszystko 

można ulepszyć, co sprawdza się także do rekrutacji w marketingu sieciowym. Oczywiście, 

jeśli tylko będziemy gotowi na zmianę i ryzyko, które jest głównym wyznacznikiem 

rozwoju. 
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1. Pozyskiwanie współpracowników na rzecz firm działających na zasadach 

marketingu sieciowego 

1.1. Podstawy marketingu sieciowego 

Pojęcie marketingu sieciowego, od momentu jego pojawienia, wyróżniało się wieloma 

różnymi nazwami, definicjami i tłumaczeniami. Wynikało to z ciągłej ucieczki ludzi 

związanych z branżą od złych skojarzeń z nielegalnym systemem piramid finansowych, z 

którymi często był niesłusznie kojarzony. Na dzień dzisiejszy, w różnego rodzaju 

publikacjach na temat marketingu sieciowego, można spotkać się z wieloma alternatywnymi 

nazwami. Nazewnictwo, jakim operują autorzy tych publikacji, to przede wszystkim MLM 

(Multi Level Marketing) (P. Zarzycki, W szkole nie nauczono mnie biznesu), marketing 

wielopoziomowy (P. Dewandre, C. Mahieu, Przyszłość marketingu wielopoziomowego w 

Europie), a także marketing sieciowy (D. Bertrand, J. M. Bertrand, Jak zmieniać życie innych 

i zarabiać na własne). Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest to, iż ten typ prowadzenia 

biznesu rozwinął się w USA i na polskim rynku pojawił się dopiero na początku przemian 

ustrojowych w latach 90-tych. Brak jakichkolwiek oficjalnych publikacji na ten temat, 

spowodował zaczerpnięcie nazw z języka angielskiego i w wyniku dowolności tłumaczenia, 

przez osoby wprowadzające ten system na polski rynek, powstało wiele bliskoznacznych 

nazw. Dla uproszczenia, w niniejszej publikacji będzie używany zwrot „marketing sieciowy”, 

czyli polskie tłumaczenie „network marketing”. Według większości publikacji oraz wielu 

działających liderów tej branży, określenie to najbardziej oddaje sens tego rodzaju 

dystrybucji produktów i usług. Przejdźmy więc do jego definicji. 

Marketing sieciowy jest „jednym z wielu sposobów dystrybucji towarów i usług”
1
 i 

wywodzi się w prostej linii ze sprzedaży bezpośredniej i franczyzy. W sprzedaży 

bezpośredniej produkty trafiają wprost do klienta „przez dystrybutorów, którzy demonstrują, 

radzą i przynoszą zamówione produkty do domu”
2
. Ten rodzaj sprzedaży opiera się na 

zaufaniu i utrzymywaniu wspólnych więzi z klientem poprzez odpowiadanie bezpośrednio na 

jego potrzeby. Początki sprzedaży bezpośredniej odnaleźć można już u najstarszych 

cywilizacji, a sama idea pozostała niezmienna aż do dzisiejszych czasów .  

 Każdy sprzedawca ma za zadanie sprzedać jak najwięcej produktów i usług, dzięki 

czemu uzyskuje wypracowane przez siebie prowizje
3
. Jednak nawet najlepszy w swoim 

fachu, dysponuje określonym czasem, jaki może poświęcić na pracę w terenie. Dlatego  

                                                           
1
 J. Szajna, Network marketing – sposób na życie, wyd. II, IJS Enterprises, Wrocław 1997, s. 58. 

2
 G. Touati – Cześć Kryzysie! II, Horizon International, Szczecin 1998, s. 72 

3
 http://www.pssb.pl/pssb/sb, na dzień: 05.01.11 
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rozwój firm uzależniony jest od znalezienia coraz to większej ilości nowych sprzedawców, 

którzy poszerzą rynki zbytu. Wymaga to od firm sporych środków poświęconych na 

poszukiwanie odpowiednich pracowników, wyposażenie ich w odpowiednie narzędzia pracy 

i wreszcie przeszkolenie (Rys. 1).  

Dlatego też, aby uniknąć problemów związanych z personelem, niektóre 

przedsiębiorstwa wprowadziły system osobistej franszyzy. Polega on na przeniesieniu na 

niezależnego dystrybutora całości procesu sprzedaży. Firmie pozwala to obniżyć koszty 

działania i skupić się na unowocześnianiu swojej oferty. W zamian sprzedawca otrzymuje 

wyższe prowizje, a klient lepsze jakościowo produkty
4
. 

W wyniku połączenia tych dwóch rodzajów dystrybucji produktów, zauważono iż 

niewiele jest osób, które są dobrymi sprzedawcami, ale w większości przypadków każda z 

tych osób dokonywała zakupów w obrębie rodziny i swoich znajomych, tworząc mikro sieci 

powiązań. Wykorzystanie tego faktu pozwoliło stworzyć pierwsze koncepcje marketingu 

sieciowego, w której poszczególni dystrybutorzy zorganizowani byli w sieć sprzedażową na 

zasadzie rozrastających się korzeni (Rys. 2). Zarabiali oni nie tylko na sprzedaży własnej, ale 

również na prowizjach ze sprzedaży każdego, kto w strukturze został zapisany poniżej. Ich 

zarobki uwarunkowane są głównie od sprzedaży produktów i od skuteczności przekazywania 

wiedzy, jak rozwijać ten system. Dzięki takiemu rozwiązaniu  każdy kolejny dystrybutor staje 

się właścicielem własnej firmy, jak we wspomnianej franczyzie
5
. 

 

 

Rys. 1. Schemat dystrybucji towarów i usług w firmie sprzedaży bezpośredniej  

Źródło: J. Szajna, Network marketing – sposób na życie, wyd. II, IJS Enterprises, Wrocław 1997, s. 66 

                                                           
4
 P. Dewandre, C. Mahieu, Przyszłość marketingu wielopoziomowego w Europie, Horizon International, Szczecin 

1996, s. 51 
5
 J. Szajna, wyd. cyt. s. 61. 
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Rys. 2. Przykładowy schemat rozrastającej się sieci sprzedażowej w firmie działającej w 

systemie marketingu sieciowego 

Źródło: J. Szajna, Network marketing – sposób na życie, wyd. II, IJS Enterprises, Wrocław 1997, s. 66 

 System marketingu sieciowego został stworzony w celu zwiększenia dystrybucji 

towarów i usług, poprzez dzielenie się przez firmę zyskami z każdym, kto „wykazuje chęć 

działania, zdecydowanie i wytrwałość”
6
 w pozyskiwaniu współpracowników, chcących 

dzielić się dalej takim sposobem zarabiania pieniędzy. Dlatego też marketing sieciowy 

nazywany jest „osobistym franchisingiem, co jest bardzo demokratycznym sposobem 

bogacenia się”
7
 zyskującym z każdym rokiem coraz większa popularność.  

 Powodów przystąpienia do takiej formy dystrybucji produktów i usług jest wiele, 

jednak najsilniej oddziaływują te finansowe. Bierze się z to z faktu, że większość firm 

marketingu sieciowego, gwarantuje swoim partnerom dożywotnie wypłaty prowizji ze 

stworzonych przez siebie struktur sprzedażowych. Wypłaty prowizji w takich strukturach 

oparte są na planie marketingowym, który każda firma tworzy indywidualnie, zawierając 

możliwie najlepsze rozwiązania dla przyszłych liderów i dystrybutorów.  

 Przystępując do firmy działającej w marketingu sieciowym, każda osoba chcąca 

korzystać z przywilejów oferowanych w planie marketingowym, musi wykupić licencję, 

której ceny wahają się od jednego do kilku tysięcy złotych. 

Po wykupieniu licencji osoba taka może swobodnie działać, jako niezależny 

przedsiębiorca, przestrzegając reguł funkcjonujących w danej firmie. Wówczas ma prawo do 

dystrybucji produktów, bez żadnych dodatkowych pośredników. Może również swobodnie 
                                                           
6
 R. T. Kiyosaki i Sharon L. Lechter, Szkoła biznesu dla ludzi, którzy lubią pomagać innym, Instytut Praktycznej 

Edukacji, Osielsko 2008, s. 25. 
7
 Tamże, s.25. 
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rekrutować kolejne osoby, które również mogą zarabiać w ten sam sposób. (w żargonie 

marketingu sieciowego określa się to mianem „sponsorowanie”). Dzielenie się wiedzą 

sprzedażową jest w tym wypadku opłacalne, gdyż jak już autor wspomniał, dochody w 

marketingu sieciowym uzyskuje się nie tylko od sprzedaży osobistej, ale także od obrotu 

wypracowanego przez całą grupę
8
. 

 Kolejną zaletą marketingu sieciowego, jest fakt, iż osoba rozpoczynająca ten biznes, 

aby osiągnąć sukces nie musi mieć zaawansowanej wiedzy sprzedażowej. Przyłączając się do 

takiej firmy, każda nowo zrekrutowano osoba otrzymuje sprawdzoną instrukcję, która krok 

po kroku tłumaczy jak osiągnąć założenia planu marketingowego i jej osobiste cele w tej 

firmie
9
. 

 Przewagi marketingu sieciowego nad tradycyjnym sposobem prowadzenia biznesu 

przekonują coraz większą rzeszę „młodych i przedsiębiorczych ludzi, z 

ponadprzeciętnymi zdolnościami organizacyjnymi i łatwością nawiązywania kontaktów, 

dla których ten specyficzny biznes jest jakby stworzony. (..) Biznes ten można zacząć od 

zaraz, z minimalnym wkładem własnym, wybierając po prostu najbardziej odpowiedni dla 

siebie produkt z oferty kilkudziesięciu działających na rynku polskim firm tego sektora. Od 

międzynarodowych potentatów typu Oriflame czy Avon, po coraz liczniejsze krajowe marki, 

jak FM GROUP czy DLF. Wystarczy podpisać z nimi umowę licencyjną, i rozpocząć 

budowanie własnego biznesu.”
10

 

Od tradycyjnej dystrybucji towarów i usług, marketing sieciowy różni się jeszcze 

kilkoma elementami. Pierwszą różnicą jest organizacja sprzedaży. Sprzedaż tradycyjna 

charakteryzuje się dużą liczbą pośrednich ogniw występujących między producentem 

produktu a konsumentem i związanymi z nimi kosztami. Wyróżnić tu należy przede 

wszystkim koszty związane z reklamą, transportem magazynowaniem, utrzymywaniem 

sklepów, pracowników itp.). Wszystkie te koszty musi pokryć na samym końcu klient, często 

nieświadomy takiej sytuacji. Schemat ten ilustruje rysunek poniżej (Rys. 3).  

Marketing sieciowy zastępuje te kosztowne ogniwa dystrybutorami, którzy działają, 

jako niezależni przedsiębiorcy, zaopatrując się w produkty bezpośrednio u producenta. To do 

nich należy reklama i transport tych towarów, za które otrzymują stosowne prowizje, będące 

różnicą w cenie, po jakiej zakupują dane produkty u producenta, a ceną sprzedaży (Rys. 4). 

                                                           
8
 J. Bremner, Profesjonalny Network Marketing, Studio Emka, Warszawa 1999, s. 18. 

9
 C. Dewandre, C. Mahieu, wyd, cyt. s. 53. 

10
 http://www.newsweek.pl/artykuly/sekcje/biznes/system-mlm--czy-to-dziala,69530,2, data dostępu: 09.11.11r. 
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Rys. 3. Przykładowy schemat dystrybucji towarów i usług w handlu tradycyjnym  

Źródło: opracowanie własne 

 

Rys. 4. Przykładowy schemat dystrybucji towarów i usług poprzez system MLM  

Źródło: opracowanie własne 

 

Jak zostało to ujęte na rys. 4 producent w marketingu sieciowym unika pośrednich 

kosztów dzielących go od klienta, a poprzez niezależnych dystrybutorów i najlepszej 

reklamie „z ust do ust”, trafia do szerokiego grona konsumentów, którzy lojalnie zaopatrują 

się u niego. Odbywa się to najczęściej poprzez krótkie prezentacje , na których dystrybutor 

spotyka się ze znanymi sobie osobami i poleca coś, czego sam używa, zapewniając tym 

samym o przekazaniu pełnej wiedzy na temat oferowanych produktów. Producent w tym 

czasie może się skupić na zwiększaniu jakości produktów, aby konkurować z obecnymi na 

rynku w tradycyjnej formie sprzedaży nie tylko ceną, ale i dużo lepszą jakością. Wysoka 

jakość produktu jest niejako obowiązkiem producenta chcącego osiągnąć sukces, gdyż 

specyfika marketingu sieciowego powoduje, że nie ma możliwości, aby produkty, które są 

słabe jakościowo, zostały zakupione ponownie
11

. 

Kolejna różnica to system uzyskiwania dochodu. Dystrybutorzy przejmują 

odpowiedzialność za: reklamę, transport, wyszukiwanie klientów, demonstrowanie 

produktów, a także rekrutację kolejnych dystrybutorów. W zamian za to, oprócz zysków ze 

sprzedaży, uzyskują możliwość uzyskania dochodu rentierskiego. Zasady wynagradzania są 

dokładnie opisane w planie marketingowym firmy. W planie tym można wyróżnić trzy 

najważniejsze składniki dochodu dla dystrybutora
12

: 

                                                           
11

 A. Tomasz, H. Żurawski, Szansa XXI wieku Network Marketing, Akapit, 1994, str.12 
12

 Plan Marketingowy FM GROUP, ftp://ftp.fmworld.com/plan_marketingowy_polski_10.2009.pdf, s.11-14, data 

dostępu: 01.12.11r. 
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1. Pierwszym są oszczędności z tytułu kupowania produktów po tzw. „cenie 

dystrybutorskiej”, która jest niższa od ceny katalogowej od ok. 20% do nawet 60% w 

zależności od danej firmy i aktualnych promocji. 

2. Drugim sposobem zarabiania jest prowizja ze sprzedaży, wynikająca z różnicy w 

cenie zakupionych przez dystrybutora towarów, a cenie oferowanej w katalogu, po 

której klient kupuje towary. 

3. Trzeci składnik dochodu to premia z obrotu osobistego oraz zbudowanej przez 

danego dystrybutora sieci sprzedaży. Dochód taki uzależniony jest jedynie od ilości 

pracy, jaką dana osoba włoży w rozwinięcie sieci polecających dalej 

współpracowników. 

Zauważyć należy także fakt tyczący się tych form dochodu. W większości 

przypadków przeważają osoby, zajmujące się bezpośrednią dystrybucją, natomiast tych 

zajmujących się budowaniem sieci niezależnych dystrybutorów, jest zdecydowanie mniej. 

Przyczyn tego jest zapewne wiele, jednak większość skupionych jest na nieznajomości 

przeprowadzania procesu rekrutacji, przez co wiele osób chcących rozwinąć swoją sieć 

rezygnuje na samym początku, pozostając tylko niezależnym dystrybutorem. 

Niektóre organizacje działające w systemie marketingu sieciowego promują idee 

kupowania tylko na własne potrzeby i budowania sieci osób, postępujących w ten sam 

sposób. Pozwala to wówczas zwiększyć prawdopodobieństwo rekrutacji nowych osób, a co 

za tym idzie dochody ze zbudowanej organizacji zwiększają się. 

Jak zatem łatwo zauważyć marketing sieciowy opiera się na pozyskiwaniu partnerów 

nie tylko do sieci, ale i do sprzedaży bezpośredniej, a główny sukces w tych działaniach 

uzależniony jest nie tylko od umiejętności motywowania siebie oraz swoich 

współpracowników do pracy, ale i skutecznej rekrutacji nowych osób, które będą w stanie 

przekazać tą ideę dalej. Jest to specyficzny rodzaj biznesu, w którym aby odnieść samemu 

sukces, należy równocześnie pomagać w osiąganiu go innym.  

Marketing sieciowy jest coraz popularniejszą formą zdobywania dodatkowych źródeł 

dochodu. Łatwo to zrozumieć po głębszym przeanalizowaniu różnic pomiędzy marketingiem 

sieciowym, a pracą na etacie. Nie mniej jednak w swojej tradycyjnej formie nie jest to praca 

dla każdego, ponieważ brak umiejętności rekrutacyjnych, działanie w złym zespole, brak 

przekazywania wiedzy, w wielu przypadkach nie pozwala na rozwinięcie tego biznesu wg 

założeń planu marketingowego. 
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1.2. Historia marketingu sieciowego 

 

Od momentu rewolucji przemysłowej w połowie XIX wieku, zaczęto coraz bardziej zwracać 

uwagę na metody dystrybucji, stale je rozwijając. Początkowo targi miejskie zyskały nową 

konkurencję w postaci małych sklepików. Następnie zaczęły powstawać duże sklepy 

wielobranżowe (Harrods w Wielkiej Brytani w 1949r. czy La Samaritaine we Francji w 

1869) oraz sieci sklepów ( Marks&Spancer w Wielkiej Brytanii w 1884 roku). Sukces tych 

sklepów spowodował powstanie super- i hipermarketów oferujących produkty po znacznie 

niższych cenach. Jednocześnie pojawiły się i rozwinęły dwie nowe formy dystrybucji: 

sprzedaż bezpośrednia i franszyza, których początki sięgają 1885 roku, gdzie w stanie 

Tennessee w mieście Nashville, jedno z wydawnictw rozpoczyna sprzedaż Biblii, poprzez 

sprzedaż bezpośrednią. W rok później w Nowym Yorku powstaje California Perfume Co., 

przekształcając się później w Avon Products Inc.
13

. 

 Pierwsza firma dystrybuująca swoje produkty w systemie marketingu sieciowego 

pochodziła ze Stanów Zjednoczonych. Była nią produkująca suplementy diety California 

Vitamins, która w roku 1934 rozpoczęła dystrybucję poprzez sprzedaż bezpośrednią, by we 

wczesnych latach czterdziestych XX wieku rozpocząć działalność w systemie marketingu 

sieciowego. Zauważono wówczas, że dużo łatwiej jest znaleźć wielu ludzi sprzedających 

mniejsze ilości witamin, niż kilku masowych sprzedawców. W tym celu powstał pierwszy 

udokumentowany plan marketingowy w systemie sprzedaży wielopoziomowej. Od 

pierwszych liter nazwisk ich twórców: William’a Casselberry oraz Lee Mytinger’a został 

nazwany „Planem C&M”. Dzięki czemu nawet jeśli indywidualny obrót jednego z 

dystrybutorów był znikomy, globalnie dawało to pokaźną sumę. W kilka lat później firma 

zmieniła nazwę na Nutrilite Food Supplement Corporation nie zaprzestając działalności w 

systemie marketingu sieciowego. Jednak w związku ze źle dopracowanym planem 

marketingowym wielu dystrybutorów zaczęło odchodzić od firmy starając się rozwinąć firmy 

na własną rękę. Wśród nich znalazło się dwóch Amerykanów holenderskiego pochodzenia: 

Rich DeVos i Jay Van Andel, którzy byli jednymi z najlepszych dystrybutorów tej spółki, 

posiadając największe sieci dystrybucyjne. Dopracowali plan marketingowy w oparciu o 

Nutrilite, a wkrótce postanowili opracować własny asortyment produktów. Na początku roku 

1959 założyli Amway Corporation. Dzięki doprowadzaniu przez nich sztuki budowy sieci i 

systemu naliczania premii do perfekcji, a także oddaniu do sprzedaży odpowiednich 
                                                           
13

 C. Dewandre, C. Mahieu, wyd, cyt. s. 49-50. 
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produktów to właśnie założony przez nich Amway, a nie Nutrilite uważany jest za „ojca” 

marketingu sieciowego
14

. 

 Pierwsi dystrybutorzy, przecierający nowe szlaki, nakierowani byli głównie na 

sprzedaż produktów z dużą prowizją, nie skupiając się tak poważnie na budowaniu 

organizacji i generowaniu prowizji z obrotu grupy. Najlepszymi pracownikami tych firm byli 

Ci, którzy sprzedali najwięcej mydła bądź witamin. Dopiero kilkanaście lat później w latach 

siedemdziesiątych, firma zaczęła przyciągać coraz to więcej profesjonalistów, 

zauważających potencjał i możliwości wynikających z dźwigni, która powstawała w wyniku 

zastosowania systemu dystrybucji opartego na marketingu sieciowym . Powstawało wówczas 

wiele fortun a firma Amway uważana jest do dziś za największego „producenta 

milionerów”
15

. 

 Tworzone w taki sposób fortuny stały się przyczyną, wzięcia firm działających w 

systemie marketingu sieciowego pod lupę, przez urzędy kontrolujące. Klimat popsuły także 

firmy, które zauważyły potencjał skupiony w tym systemie i rozpoczęły wykorzystywanie go 

w celu oszustwa, a także ukrywania nielegalnych piramid finansowych, kładąc cień 

podejrzeń na całą branżę. 

 Lata siedemdziesiąte to okres przełomowy dla całej branży marketingu sieciowego, 

ponieważ nasilający się opór zarówno ze strony mediów, a w konsekwencji opinii publicznej 

zaowocował interwencją władz. Dlatego też firma Amway, stająca się wówczas najbardziej 

widoczną poprzez wciąż rosnące przychody, została w roku 1974 oskarżona przez Federalną 

Komisję ds. Handlu (FTC – Federal Trade Commision), za nielegalną działalność na 

zasadzie piramidy finansowej. Po trwającym do 1979 roku procesie, sąd orzekł możliwość 

pełnego zalegalizowania całości planu marketingowego, dzięki czemu powstał niejako 

wzorzec dla innych firm działających w całej branży
16

.  

Był to rok przełomowy dla branży marketingu sieciowego. Do roku 1979, co do 

legalności całego systemu, każdy mógł mieć jakieś wątpliwości, ponieważ nie zostało on 

poddany próbie prawnej. Natomiast po tej dacie tylko osoby niewyedukowane i 

nieuświadomione w tym zakresie mogły twierdzić, że taki model biznesu jest nielegalny. Ten 

wyrok sądu zapoczątkował dynamiczny rozwój całej branży, trwający nieprzerwanie do dziś. 

 Przyczyną tak dużego rozkwitu był także rozwój nowych technologii, dzięki którym 

koszt wytworzenia tracił coraz bardziej udział procentowy w końcowym koszcie produkcji, 

                                                           
14

 J. Szajna, wyd. cyt. s. 65-68 
15

 Ch. P. Conn, Spełnione obietnice : co to jest Amway i dlaczego ludzie tak różnie o nim mówią, Wydawnictwo 

Medium, Warszawa 1994, s. 39. 
16

 J. Szajna, wyd. cyt.. s. 68 
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na rzecz kosztów związanych z reklamą i dystrybucją. Oczywistym stawało się, że w dobie 

ogromnych kosztów dystrybucji, przewagę rynkową uzyska ten, kto znajdzie skuteczny 

sposób na ich obniżenie. Koszty te firmy działające w sektorze marketingu sieciowego 

zaczęły jeszcze bardziej minimalizować poprzez rozwijające się także w Polsce firmy 

kurierskie takie jak DHL, czy UPC, wysyłając produkt bezpośrednio do klienta lub 

niezależnych dystrybutorów i omijając wszystkie pośrednie źródła dystrybucji oraz reklamy.  

 Marketing sieciowy, mimo iż na początku spotkał się z wrogością ze strony mediów i 

urzędników, rozwijał się dalej dynamicznie, by dziś w Polsce być wartym 3 miliardy złotych, 

a na świecie 120 miliardów dolarów (2010r.) Dziś, co 6 Polak kupuje, mniej lub bardziej 

regularnie, perfumy, środki czystości, czy artykuły gospodarstwa domowego korzystając 

właśnie z systemu marketingu sieciowego. (Rys. 5 )
17

. 

 

 

Rys. 5. Struktura sprzedaży bezpośredniej za rok 2010 

Źródło: M. Węgielewski, Kupuj u sąsiadki, „Newsweek Polska”, 51/2010 (19.12.2010r), s. 61. 
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 M. Węgielewski, Kupuj u sąsiadki, „Newsweek Polska”, 51/2010 (19.12.2010r)., s. 61. 
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1.3. Tendencje rozwoju marketingu sieciowego 

Nie każdy z nas nastawiony jest na podążanie za obecnie panującymi tendencjami, które 

coraz bardziej zarysowują się we współczesnym społeczeństwie. Reakcja na postęp 

technologii, z racji licznych przyzwyczajeń, nawyków i tradycji, nierzadko zamyka 

możliwości rozwoju, które stają się jedynym wyjściem dla ludzi o młodych i otwartych na 

zmiany umysłach.  

 Jak wynika z badań, przeprowadzonych w 1983 roku przez amerykańskiego 

ekonomistę Everetta M. Rogers’a, na temat czasu akceptacji nowości przez konsumenta, ich 

zachowanie jest bardzo różne. Po ukazaniu się nowego produktu na rynku jego sprzedaż 

odbywa się powoli i dopiero z czasem ludzie przyswajają sobie daną innowację. Po okresie 

coraz szybszego przyswajania innowacji, sprzedaż osiąga swoje maksimum by po pewnym 

czasie zacząć maleć. W swoich badaniach, Everett M. Rogers wyodrębnił 5 grup 

konsumentów
18

: 

 2,5% konsumentów to pionierzy. Jako pierwsi podejmują ryzyko sprawdzenia 

nowego pomysłu, a ich wspólną cechą charakteru jest ryzykowności, 

 13,5% konsumentów to grupa „szybko myślących i przyjmujących zmiany”.  

Akceptują pomysły szybko, lecz ostrożnie, zwracając szczególną uwagę na zbadanie 

danej nowości, stając się liderami, 

 34% konsumentów to „większość szybko myślących”, lubiących zmiany , lecz 

nieprzejawiających postawy liderów. Dominująca wśród nich cecha charakteru to 

głęboka refleksja, 

 34% konsumentów to „większość spóźnialskich”, którymi są głównie sceptycy, 

akceptujący zmiany dopiero w momencie zaakceptowania ich przez większość, 

 16% konsumentów to typowi tradycjonaliści, bojący się wszelkich zmian , 

nieufających postępowi oraz akceptujących innowacje dopiero wówczas, gdy jest już 

ona szeroko rozpowszechniona, stając się częścią tradycji. 

Dodatkowo każdy z nas, niezależnie od grupy, do jakiej przystąpił, zanim zaakceptuje 

nowy pomysł przechodzi przez różne fazy psychologicznej akceptacji. Jedyną różnicą  jest 

szybkość, z jaką przechodzi się z jednego etapu do następnego
19

: 

 obojętność – nie zwracanie uwagi na innowacje, 

                                                           
18

 C. Dewandre, C. Mahieu, wyd, cyt. s. 90. 
19

 Tamże, s.91. 
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 szyderstwo – nowa idea wywołuje w nas ironiczny uśmiech lub szczery śmiech, 

 opozycja – doszukiwanie się wszelkich możliwych racji, wykazujących, że dany 

pomysł jest niemożliwy do realizacji, 

 akceptacja – w końcu zauważamy więcej racji dla zaakceptowania niż do 

zanegowania pomysłu, 

 oczywistość – pojawia się myślenie „czy to nie istniało od zawsze?” 

Schemat takiego podejścia do innowacji jest nieświadomie stosowany przez każdego 

z nas. Dlatego też w przypadku wprowadzenia nowych rozwiązań możemy zauważyć liczne 

tendencje do tradycjonalizowania wypracowanych w przeszłości technik i strategii. 

Marketing sieciowy jest tu świetnym przykładem, ponieważ na przestrzeni lat jego 

tradycyjna forma przeszła poprzez wszystkie te etapy, a z danych prezentowanych, co roku 

przez WFDSA (World Federation of Direct Selling Associations – Światową Organizację 

Sprzedaży Bezpośredniej) wynika, że obecnie
20

: 

 na świecie jest zarejestrowanych już 68 mln współpracowników marketingu 

sieciowego i sprzedaży bezpośredniej, 

 dla około 25% współpracowników marketing sieciowy i sprzedaży bezpośredniej jest 

to jedyne źródło utrzymania. 

Zgodnie z prognozami ekspertów rynku szacuje się, że sumaryczne obroty całej 

branży w ciągu 10 lat (od roku 2002 do 2012) osiągną 1 253 miliardów dolarów, z czego 

połowa zostanie wypłacona, jako prowizje, co daje aż 626 miliardów dolarów. Natomiast 

zsumowane obroty za lata 2012 -2022 wyniosą 2 788 miliardy dolarów, z czego około 1 394 

miliarda dolarów zostanie wypłacone jako prowizje
21

. 

Według światowej sławy szkoleniowca oraz znawcy rynku marketingu sieciowego E. 

Ludbrook’a, branża marketingu sieciowego jest obecnie w fazie „Shakeout” według Modelu 

Cyklu Rozwoju Branży (patrz Rys. 6). Jest to moment największego wzrostu 

zainteresowania tego rodzaju biznesem a sam Ludbrook szacuje, że do 2016 roku, obroty tej 

gałęzi gospodarki wzrosną o ponad 100% do ponad 200 miliardów dolarów. Jednak 

śmietanka ta spłynie głównie na największe firmy przez „dowiedziony już sukces” i nowe 

                                                           
20

 http://www.wfdsa.org/about_wfdsa/?fa=globalStats 08.01.11r. 
21

 A. Janiga, Co musisz wiedzieć o nowym trendzie gospodarczym Network Marketingu, „Network Magazyn”, 

4Media Publisher Wydawnictwo Prasowe, Sosnowiec 2006, 01.2004r., s.10-12. 
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ulepszenia. Zapewni to tym firmom wzrost z 50 miliardów do 160 miliardów dolarów 

przychodu rocznie
22

. 

 

Rys. 6. Model cyklu rozwojowego branży marketingu sieciowego 

Źródło: Ludbrook E., Shakeout! Wielki obraz ukazujący, dlaczego marketing sieciowy znowu przeżywa 

rozkwit, 4Media Publisher Wydawnictwo Prasowe, Sosnowiec 2006, s. 55 

Z godnie z prognozami Faith Popcorn’s Brain Reserve, które od końca wojny, czyli 

największego „Baby Boom”, przewiduje, że jeśli jakaś idea bądź przedsięwzięcie miało 

szansę na sukces powinno zbiec się teraz, z co najmniej czterema głównymi tendencjami 

życia naszego społeczeństwa. I to właśnie w te trendy wpisuje się obecnie marketing 

sieciowy
23

:  

 dbanie o środowisko, które coraz istotniejsze staje się dla konsumentów, co marketing 

sieciowy przewidział już dawno temu; już w 1959r. został wprowadzony pierwszy 

uniwersalny środek czyszczący o właściwościach biodegradowalnych, przez firmę 

Amway, lidera na tym rynku
24

, 

 dłuższe życie, dbałość o zdrowie, czyli cała branża „wellnes", która już od samego 

początku, sprzedając suplementy diety przez firmę Nutrilite, wyszła naprzeciw temu 

trendowi,  

 zmęczenie korporacjami nastawionymi na zysk i szybkie transakcje, gdzie obsługa i 

czas poświęcony klientowi jest minimalny, sprawia, że idealnie w tą lukę wpasowuje 

się marketing sieciowy. Tu każdy klient traktowany jest indywidualnie, a produkty 

                                                           
22

 E. Ludbrook, Shakeout! Wielki obraz ukazujący dlaczego marketing sieciowy znowu przeżywa rozkwit, 4Media 

Publisher Wydawnictwo Prasowe, Sosnowiec 2006, s. 78. 
23

 http://www.faithpopcorn.com/, 08.01.11 
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 http://www.amway.pl/cms/brand_center/loc/heritage, 08.01.11 
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dopasowywane do niego przy indywidualnych spotkaniach w spokojnej domowej 

atmosferze. Klient ma czas na zastanowienie się, nic mu się nie narzuca, co jest 

ogromną przewagą całej branży. 

Wspomnieć należy również o wprowadzaniu nauczania marketingu sieciowego do 

szkół. W Stanach Zjednoczonych, marketing sieciowy pojawia się już od dawna w 

uzupełniających programach edukacyjnych na uniwersytetach. W Austrii stworzono nawet 

Izbę Gospodarczą na potrzeby marketingu sieciowego, natomiast rząd naszych sąsiadów zza 

Odry, oferuje osobom działającym w nim, pomoc finansową w formie ulg podatkowych i w 

składkach na ubezpieczenia społeczne. Polska także nie pozostaje w tyle, ponieważ w 

Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, od października 2010 roku pojawiły się 

podyplomowe studia „Marketingu Bezpośredniego i Mikroprzedsiębiorczości”, gdzie każdy 

może zdobyć wiedzę teoretyczną oraz praktyczną nt. marketingu sieciowego
25

. 

Nie należy zapominać także o ogólnie panujących trendach, które tworzą się wraz z 

nowym pokoleniem nazywanym „Generacją 2.0”. Są to w dużej mierze osoby, których cały 

świat oparty jest wokół Internetu, poprzez który już nie tylko kontaktują się, ale i pracują. 

Jednakże zauważyć należy, iż idea rekrutacji poprzez Internet z racji braku 

odpowiedniego wykorzystania narzędzi internetowych w tym celu jest w Polsce w fazie 

opozycji. Jest to wynikiem dotychczasowego braku odnalezienia remedium, pozwalającego 

na dotarcie do takiego grona odbiorców, by przełamać opór większości i przejść w fazę 

akceptacji. 

Przez wiele osób to właśnie powyższe tendencje wykorzystania Internetu sprawią, że 

w ciągu następnej dekady branża MLM przeżyje ogromny rozwój poprzez pojawienie się  na 

rynku nowych rozwiązań w procesie rekrutacji i jak stwierdził Edward Ludbrook w swojej 

książce „Shakeout!” zwiększy swoje obroty i zyski. 

 Marketing sieciowy w dużym stopniu uzależniony jest od ludzi i ich nastawienia do 

niego. Chodzi przy tym także o problematykę pozyskiwania nowych osób, które będą 

działały w ramach marketingu sieciowego. Powstaje przy tym pytanie o przesłanki i 

możliwości stosowania w marketingu sieciowym, narzędzi rekrutacji, charakterystycznych 

dla przedsiębiorstw funkcjonujących na zasadach tradycyjnych. Pytanie to dotyczy firm 

pozyskujących oraz zatrudniających pracowników poprzez nawiązanie stosunku pracy lub 

wykorzystanie zatrudnienia na zasadach elastycznych, w tym przede wszystkim w wyniku 

zawarcia umowy cywilnoprawnej, jak: umowa o dzieło, czy umowa zlecenie.  
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 http://www.wsb.wroclaw.pl/studia-podyplomowe,marketing-bezposredni-i-mikroprzedsiebiorczosc, 08.01.11 
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1.4. Tradycyjne metody rekrutacji a marketing sieciowy 

1.4.1. Zagadnienie rekrutacji w świetle literatury przedmiotu 

Przygotowanie szczegółowego planu zatrudnienia oraz dokładne określenie profilu 

osobowego przyszłego kandydata jest aktywatorem procesu pozyskiwania (rekrutacji, 

naboru) nowych pracowników. Proces ten, uznawany jest przez menadżerów za istotny 

czynnik na drodze do sukcesu firmy
26

 szukającej pracowników w dowolnym segmencie na 

rynku pracy
27

 

 W związku z różnym podejściem do tego tematu w literaturze przedmiotu można 

odnaleźć wiele interpretacji tego procesu. 

 T. Listwan pisze, że „rekrutacja jest to sposób komunikowania się organizacji z 

rynkiem pracy w celu pozyskania odpowiedniej grupy kandydatów na wakujące 

stanowiska”
28

, natomiast B. Jamka traktuje ją, jako „[…] proces rozpoznania i 

przyciągnięcia puli kandydatów, z których wyselekcjonowanym jednostkom zostaną w 

okresie późniejszym złożone oferty pracy”
29

. 

Zauważyć można, że każde z tych podejść skupione jest na trzech składowych: 

 pozyskiwaniu kandydatów do pracy w liczbie pozwalającej na ich racjonalną selekcję,  

 działaniach informacyjnych prowadzonych przez organizację w celu poinformowania 

o samej organizacji i warunkach uczestnictwa w niej, 

 tworzeniu pozytywnego wizerunku i chęci zatrudnienia
30

. 

Po ich poznaniu można określić, że proces rekrutacji spełnia trzy określone funkcje
31

: 

 informacyjna – przedstawienie warunków na danym stanowisku i potrzeb 

konkretnego zatrudnienia na właściwym rynku pracy, 

 motywacyjna – wytworzenie wśród potencjalnych kandydatów odpowiedniego 

zainteresowania w ubieganiu się o dane stanowisko, 

 preselekcyjna – weryfikująca oferty, które nie są w kręgu zainteresowania firmy.  

                                                           
26

 H. Bieniok, System Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Akademia Ekonomiczna w Katowicach 2006, s. 50. 
27

 T. Listwan, Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 114, 
28

 Tamże,  s. 115, 
29

 B. Jamka, Dobór zewnętrzny i wewnętrzny pracowników. Teoria i praktyka, Centrum Doradztwa i Informacji 

Difin sp. z o.o., Warszawa 2001, s. 17, 
30

 R. Jurgowski, Zarządzanie personelem: proces kadrowy i jego prawne aspekty, Oficyna Wydawnicza ABC, 

Warszawa 1998, s. 93. 
31

 A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Kraków 1998, s. 74, 



21 

 

Znajomość powyższych funkcji odkrywa istotę procesu rekrutacji, którą można 

przedstawić w trzech wnioskach
32

.: 

 rekrutacja jest procesem, czyli działalnością o charakterze ciągłym,  

 wymaga rozpoznania wewnętrznego jak i zewnętrznego rynku pracy poprzez 

instrumenty badawcze, 

 skuteczne przyciągnięcie kandydatów jest możliwe po zastosowaniu różnorodnych 

form rekrutacji, a co za tym idzie, posiadaniu rzetelnej wiedzy na temat ich zalet, 

wad, zasad konstrukcji. 

Po przeanalizowaniu powyższych wniosków płynących z istoty rekrutacji oraz jej 

funkcji można zauważyć, że jej zadaniem jest przede wszystkim zapewnienie personelu w 

takiej liczbie, jakości, miejscu i czasie, aby uzupełnić aktualne lub dopiero mogące pojawić 

się niedobory kadrowe, z wewnątrz firmy lub jej otoczenia
33

.  

Takie podejście do przedmiotu rozważania wskazuje na to, że bezpośrednim celem 

rekrutacji jest pozyskanie takiej liczby pracowników, aby ustalone uprzednio potrzeby 

personalne w wymiarze ilościowym, jakościowym, czasowym i przestrzennym, były zgodne, 

a obsadzenie określonych stanowisk, znalazło odzwierciedlenie w kontekście celów i 

struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa
34

. 

 Zarówno z istoty zadania jak i celu procesu rekrutacji wyłania się duże znaczenie 

czynnika czasu. Tym samym tradycyjne podejście akcyjne (pojawia się wakat – działamy) 

nie ma racji bytu z powodu generowania zbędnych kosztów (aktywnych: ponowna 

rekrutacja, odprawy oraz biernych: utracone korzyści organizacji z powodu braku 

pracownika)
35

. Koszty te mogą zostać ograniczone lub całkowicie wyeliminowane poprzez 

odpowiednie antycypowanie potrzeb kadrowych i sukcesywne rozpoznawanie rynku pracy. 

Takie działanie zapewnia nie tylko ciągłość funkcjonowania organizacji, a także 

wykonywanie zadań na poszczególnych szczeblach. W sytuacji, gdy pracodawca zostan ie 

postawiony z dnia na dzień przed faktem dokonanym (nagłe odejście pracownika), będzie 

mógł w krótkim czasie, korzystając z najskuteczniejszych dostępnych form rekrutacji i 

aktualizowanych na bieżąco danych o wewnętrznym i zewnętrznym rynku pracy, precyzyjnie 

dokonać szybkiego „uderzenia” w odpowiedni jego segment
36

. 
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 B. Jamka, wyd. cyt. s. 17-18, 
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 K. Schwan, K. Seipel, Marketing kadrowy, C.H. Beck, Warszawa 1997, s. 63. 
34

 M. Gableta (red.), Potencjał pracy przedsiębiorstwa, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 70, 
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 H. Bieniok, wyd. cyt. s. 51, 
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 B. Jamka, wyd. cyt. s. 18, 
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 Oczywiście, najważniejszym kryterium rekrutacji nie jest jedynie szybkość 

zapełnienia wakującego stanowiska, ale w przypadku pojawienia się takiej sytuacji należy 

mieć świadomość, że przedłużający się tak okres, może mieć negatywny wpływ także na 

pozostałych pracowników, na których spłynęły dodatkowe obowiązki, co w dłuższej 

perspektywie może pociągnąć za sobą nieprzewidziane dla organizacji konsekwencje.  

 Zrozumienie podstaw rządzących procesem rekrutacji pozwala płynnie przejść do 

wyboru jej rodzaju, źródła i formy. 

 Istnieją dwa rodzaje rekrutacji: szeroka i segmentowa. 

Ogólna (szeroka) – jak sama nazwa wskazuje opiera się ona na kierowaniu oferty o 

zatrudnieniu na tzw. szeroki rynek pracy
37

. Jej standardowe i proste procedury mają 

przyciągnąć kandydatów na stanowiska operacyjne
38

, dlatego też jest odpowiednia dla firm 

chcących pozyskać personel bezpośrednio produkcyjny
39

. Ten typ rekrutacji stosuje się przy 

poszukiwaniu pracowników do wykonywania prac prostych, niewymagających 

specjalistycznego przygotowania zawodowego. Stosowana jest do poszukiwania 

pracowników określonego rodzaju, na przykład maszynistek lub sprzedawców. Stosując ten 

rodzaj rekrutacji firma ma możliwość wychodzenia poza teren swojego działania, a w swych 

poszukiwaniach sięgać nawet do międzynarodowego kapitału ludzkiego. Głównym celem 

rekrutacji szerokiej jest dotarcie do jak największej liczby potencjalnych pracowników, co 

zwiększa prawdopodobieństwo trafnej obsady wolnego stanowiska pracy
40

. 

Segmentowa (wyspecjalizowana) - skierowana jest do określonej grupy 

potencjalnych kandydatów, posiadających określone cechy, takie jak: zawód, wykształcenie, 

umiejętności, kwalifikacje
41

, w związku z czym, procedury, wg których jest prowadzona, 

muszą być zindywidualizowane, co prowadzi do specyficznej taktyki rekrutacji, do 

przyciągnięcia kandydatów-specjalistów
42

. Rekrutacja segmentowa skupia się głównie na 

kierownikach wyższych szczebli lub specjalistach określonego rodzaju. Każdy kandydat jest 

traktowany indywidualnie, ponieważ samo ustalenie kryteriów otrzymania pracy odrzuca 

drastycznie większość chętnych
43

. Wiążące się z takim podejściem koszty są znaczne, 

dlatego też nie należy tym sposobem zatrudniać pracowników operacyjnych.  
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 M. Kostera, Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 1996, s. 59. 
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 R. Jurkowski, Zarządzanie personelem, ABC, Warszawa 1998, s. 73. 
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 M. Kostera, S. Kownacki, Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji [w.] Zarządzanie. Teoria i 

praktyka, Red. A.K. Kożmińskiego, W. Piotrowskiego, PWN, Warszawa 1999, s. 463. 
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  J.A.F. Stoner, Ch. Wankel, Kierowanie, PWE, Warszawa 1997, s.  282. 
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 Przejście do wyboru źródeł rekrutacji powinno być poprzedzone ustaleniem, czy 

proces rekrutacji będzie prowadzony w sposób aktywny, czy bierny.  

Poprzez aktywny sposób rekrutacji rozumie się podjęcie wszystkich niezbędnych 

działań przez firmę we własnym zakresie w celu pozyskania odpowiednich kandydatów. 

Natomiast bierny sposób ma na celu wcześniejsze tworzenie takiego wizerunku i renomy 

organizacji, by kandydaci sami zgłaszali oferty pracy, które firma może rozpatrywać na 

bieżąco i w razie potrzeby tworzyć z nich banki danych. Dodatkowo ustalenie sposobu, w 

jaki firma będzie rekrutować przyszłych pracowników, pozwala na skuteczne 

zareklamowanie się i zaznaczenie swojej pozycji na rynku pracy, przez co łatwiej jej 

kreować swój pozytywny wizerunek wśród potencjalnych klientów
44

. 

 Wybranie przez firmę sposobu, w jaki będzie prowadzić ona proces rekrutacji 

pozwala określić możliwości w wyborze źródła rekrutacji pracowników, zewnętrznego lub 

wewnętrznego, jakimi są te „elementy rynku pracy, na których firma identyfikuje swoje 

docelowe segmenty, miejsca pozyskiwania grup zawodowych i tworzy kanały informacyjne 

w celu zastosowania odpowiednich form rekrutacji”
45

 

Wewnętrzny rynek pracy tworzony jest przez osoby już zatrudnione w firmie, a ich 

pula uwarunkowana jest głównie przez osoby, które chcą nie tylko awansować, zmienić 

stanowisko, ale także przekwalifikować się. Natomiast zewnętrzny rynek pracy nie 

obejmuje osób zatrudnionych w firmie, ale wymaga, by znajdowali się oni w wieku 

produkcyjnym oraz byli zdolni i gotowi do podjęcia pracy
46

. 

W praktyce rachunek ekonomiczny oraz doświadczenie światowych firm wskazuje na 

tendencję w wyborze rekrutacji wewnętrznej, podkreślając, że znajomość firmy oraz 

stworzenia trwalszych powiązań zawodowych pracownika, kształtuje korzystnie kulturę 

organizacyjną, zmniejsza fluktuację i pozytywnie oddziałuje na jego motywację
47

. 

Dodatkowo niski koszt rekrutacji, jej szybkość, zmniejszona pracochłonność oraz możliwy 

wzrost motywacji wśród pracowników, może stanowić o atrakcyjności rekrutacji 

wewnętrznej. Przy takiej ilości pozytywnych argumentów, do penetracji rynku na zewnątrz 

w poszukiwaniu nowych pracowników może zmusić jedynie brak zainteresowania załogi lub 

trudności w wyborze odpowiedniego pracownika wywołany np. zbytnim konformizmem
48

. 

                                                           
44

 H. Bieniok, wyd. cyt. s. 52-53. 
45

 T. Listwan, wyd. cyt., s. 115. 
46

 H. Bieniok, wyd. cyt. s. 53-54. 
47

 A. Kożmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2005, s. 410. 
48

 M. Gableta (Red), wyd. cyt. s. 69. 



24 

 

Głównym argumentem przemawiającym za rekrutacją na zewnętrznym rynku pracy 

jest możliwość pozyskania pracowników, którzy poprzez intelektualne oraz twórcze 

predyspozycje osobiste wnoszą do firmy nowe możliwości, co jest szczególnie ważne 

podczas obsadzania stanowisk kierowniczych i samodzielnych specjalistów. Jednak takie 

podejście także może rodzić w firmie zagrożenia w postaci konfliktów personalnych, które 

wywołane są poprzez niedowartościowanie poszczególnych jednostek lub grup 

pracowniczych oraz niezdrową rywalizację o dane stanowisko
49

. 

Bez względu na wybór rekrutacji wewnętrznej czy zewnętrznej, należy pamiętać, że 

kandydaci powinni podlegać tym samym kryteriom oceny.  

W tab. 1 zestawiono ważniejsze wady i zalety wewnętrznych i zewnętrznych źródeł 

rekrutacji. 

Tab. 1. Zestawienie zalet i wad rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej 

Zewnętrzne źródła rekrutacji Wewnętrzne źródła rekrutacji 

Zalety Wady 

 Duże możliwości wyboru  Małe możliwości wyboru 

 Zwiększenie elastyczności 

zatrudnienia poprzez nowych 

pracowników 

 Zmniejszona elastyczność 

pracowników 

 Możliwe poprawienie się stosunków 

społecznych 

 Zakłócenie stosunków 

interpersonalnych na skutek 

rywalizacji 

 Brak uwikłania w stosunki 

społeczne o negatywnym znaczeniu 

 Prawdopodobieństwo tworzenia się 

„klik” 

 Możliwość pozyskania pracowników 

o twórczych predyspozycjach i 

walorach 

 

 Konieczność szkolenia i uzupełniania 

kompetencji pożądanych na nowym 

stanowisku oraz niższa kreatywność 

samych pracowników 

 Mniejsze problemy ze zdobyciem 

autorytetu i jego utrzymaniem 

 Umacnianie oporów wobec zmian 

wywołanych przyzwyczajeniami i 

rutynie 

 Dopływ „świeżej krwi” i nowych 

doświadczeń z innych firm 

 Możliwość braku prestiżu po 

awansowaniu na stanowisko 

przełożonego 
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Wady Zalety 

 Wyższe koszty rekrutacji   Niskie lub brak kosztów rekrutacji 

 Większe ryzyko wyboru 

nieodpowiedniego pracownika 

 Mniejsze ryzyko wyboru 

nieodpowiedniego pracownika 

 Wymagająca czasu procedura 

naboru i adaptacji nowego 

pracownika 

 Krótszy czas przeprowadzania naboru 

i adaptacji na nowym stanowisku 

 Demotywacja już zatrudnionych 

wywołana nieuwzględnieniem ich 

kandydatur na wolne stanowiska 

 Wzmocnienie motywacji do pracy 

poprzez stworzenie szans rozwoju i 

awansu 

 Negatywne skutki dla klimatu w 

firmie (możliwość wystąpienia 

konfliktów) 

 Zacieśnienie więzi i polepszenie 

kontaktów z firmą 

 Brak możliwości trafnej oceny 

kwalifikacji nowych pracowników 

 Lepsza znajomość umiejętności 

praktycznych i kwalifikacji nowych 

pracowników 

 Konieczność adaptacji zawodowej i 

socjalizacji nowych pracowników 

 Krótki okres adaptacyjny oraz 

szybkie objęcie stanowiska 

Źródło: H. Bieniok, System Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Akademia Ekonomiczna w Katowicach 2006, s. 

57. 

 

Zarówno wady jak i zalety wewnętrznego i zewnętrznego rynku pozyskiwania 

pracowników powinny być dokładnie analizowane przez kadrę kierowniczą, a rozróżnienie 

tych dwóch rynków stanowi z jednej strony efekt segmentacji rynku, a z drugiej w ramach 

zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego rynku pracy wskazana jest dalsza, bardziej 

szczegółowa segmentacja
50

. 

 Wybór istniejących dwu źródeł rekrutacji pracowników, determinowany jest nie tylko 

poprzez ich poszczególne wady i zalety, lecz także
51

: 

 sytuację na rynku pracy, 

 fazę rozwoju przedsiębiorstwa, 

 stosowany przez firmę model zarządzania kadrami, 
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 strategie awansowania pracowników, 

 stanowiska przeznaczone do obsady. 

Problematyka korzyści i zagrożeń stojących po obu stronach wewnętrznego i 

zewnętrznego rynku pozyskiwania pracowników wskazuje na to, że pozyskiwanie 

pracowników z rynku wewnętrznego jest nie tyle łatwiejsze, ale i tańsze, co w połączeniu ze 

wzajemną znajomością firmy przez pracownika i samego pracownika przez firmę, przeważa 

przy wyborze omawianego źródła. Niestety, powyższa charakterystyka nie pokazuje, że 

rynek ten najczęściej wybierany jest przez firmy, jako rozwiązanie oszczędnościowe, co w 

dłuższej perspektywie odkrywa więcej wad niż zalet, które najlepiej ilustruje tzw. zasada 

Petera („awansowania w nagrodę”) oraz efekt domina
52

. 

Wada nazywana „awansowaniem w nagrodę” uwidacznia brak odpowiednich 

technik sprawdzających dopasowanie pracownika do wymagań pracy, co w konsekwencji 

odkrywa, że „faktyczne dopasowanie pracownika do nowego stanowiska  i jego wymagań nie 

jest znane”. Rozwiązaniem tego problemu jest przeprowadzenie odpowiednich testów 

psychologicznych czy symulacyjnych, które stosuje się, pozyskując pracowników z 

zewnętrznego rynku pracy
53

. 

Kolejną kwestią, jest tzw. efekt domina, który oznacza, że w zależności od 

zajmowanego stanowiska, osoba awansowana tworzy wakat, który wymaga obsadzenia 

kolejnym pracownikiem, co w konsekwencji stwarza kolejne koszty. Brak występowania 

tego efektu jest dużą zaletą rekrutacji zewnętrznej. Z drugiej strony efekt ten może stać się 

szansą na lepszy rozwój i wykorzystanie kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie poprzez
54

: 

 udrożnienie systemów awansowania, 

 otwarcie realnych perspektyw awansu, 

 skrócenie czasu oczekiwania na wolne stanowiska, 

 umożliwienie lepszego wykorzystania ujawnionych w trakcie wykonywania 

dotychczasowych zadań możliwości pracowników, 

 zapobieganiu rutyny w wykonywanych dotychczasowo zadaniach, 

 nie dopuszczeniu do zastoju na zajmowanych stanowiskach, 
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1.4.2. Wybór formy rekrutacji pracowników 

Gdy ustalone zostały wstępne założenia dotyczące nowego pracownika, należy rozpocząć 

proces opracowania efektywnej strategii rekrutacji i zdobyć  odpowiednią wiedzę w celu 

wybrania formy poszukiwań pracowników. W tym celu przede wszystkim należy
55

: 

 zapoznać się z branżą, 

 zapoznać się z firmą oraz kulturą organizacyjną, 

 określić liczbę wolnych miejsc i rodzaju stanowisk, 

 zapoznać się szczegółowo z terminarzem zatrudnienia, 

 wyliczyć budżet rekrutacji, 

 opracować plan i harmonogram rekrutacji, 

 odpowiednio zarządzać czasem, 

 opracować procedury prowadzenia procesu rekrutacji, rozmów rekrutacyjnych, 

negocjacji pakietu wynagrodzeń oraz złożenia oferty,  

 opracować procedury wprowadzenia nowego pracownika. 

Uwzględniając te aspekty firma powinna ustalić plan poszukiwania, poprzez który 

wybrane zostaną formy rekrutacji i źródła pozyskiwania odpowiednich pracowników. 

Formami rekrutacji określa się wszystkie możliwe sposoby dotarcia do przyszłego 

pracownika. Z kolei źródło pozyskiwania kadr to te elementy rynku, na których firma 

identyfikuje miejsca pozyskiwania określonych grup zawodowych i tworzy kanały 

informacji w celu zastosowania odpowiednich form rekrutacji
56

. 

Plan ten powinien być stworzony i dostosowany głównie pod budżet, harmonogram 

i rodzaj stanowiska. Kwestia budżetu określa, jak szybko należy znaleźć odpowiedniego 

pracownika, jak trudnie będą to poszukiwania i ile jest dostępnych wakatów. Jeżeli od 

kandydatów wymaga się wysoce specjalistycznych umiejętności, można zwrócić się do firm 

działających na zasadzie „success fee”, specjalizujących się w wąskiej grupie pracowników 

o specjalnych umiejętnościach. Należy także przeanalizować wcześniejsze rekrutacje i 

wyciągnąć z nich wnioski, aby dowiedzieć się, co funkcjonowało dobrze, a co źle. Ważnym 

jest również uwzględnienie priorytetów rekrutacji, aby w przypadku tworzenia nowego 

działu najpierw zatrudnić odpowiedniego managera, który będzie uczestniczył w 

późniejszych etapach rekrutacji celem stworzenia zespołu. Niezmiernie ważne w takich 
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okolicznościach jest zatrudnienie odpowiedniej osoby lub nominowanie do tego kogoś z 

firmy poprzez rekrutację wewnętrzną
57

. 

Decyzja o tym, kiedy dany pracownik powinien zostać zatrudniony nie należy do 

najłatwiejszych, a osoby rekrutujące nigdy nie wiedzą, kiedy znajdą osobę o odpowiednich 

kompetencjach. Dlatego też tak ważny jest plan poszukiwań, ponieważ można dzięki niemu 

dokonać głębokiego wglądu we wszystkie techniki rekrutacyjne i wybrać te, które będą 

najefektywniejsze. Po zatwierdzeniu planu nie należy odbiegać od ustalonych w nim założeń, 

ale jeśli w pewnym momencie okaże się, że należy go zmodyfikować, trzeba przeprowadzić 

ten proces, ponieważ firma nie może postępować według planów, które nie są skuteczne
58

. 

Wybranie najlepszego źródła poszukiwania pracownika ma bezpośredni wpływ na 

podjęcie decyzji o formach rekrutacji, jakie będą zastosowane. Aby dokonać wyboru 

najlepszego pracownika, należy uwzględnić nie tylko rodzaj stanowiska pracy, które należy 

obsadzić, ale także czas i koszty tych poszukiwań, by kandydaci spełniali wymogi 

wejściowe. Do najbardziej czasochłonnych należy poszukiwanie pracowników na stanowiska 

kierownicze oraz specjalistyczne, gdzie głównym wymogiem są rzadko spotykane 

kompetencje. Natomiast zatrudnienie pracownika do wykonywania rutynowych prac 

administracyjnych, czy pracowników produkcyjnych jest dużo prostsze. Nie zmienia to 

faktu, że niezależnie od sposobu rekrutacji przyszłego pracownika, podstawową sprawą 

pozostaje rzetelne oraz precyzyjne i marketingowo sformułowana informacja skierowana do 

potencjalnych kandydatów do pracy
59

. 

Przygotowanie dobrej oferty pracy powinno uwzględniać pewne stałe elementy, do 

których należą
60

: 

 nazwa firmy, 

 krótki opis/charakterystyka firmy, 

 nazwa stanowiska do obsadzenia, 

 wymagania kwalifikacyjne, 

 warunki pracy, 

 oferowane korzyści, 

 forma kontaktu, 

 wymagane dokumenty, 
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 maksymalny termin przesyłania zgłoszeń. 

Marketingowe podejście do oferty pracy tworzy swego rodzaju reklamę, której celem 

jest zachęcenie do składania aplikacji do tej właśnie firmy.  Powinna zatem przykuwać 

uwagę, wywoływać zainteresowanie i wzywać do działania. 

Formy rekrutacji dobierane są także w zależności od tego, na jaki rynek, bądź jego 

segment, będzie skierowana rekrutacja, a także tego czy firma realizuje model sita czy 

kapitału ludzkiego. Wszystko jest wynikiem wciąż zmieniającego się rynku pracy, który w 

dzisiejszych czasach, rażonych kryzysem, różni się znaczenie od boom-u na rekrutację w 

latach wcześniejszych.  

Decyzja zwrócenia się na rynek wewnętrzny pociąga za sobą konieczność wyboru 

form rekrutacji także pod względem kryterium tego czy rekrutacja ta będzie miała charakter 

zamknięty czy otwarty. 

Rekrutacja otwarta zakłada, iż informacja o wolnym stanowisku powinna trafić do 

każdej osoby zatrudnionej w firmie. Odbywa się to najczęściej poprzez ogłoszenia 

zamieszczane na: tablicach ściennych, zakładowych gazetkach, w radiowęźle czy poprzez 

umieszczenie na internetowych stronach firmowych dostępnych  jedynie dla pracowników. 

Metoda ta tworzy z przedsiębiorstwa swoistego rodzaju wewnętrzny rynek pracy, a każdy 

pracownik, oceniający swoje kwalifikacje, jako odpowiadające wymaganiom zawartym w 

ogłoszeniu, może aplikować na wolne stanowisko
61

. 

Natomiast rekrutacja zamknięta skierowana jest jedynie do potencjalnie 

odpowiednich kandydatów. Służą do tego kanały nieformalne, z pominięciem tych 

wykorzystywanych w rekrutacji otwartej. Podstawą wyboru tych kandydatów są kartoteki 

osobowe, w których zgromadzone zostały: wyniki ocen okresowych, plany rozwoju kariery, 

odbyte szkolenia i doskonalenia oraz tablice sukcesorów
62

. 

Tab. 2. Zalety rekrutacji otwartej i zamkniętej 

Zalety rekrutacji otwartej Zalety rekrutacji zamkniętej 

1. Sformalizowane podejście pozwala by 

wszystkie zasady i kryteria były 

ogólnodostępne, co pozwala na zwiększenie 

akceptacji wśród pracowników 

1. Szybka forma dotarcia do potencjalnych 

kandydatów ogranicza koszty i czas 

potrzebny na późniejszą selekcję. 
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2. Tworzy pozytywne poczucie wpływu na 

kształtowanie ścieżki kariery wśród 

pracowników, zachęcając ich do 

podnoszenia swoich kwalifikacji i 

zwiększenia efektywności pracy. 

2. Zapobiega możliwym konfliktom 

personalnym w przypadku awansu 

pracownika z innego działu na miejsce 

„zarezerwowane” dla np. zastępcy.  

3. Otwartość przepływu informacji tworzy 

atmosferę wzajemnego zaufania wspierając 

tym samym morale pracowników. 

3. Zmniejsza poczucie stresu u osób 

dokonujących wyboru najlepszego 

pracownika, związanego z koniecznością 

odrzucenia tych, którzy nie do końca nadają 

się na to stanowisko, a z którymi nadal 

będzie utrzymywany kontakt. 

Źródło: B. Jamka, Dobór zewnętrzny i wewnętrzny pracowników. Teoria i praktyka , Centrum Doradztwa i 

Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa 2001, s. 181-182. 

 

Tab. 3. Wykorzystanie odpowiednich form rekrutacji ze źródłami ich pozyskiwania 

 Formy Źródła 

Rekrutacja 

wewnętrzna 

– otwarta 

Ogłoszenia wewnętrzne: 

- drukowane gazetki firmowe, 

- poczta elektroniczna, 

- tablice ogłoszeń,  

- radiowęzeł. 

- własna kadra, 

- własna baza danych, 

- systemy awansowe własnych 

pracowników, 

- znajomi i poleceni 

pracownicy. 

Rekrutacja 

wewnętrzna 

- zamknięta 

Kanały nieformalne: 

- indywidualne spotkania,  

- bezpośrednie wiadomości e-mail. 

- kartoteki osobowe, 

- księgi sukcesorów, 

- księgi kwalifikacji, 

- księgi kadry kierowniczej, 

- docelowe wskaźniki 

fluktuacji, 

Rekrutacja 

zewnętrzna 

- targi pracy, 

- ogłoszenia w mediach: prasa lokalna, 

telewizja, Internet, 

- centra kształcenia, ośrodki naukowe, 

szkoły wyższe, 

- targi marketingowe, 

- kadra rezerwowa, 

- urzędy pracy, 

- baza danych ośrodków 

akademickich, 

- firmy konsultingowe, 

- pracownicy innych firm, 
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- obce tablice ogłoszeń, 

- sponsoring, reklama, 

- kontakty z władzami lokalnymi, 

- firmy pracy tymczasowej, 

- agencje pośrednictwa pracy, 

- program polecania przez pracowników, 

- sourcing wśród nowych pracowników, 

- sourcing przez referencje, 

- ponowny kontakt z kandydatami, którzy 

kiedyś odrzucili ofertę zatrudnienia, 

- stowarzyszenia zawodowe i branżowe, 

- listy byłych pracowników, 

- redukcje etatów w firmach 

konkurencyjnych, 

- firmowy dzień otwarty, 

- firmy zajmujące się reorientacją 

zawodową, 

- outsourcing, 

- dni otwarte, 

- aplikanci z ulicy, 

- znajomi i poleceni 

pracownicy, 

- izby gospodarcze, 

- stowarzyszenia studenckie, 

- listy polecające, 

- stowarzyszenia 

profesjonalne, 

- agencje środowiskowe, 

- bazy danych związków 

zawodowych, 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Jim Stedt, Harmonizacja talentów – jak rekrutować pracowników, 

aby firma odnosiła sukcesy, Warszawa 2010, s. 92-105, T. Listwan, Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H. 

Beck, Warszawa 2010, s. 115-116, B. Jamka, Dobór zewnętrzny i wewnętrzny pracowników. Teoria i praktyka , 

Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa 2001, s. 33-34, 37, 182., M. Kostera, Zarządzanie 

personelem, PWE, Warszawa 2000, s. 51. 

 

 W tab. 3 zaprezentowano przykłady form rekrutacji i źródeł pozyskiwania 

pracowników. Dlatego też zanim w pełni podejmie się decyzje odnośnie używanych form 

rekrutacji koniecznym będzie przeanalizowanie według rankingów najlepszych sposobów 

poszukiwania pracowników. I tak według „Workforce Management Magazine”
63

 już w 

grudniu 2004 roku dane statystyczne wskazywały, że pierwsze miejsce zajmuje  Internet. 
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Tab. 4. Najlepsze sposoby poszukiwania pracowników 

Najlepsze sposoby poszukiwania pracowników: 

56% internetowe bazy danych, 

12,4% polecenie przez innego pracownika, 

10% zlecenie rekrutacji na zewnątrz, 

4,7% firmy rekrutacyjne pracujące w systemie zaliczkowym, 

4,3% strony internetowe organizacji, 

3,8% materiały drukowane, 

3,3% metoda bezpośrednia, 

2,8% wydarzenia, 

2,7% firmy rekrutacyjne działające na zasadzie „success fee” 

Źródło: Soft Markets for the Long Term „Workforce Management Magazine”, 12/2004 r., s. 98 

Jak łatwo zauważyć to właśnie Internet stał się medium, bez którego trudno obejść się 

już nie tylko pracownikom, ale i pracodawcom. Ważnym aspektem poszukiwania 

pracownika jest także zrozumienie psychologii kandydatów ubiegających się o dane 

stanowisko. Jeżeli szukać będziemy spawacza musimy przeanalizować, jaka jest średnia 

wieku w tym zawodzie, jakie szkoły ma ukończone oraz jakich mediów używa, spędzając 

wolny czas. Taka sama sytuacja tyczy się wszystkich pracowników specjalistycznych, 

czytających określoną prasę, w której najlepiej zamieszczać ogłoszenia o pracy
64

. 

To właśnie proces komunikacji w organizacji jest jednym z najbardziej istotnych 

elementów zarządzania. Nie jest ważne, czy chodzi o komunikowanie informacji wewnąt rz, 

czy na zewnątrz organizacji. Dziś najważniejsza jest szybkość dotarcia, co sprawia, że coraz 

częściej rekrutacja przenosi się do mediów elektronicznych, a przede wszystkim do 

Internetu. 

Wykorzystanie zalet sieci internetowej trwa w Polsce już od 1992 roku, ale wciąż 

wiele firm nie jest świadoma, jak wykorzystać w pełnym zakresie jej możliwości do 

przekazywania informacji. Niepowtarzalność Internetu w tym zakresie najlepiej 

zobrazowana została przez firmę konsultingową Ernst&Young, w koncepcji nazwanej 

MEDIUM, która podkreśla cechy Internetu, jako skutecznego narzędzia w komunikacji
65

: 

 Mass (masowy, globalny), nieznający granic i dostępny każdemu, 
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 Economical (ekonomiczny, tani), wielokrotnie tańszy od konwencjonalnych źródeł 

służących do komunikacji, 

 Direct (bezpośredni), między nadawcą komunikatu, a jego odbiorcą nie występują 

żadne przeszkody, 

 Interactive (interaktywny), umożliwiający skuteczne prowadzenie dialogu, co 

pozwala na lepsze dopasowanie się do potrzeb klienta, 

 Ultrafast (ultraszybki), nie musimy długo czekać na publikację naszych wiadomości 

ani odpowiedzi na nie, 

 Measurable (mierzalny), możemy w prosty sposób zmierzyć, jak odbiorcy reagują na 

nasze wiadomości, gdzie szukają o firmie informacji, w co klikają najczęściej, kim są 

i wiele innych. 

Cechy te w odpowiedni sposób wykorzystane przez specjalistów od rekrutacji 

sprawiają, że Internet wykorzystany w odpowiedni sposób, może służyć, jako najlepsze z 

dostępnych narzędzi rekrutacyjnych. Dodatkowo oprócz powyższych zalet za Internetem 

przemawia także: możliwość wyszukiwania ludzi według określonych kryteriów, szybkość 

dotarcia do kandydatów oraz niskie koszty w porównaniu z tradycyjnymi formami 

rekrutacji
66

. 

1.4.3. Tradycyjna rekrutacja w marketingu sieciowym, a problemy jej 

zastosowania 

Zgodnie z zasadą, iż każdej akcji towarzyszy reakcja, koniecznym jest, aby rozpatrywanie 

tematu problemów, jakie powstają w trakcie procesu rekrutacji, rozpocząć od przyczyn, jakie 

je powodują. Przyczyny te rozpoznamy dopiero wówczas, gdy znajdziemy konkretne 

powody, dla których proces rekrutacji nie zakończył się sukcesem. Zakładając takie 

podejście musimy przeanalizować, jakie wady towarzyszą pozyskiwaniu współpracowników 

z zewnętrznego źródła, a następnie wyselekcjonować te, które wpływają na negatywny efekt 

procesu rekrutacji w największym stopniu. 

Proces pozyskiwania nowych osób w marketingu sieciowym zbliżony jest do 

zewnętrznej rekrutacji opisywanej w punkcie 1.4.1. Jednak należy dostrzec pewne różnice. 

W marketingu sieciowym pozyskiwanie nowych osób przeprowadzane jest poprzez osoby, 

które współpracują z firmą na zasadzie dużej autonomii, a nie jak to jest w tradycyjnych 
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firmach poprzez przygotowany do tego zespół. Także sam proces wygląda nieco inaczej i 

zaprezentowano go przez wyodrębnienie następujących tematów
67

: 

Etap 1. Docieranie do potencjalnych partnerów biznesowych 

 tworzenie listy minimum 100 osób, poprzez wybranie wśród rodziny i znajomych 

tych osób, którymi w szybkim czasie możemy się spotkać, 

 umówienie się na spotkanie możliwie z jak największą ilością osób z listy  

Etap 2. Prezentacja biznesowa 

 osobiście - w domu danej osoby lub w restauracji, podczas której dokonywana jest 

prezentacja firmy jej produktów i możliwości podjęcia z nią współpracy, lub,  

 grupowo - na prezentacjach w salach konferencyjnych, podczas których zaproszonym 

osobom prezentowane są możliwości podjęcia współpracy.  

Etap 3. Rejestracja (rekrutacja) nowej osoby 

 podpisanie umowy i rozpoczęcie działalności w danej firmie. 

 Podejście takie jest typowe w marketingu sieciowym. W konsekwencji wpisania na 

listę tylko tych kandydatów, z którymi mamy bieżący kontakt i z którymi możemy spotkać 

się osobiście, liczba kandydatów z etapu pierwszego zmniejsza się drastycznie w etapie 

drugim. A jak zostało to zaprezentowane w rozdziale 1.1. aby struktura się rozrastała proces 

rekrutacji (jak pokazane jest to na rys. 7.) musi być wciąż powtarzany. Rysunek ten ilustruje 

proces zachodzący przy rekrutacji oraz szkoleniu kolejnych osób (osoba A, B i C).  
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Rys. 7. Schemat rekrutacji w marketingu sieciowym 

Źródło: opracowanie własne 

Można zauważyć także, że pozyskiwanie pracowników z zewnętrznych źródeł jest 

zbliżone do pozyskiwania pracowników w marketingu sieciowym. Podobieństwo to cechuje 

podobne wady, które występują w procesie rekrutacji i jak wynika to z tab. 2.  przedstawionej 

w rozdziale 1.4.1 zaliczyć należy do nich przede wszystkim
68

: 

 wysokie koszty, 

 ryzyko wyboru nieodpowiedniego pracownika, 

 czasochłonna procedura naboru. 

Wysokie koszty związane są przede wszystkim z koniecznością skontaktowania się 

telefonicznie z daną osobą, dojazdem do niej oraz kosztami reprezentacyjnymi takimi  jak np. 

rachunek w restauracji. Kosztami tymi obciążana jest także często osoba pozyskiwana do 

marketingu sieciowego, ponieważ ona także często musi dojechać w wyznaczone miejsce i 

przeznaczyć na to swój prywatny czas. 

Prezentacje są także bardzo często przedstawianie osobom, które co prawda 

rozpoczną współpracę z firmą, jednak po krótkim czasie zrezygnują. W tym momencie 

kosztem jest czas przeznaczony na szkolenie takiej osoby.  
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Łącznie możemy zainwestować nawet kilkanaście do kilkudziesięciu godzin 

miesięcznie, bez gwarancji, iż nowa osoba nie zrezygnuje. 

Jak zatem można zauważyć w przypadku braku silnej motywacji wewnętrznej, sposób 

takiego działania może spowodować odejście i całkowite zanegowanie takiego modelu 

biznesu przez zaangażowaną osobę. Sytuacja jednak zmienia się, gdy umiejętnie zaczniemy 

wykorzystywać narzędzia internetowe, wspomagające w znacznym stopniu proces rekrutacji. 
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2.2. Rodzaje narzędzi internetowych używanych do rekrutacji w marketingu 

sieciowym 

2.1. „Nowa szkoła” marketingu sieciowego 

Świat idzie do przodu, a wraz z nim niepostrzeżenie zmienia się nasze życie.  Każda nowo 

powstająca idea przechodzi w społeczeństwie przez te same etapy: od obojętności, poprzez 

wyśmianie i sprzeciw, a na akceptacji i oczywistości kończąc. Dzięki temu idee przechodzą 

przez naturalny proces selekcji, a do etapu akceptacji i oczywistości dotrwają tylko te, które 

kryją w sobie jakąś utylitarną wartość dla społeczeństwa. 

Początkowo sposoby rekrutacji i używane narzędzia ograniczały się do ogłoszeń w 

tradycyjnych mediach. Należały do nich prasa, radio i telewizja. W do tych kanałów 

rekrutacji w połowie lat 90. dołączył Internet, jednak pierwsze nowinki w żaden sposób nie 

wykorzystywały potencjału tego potężnego narzędzia. Na potrzeby pracy nazwijmy 

rekrutację poprzez Internet „Rekrutacją 1.0 (od pojęcia sieci WEB. 1.0, zobacz rys. 8.). 

Cechą Rekrutacji 1.0 jest stosowanie narzędzi internetowych do jednostronnego przepływu 

informacji. Najczęściej stosowaną formą do takiej rekrutacji, są portale z możliwością 

zamieszczania ofert pracy
69

. 

 

Rys. 8. Porównanie modelu sieci WEB 1.0 z WEB 2.0 

Źródło: http://aysoon.fr/Le-Web20-illustre-en-une-seule-image, data dostępu: 16.01.2011r. 
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 Z serwisów rekrutacyjnych (Tab. 5) w roku 2010 korzystało 5 milionów 

użytkowników Internetu miesięcznie, a same portale rekrutacyjne notują obecnie ponad 

ćwierć miliarda odsłon. Popularność portali z ofertami pracy jest o tyle zrozumiała, że 

wskaźnik bezrobocia na koniec 2010 roku wyniósł 12,7 %
70

. Spadek poniżej 

psychologicznych 10% planowany jest przez rząd nie wcześniej jak w 2012roku
71

. 

Oczywiście z serwisów tych nie korzystają tylko i wyłącznie osoby bezrobotne, ale 

także osoby poszukujące lepszej pracy. Jak wskazuje badanie internautów wykonane przez 

Gemius na zlecenie portalu pracuj.pl w marcu 2010roku, 57% ankietowanych wybrało 

Internet, jako pierwsze źródło poszukiwania pracy, a 71% uznało Internet za 

najwygodniejsze
72

. 

Tab. 5. Najpopularniejsze serwisy z ogłoszeniami rekrutacyjnymi 

Najpopularniejsze serwisy z ogłoszeniami rekrutacyjnymi 

  grupa/serwis użytkownicy 

1 Grupa Gazeta.pl - Praca 2 271 142 

2 Grupa Pracuj - Praca 1 886 393 

3 Grupa Wirtualna Polska - Praca 1 450 956 

4 infopraca.pl 1 357 104 

5 jobrapido.pl 1 252 495 

6 praca.money.pl 922 755 

7 monsterpolska.pl 865 551 

8 Grupa GoWork.pl 806 508 

9 praca.pl 791 225 

10 Grupa Axel Springer - Praca 694 377 

11 Grupa Polskapresse - Praca 685 064 

 
Źródło: Megapanel/PBI, marzec 2010 (http://interaktywnie.com/biznes/newsy/raporty-i-badania/megapanel-

marzec-2010-kategorie-tematyczne-13539?page=1) data dostępu: 11.01.2011r. 
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Statystycznym użytkownikiem portali udostępniających pracę jest menedżer, bądź 

specjalista w wieku od 20 do 40 lat z wyższym lub średnim wykształceniem. Najczęstszym 

stosowanym narzędziem umożliwiającym znalezienie pracy są ogłoszenia rekrutacyjne, które 

po krótkiej zapaści wywołanej skutkami kryzysu , zaczynają się powoli stabilizować
73

. 

 Forma „Rekrutacji 1.0” ma wiele wspólnego z rekrutacją tradycyjną. Cechy wspólne 

to: jednostronny przekaz, wyróżnianie prezentowanej oferty lub firmy i artykuły 

sponsorowane. Jednak rekrutacja w Internecie od początku istnienia wciąż ewoluowała, 

wytwarzając narzędzia niedostępne w tradycyjnej formie. Należą do nich: 

 e-formularze aplikacyjne, pomagające w standaryzacji spływających CV, 

 dodawanie video-wizytówki firmy lub samego stanowiska pracy,  

 możliwość dodawania komentarzy i ocen
74

. 

 Przeprowadzając proces rekrutacji, należy pamiętać także o najnowszych trendach w 

rekrutacji on-line. To właśnie dzięki zastosowaniu najnowszych narzędzi internetowych 

opartych na standardzie WEB 2.0 (zobacz Rys. 8.), którego podstawą jest interakcja z 

użytkownikami sieci, wzrasta jakość procesu rekrutacji. Odbywa się ona najczęściej poprzez 

serwisy społecznościowe, które zmieniły i zdynamizowały środowisko wirtualne, 

przekazując moc jego kreowania użytkownikom. 

 W wyniku powstania technologii WEB 2.0 możliwym stało się wdrożenie całkowicie 

nowych narzędzi internetowych stosowanych obecnie w procesie rekrutacji, które można 

nazwać  „Rekrutacją 2.0”
75

. Do narzędzi tych w dużym stopniu zaliczamy serwisy 

społecznościowe, blogi, fora, czy komunikatory internetowe. Wykorzystuje się je na wiele 

sposobów. Jednym z nich jest możliwość sprawdzenia danego pracownika, pod kątem tego 

jak prezentuje się on na portalach społecznościowych, takich jak: GoldenLine, Facebook, 

LinkedIn czy nk.pl. Główną zaletą tych portali jest ukryta wiedza o potencjalnym 

pracowniku, która wskazuje na spójność zamieszczonych w serwisach informacji i tych, 

które przyszli kandydaci zawarli w CV. Należy pamiętać, że tak samo jak pracodawca może 

dowiedzieć się poprzez Internet wielu rzeczy udostępnianych przez kandydata w internecie, 

tak i kandydat do pracy może zdobyć podobne informacje o firmie. Dlatego tak ważny jest 
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wizerunek samej firmy w sieci oraz pracowników w niej zatrudnionych. Już samo to może w 

dużym stopniu przełożyć się na zwiększenie skuteczności samego procesu rekrutacji
76

. 

 W dzisiejszych czasach zauważyć można zwiększającą się tendencję społeczeństwa 

do uczestniczenia w sieci WEB 2.0. Daje to ogromne pole do działania dla specjalistów od 

rekrutacji, poprzez stworzenie nowej jakości komunikacji z przyszłymi pracownikami ich 

firm. Narzędzia WEB 2.0 umożliwiają im targetowanie komunikatów bezpośrednio do 

obranej grupy docelowej. Takie podejście umożliwia nie tylko znalezienie odpowiedniego 

pracownika przez zespół rekrutacyjny, ale także aktywne uczestnictwo użytkowników sieci 

w tworzeniu wizerunku danej firmy. 

 To nowe podejście do procesu rekrutacji zaczęło w ostatnich latach przenosić się 

także do marketingu sieciowego, co przez wiele osób zajmujących się tym tematem zostało 

określone mianem „nowej szkoły”. Pojęcie to powstało w opozycji do „starej szkoły”, czyli 

czasów, gdy Internet nie był w ogóle wykorzystywany, jako narzędzie w marketingu 

sieciowym lub miało to miejsce w formie marginalnej.  Są to oczywiście określenia umowne 

jednak w wielu internetowych publikacjach już się je stosuje
77

. 

Podstawą funkcjonowania osoby, która rozpoczynała działalność w marketingu 

sieciowym jest lista najbliższych znajomych i rodziny, którym następnie prezentowało się 

biznes produkty i możliwość, jakie daje firma. W związku z ograniczoną liczbą kontaktów, 

jaką dysponowała dana osoba, lista osób w wielu wypadkach po prostu w pewnym momencie 

się kończyła. Jeśli do tego czasu nie udało się znaleźć kilku osób, które byłyby przekonane 

do biznesu i gotowe do stworzenia własnych list, biznes skazany był na porażkę.  

Tak prezentują się najczęściej stare metody pracy, które istnieją od powstania 

marketingu sieciowego. Natomiast „nowa szkoła” marketingu sieciowego uczy, aby poprzez 

wykorzystanie narzędzi internetowych, doprowadzić do sytuacji, aby to do nas zwracały się 

osoby, które my będziemy musieli jedynie zrekrutować
78

. 

Aby dokładnie zrozumieć różnicę pomiędzy „nową szkołą” a „starą szkołą” 

marketingu sieciowego koniecznym jest przeanalizowanie całego procesu rekrutacji zarówno 

w jednym jak i drugim przypadku, co prezentuje tab. 6. 
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Tab. 6. Porównanie etapów rekrutacji pomiędzy „starą szkołą”, a „nową szkołą” 

marketingu sieciowego 

Etap „Stara szkoła” „Nowa szkoła 

1 

Lista osób ograniczona do 

znajomych i rodziny 

Lista osób prawie nieograniczona 

(ograniczona jedynie liczbą 

zainteresowanych tematem marketingu 

sieciowego lub zarabiania w internecie.) 

2 

Prezentacja biznesowa podczas 

spotkań indywidualnych lub 

konferencji. 

Prezentacja biznesowa poprzez odpowiednie 

narzędzia internetowe (np. webinary, czyli 

video prezentacje poprzez Internet, bez 

konieczności wychodzenia z domu 

3 
Rejestracja na papierowej umowie. Rejestracja poprzez Internetowe formularze i 

własnoręczny wydruk umowy 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.networkblog.pl/blog/2011/11/network-marketing-

online-vs-offline/, data dostępu: 02.12.11 

 Zarówno podejście „starej szkoły” jak i „nowej” ma swoje zalety i wady. Największą 

z zalet starego podejścia jest stabilność budowanej sieci, gwarantowana poprzez zbudowanie 

osobistych więzi między rekrutującym a rekrutowanym. Relacje te są trwalsze i bardziej 

zażyłe niż w przypadku nowego podejścia, co przekłada się bezpośrednio na obroty całej 

struktury. Jest to jednak okupione dużą ilością czasu, który trzeba przeznaczyć na szkolenia i 

stworzenie emocjonalnej więzi, co w przypadku rezygnacji nowo rekrutowanej i 

wyszkolonej osoby może być dość frustrujące. W „nowym podejściu” najwięcej czasu 

zajmuje zbudowanie stabilnego systemu komunikacji z zainteresowanymi osobami, który 

rekompensowany jest w późniejszym czasie możliwością dotarcia do dużo większej ilości 

osób
79

. 

Jak łatwo można zauważyć każde z tych podejść ma swoje wady i zalety. Zarówno w 

„starej szkole” jak i „nowej” ważna jest edukacja i poziom świadomości tego, czego 

oczekują ludzie chcący przyłączyć się do marketingu sieciowego . 
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2.2. Charakterystyka narzędzi internetowych 

W czasach nieustających zmian i ewolucji każdej dziedziny naszego życia, coraz 

trudniejszym staje się trzymanie starych i sprawdzonych metod postępowania. Podobnie 

rzecz ma się z dzisiejszym zarządzaniem zasobami ludzkimi, gdzie coraz trudniej udaje się 

przeprowadzić proces rekrutacji, bez odpowiedniego użycia wspomagających go 

nowoczesnych narzędzi. Sprawcą takiej sytuacji staje się wzrastająca z każdym rokiem, czy 

nawet miesiącem, liczba parametrów, od których uzależniona jest skuteczność procesu 

rekrutacji. Rozwiązaniem tego problemu jest użycie narzędzi internetowych, które mogą 

według określonych kryteriów, analizować i automatycznie przetwarzać te parametry, 

zamieniając je w przyswajalne dla specjalistów, zajmujących się rekrutacją, dane.  

Szybki rozwój narzędzi internetowych, wspomagających rekrutację pracowników jest 

jednym z ważniejszych kierunków, którymi podążają dzisiejsze przedsiębiorstwa, na drodze 

do sukcesu. Wystąpienie tego zjawiska jest w dużej mierze wynikiem jednoczesnego 

uproszczenia kontaktu człowieka z komputerem oraz samego procesu zarządzania zasobami 

ludzkimi. Stworzenie intuicyjnych profili zaimplementowanych w narzędzia internetowe 

poprzez łatwe w użyciu elementy multimedialne i udostępnienie ich większej ilości osób, 

poprzez integracje z licznymi portalami społecznościowymi, wniosło nową jakość w procesie 

zarządzania zasobami ludzkimi. 

Jednak proces upowszechniania narzędzi internetowych w procesie rekrutacji 

nabierze prędkości dopiero, gdy „zostanie on uchwycony w konstrukcjach modelowych i 

projektach specyfiki ludzkiego wymiaru przedsiębiorstwa”. Proste zgromadzenie i 

przetworzenie dużej ilości danych, jeszcze nie wystarcza. Powiązanie tego procesu rekrutacji 

z ludzką naturą wyklucza także zastąpienie teczek personalnych i osobistych kontaktów na 

rzecz pełnej automatyzacji. Na tą chwilę komputer jeszcze nie dorównuje możliwościom 

człowieka, dlatego też, póki co czynnik ludzki będzie dalej decydujący, mimo iż narzędzia 

internetowe będą stale zwiększały swój zasięg. Przyjrzyjmy się więc bliżej możliwościom, 

jakie stwarzają narzędzia internetowe
80

. 

Jednym z głównych atutów wykorzystania narzędzi internetowych wspomagających 

proces rekrutacji jest możliwość dotarcia do ogromnej ilości użytkowników Internetu, bez 

względu na czas i miejsce, w którym aktualnie przebywają. Jedynymi ograniczeniami jest 

dostęp do komputera i Internetu oraz język, jakim posługuje się potencjalny kandydat. Inną 
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korzyścią, są o wiele niższe koszty niż w tradycyjnej rekrutacji,  gdyż wiele prostych 

czynności może odbywać się bez bezpośredniego angażowania zespołu rekrutacyjnego. 

Zauważyć należy także, że specyfika korzystania z narzędzi internetowych w 

konfrontacji z marketingiem sieciowym, nie różni się aż tak znacznie od wykorzystania tych 

narzędzi w tradycyjnym biznesie. 

Każdy człowiek, organizacja, grupa wspólnych interesów czy firma posiada ukryte 

zasoby, które dzięki Internetowi mogą uaktywnić. Celem każdej z tych wszystkich 

organizacji jest przyciągnięcie do siebie odbiorców, konsumentów, bądź fanów, poprzez 

dbanie o to, aby jej wizerunek wywoływał chęć przyłączenia się do idei, które ona głosi, a w 

konsekwencji do niej samej. W erze e-rynku jest to możliwe dzięki zastosowaniu narzędzi 

internetowych, kształtujących wizerunek lub prowadzących do miejsc, które najczęściej 

odwiedzane są przez potencjalnych odbiorców. Do najczęściej wykorzystywanych narzędzi 

zaliczamy
81

: 

 

1. Narzędzia przechwytujące: 

 wyszukiwarki/pozycjonowanie SEO/SEM, 

 marketing wirusowy, 

 portale społecznościowe, 

 squeeze page i autoresponder, 

2. Narzędzia kształtujące wizerunek (narzędzia informacyjne): 

 blog, 

 biuletyny elektroniczne, 

 e-book. 

3. Narzędzia (bezpośrednio) rekrutacyjne: 

 wideo konferencja – webinar, 

 zautomatyzowane portale rekrutacyjne. 

 

Wszystkie te narzędzia (mini media) pozwalają dostarczyć odbiorcy właściwe 

informacje, dokładnie w tym momencie, gdy jest on na nie najbardziej podatny. Jest to o tyle 

korzystny sposób komunikacji, o ile nie ogranicza się jedynie do zimnego przekazywania 
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informacji, ale oparty jest na interakcji z innymi użytkownikami. Jeśli  zostanie odpowiednio 

użyty, pozwoli na osiągnięcie w sieci statusu wiarygodności i lojalności wśród odbiorców, co 

w momencie propozycji rekrutacyjnej, spotyka się z wyższym niż konwencjonalnie 

współczynnikiem konwersji. Współczynnik ten określa ile osób przyłącza się do danej idei w 

stosunku do wszystkich osób, których ta propozycja obejmuje
82

. 

Przeanalizowanie głównych wad i zalet procesu rekrutacji pozwoli na optymalne 

wybranie strategii, jaką wykorzystamy do prowadzonej kampanii rekrutacyjnej. 

Rekrutacja za pomocą Internetu daje pracodawcy wiele możliwości, których nie mogą 

zapewnić inne media. Poszukiwanie pracowników on-line odznacza się prostotą i 

oszczędnością czasu, a ilość zalet jest niewspółmierna do wad, co pozwala na efektywniejsze 

dotarcie do konkretnego kandydata. Do najważniejszych zalet zaliczamy
83

: 

 Niższe koszty rekrutacji w stosunku do pozostałych metod tradycyjnych. 

 Szybkość umieszczenia oferty, pozwalającą już po kilku minutach, otrzymać 

interakcję od przyszłego kandydata. 

 Duży zasięg odbioru: współpraca większości portali rekrutacyjnych z innymi 

serwisami, pozwala dotrzeć do wielu grup potencjalnych kandydatów. 

 Precyzja dotarcia do właściwego kandydata: poprzez zamieszczanie ofert na 

stronach tematycznych, co zwiększa możliwości danej reklamy. 

 Rozpoznawalność marki: za pomocą umiejętnie stworzonej oferty pracy, która może 

spełniać również rolę całkiem skutecznej i niedrogiej autoreklamy.  

 Dłuższy czas emisji ogłoszeń: poprzez utrzymywanie starszych informacji o pracy w 

archiwum stron, z zamieszczoną wcześniej treścią. 

 Aktualność i aktualizacja ogłoszeń, daje możliwość wybrania kandydatom tych, 

które pojawiły się stosunkowo niedawno od daty ich emisji, co zwiększać może 

prawdopodobieństwo otrzymania pracy i zadowolenie samego kandydata, a dla 

pracodawcy daje możliwość wprowadzania zmian, które w tradycyjnym przekazie nie 

byłyby możliwe. 

 Wygoda dla każdej ze stron; odwiedzenie strony internetowej nie wymaga 

przygotowań i wychodzenia z domu.  
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Trzeba jednak pamiętać, że Internet nie jest jeszcze szeroko dostępnym medium. 

Ostatnie badanie GUS wykazało, że z zasobów sieci korzysta 63,4% ogółu Polaków, z czego  

aż 93,1% to ludzie młodzi z przedziału od 16 do 24 roku życia. Tym samym, jeśli 

chcielibyśmy poprzez narzędzia internetowe trafić do jak najszerszego grona przyszłych 

kandydatów, warto rozważyć, jak skuteczniej dotrzeć do osób w tym konkretnym przedziale 

wiekowym
84

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
84

 http://www.polska20.pl/2011/01/ilu-polakow-ma-dostep-do-internetu/, data dostepu: 07.09.11r. 



46 

 

2.3. Narzędzia stosowane w rekrutacji internetowej 

2.3.1. Narzędzia przechwytujące 

Aby zrozumieć zależność skutecznej rekrutacji w marketingu sieciowym od narzędzi 

internetowych trzeba sobie zdać sprawę z tego, w jaki sposób dokonujemy kupna 

określonych produktów na co dzień. W wielu przypadkach zanim zdecydujemy się na zakup 

czegokolwiek, co uszczupli nasz portfel radzimy się wszystkich znanych nam osób, jaką 

decyzję podjąć najlepiej. Robimy to, ponieważ im ufamy i wierzymy, że ich porady są 

uzasadnione, ponieważ sami podjęliby taką decyzję. Podobnie rzecz ma się w marketingu 

sieciowym, gdzie najłatwiej zrekrutować osoby, które nas znają i nam ufają. Sytuacja ta 

jednak zmienia się, gdy taką samą rekrutację zechcemy przeprowadzić poprzez Internet 

wśród osób często całkowicie nam obcych. Wówczas sytuacja wymaga od nas wywołania w 

osobach rekrutowanych chęci zaufania nam i idei, którą chcemy się z nimi podzielić. Nie 

można w ten sposób bezpośrednio zaproponować współpracy, ponieważ osoba ta nas nie zna 

i wszelkie próby tego typu w większości przypadków, spotkają się ze stanowcza odmową. 

Aby temu zapobiec należy podejść do tematu strategicznie, by umiejętnie stworzyć nić 

zaufania, którą dana osoba nas obdarzy. Proces ten rozpoczyna się skierowaniem ruchu 

potencjalnych kandydatów w miejsca, w których będą mogli nas lepiej poznać i dowiedzieć, 

czym się zajmujemy, dzięki czemu będziemy mogli kształtować nasz wizerunek w ich 

oczach. W tym celu wykorzystuje się pierwszy rodzaj narzędzi, które nazywamy 

przechwytującymi
85

. 

Skierowanie strumienia ludzi w stronę narzędzi kształtujących nasz wizerunek nie 

byłoby możliwym bez odpowiednich narzędzi odpowiedzialnych za to. Głównym celem 

narzędzi przechwytujących wszystkich potencjalnych kandydatów jest zbudowanie 

świadomości naszego istnienia i zapoznanie z tym, co mamy im do zaoferowania. W tym 

celu wykorzystuje się głównie: 

 wyszukiwarki/pozycjonowanie SEO/SEM i PPC, 

 marketing wirusowy, 

 portale społecznościowe, 

 squeeze page i autoresponder, 

 

                                                           
85

 B. Tracy, Psychologia sprzedaży, MT Biznes Ltd., Warszawa 2010, s. 46. 



47 

 

SEM 

 SEM jest skrótem od Search Engine Marketing, czyli marketing w wyszukiwarkach. 

Objęte tym terminem są wszystkie metody marketingowe, których głównym celem jest
86

: 

 zwiększenie widoczności naszych stron, 

 zbudowanie popularności naszej marki, 

 poprawa pozycji naszych stron w wyszukiwarkach. 

Działania te oparte są na dwóch składowych używanych w zależności od podjętej 

strategii procesu rekrutacyjnego
87

: 

1. SEO (Search Engine Optimization – optymalizacja serwisu pod wyszukiwarki) – 

długotrwały proces, którego celem jest poprawa ilości i jakości ruchu na danej stronie 

internetowej. Działania te związane są z pozycjonowaniem i optymalizacją na danej 

stronie internetowej, aby poprawić jej widoczność i podnieść w rankingu pozycji w 

naturalnych wynikach, poprzez użycie odpowiednich słów i fraz kluczowych.  

2. PPC (Pay Per Click – płać za kliknięcie) – jeden z modeli zakupu linków 

sponsorowanych, polegający na płaceniu przez reklamodawcę określonej stawki za 

pojedyncze kliknięcie użytkownika w jego reklamę.  

Równanie, które obrazuje zależności pomiędzy działaniami marketingowymi w 

wyszukiwarkach prezentuje się następująco
88

(zobacz także rys. 9.): 

SEM = SEO + PPC 

 

Rys. 9. Położenie w wyszukiwarce SEO i PPC na przykładzie Google.pl 

Źródło: http://agisinternetmarketingblog.com/wp-content/uploads/2010/03/SEO-PPC.jpg, data dostępu: 

19.01.11r. 
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 Główną idea, jaka przyświeca w kampaniach linków w wyszukiwarkach, jest 

obecność we wszelkich możliwych zapytaniach. Dlatego też teoretycznie najlepsze 

rozwiązanie jest takie, aby być we wszystkich wyszukiwarkach. Praktyka pokazuje jednak, 

że nie jest to do końca możliwe, a już na pewno nie jest opłacalne, ponieważ wyszukiwarka 

Google.pl (zobacz Rys. 9.) jest dominująca na polskim rynku w tej branży. Z tego względu 

pozostałe wyszukiwarki są często pomijane. 

 

Rys.  10. Ranking wyszukiwarek internetowych w Polsce 

Źródło: http://ranking.pl/pl/rankings/search-engines-domains.html, dostępność: 20.01.2011r. 

 

Znaczenie marketingu w wyszukiwarkach jest o tyle ważne, że nie odbywa się, 

według „starych zasad”, których celem jest jedynie przeszkadzanie odbiorcy komunikatu, 

natrętnymi banerami reklamowymi, co w wielu wypadkach denerwuje odbiorców, 

zmniejszając skuteczność i psując tym samym nasz wizerunek w sieci. Dzięki „naturalnemu 

środowisku”, jakim są wyszukiwarki, po wpisaniu szukanej frazy, wyświetlają się wyniki, 

które odbierane są, jako te najlepsze w całym internecie. Tym samym w oczach osób 

poszukujących, otrzymujemy etykietę „najlepszej z możliwości”, co skłania ich do kliknięcia 

w link i skierowania do naszych blogów, for internetowych, newsletterów, e-booków, czy 

wideo prezentacji, poprzez które buduje się nasz pozytywny wizerunek
89

. 

 Branża reklamy internetowej z każdym rokiem rozwija się niezwykle dynamicznie. 

Według wyników badań IAB AdEx przeprowadzonych dla IAB Polska przez firmę doradczą 

PwC.  Można zaobserwować aż 24% wzrost wydatków w tym sektorze w trzecim kwartale 

2010 r. w porównaniu do tego samego okresu 2009 roku. Wzrost ten , w liczbach 

                                                           
89

 D. Meerman Scott, wyd. cyt. s. 250. 



49 

 

bezwzględnych to około 72 mln zł (z 296 mln zł w 2009 do aż 368 mln zł w 2010r.) (zobacz 

Rys. XX). Chociaż wciąż najpopularniejszą formą reklamy w internecie jest reklama 

graficzna (tzw. display) z 44% udziałem w rynku, to w ostatnich latach można zauważyć 

wzrost wydatków na reklamę w SEM (zobacz Rys. 11), której poziom na koniec 3 kwartału 

2010 roku wyniósł 30%
90

.  

 

Rys. 11. Wzrost wartości reklamy internetowej 

Źródło: http://www.marketing-news.pl/photos/upd/101227161216_Spadek_wydatkow_large.jpg, dostęp: 

19.01.2011r. 

 

Rys. 12. Wzrost wartości wydatków w poszczególnych sektorach reklamy internetowej 

Źródło: http://www.marketing-news.pl/photos/upd/101227161543_Wzrost_wydatkow.jpg, dostęp 19.01.2011r. 
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Tab. 7. Wady i zalety PPC oraz SEO 

PPC SEO 

ZALETY 

- niedrogi – sami kontrolujemy budżet, aby 

pasował do naszych celów, 

- natychmiastowe rezultaty - zdobycie 

najwyższego miejsca w rankingu 

praktycznie od razu dla wielu fraz, 

- konkurencyjność – wyświetlanie 

wyników najwyżej w rankingu w stosunku 

do konkurencji, 

- elastyczność – możliwość wyboru wielu 

słów kluczowych dopasowanych do ludzi z 

różnych regionów świata, 

- śledzenie wyników – reklama on-line 

umożliwia śledzenie drogi, jaką pokonuje 

osoba klikająca w reklamę do miejsca 

docelowego,  

- selekcjonowanie potencjalnych 

kandydatów – sprowadza na stronę 

wszystkich, którzy szukają konkretnych 

informacji, produktów rozwiązań, 

- 365/24/7 – reklama ta pracuje cały rok 

przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, 

- świadomość marki – wzmacnia 

świadomość marki, 

- wiarygodność – osiągnięcie wyższego 

poziomu wiarygodności podczas 

wyświetlania pod linkami sponsorowanymi, 

- długofalowe efekty – po osiągnięciu 

najwyższego statusu w wyszukiwanych 

frazach, wyniki będą utrzymywały się 

jeszcze długo po zakończeniu kampanii. 

WADY 

- nasycenie – reklama pojawiać się będzie 

losowo w wynikach w oparciu o budżet 

kampanii, 

- krótkoterminowa –  klikanie w długim 

okresie czasu może okazać się kosztowne 

- mało prawdopodobne rezultaty – jeśli 

reklama jest źle zarządzana, może nie być 

tym, czego po szukanej frazie oczekuje 

osoba poszukująca. 

 

- inwestycja długoterminowa – wymaga 

cierpliwości, aby zobaczyć długoterminowe 

wyniki, 

- skomplikowany proces – z reguły 

korzysta się z usług płatnych 

profesjonalistów, 

- brak 100 % gwarancji – nie można 

zagwarantować dokładnie pierwszego 

miejsca dla danej frazy lub słowa, 

- ograniczona liczba słów kluczowych – 

zazwyczaj pozycjonowanie tworzone jest 

pod kilka słów kluczowych, w 

przeciwieństwie do PPC, gdzie słowa 

kluczowe są nieograniczone, 

Źródło: opracowanie własne na postawie: http://www.e-crm.co.uk/edownloads/SEO-or-PPC.pdf, data dostępu: 

01.12.11; http://www.creatabrand.co.za/index.php/seo-vs-ppc.html, data dostępu: 01.12.11. 
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Jak można zauważyć w tab. 7. znaczenie SEM (SEO + PPC), jako narzędzia 

internetowego wspierającego rekrutację w marketingu sieciowym jest ważne ze względu na 

przekierowanie ruchu z miejsc, w których ludzie poszukują odpowiedzi na swoje pytania do 

miejsc, gdzie odpowiedź się znajduje. Jeśli kogoś zainteresowała idea marketingu 

sieciowego, to wpisanie tej frazy w wyszukiwarkę pozwoli mu znaleźć miejsca gdzie uzyska 

dostęp do wiedzy z tego tematu. Możliwości użycia fraz jest wiele, a ich odpowiednie  użycie 

pozwala w krótkim czasie trafić do szerokiego grona odbiorców, którzy mogą stać się 

naszymi współpracownikami. 

Marketing wirusowy 

 Kolejnym z wymienionych uprzednio narzędzi kreowania wizerunku w sieci jest 

marketing wirusowy. Jest on zbiorem działań marketingowych, których głównym efektem 

jest rozprzestrzenienie się informacji między ludźmi, będącymi odbiorcami tego marketingu.  

Do jego odbiorców należą głównie znajomi, rodzina oraz znajomi znajomych. (Rys. 13). 

Nośnikiem tej informacji jest tzw. wirus, pod którym ukryta jest
91

: 

 reklama, 

 wydarzenie, 

 produkt, 

 cena, 

 sposób dystrybucji. 

 

Rys. 13. Rozprzestrzenianie się informacji w internecie poprzez marketing wirusowy  

Źródło: http://hrensemble.files.wordpress.com/2010/02/blog-hr-marketing-wirusowy1.jpg, data dostępu: 

23.01.11r 
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 Z reguły zjawisko wirusowe w internecie pojawia się całkowicie niewinnie. 

Stworzony przez kogoś śmieszny film, nagranie, czy komiks jest rozsyłany do kilku 

znajomych, aby ich rozbawić, po czym każda z tych osób przesyła tą informację dalej i dalej 

„zarażając” kolejne osoby. Twórcy takich treści często nie zdają sobie sprawy z tego, że 

upublicznienie informacji w internecie może doprowadzić do tak szybkiego jej 

rozprzestrzeniania się. Przykładem może być film, który pojawił się latem 2006r. na serwisie 

do umieszczania filmów video – YouTube.com, prezentujący eksperyment połączenia 

dietetycznej Coca-Coli z miętowym cukierkiem Mentos. Osoby oglądające nie zdawały sobie 

sprawy, że przesyłają dalej film, w którym reklamowano aż 2 produkty, tworząc klasyczny 

efekt wirusowy. W ciągu 3 tygodni oglądnęło go ponad 4 miliony użytkowników, a sam 

eksperyment zyskał wielu naśladowców, tworzących własne filmiki wirusowe, już pod 

czujnym okiem specjalistów od marketingu firmy Perfetti Van Melle USA, producenta 

cukierków Mentos
92

. 

 Możliwości wykorzystania marketingu wirusowego do promocji marki, osoby, lub 

firmy są ogromne, jednak należy zdawać sobie sprawę z konsekwencji źle prowadzonych 

działań w tym kierunku. Stąd też, tak ważna jest ocena jego zalet i związanego z nim ryzyka.  

 Do głównych zalet zaliczyć należy
93

: 

 niski koszt -  zarówno dotarcia do odbiorcy jak i samego stworzenia takiego wirusa, 

 prostota – wirusem może być zwykły plik graficzny, film nakręcony telefonem 

komórkowym, czy strona z ciekawą treścią, 

 wyskoki poziom zaufania – wirus nie jest chwalony przez firmę, a przez 

użytkowników do których trafia, 

 wzmocnienie wartości, pozycji i znajomości marki – budując pozytywne emocje 

łączy je podświadomie z ukrytym przekazem skojarzonym z daną marką, 

 kieruje uwagę – np. pod koniec filmiku możemy zamieścić informację o udaniu się 

na naszą stronę. 

 

Do wad i związanego z nimi ryzyka zaliczamy
94

: 

 brak kontroli nad wirusem – po upublicznieniu wirusowej treści, która posiada 

błędy nie można łatwo wycofać jej z obiegu, 
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 możliwy negatywny odbiór – środowisko internetowe jest ogromnie opiniotwórcze, 

co może przełożyć się na krytykę, tworząc pogłoski szkodzące twórcom,  

 niemierzalność – choć istnieją techniki pozwalające ustalić ile było unikalnych 

odsłon danej treści np. w serwisie YouTube.com, o tyle trudno stwierdzić czy te 

osoby weszły na stronę, na którą miał kierować wirus, 

Omawiając marketing wirusowy i jego rolę, jako narzędzia przechwytującego, należy 

wskazać na jego istotne właściwości, które nadają mu nośności poprzez inne narzędzia 

internetowe
95

: 

 odbiorcami wirusa nie będzie tylko grupa docelowa – wirus może swobodnie 

przechodzić poprzez osoby, które nie będą zainteresowane, do tych zainteresowanych 

poruszanym zagadnieniem, co wzmacnia jego skuteczność, 

 odbiorcami mogą być osoby spoza kręgu znajomych grupy docelowej  – w czasach 

Internetu każdy może być „wydawcą”, co ułatwia rozpropagowywanie treści na 

blogach, forach, miejscach do swobodnego komentowania pod artyku łami, 

 odbiorcy to grupa wielopoziomowa – przesyłając wirusa dalej, wysyłamy go do 

Swojej grupy znajomych, którzy także mają swoje grupy znajomych, powielając tym 

samym schemat. 

Autor na podstawie własnych analiz zauważył, że pełne wykorzystanie potencjału 

marketingu wirusowego do przechwytywania ruchu w internecie, odbywa się z udziałem 

innych narzędzi, dzięki którym może się on swobodnie realizować. Zaliczamy do nich:  

 blogi, 

 fora dyskusyjne, 

 e-mail, 

 listy mailingowe (poprzez autoresponder), 

 serwisy społecznościowe, 

 społecznościowe dodawanie do ulubionych. 

Poprzez te narzędzia możemy skutecznie „zarażać” naszym wirusem, którego forma z 

doświadczenia jest dowolna i pozwala na kontrolowane modyfikacje w celu dopasowania do 
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odbiorców. Z doświadczeń autora wynika, że wśród najczęściej stosowanych form wirusa 

internetowego wyróżnić możemy: 

 filmy na portalach video (YouTube.com, DailiMotion.com, Vimeo.com), 

 śmieszne lub kontrowersyjne pliki graficzne, 

 ciekawe artykuły na portalach umożliwiające ich dodanie, 

 bogate w wiedzę darmowe lub płatne e-booki, 

 strony fanpage na portalu Facebook.com, 

Każda z tych form wirusa tworzona jest w celu skierowania uwagi jego odbiorcy na 

tym, na czym zależy jego twórcy. Choć początkowy odbiór był tylko pozornie niewinnie 

przesłaną wiadomością, cel wirusa zostaje osiągnięty
96

. 

Portale społecznościowe 

 Powstanie nowych technologii i rozwoju Internetu z Web 1.0 do Web 2.0 pozwoliło 

stworzyć całkowicie nowe narzędzia służące komunikacji. Na ich czele znalazły się portale 

społecznościowe, które są popularną odmianą serwisów internetowych. Jest to wynikiem 

przekazania praktycznie całej władzy w tworzeniu treści od twórcy portalu do jego 

użytkowników
97

, a popularność takich portali jak: Facebook
98

, Nasza-Klasa
99

, YouTube
100

, 

czy powstający Google+
101

 stanowi prawdziwy fenomen. Użytkownicy tych portali mogą bez 

większych trudności wykreować własny profil i wykorzystać go do tworzenia wirtualnej 

sieci znajomych. Indywidualna siatka tworzona jest spośród tych osób, które użytkownik zna 

w rzeczywistości, a także nowych osób poznanych za pośrednictwem portalu. Do tego każdy 

może dodawać własne zdjęcia, dzielić się informacjami o swoich zainteresowaniach, 

udostępniać pliki wideo czy muzykę
102

. 

 Pierwszym portalem społecznościowym, który przebił się na szerokie wody Internetu, 

był amerykański ClassMates.com
103

, którego głównym zadaniem była pomoc w utrzymaniu 
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kontaktów z przyjaciółmi z klasy. Jego utworzenie w 1995 roku przez Randy Conrads’a
104

 

stało się zapalnikiem do stworzenia kolejnych społeczności internetowych, które pozwoliły 

zrzeszać nie tylko znajomych z klasy, ale niemalże każdą grupę społeczną, od artystów 

prezentujących swoje dokonania, a na byłych więźniach kończąc
105

. Portal ten stał się 

pierwowzorem dla polskiego odpowiednika - Nasza Klasa, którego gwiazda z kolei zaczęła 

blednąć za sprawą  Facebooka, projektu powstałego 4 lutego 2004 na Uniwersytecie 

Harvardu, a będącego dziś niekwestionowanym liderem w dziedzinie portali 

społecznościowych 106
.  

 Tworzące się w internecie społeczności, przykuły swoją uwagę wszystkich tych, 

którzy wiedzą, że kluczem do sukcesu każdego przedsięwzięcia jest jak najlepsze poznanie 

grupy docelowej. Dzięki jej poznaniu można wykorzystać jej doświadczenie konsumenckie, 

przy ulepszaniu istniejących i tworzeniu nowatorskich rozwiązań. Powstające mechanizmy 

kierujące wirtualnymi społecznościami, pozwalają osiągnąć ten cel w stopniu, o którym 

wcześniej można było jedynie pomarzyć
107

. 

 Nie ma prostej metody, aby stworzyć schematyczny model i skutecznie 

zaszufladkować e-społeczności, ponieważ pomimo pozornych cech wspólnych mogą różnić 

się funkcjami, nadającymi im inny charakter. Ich systematyzacji podjął się w swoim 

opracowaniu „Blogi i wirtualne społeczności – wykorzystanie w marketingu” Grzegorz 

Mazurek, wskazując 3 kryteria ich podziału
108

. 

Kryterium podmiotowe, w którym pod uwagę brany jest rodzaj podmiotu, tworzący i 

rozwijający wirtualne społeczności takie jak
109

: 

 społeczności tworzone indywidualnie, (np. wykop.pl – stworzony przez ucznia szkoły 

średniej i odsprzedany inwestorowi), 

 społeczności tworzone przez internautów, (np. torrenty.org – społeczność osób 

wymieniających się plikami w systemie P2P), 

 społeczności tworzone przez przedsiębiorstwa i organizacje, (np. coce.com – 

społeczność wokół marki Coca-Cola) 
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Kryterium przedmiotowe, nakierowane na przedmiot skupienia swoich użytkowników
110

: 

 społeczności poszukiwaczy, (poszukujących kontaktów biznesowych – goldenline.pl 

czy linkedin.com, poszukujących znajomych ze szkoły – nk.pl), 

 społeczności aukcyjne, (np. allegro.pl, gumtree.pl), 

 społeczności edukacyjne, (np. edu.pl), 

 społeczności korporacji, (tworzone wśród osób pracujących nad jednym projektem i 

skupione wewnątrz serwisów społecznościowych), 

 społeczności konsultingowe, (np. pytamy.pl – polski klon answer.yahoo.com), 

 społeczności rozrywki, (np. hobbeo.com – ogólno-tematyczny portal hobbistyczny), 

 społeczności non-profit, (np. wiadomości24.pl – serwis dziennikarstwa 

obywatelskiego), 

 społeczności CRM, (np. winiary.pl/klub – miejsce wymiany przepisów i 

doświadczeniem związanym z produktami firmy Winiary). 

Kryterium potrzeb, skupiające ludzi chcących zrealizować swoje potrzeby
111

: 

 wspólne zainteresowania – fora dyskusyjne, wortale tematyczne (np. fora.pl), 

 wzajemne relacje i interakcje – ludzie o podobnym doświadczeniu i historii (np. 

nk.pl), 

 transakcje – wspomaganie transakcji zakupowych (np. ceneo.pl, skapiec.pl czy 

zapytanie.com) 

 fantazja – alternatywa świata rzeczywistego (np. secondlife.com). 

Unikatowa wartość tych portali pochodzi przede wszystkim z możliwości nawiązania 

kontaktu z osobami, które mają pożądane przez nas cechy, a także w ułatwionym i 

nieskrępowanym rzeczywistością świecie, w którym z łatwością można realizować potrzeby 

przynależności, uznania, a także samorealizacji.  

Zmiany, jakich dokonały portale społecznościowe w komunikacji międzyludzkiej 

przenosząc wiele elementów do wirtualnego świata, sprawiły, że teraz w sieci odbywają się 

dyskusje, co gdzie i za ile można kupić, zjeść, wynająć, czy sprzedać. Każdy z nas łatwiej 

podejmuje decyzję, gdy dany produkt (film w kinie, danie w restauracji, nowa kolekcja 

ubrań, ciekawy gadżet, książka czy czasopismo, etc. etc.) poleci nasz znajomy, któremu 
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ufamy, a nie reklama producenta. Ważnym jest także fakt polegający na statystycznej ilości 

osób, z którymi poprzez dany portal wchodzimy w interakcję, co skutkuje przenoszeniem się 

do takich miejsc w sieci, które skupiają najwięcej naszych znajomych. Obecnie tym 

miejscem w internecie jest portal Facebook, który już pod koniec lipca 2010 roku liczył 

ponad 500 milionów użytkowników, a miesięcznie wgrywanych jest na niego ponad 1 mld 

zdjęć i 10 mln filmów
112

, co w stosunku do kolejnego w rankingu popularności mini bloga 

społecznościowego, Twitter
113

 posiadającego „niewiele” ponad 95 mln użytkowników
114

, 

stawia go na pierwszym miejscu wykorzystania w działaniach marketingowych, a także, jako 

skuteczne narzędzie stosowane w rekrutacji. Dzieje się tak, ponieważ Facebook łączy w 

sobie większość narzędzi internetowych w jedno duże narzędzie komunikacyjne, poprzez 

które można automatycznie przechwycić i przekierować ruch użytkowników do następnych 

narzędzi kształtujących wizerunek. Odbywa się to darmowo poprzez naszych znajomych lub 

płatnie wykupując reklamy w tym portalu. 

Squeeze page – strona przechwytująca 

 Squeeze page (inaczej: landing pages, optin pages) jest kolejnym narzędziem 

pozwalającym skutecznie przechwytywać ruch w sieci. Jest to strona służąca do pobierania 

od osób zainteresowanych danym tematem, e-maila oraz imienia (czasami także innych 

danych, choć nie jest to konieczne) w celu utrzymania z tymi osobami stałego kontaktu. 

Przekazanie maila odbywa się dobrowolnie w zamian za udostępnienie informacji, które 

stanowią wartość dla danej osoby. Wartością tą są głównie informacje zawarte w
115

: 

 e-bookach, 

 raportach, 

 newsletterze wysyłanym cyklicznie, 

 artykułach. 

Klasyczne strony squeeze page mogą mieć różne formy. Wszystko zależy od tego 

jaką wartość zaoferujemy w zamian za zapisanie się na nasz newsletter i jak poprzez 

odpowiedni copywriting (sztukę pisania) „sprzedamy” ją. Najprostsza strona może 

prezentować się jak na rys. 14. Najważniejsze jest to, jaką treść zaoferujemy po zapisaniu 
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się, ponieważ musi być ona tożsama z możliwościami, które daje marketing sieciowy. 

Zwiększa to wówczas zaufanie do nas, jako osoby, która dzieli się tą wiedzą. 

 

Rys. 14. Przykład strony squeeze page z wykorzystaniem autorespondera 

Źródło: http://darmowykursmlm.blox.pl/tagi_b/133261/kurs-mlm.html, dostępność: 20.01.2011r. 

Strony przechwytujące mimo skuteczności pozyskiwania adresów e-mail mają także 

kilka wad
116

: 

 utrudnione pozycjonowanie – sama strona przechwytująca jest zbyt uboga w treść, 

aby znaleźć się w głównych wynikach SEO; aby ją wypozycjonować wymagane jest 

użycie PPC, co jednak wiąże się z kosztami, 

 tak lub nie – odwiedzający może tylko przyjąć, bądź odrzucić ofertę, nie ma trzeciej 

możliwości; bez dobrze napisanego tekstu bądź wideo strona będzie nieskuteczna  

 brak dobrej treści może zepsuć wizerunek. 

Do zalet tej metody zaliczamy
117

: 

 możliwość podłączenia pod bloga, stronę główną, portale społecznościowe – link 

ze stroną przechwytującą możemy umieszczać wszędzie gdzie tylko mamy taką 

możliwość, 
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 szybkość działania – od razu po zapisaniu się na adres osoby przesyłana jest wiedza, 

którą oczekiwał otrzymać, 

 dostępność – strona jest dostępna w Internecie przez cały czas, bez względu na rejon 

geograficzny, 

Głównym celem squeeze page jest zbudowanie listy adresowej, która według wielu 

marketerów uważana jest za „Złoto Internetu”. Podejście to, choć dość radykalne posiada 

uzasadnienie w liczbach. Typowa strona, do której prowadzą linki z wyszukiwarki, jest 

opuszczana przez 90-99% odwiedzających, często bez zagłębiania się w poszczególne 

podstrony. Squeeze page ma natomiast od 10 do 70% skuteczności w pozyskiwaniu adresów 

e-mail. Posiadając te adresy możemy bez przeszkód zdobywać zaufanie u odbiorców, by w 

końcowej fazie przesyłania np. newslettera zareklamować siebie, jako osobę, do której warto 

się przyłączyć
118

. 

 Jedynym warunkiem funkcjonowania strony przechwytującej jest zastosowanie w niej 

„inteligentnego” autorespondera, który zarządza naszymi kontaktami według odpowiednich 

kryteriów. 

 Standardowy autoresponder znaleźć można w ustawieniach każdej skrzynki mailowej. 

Jego zastosowanie to przede wszystkim informowanie o naszej nieobecności, gdy jesteśmy 

na urlopie, poprzez odesłanie do nadawcy krótkiej informacji zwrotnej. Jednak cechuje się 

on tym, że od razu po otrzymaniu wiadomości odpisuje i niestety „zapomina o kliencie”. 

Dlatego też, aby ułatwić kontakt z potencjalnym kandydatem stworzono system 

wielokrotnego autorespondera, często także nazywanego inteligentnym autoresponderem lub 

systemem do e-mail marketingu. Jego podstawową różnicą w stosunku do standardowego 

autorespondera jest możliwość wysyłania cyklicznych (według ustawień) wiadomości
119

. 

 Wygląd inteligentnego autorespondera (Rys. 15.) jest niezwykle prosty. Aby 

uskutecznić jego funkcjonalność bardzo często stosuje się „wabik” w postaci unikalnej 

treści, do której dostęp można uzyskać tylko poprzez zapisanie się na listę. W tym celu 

autoresponder umieszcza się na blogu, na stronach przechwytujących, na specjalnych 

zakładkach w portalach społecznościowych. Następnie osoba zapisująca się poprzez 

inteligentny autoresponder jest proszona o potwierdzenie tzw. polityki prywatności 

określającej warunki, na których odbywa się dołączenie do listy. 
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Rys. 15. Przykład wykorzystania autorespondera do zapisania się na newsletter 

Źródło: http://www.cneb.pl/, dostępność: 20.01.2011r.  

 

Aby skutecznie wykorzystać wielokrotny autoresponder, należy dokładnie poznać 

zalety i wady tego narzędzia internetowego, służącego do przechwytywania przyszłych 

kandydatów. Aby stworzyć listę adresową poprzez autoresponder, należy jednorazowo 

wprowadzić treść (np. e-kursu), ustalić odstępy czasowe przesyłania kolejnych lekcji, i 

umieścić autoresponder w miejscu, w którym będzie miał on kontakt z potencjalnymi 

kandydatami, zdobywając nam czytelników przez cały czas jego istnienia. Jest to 

rozwiązanie bardzo ekonomiczne w porównaniu z np. odkupywaniem baz danych od 

wyspecjalizowanych firm. Korzyści z prowadzenia takiego autorespondera odnoszą również 

internauci, ponieważ otrzymują wiedzę, którą ktoś inny odnalazł, opracował i przedstawił w 

przyswajalnej formie w zamian podając swój adres e-mail. 

Zastosowanie takiego rozwiązania pozyskiwania bazy adresowej łączy się także z 

możliwością popełnienia wielu błędów, które mogą negatywnie wpłynąć na nasz wizerunek. 

W szczególności należy uważać, aby kursy e-mailowe nie były złej jakości, ponieważ nikt 

nie zaufa nam ponownie po otrzymaniu nietrafionej informacji. Częstym problemem jest 

także zbytnia nachalność i ilość przesyłanej wiedzy, powstała z nieumiejętnego 

wykorzystania ustawień tego narzędzia, co doprowadzić może do wypisania się czytelników 

z naszej listy. Niezmiennym jest jednak fakt, że właściwie użyty autoresponder jest jednym z 

najpotężniejszych narzędzi w marketingu sieciowym
120

. 
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2.3.2. Narzędzia kształtujące wizerunek 

Po „zdobyciu” potencjalnych kandydatów przez narzędzia przechwytujące należy dać im 

szansę w poznaniu nas i stworzeniu pozytywnego wizerunku naszej osoby. We wszelkiego 

rodzaju kontaktach nie ma nic ważniejszego, niż zbudowanie nici zaufania między dwoma 

„partnerami”
121

. Proces ten może trwać od kilku dni do kilku miesięcy, jednak nie należy się 

z nim spieszyć, ponieważ poprzez zamieszczanie treści, które stanowić będą wartość dla 

czytelników, tworzymy wizerunek osoby, z którą warto podjąć współpracę
122

. Najczęściej 

kształtowanie wizerunku w internecie odbywa się poprzez: 

 Blog, 

 biuletyn elektroniczny - newsletter, 

 e-booki. 

Blogi 

Blog jest narzędziem, za pomocą którego możemy w sposób bezpośredni trafiać do 

świadomości potencjalnych osób i poprzez wywołanie w nich zaufania do naszej osoby, 

skutecznie je zrekrutować. Poprzez prowadzenie tego typu interakcji z użytkownikiem 

można przekazywać swoje idee, pomysły, a także przemyślenia związane z tematem, który 

dla czytelników nie jest dostępny w innych mediach. 

Blog – to skrót od angielskiego słowa weblog, które przetłumaczyć można, jako 

internetowy rejestr. „W najszerszym ujęciu blog jest stroną internetową o pewne j 

charakterystycznej strukturze. Blog dzieli się na wpisy. Wpisy te są krótkimi tekstami, 

prezentowanymi w taki sposób, że ostatni (chronologicznie) z nich jest pierwszym, z którym 

spotyka się czytelnik. Starsze wpisy prezentowane są niżej wpisu najnowszego lub wręcz na 

innych podstronach, które często nazywane są archiwami bloga”
123

. 

Zgodnie z ideą głoszoną przez Perrego Marshall’a
124

 przed podjęciem decyzji o 

prowadzeniu bloga lub vloga, należy zastanowić się, jaką grupę osób będzie nam najłatwiej 

pozyskać do marketingu sieciowego oraz czego dokładnie szukają one w Internecie. Dopiero 

po przeanalizowaniu tego tematu należy wybrać temat naszego bloga.  
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Autor tej pracy magisterskiej po doświadczeniu z czasów studenckich określił , iż 

idealną grupą docelową, którą interesuje temat zarabiania i wolności finansowej, jest ostatnia 

klasa liceum oraz trzy pierwsze lata studiów. Jest to okres, gdy często pojawia się problem 

pieniędzy, a co za tym idzie każdy szuka rozwiązań ich pozyskania. 

W związku z badaniami do tej pracy powstał blog, w którym autor pracy opisuje 

doświadczenia swoje oraz bliskich mu osób w zdobywaniu pieniędzy. Blog 

ZarabiaNienaStudiach.pl
125

 jest także kompleksowym narzędziem pozwalającym poprzez 

inteligentny autoresponder pozyskiwać adresy nowych osób, przesyłając im w darmowym 

newsletterze wiadomości, których nie znalazłby na blogu. Czytelnik jest również 

informowany o możliwości dołączenia poprzez bloga do społeczności
126

 ludzi poszukujących 

rozwiązań ich problemów z finansami, znajdującej się na portalu społecznościowym 

Facebook.com. 

 

 

Rys. 16. Blog o zarabianiu na studiach 

Źródło: http://zarabianienastudiach.pl/, data dostępu: 03.12.11r.  
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Użytkownicy Internetu bardzo sceptycznie podchodzą do umieszczanej wszędzie 

reklamy, natomiast dobrze prowadzony blog może stanowić autentyczną platformę 

komunikacji, co pozwala uzyskać większy poziom zaufania. Wielkim plusem bloga jest 

również łatwość w jego prowadzeniu i redagowaniu treścią. Podsumowując blog stanowi 

świetne narzędzie za pomocą, którego
127

: 

 można osiągnąć miano eksperta w danym temacie; 

 można wywołać chęć powrotu i zdobycia nowej wiedzy (dzięki częstym 

aktualizacjom treści) 

 zyskuje się zaufanie poprzez nawiązywane relacje i interakcje; 

W odróżnieniu od typowego dziennikarskiego podejścia, jaki jest prezentowany w 

czasopismach, czy magazynach, osoba pisząca bloga skupia się na przedstawieniu 

niezależnego poglądu na dany temat. Poprzez swoją niezależność wzbudza także dużo 

większe zaufanie osób czytających jego przemyślenia niż przekaz reklamowy czy ofertowy. 

Dzięki temu można w łatwy sposób nakłonić odwiedzające osoby do przejścia na bazową 

stronę do bezpośredniej rekrutacji. 

Biuletyny elektroniczne 

 Dzięki odpowiednio skierowanej uwadze stworzonej na stronie squeeze page lub 

blogu (Rys. 17.) możemy w łatwy sposób uzyskać adres e-mail osoby, która jest 

zainteresowana otrzymywaniem od nas zaoferowanej informacji. Tym samym poprzez 

zapisanie się jej na liście inteligentnego autorespondera, możemy przesyłać jej wiadomości 

na interesujący ją temat, tworząc tym samym więź zaufania. Poprzez dostarczanie za darmo 

wartościowej informacji, osoba ta oszczędza czas oraz zyskuje wiedzę, która nie zawsze jest 

dostępna w Internecie. 

Wysyłanie takich wiadomości odbywa się poprzez newsletter, który jest elektroniczną 

formą biuletynu (takie „czasopismo” przesyłane drogą elektroniczną poprzez e-mail do jej 

prenumeratorów). Pierwowzorem elektronicznego newslettera była rozsyłana do 

zainteresowanych prenumeratorów forma szybkiego czasopisma naukowego, która docierała 

znacznie szybciej niż przygotowany poligraficznie tekst w gazetach, pozwalając na szybszą 

dyskusję naukową. Obecnie kserowane i rozsyłane newslettery coraz częściej zastępowane są 

poprzez coraz powszechniejsze wersje elektroniczne, ponieważ przybierać mogą  one także 
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duże formy zbioru informacji, tworząc struktury odwołujące się do pełnych wersji artykułów 

umieszczanych na stronach WWW, lub udostępniając od razu w newsletterze jego całość. 

Treści, jakie najczęściej udostępniane są tą drogą poświęcone są informacjom, poprzez które 

internauci mogą zapoznać się z wiedzą o najnowszych wydarzeniach, pomysłach do 

realizacji, czy o możliwościach skorzystania z tymczasowej i atrakcyjnej oferty danego 

produktu. Najczęściej w sieci spotykane są bezpłatne formy newsletterów, jednak  zdarzają 

się także płatne w przypadku wydawców specjalistycznych
128

. 

 

 

Rys. 17. Część bloga kierująca do zapisania się na biuletyn elektroniczny 

Źródło: http://zarabianienastudiach.pl/, data dostępu: 03.12.11r.  

 

 Zbliżoną formą do newslettera jest e-zin i często te dwa sformułowania stosuje się 

wymiennie, ponieważ ich idea jest taka sama, a różnica polega jedynie na ilości i jakości 

sposobu dostarczenia. W przypadku newslettera treść może być luźno umieszczona w 

wiadomości e-mail, natomiast e-zin to zamieszczony najczęściej w pliku do odczytu 

elektronicznego (np. poprzez program Adobe Acrobat Reader) zbiór artykułów składających 
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się na elektroniczną formę magazynu
129

. Zauważalną różnicą między newsletterem a e-zinem 

(Tab. 8.) jest także czas dostarczenia, ponieważ aby napisać lub zebrać stosowną ilość 

artykułów do e-zina, potrzeba go o wiele więcej niż do przesłania krótkiej wiadomości 

poprzez newsletter. 

Tab. 8. Porównanie e-zinu z newsletterem 

 E-zin Newsletter 

Częstotliwość 

dostarczania 
raz na tydzień, dwa tygodnie nawet codziennie 

Ilość informacji od kilku do kilkunastu stron 
od kilku do kilkudziesięciu 

linijek tekstu 

Forma dostarczenia 
załącznik w mailu w postaci 

pliku tekstowego *.pdf 

luźna wiadomość przesłana 

na skrzynkę pocztową 

Źródło: Opracowanie własne 

 Głównym zadaniem biuletynu elektronicznego jest wytworzenie zaufania poprzez 

ciągłe dbanie o relację z osobami zapisanymi na liście adresowej. Jeśli takie zaufanie 

zostanie odpowiednio zbudowane możliwe jest przesłanie oferty. Odpowiednia oferta 

powinna być przygotowana:
130

:  

 z perspektywy osoby, a nie instytucji, 

 w sposób ludzki, a nie korporacyjny,  

 w sposób śmiały i odważny, a nie zdystansowany i poprawny,  

 z myślą o naszych fanach, a nie wrogach,  

 manifestując wartości i przekonania swoje i/lub firmy, 

 powinna opowiadać żywe historie, a nie tylko informować. 

 Biuletyn informacyjny musi spełniać szereg warunków, aby mógł skutecznie 

odgrywać swoją rolę budowania relacji i zaufania. Pomagają mu w tym także inne narzędzia 

internetowe, o które może być on uzupełniany, jak np. e-booki, które szerzej opisane są 

poniżej. 
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E-book 

 E-book jest istotnym narzędziem do kreowania wizerunku w sieci, które skutecznie 

pozwala skierować ruch do bezpośrednich narzędzi rekrutacyjnych. W skrócie jest to 

internetowa wersja książki zapisana w formacie elektronicznym, możliwym do odczytywania 

za pomocą odpowiedniego oprogramowania, które zainstalowane jest w urządzeniu 

elektronicznym (np. komputerze osobistym, czytniku książek elektronicznych, czy tablecie)
 

131
. Natomiast w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L 200 z dnia 3 sierpnia 2011 r. 

opublikowane zostało rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 763/2011 z dnia 29 lipca 

2011 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej, w której 

„e-book” został potraktowany, jako czytnik plików tekstowych
132

. Z nomenklaturą tą autor 

tej pracy się nie zgadza i w niniejszej pracy magisterskiej używana będzie pierwsza z 

zaprezentowanych definicji. 

Głównym zadaniem e-booków umieszczanych w sieci na różnego rodzaju portalach 

internetowych jest
133

: 

 kreowanie wizerunku naszej osoby, jako eksperta w danym temacie, 

pozwalającego budować zaufanie, 

 łatwe kierowanie czytelnika do wybranych stron internetowych, poprzez 

umieszczenie linków polecających w tekście (odnośników stron internetowych, na 

które chcemy skierować czytelnika) 

 możliwość uzyskania dochodu z jego sprzedaży. 

Aby e-book spełniał swoją rolę kreowania naszego wizerunku w sieci, musi być 

wartościowy dla potencjalnego odbiorcy, a jego treść powinna rozwiązywać problemy 

czytelników. Jeśli będzie on spełniać to zadanie (będzie zawierać cenne porady), to 

potencjalny czytelnik z wielką chęcią poleci go dalej
134

. 

 Dzięki umieszczeniu linków polecających w tekście, w które użytkownik może w 

łatwy sposób kliknąć, szukając większej ilości informacji, zostaje przeniesiony na bloga 

autora e-booka lub bezpośrednio do narzędzi rekrutacyjnych.  
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 Książki elektroniczne, a także urządzenia i oprogramowanie służące do ich pobierania 

i odtwarzania, oprócz wielu zalet mają także pewne wady technologiczne. Jednak w związku 

z postępem technicznym ich znaczenie maleje z każdym rokiem. Dlatego autor w niniejszej 

pracy skupi się głownie na zaletach, do których należy zaliczyć
135

: 

 aktualność informacji, którą zawdzięczamy przede wszystkim Internetowi. 

 niski koszt pozyskiwania informacji (gazet, książek, podręczników szkolnych, prac 

naukowych itd.), jeśli nie liczyć, jednorazowych kosztów sprzętu.  

 bogatszy i skuteczniejszy system nawigacyjny i wyszukiwawczy  niż w książce 

tradycyjnej, 

 praktycznie nieograniczona objętość elektronicznych materiałów , 

 prosta archiwizacja i dostęp do dużej ilości książek - brak problemu z 

magazynowaniem. 

 łączenie różnych typów mediów w jednolitej formie elektronicznej,  które nie jest 

możliwe do uzyskania w książce tradycyjnej, 

 ułatwienie dostępu do informacji dla osób z fizycznymi upośledzeniami ; 

umożliwienie im przeszukiwania elektronicznych księgarni czy bibliotek. 

Natomiast do najczęstszych wad takiej formy kreowania naszego wizerunku zaliczyć 

należy
136

: 

 wymóg instalacji odpowiedniego oprogramowania w urządzeniu do odczytu 

 koszt nabycia urządzenia do odczytu równy jest cenie do kilkunastu książek w 

wersji papierowej, 

 ograniczona mobilność – zawsze potrzebne jest urządzenie do odczytu, które musi 

być stale ładowane, 

 mało skuteczne techniki zabezpieczania praw autorskich . 

Odpowiednio przygotowany e-book, skierowany do wybranej grupy odbiorców 

sprawdza się, jako idealne narzędzie przechwytujące. Dzięki tej zalecie może on znacznie 

skrócić drogę, jaką musi przebyć osoba, którą chcemy zrekrutować. 
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2.3.3. Narzędzia (bezpośrednio) rekrutacyjne 

 

W tradycyjnej rekrutacji w marketingu sieciowym, aby zrekrutować nową osobę należy 

przedstawić jej w odpowiedni sposób możliwości, jakie dzięki nam może zyskać 

rozpoczynając współpracę z firmą, z którą my już współpracujemy. Odbywa się to 

najczęściej podczas spotkań w domu danej osoby lub na prezentacjach przeprowadzanych w  

salach konferencyjnych. 

Aby takie spotkanie mogło się odbyć, należy przeznaczyć na nie odpowiednią ilość 

czasu, zarówno po stronie osoby rekrutującej jak i potencjalnego kandydata. W czasach, gdy 

ludzie cenią każdą minutę swojego życia, konieczność poświęcenia kilku godzin (wliczając 

w to dojazd na dane miejsce), staje się częstym powodem odmowy potencjalnych 

kandydatów.  

Rozwiązaniem tego problemu mogą być narzędzia (bezpośrednio) rekrutacyjne, 

łączące w sobie wszystkie elementy typowego spotkania twarzą w twarz . Zaliczamy do nich: 

 wideo konferencje – webinary, 

 zautomatyzowany portal rekrutacyjny. 

Ich zadaniem jest sprawne poprowadzenie danej osoby: od przedstawienia jej 

prezentacji z możliwościami danej firmy aż do formularza rejestracyjnego, gdy osobie tej 

spodobają się korzyści z przystąpienia do projektu. Pierwszym z wykorzystywanych do tego 

celu narzędzi stały się wideo konferencje – popularnie nazywane webinarami. 

 

Webinar 

 

 Webinar-em (ang. "web": sieć i "seminar": spotkanie) określamy rodzaj 

internetowego seminarium prowadzonego oraz realizowanego poprzez technologię 

webcastu
137

. Technologia ta oparta jest na obustronnej komunikacji między prowadzącym 

spotkanie, a uczestnikami, z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi obsługiwanych poprzez 

stronę internetową do
138

: 

 przechwycenia obrazu od osoby, która go nadaje, 

 edycji wybranego materiału, pozwalającej odebrać odbiorcy tylko to, co chce przesłać 

nadawca, 
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 kodowanie - zastosowanie odpowiedniego schematu kompresji i technologii 

przesyłania strumieniowego po to, by możliwa była konwersja zdarzenia na formaty, 

które mogłyby być przesłane strumieniowo przez Internet, 

 dostarczanie - zakodowany plik musi zostać umieszczony w specjalnym serwerze 

strumieniowym, aby mógł być wysyłany do użytkownika. 

W założeniu taka forma komunikacji ma przypominać tradycyjne spotkanie i 

umożliwiać kontakt między osobami mimo dzielących ich odległości (Rys. 18.). To 

nowatorskie połączenie konferencji z prezentacją/wykładem/seminarium wraz z 

możliwościami jakie daje Internet oraz wykorzystanie narzędzi przechwytujących i 

kształtujących wizerunek, pozwala w łatwy sposób dotrzeć do zainteresowanych danym 

tematem osób. Zainteresowane uczestnictwem osoby, po wcześniejszym zapisaniu się lub 

otrzymaniu zaproszenia na skrzynkę pocztową, przechodzą do strony internetowej, na której 

o określonej godzinie rozpoczyna się wideo konferencja
139

. 

 

Do głównych zalet takiej formy przekazu informacji należy
140

: 

 łatwy dostęp poprzez każdy komputer podłączony do Internetu, 

 możliwość przekazywania dźwięku, obrazu statycznego (slajdy), plików oraz tekstu, 

 możliwość dotarcia nawet do 1000 osób w jednym czasie, 

 

Webinary są obecnie jednymi z najczęściej wykorzystywanych narzędzi bezpośrednio 

rekrutacyjnych w marketingu sieciowym. Przykładem może być tu wykorzystanie tego 

narzędzia poprzez znanych liderów marketingu sieciowego jak Jacek Dudzic
141

 czy Maciej 

Wieczorek
142

. 

Osoby te wykorzystują w tym celu prosty schemat, prowadzący każdego kandydata 

poszczególnymi etapami. Zaczynają oni z reguły od narzędzi przechwytujących, następnie 

poprzez te kształtujące wizerunek, by wreszcie skupić się na prezentacji biznesu i 

aktywowaniu narzędzi rekrutacyjnych. 

Mimo swoich wielu zalet taka forma prowadzenia prezentacji w konfrontacji z 

tradycyjną formą prezentacji ma także wady, do których zaliczyć należy
143

: 
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 mniej emocjonalną interakcję z uczestnikami, niż przy prezentacji „na żywo” 

 konieczność posiadania umiejętności w posługiwaniu się komputerem, 

 brak możliwości prezentacji działania prezentowanych produktów w praktyce  

Wady te w dużym stopniu są jednak rekompensowane poprzez najważniejszą z zalet, 

którą jest brak konieczności poświęcania czasu na dojazdy, co  przy obecnym trybie życia 

wielu osób jest najważniejszym argumentem przemawiającym za taką formą rekrutacji.  

 

Rys. 18. Przykład prezentacji poprzez webinar 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.myentre.net/InteractiveLearning/Webinars.aspx:  data 

dostępu: 04.12.11r. 

 

Zautomatyzowany portal rekrutacyjny 

 Ostatnim, najważniejszym narzędziem (bezpośrednio) rekrutacyjnym jest 

zautomatyzowany portal rekrutacyjny. Narzędzie to łączy w sobie wszystkie cechy potrzebne 

do automatycznego przedstawienia oferty, rekrutacji nowych osób, a na ich szkoleniu 

kończąc. Portal taki w pełni korzysta z nowinek technicznych, łączy w sobie funkcje video 

konferencji z portalem społecznościowym i platformą szkoleniową.  Jedynym zadaniem 

osoby rekrutującej jest wysłanie zaproszenia z indywidualnym linkiem partnerskim do 

specjalnie przygotowanej do tego strony. 
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 Autor na potrzeby pracy magisterskiej stworzył i wdrożył w życie taki właśnie 

projekt. Jego głównym zadaniem jest jak największa oszczędność czasu i pieniędzy 

przeznaczonego na rekrutację i szkolenia w marketingu sieciowym. Portal ten można 

odnaleźć na stronie www.wolfin.pl
144

. Główną zaletą powstałego portalu jest automatyzacja 

procesu: 

 prezentacji możliwości wybranej firmy, 

 rejestracji nowej osoby, 

 szkoleń niezbędnych do budowania biznesu opartego o marketing sieciowy. 

 

Portal ten wykorzystuje metodę prezentacji zbliżoną do prezentacji webinarowych, 

jednak z tą różnicą, że dostęp do niej jest możliwy 24 godziny na dobę, co w przypadku 

prezentacji webinarowych, prezentowanych w określonym dniu o określonej porze jest 

niemożliwe. (Rys. 19.). Niestety tu także problemem jest brak możliwości przedstawienia 

bezpośredniego działania produktów firmy. Jednak jest to rekompensowane łatwym 

dotarciem do każdej osoby posiadającej dostęp do Internetu. 

 

Schemat działania tego portalu jest oparty o cztery składowe: 

1. Każda z osób zarejestrowana uprzednio w portalu, posiada swój indywidualny link 

partnerski do prezentacji. 

2.  Link ten można przesłać do znajomych za pomocą emaila, komunikatorów 

internetowych, portalu społecznościowego, sms-a, a także tradycyjnie poprzez wizytówkę. 

3. Każda z osób, która otrzymała link do prezentacji może w dowolnym czasie ją 

obejrzeć, bez konieczności umawiania się na konkretną godzinę. 

4. Jeśli dana osoba zdecyduje się na rejestrację do danej firmy, jest ona prowadzona 

automatycznie i krok po kroku przez cały proces. 

 

 Zadaniem osoby polecającej przyłączenie się w ten sposób do danej firmy jest jedynie 

pomoc w ewentualnym wyjaśnieniu możliwych do pojawienia się wątpliwości. 

 Aby uzyskać więcej informacji o możliwościach takiego portalu należy wejść na 

stronę główną portalu Wolfin.pl (Rys. 20.), a następnie odszukać znajomych, którzy już 

działają w ramach tego projektu. Jeśli ich tam jeszcze nie będzie  wystarczy poprzez wtyczkę 

społecznościową wyrazić chęć uczestnictwa w nim. 
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 Dzięki temu każdy, kto tylko zainteresuje się marketingiem sieciowym i współpracą z  

daną firmą poprzez ten portal będzie mógł w prosty sposób dołączyć do projektu. Istota 

funkcjonowania tego portalu eliminuje także potrzebę posiadania przez tę osobę 

jakichkolwiek umiejętności lub kompetencji w marketingu sieciowym, co pozwala zająć się 

tym biznesem nawet osobom niepełnosprawnym. 

 

 

Rys. 19. Strona główna zautomatyzowanego portalu rekrutacyjnego Wolfin.pl 

Źródło: http://wolfin.pl, data dostępu: 09.12.11r. 

 

 

 
Rys. 20. Logo portalu Wolfin.pl 
Źródło: opracowanie własne 

 



73 

 

2.3.4. Procedura wykorzystania narzędzi internetowych do rekrutacji 

 

Skuteczne dotarcie z prezentacją, do osób zainteresowanych zarabianiem pieniędzy w 

marketingu sieciowym, wymusza określenie odpowiedniej drogi, pozwalającej 

przeprowadzić każdą osobę od narzędzi przechwytujących, kształtujących wizerunek i 

budujących zaufanie do tych bezpośrednio rekrutacyjnych. W tym celu koniecznym jest 

stworzenie procedury postępowania przy wykorzystaniu narzędzi internetowych, która 

pozwoli nam zautomatyzować proces rekrutacji. 

 

Jedną ze sprawdzających się procedur stosowaną przez autora tej pracy jest 

wykorzystanie „Funnel Marketing-u” zilustrowanego na poniższym rysunku (Rys. 21.).  

 

Rys. 21. Strategia wykorzystania narzędzi internetowych 

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie: http://www.square2marketing.com/blog/wp -

content/upload/Funnel1-1024x859.jpg, data dostępu: 04.12.11r. 

 

 Złożeniem tej procedury jest takie pokierowanie użytkownikiem sieci, aby został on 

skierowany poprzez narzędzia przechwytujące i kształtujące wizerunek do narzędzi 

rekrutacyjnych. Podejście to pozwala znacznie zwiększyć konwersję, czyli liczbę osób, które 

zostały zrekrutowane w stosunku do ogółu zainteresowanych tematem . 
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 Do najważniejszych zalet tej procedury należy zaliczyć automatyzację całego 

procesu, która pozwala oszczędzić zarówno czas jak i pieniądze, które należałoby 

przeznaczyć na dotarcie do każdej z tych osób z osobna w tradycyjny sposób. Jednak jej 

początkowy koszt stworzenia i wdrożenie w warunki pozwalające na swobodne 

funkcjonowanie jest wysoki i zwraca się dopiero po pewnym czasie
145

. 

 Podejście takie jest jednak możliwe tylko wówczas, gdy zrozumiemy zasady 

funkcjonowania narzędzi internetowych i skutecznie wdrożymy je w życie. Tym samym 

ogromnym ułatwieniem dla nowej osoby jest przyłączenie się do firmy poprzez np. 

zautomatyzowany portal rekrutacyjny prezentowany powyżej, dzięki któremu zwiększa się  

możliwość dotarcia w szybkim czasie z ofertą do wszystkich znajomych i rodziny.  
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3. Znaczenie narzędzi internetowych stosowanych w procesie rekrutacji w firmie FM 

GROUP 

3.1. FM GROUP – historia, działalność, produkty 

Rynek sprzedaży bezpośredniej i marketingu sieciowego jest wciąż niedoceniany przez 

polskie społeczeństwo, mimo że rok rocznie pojawia się na nim od kilku do kilkunastu 

nowych firm działających w tym sektorze. Większość z nich, z racji braku większego 

zainteresowania, trafia do branżowej niszy i tylko nielicznym udaje się odnieść sukces. Na 

tym tle wyraźnie wyróżnia się powstała we Wrocławiu firma FM GROUP, której udało się 

zaistnieć także poza Polską
146

. 

FM GROUP (Rys. 22) jest firmą z branży FMCG (Fast Moving Consumer Goods - 

produkty szybko rotujące, dobra szybko zbywalne)
147

. Pomysłem na biznes było stworzenie 

takiej sieci sprzedaży produktów perfumeryjnych, która pozwalałaby dotrzeć z nimi do jak 

największej ilości osób. Możliwe jest to tylko przy bardzo dużym współczynniku 

cena/jakość. Aby realizacja tych założeń była możliwa, firma zdecydowała się na działanie w 

systemie marketingu sieciowego, który jest obecnie najdynamiczniej rozwijającą się formą 

sprzedaży. Od powstania w 2004 r. firma rozwija się bardzo intensywnie, stale poszerzając 

ofertę produktową. Oprócz modelu biznesowego, na sukces firmy ma wpływ jeszcze jeden 

czynnik. Produkty FM GROUP, mimo wysokiej jakości dostępne są dla każdego, nawet 

mniej zamożnego odbiorcy. Dzięki temu sieć sprzedaży FM GROUP rozwija się dużo 

szybciej, niż konkurencyjnych firm działających w marketingu sieciowym, których produkty 

mimo wysokiej jakości są nadal niedostępne dla „przeciętnego” klienta
148

.  

 

Rys. 22. Logo firmy FM GROUP 
Źródło: http://perfumy.fm/files/logo.gif, data dostępu: 05.12.11r.  
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Po odniesionym sukcesie w kraju, firma zaczęła wkraczać na rynki zagraniczne. 

Pierwsza zagraniczna filia została otwarta już w 2005 roku w Czechach. Następnie do 

obsługi rosnącej liczby oddziałów zagranicznych, utworzona została w roku 2007 firma FM 

GROUP World, ściśle współpracująca z FM GROUP Polska, działająca nadal pod wspólną 

marką FM GROUP
149

.  

Obecnie marka FM GROUP jest znana i ceniona w ponad 60 państwach w Europie, 

Ameryce Północnej i Południowej, Australii, Afryce oraz w Azji (Rys. 23.). Na całym  

świecie z firmą FM GROUP współpracuje obecnie ponad 589 000 Dystrybutorów, z czego 

198 000 działa w Polsce (dane firmowe z 11/2011)
150

. 

 

Rys. 23. Państwa, w których FM GROUP ma swoje oddziały 
Źródło: Plan marketingowy firmy FM GROUP 

Obecnie firma FM GROUP posiada 4 działy produktów
151

: 

 dział perfumeryjny, 

 dział środków czystości, 

 dział telefonii komórkowej i Internetu bezprzewodowego, 

 dział kosmetyki kolorowej. 
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Pierwszym, flagowym działem firmy są wysokiej klasy perfumy i wody 

perfumowane. Tworzone są przy współpracy z firmami PERFAND oraz DROM Fragrances – 

jednego ze światowych liderów w produkcji kompozytów zapachowych. Uzupełnieniem tego 

asortymentu są produkty perfumeryjne tj. balsamy, wody po goleniu, perfumowane kremy do 

ciała oraz inne perfumowane kosmetyki. Kolejnym powstałym w listopadzie 2008 roku 

działem są środki czystości. Dział ten nazwany FM GROUP FOR HOME , reprezentują takie 

produkty jak płyny do mycia naczyń, płyny do urządzeń sanitarnych, płyny do prania i 

płukania tkanin, nawilżające mydła w płynie, odplamiacze, woski do pielęgnacji powierzchni 

skórzanych, czy produkty do czyszczenia felg samochodowych. Kolejny dział powstał w 

październiku 2009 roku. Jest to dział telefonii komórkowej i internetu bezprzewodowego FM 

GROUP Mobile, który jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem w Polsce opartym o 

marketing sieciowy. Wysoką jakość usług telefonicznych zapewnia Polkomtel S.A., partner 

strategiczny firmy FM GROUP. Ostatni dział to kosmetyka kolorowa. Jest to najmłodsze 

dziecko nazwane FM GROUP MAKE UP, rozwijające się bardzo dynamicznie ze względu 

na bogatą ofertę wysokiej jakości mineralnych pudrów, trwałych tuszy do rzęs czy lakierów 

do paznokci
152

. 

Misją firmy, od początku jej istnienia było tworzenie produktów, o jak najwyższej 

jakości, jako konkurencyjna odpowiedź dla znanych marek perfumeryjnych. W roku 2008 

firma PERFAND, która zaopatruje FM GROUP w kosmetyki, otworzyła w Psarach pod 

Wrocławiem nowy zakład produkcyjny, którego linia produkcyjna należy do 

najnowocześniejszych w Europie. Pozwala to na zwiększenie zarówno jakości, jak i ilości 

produkowanych produktów
153

. 

W roku 2009 firma uplasowała się na drugim miejscu pod względem obrotów  wśród 

firm działających w marketingu sieciowym w Polsce, ze średnim wzrostem przychodów na 

poziomie ponad 50% rocznie, co wg rankingu zebranego przez magazyn Network Magazyn 

we współpracy z niezależną firmą InfoCredit stawia firmę FM GROUP na czele najszybciej 

rozwijających się w tej branży
154

. Kolejnym dowodem sukcesu firmy jest zdobycie za 2010r. 

aż dwóch statuetek Gazeli Biznesu
155

 w tym jednej dla firmy PERFAND
156

. 
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3.2. Możliwości współpracy w ramach firmy FM GROUP 

Jako firma działająca w systemie dystrybucji produktów opartych o marketing sieciowy 

przed osobami chcącymi rozpocząć z nią współpracę stoją dwie drogi
157

. Jest nią albo status 

odbiorcy albo dystrybutora, co szczegółowo zostało przybliżone poniżej:  

 odbiorca – osoba, która jedynie zakupuje produkty od FM GROUP na własny 

użytek, bez możliwości ich odsprzedaży (rejestracja bezpłatna),  

 dystrybutor – osoba posiadająca prawa zarówno do zakupu oraz odsprzedaży 

produktów z określoną w umowie marżą, a także uzyskiwania prowizji z 

rozwijania sieci konsumenckiej na zasadach marketingu sieciowego. (wiąże się 

z wykupieniem licencji wraz ze starterem za 30,25 zł lub 136,11 zł). 

Jeśli chodzi o przystąpienie do Klubu FM GROUP, na statusie odbiorcy, wymagane 

jest spełnienie dwóch podstawowych warunków
158

: 

 złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie do Klubu FM GROUP  

 złożenie podpisanego oświadczenia, mówiącego o dokonywaniu zakupów 

produktów wyłącznie na własne potrzeby (ewentualnie osób bliskich), oraz 

braku prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży 

bezpośredniej zakupionych produktów. 

Warunki te określone w „Regulaminie Członka FM GROUP” określają także, iż 

kandydat na odbiorcę nie jest zobowiązany poprzez podpisaną umowę do zakupów 

produktów. Może on także w każdej chwili zmienić swój status poprzez zawarcie umowy 

dystrybutorskiej z FM GROUP. 

  Uzyskanie statusu dystrybutora wiąże się natomiast ze złożeniem podpisanego 

wniosku o przyjęcie do klubu FM GROUP wraz z wykupieniem pakietu startowego. 
159

: 

Osoba ta otrzymuje do wyboru dwie możliwości: 

 prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży bezpośredniej 

zakupionych produktów FM GROUP  
                                                                                                                                                                                           
156
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lub, 

 świadczenie usług reklamy sieci i znaku FM GROUP na podstawie umowy 

zlecenie, 

Dołączenie do Klubu FM GROUP jest także możliwe przez Internet
160

. Jest to 

ogromne ułatwienie dla osób promujących swój biznes w sieci i pozwala dokonać jeszcze 

większej automatyzacji całego procesu, w przypadku portalu rekrutacyjnego, jaki stworzył 

autor. Warunkiem rejestracji on-line jest jednak konieczność przesłania wygenerowanej 

internetowo umowy na adres firmy w przeciągu 30 dni od daty rejestracji.  Bez tej 

podpisanej umowy może on działać jedynie jako „Warunkowy Dystrybutor”, któremu nie 

przysługuje możliwość zarabiania prowizji, czyli kwoty przysługującej zgodnie z planem 

marketingowym firmy
161

. 
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3.3. Usprawnienie procesu rekrutacji do firmy FM GROUP poprzez 

wykorzystanie narzędzi internetowych 

3.3.1. Badanie znaczenia narzędzi internetowych  

Badaniami objęto telefonicznie i osobiście grupę 27 osób działających w ramach marketingu 

sieciowego. Celem przeprowadzenia badania było uzyskanie odpowiedzi na pytanie , jak duże 

znaczenie ma wykorzystanie narzędzi internetowych do prowadzenia rekrutacji w 

marketingu sieciowym. 

 Badania zostały przeprowadzone na osobach, które choć nadal funkcjonują 

strukturach firmy FM GROUP to od dłuższego czasu są już nieaktywne. Problemy z 

rekrutacją, z jakimi spotkała się ta grupa osób, są odzwierciedleniem tych, z którymi 

większość osób rozpoczynających działalność w marketingu sieciowym musi się zmierzyć. 

 Pierwszym pytaniem zadanym tej grupie osób było: „co sprawiało Ci najwięcej 

trudności podczas rekrutacji nowych osób do marketingu sieciowego?”. Wśród 

wymienionych najczęściej pojawiały się następujące odpowiedzi: 

 przekonywanie nowych osób, do tego typu działalności, 

 brak odpowiedniej liczby znajomych, 

 obawa przed złymi skojarzeniami na temat tej branży pokutującymi w polskim 

społeczeństwie, 

 umawianie spotkań, 

 brak czasu na spotkania, w przypadku dodatkowej pracy, 

 problem z dojazdem, 

 brak wystarczających umiejętności i kompetencji, 

 obawa przed odmową, 

 różnice płciowe. 

Najczęściej pojawiającą się trudnością związaną z rekrutowaniem nowych osób jest 

konieczność osobistego ich przekonywania do firmy, produktów oraz samej idei marketingu 

sieciowego. Umiejętność ta wymaga dużego samozaparcia i wiedzy, co w przypadku nowych 

niewyszkolonych osób jest to często niemożliwe. Do powyższych dochodzi lęk przed 

odrzuceniem. Rozwiązaniem tego problemu są szkolenia polegające na tym, że pierwsze 

spotkania rekrutacyjne odbywają się zawsze w towarzystwie bardziej doświadczonej osoby 

tzw. lidera. Przy tych pierwszych spotkaniach lider (osoba z większym doświadczeniem) 
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prowadzi całą prezentację, natomiast rola początkującego ogranicza się do słuchania i 

sporządzania notatek. Ma to na celu jak najbardziej efektywną naukę początkującego tak, 

aby w szybkim czasie mógł się usamodzielnić.  W następnych spotkaniach rola lidera 

systematycznie się zmniejsza. Ogranicza się do tego, aby w odpowiednim momencie 

odpowiedzieć na trudniejsze pytania, skorygować błędy, a po spotkaniu przekazać 

informację zwrotną. Całą prezentację natomiast prowadzi już nowy kandydat, który po 

następnych kilku spotkaniach zaczyna je prowadzić już samodzielnie.   Dzięki temu nowe 

osoby mogą się szkolić w procesie rekrutacji „na żywo”. Wadą tego rozwiązania jest 

ograniczony czas lidera, który z tego powodu jest zmuszony wybrać do intensywnej nauki 

tylko osoby najbardziej rokujące. Tym samym nie jest w stanie pomóc wszystkim na tyle ile 

byłoby to potrzebne
162

. 

 W marketingu sieciowym, początkujący obawiają się często, że nie znajdą 

odpowiedniej liczby osób, z którymi mogliby porozmawiać o tym biznesie. Co ciekawe 

obawy te występowały mimo bardzo licznej ilości znajomych na portalach 

społecznościowych czy w spisie kontaktów w telefonie komórkowym. Trudności te 

bezpośrednio przekładają się na stworzenie listy kontaktowej 100 osób, która jest podstawą 

osiągnięcia sukcesu w tym biznesie
163

. 

Mimo możliwości, jakie kryją się za marketingiem sieciowym, w naszym 

społeczeństwie w dalszym ciągu pokutują także stare mity, kojarzące marketing sieciowy z 

nielegalnie funkcjonującymi piramidami finansowymi. Wiąże się to z tym, że w okresie 

transformacji ustrojowej systemy argentyńskie powstawały jak przysłowiowe „grzyby po 

deszczu”. Był to okres, kiedy społeczeństwo bez żadnego krytycyzmu wchłaniało wszelkie 

nowinki z Zachodu, co stało się „młynem na wodę” dla wielu nieuczciwych przedsiębiorców. 

Na spadku zaufania straciła cała branża marketingu sieciowego. Na szczęście w ostatnich 

latach widać znaczną poprawę odbioru tej formy biznesu, co przejawia się w wzrastającej 

ilości osób podejmującej współpracę z firmami MLM oraz coraz korzystniejszej prasie.  

Dużymi trudnościami dla wielu osób jest także samo umówienie spotkania przez 

telefon, gdyż łączy się to z różnymi oporami przed tego typu rozmową, szczególnie dla 

początkujących. W „starej szkole” marketingu sieciowego rozmowa telefoniczna to jedyna 

możliwość umówienia spotkania. Sama potrzeba umawiania spotkań w dużej mierze 
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wyklucza z systemu MLM osoby pracujące na etacie, gdyż takie osoby, często w natłoku 

obowiązków, nie mają już czasu na dodatkową działalność
164

. 

Aby przedstawić komuś biznes trzeba również do niego dojechać, co wymaga już nie 

tylko czasu, ale także pieniędzy. Ta trudność wyklucza w znacznej mierze możliwości 

rozwijania tego biznesu w mniejszych miejscowościach, które nierzadko oddalone są od 

większych miast o kilkanaście kilometrów. 

Dla większości osób, po pierwszych odmownych spotkaniach pojawia się pytanie czy 

poświęcony czas jest wart ceny, którą trzeba za to zapłacić. Każde spotkanie i prezentacja to 

minimum 1,5 godziny, licząc wraz z czasem potrzebnym na dojazd.  

Kolejnym etapem jest szkolenie takiej osoby, co pociąga za sobą kolejne godziny. W 

przypadku rezygnacji jednej ze szkolonych osób, narasta także zniechęcenie, co po wielu 

nieudanych próbach, może spowodować odejście danej osoby od tego biznesu. 

Jedną z zaskakujących trudności, która wynikła podczas wywiadu są różnice płciowe. 

Według 7 przepytanych kobiet duża liczba mężczyzn nadal nie dopuszcza do siebie faktu, iż 

kobieta może przekonać go do czegokolwiek, co związane jest ze sferą zarabiania pieniędzy. 

W związku ze świadomością takiego stanu rzeczy, wiele z kobiet często rezygnuje z próby 

przedstawiania tej formy biznesu mężczyznom, skupiając się jedynie na innych kobietach. 

Liczba i charakter tych trudności różniły się w przypadku każdej z przepytanych 

osób. To, co jedne osoby, określały jako trudność, dla innych nie miało znaczenia i na 

odwrót.  Jednak analiza wywiadu pozwoliła wysunąć pewne wnioski. Do największych 

przeszkód należą bez wątpienia: 

 konieczność osobistego przekonywania innych osób, 

 brak wystarczających umiejętności i kompetencji, 

 brak czasu. 
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Dwie pierwsze z wyżej wymienionych trudności wynikają z braku odpowiedniego 

przeszkolenia. Z kolei brak czasu jest najczęściej wynikiem dwóch składowych
165

: 

 złej organizacji sobą w czasie, 

 braku narzędzi pozwalających ten czas efektywnie oszczędzać.  

Jak łatwo wywnioskować pierwsza trudność, znów powstaje w wyniku braku 

przeszkolenia. Obydwie natomiast można zminimalizować za pomocą zautomatyzowanego 

portalu rekrutacyjnego. 

Kolejne trudności wynikają z samej formy rekrutacji w tradycyjnym marketingu 

sieciowym. Spotkania w kawiarniach podświadomie przekazują kandydatowi, że trzeba 

poświęcić czas i pieniądze na umówienie spotkania, dojazd, powrót i często ewentualne 

koszty reprezentacyjne, do których może należeć cena kawy czy obiadu. Często kandydat 

nastawia się negatywnie, zanim jeszcze dojdzie do spotkania. W myślach przygotowuje sobie 

wymówki, które można łatwo sklasyfikować i brzmią one
166

: 

 nie wiem czy mnie na to stać, 

 nie wiem czy znajdę na to czas, 

 obawiam się, że moi znajomi nie będą mieli pieniędzy, 

 nie mam zbyt wielu znajomych, 

 nie widzę siebie w czymś takim. 

Po wstępnym wywiadzie na temat rodzajów trudności związanych z rekrutacją, 

ankietowanym zostały zaprezentowane możliwości wykorzystania narzędzi internetowych. 

Omówienie każdej z nich doprowadziło do stworzenia swoistego rodzaju „mapy” ich 

zastosowania (Tab. 9). W tabeli poniżej została przedstawiona konfrontacja problemów w 

tradycyjnie prowadzonej rekrutacji, z tymi które dotyczą bezpośrednio marketingu 

sieciowego. Następnie przedstawione zostały możliwości ich rozwiązania za pomocą 

narzędzi internetowych. 
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 A. Wojciechowski, Zaplanuj swój sukces, „Network Magazyn”, 4Media Publisher, Sosnowiec, Nr 10(4) – (15 X 

2006 – 15 I 2007), s. 38. 
166

 M. Loy, Argumentacja podczas rozmowy rekrutacyjnej w Network marketingu, „Network Magazyn”, 4Media 

Publisher, Sosnowiec, Nr 7(1) – (15 I 2006 – 15 IV 2006), s.13. 
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Tab. 9. Problemy związane z tradycyjną formą rekrutacji w marketingu sieciowym i 

propozycje ich rozwiązania za pomocą narzędzi internetowych w kontekście etapów 

rekrutacji oraz poszczególnych narzędzi internetowych. 

 PROBLEM ROZWIĄZANIE  

E
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te
n
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h
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ó

w
  

brak odpowiedniej liczby 

znajomych, 

wyszukiwarki/pozycjonowanie SEM, 

portale społecznościowe, 

squeeze page i autoresponder, 

marketing wirusowy, 

1
.N
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r
z
ę
d

z
ia

 p
r
z
e
c
h

w
y

tu
ją

c
e
 

umawianie spotkań, 

 

portale społecznościowe, 

squeeze page i autoresponder, 

różnice płciowe. 

 

portale społecznościowe, 

blog, 

e-book, 

*zautomatyzowany portal rekrutacyjny 

2
. N

a
r
z
ę
d

z
ia

 

k
sz

ta
łtu

ją
c
e
 w

iz
e
r
u

n
e
k

 

obawa przed złymi skojarzeniami 

na temat marketingu sieciowego 

pokutującymi w polskim 

społeczeństwie, 

blog, 

biuletyny elektroniczne, 

e-book, 

*zautomatyzowany portal rekrutacyjny 

E
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p
 2

. 
P

r
e
z
e
n

ta
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iz

n
e
so

w
a

 

brak czasu na spotkania w 

przypadku dodatkowej pracy, 

wideo konferencje – webinary, 

zautomatyzowany portal rekrutacyjny, 

 

3
. N

a
r
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ę
d
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ia

 r
e
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r
u

ta
c
y
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e
 

brak wystarczających umiejętności 

i kompetencji, 

wideo konferencje – webinary, 

zautomatyzowany portal rekrutacyjny, 

problem z dojazdem, wideo konferencje – webinary, 

zautomatyzowany portal rekrutacyjny, 

konieczność osobistego 

przekonywania innych osób do idei 

marketingu sieciowego 

wideo konferencje – webinary, 

zautomatyzowany portal rekrutacyjny, 

E
ta

p
 3

. 

R
e
k

r
u

ta
c
ja

 obawa przed odmową, 

 

wideo konferencje – webinary, 

zautomatyzowany portal rekrutacyjny, 

Źródło: Opracowanie własne. *możliwe także zastosowanie, jako narzędzie do kreowania wizerunku 
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Wniosek z przeprowadzonego badania: 

 

Po zaprezentowaniu badanym możliwości zintegrowanego portalu szkoleniowo - 

rekrutacyjnego, 85% (23/27) z nich przyznało, że takie narzędzia internetowe mogą 

skutecznie przyczynić się do rozwoju ich sieci, natomiast aż 37% (10/27) stwierdziło, że 

gdyby otrzymali takie narzędzia na samym początku osiągnęli by niewątpliwie sukces.  

 

Mimo wielu istotnych zalet tych narzędzi, w trakcie wywiadu pojawiły się także 

wątpliwości ze strony ankietowanych. Aby dokonać obiektywnego rachunku korzyści, autor 

przeprowadził analizę SWOT, która pozwoli nam na strategiczne spojrzenie na mocne i 

słabe strony, szanse oraz zagrożenia (Strengths, Weaknesses, Oportunities, Threats). Dzięki 

tej analizie będzie można w łatwy sposób posegregować w logiczną całość na wszelkie „za” i 

„przeciw”
167

. 

 

Mocne strony (które rozwiązania wyróżniają się najbardziej, jakie narzędzia są 

najlepsze): 

 możliwość dotarcia do nieograniczonej liczby osób, 

 przy sprawnym funkcjonowaniu wszystkich narzędzi brak kosztów związanych z 

rekrutacją nowych osób, 

 szybki dostęp oraz szybkość działania stron internetowych, 

 brak granic i problemów z dostępnością, 

 poczucie anonimowości, 

 szybka odpowiedź i natychmiastowe rezultaty, 

 możliwość zmierzenia skuteczności poszczególnych narzędzi, 

 prezentacja biznesowa bez konieczności wychodzenia z domu, 

 dostępność (365dni w roku/24godziny na dobę/7dni w tygodniu), 

 ułatwienie dostępu do informacji dla osób z fizycznymi upośledzeniami  

 dostęp poprzez każdy komputer podłączony do internetu, 

 możliwość dotarcia z przekazem do osób z innych państw, 

 wygoda dla każdej ze stron, zmuszając jedynie do odwiedzenia strony internetowej, bez 

konieczności wychodzenia z domu, 

                                                           
167

 M. Tasner, Blitzmarketing – praktyczny przewodnik po narzędziach WEB 3.0, wyd. cyt., s. 247-250. 
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 wykorzystanie narzędzi do rekrutacji, funkcjonuje wraz z innymi, nie związanymi z 

internetem, w tym procesie. 

Słabe strony (które rozwiązania są najsłabsze i najmniej znaczące, nad którymi 

rozwiązaniami należy jeszcze popracować): 

 

 inwestycja długoterminowa, wymaga cierpliwości, aby zobaczyć wyniki, 

 wysoki koszt początkowy stworzenia takich narzędzi 

 wymagana nauka obsługi takich narzędzi, 

 brak kontaktu osobistego, 

 

Szanse (które obszary cechują się możliwościami wzrostu, co należałoby zbadać):  

 wzrastająca liczba użytkowników Internetu, 

 coraz częstsze przeniesienia kontaktów osobistych do Internetu, 

 wzrastająca prędkość przepływu informacji w internecie, pozwoli na zwiększenie 

jakości przekazu treści, 

Zagrożenia (gdzie znajdują się przeszkody na które można natrafić, przy jakich 

rozwiązaniach należy uważać): 

 coraz więcej osób stosujących narzędzia internetowe do rekrutacji,  

 możliwość włamania się hakerów na nasze strony i zablokowanie ich działania, 

Jak można zauważyć z powyższej analizy SWOT wynika iż mocne strony narzędzi 

internetowych przeważają nad słabymi. Jednakże czas, wysoki koszt początkowy oraz czas 

niezbędny do stworzenia od podstaw takich narzędzi powoduje, iż wiele osób, które 

wcześniej nie miały tak zaawansowanego kontaktu z internetem, nie jest w stanie podjąć się 

zastosowywania tych narzędzi. 

Zmiana podejścia do tego tematu pojawia się natomiast po prezentacji 

zautomatyzowanego portalu rekrutacyjnego. W tym przypadku prawie 75% przebadanych 

osób (19/27) stwierdziło, iż zastosowanie tego narzędzia spowoduje wyeliminowanie 

większości trudności, które w tradycyjnie prowadzonej rekrutacji sprawiało im największe 

problemy. Uzyskanie tak wielkiego efektu było możliwe poprzez: 

 zastąpienie prezentacji osobistej przez prezentację wideo, 

 brak konieczności spotykania się z daną osobą, 
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 brak konieczności posiadania umiejętności i kompetencji wymaganych w 

tradycyjnie prowadzonej rekrutacji.  

Dodatkowym atutem przemawiającym za taką formą prowadzenia biznesu jest stale 

wzrastająca liczba osób posiadająca komputer z dostępem do internetu. W połowie lipca 

2011r liczba Polaków deklarująca posiadanie komputera z dostępem do Internetu wynosiła 

ogółem 73%, natomiast wartość ta wśród osób między 16 a 24 rokiem życia już 93,1%. 

Stwarza to także ogromne możliwości osobom niepełnosprawnym ruchowo lub wszystkim 

tym, którzy z różnych przyczyn zmuszeni są do przebywania w domu (np. matki 

wychowujące dzieci)
 168

. 

 

3.3.2. Wykorzystanie narzędzi internetowych w rekrutacji do firmy FM 

GROUP 

 

Procedura wykorzystania narzędzi internetowych do rekrutacji w firmie FM GROUP została 

ułożona przez autora tej pracy pod kątem pozyskiwania osób, które w internecie szukają 

rozwiązań finansowych dla swoich problemów. Tym samym od samego początku , czyli od 

narzędzi przechwytujących poprzez narzędzia kształtujące wizerunek , aż po narzędzia 

rekrutacyjne poruszany jest temat zarabiania, a procedura ta przedstawia się następująco: 

1. Narzędzia przechwytujące: 

 wykorzystanie zarówno PPC oraz SEO; pozycjonowanie w wyszukiwarkach 

na słowa kluczowe: „zarabianie”, „studia”, „praca”, „zarabianie w internecie”, 

etc., bloga o zarabianiu pieniędzy na studiach, stron squeeze page, lub e-

booków. 

 umieszczone w internecie pliki wideo, obrazy lub inne treści pełniące rolę 

„wirusa” i przekierowujące ruch na bloga lub e-booki. 

 kontakty osobiste na portalach społecznościowych oraz budowanie 

społeczności dzięki stronom fanpage, 

 pozyskiwanie poprzez squeeze page adresów e-mail, w celu przesłania treści 

pożądanych przez daną osobę. 

                                                           
168

 Na podstawie: 

http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/531112,diagnoza_spoleczna_2011_73_proc_polakow_ma_w_domu_internet.

html, data dostępu 07.12.11r. oraz 

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_oz_maly_rocznik_statystyczny_2011.pdf, data dostępu: 07.12.11r. 
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2. Narzędzia kształtujące wizerunek: 

 dzięki wykorzystaniu słowa pisanego i przekazywaniu wartościowej wiedzy 

zebranej w jednym miejscu, (w postaci bloga, e-booka lub newslettera) 

możemy łatwo i całkowicie automatycznie tworzyć warunki konieczne do 

budowy zaufania w obrębie osób, których w ogóle nie znamy, 

 procedura takiego przekazywania wiedzy ma to do siebie, że nie narzucamy 

nikomu tego, aby nam zaufał, ponieważ proces ten tworzy się dzięki 

wykorzystaniu „naturalnej” reguły wzajemności opisanej szerzej w książce 

Roberta Cialdiniego
169

 „Wywieranie wpływu na ludzi” 

3. Narzędzia rekrutacyjne 

 wykorzystanie narzędzi rekrutacyjnych odbywa się dopiero po pewnym czasie: 

o pod koniec wiadomości zawartych w newsletterze lub szkoleniu 

(wysyłanych poprzez automatyczny autoresponder) 

o na koniec e-booka (lub umiejętnie wplecione w jego treść) 

o w jednym z artykułów na blogu, po zdobyciu odpowiedniej liczby jego 

odbiorców, 

 są naturalnie wplecione w cały proces i nie wymuszają na nikim konieczności 

kliknięcia w określony link, (np. link polecający 

http://wolfin.pl/mieszko.makowski)
170

, 

 ich wykorzystanie może odbywać się również bez konieczności używania 

narzędzi przechwytujących i kreujących wizerunek, jednak wówczas grupa 

odbiorców ogranicza się do naszych znajomych bądź rodziny, co znacznie 

zmniejsza nasze możliwości. 

Proces ten wymusza także ofertę przyłączenia się do pewnej idei, a nie konkretnej 

firmy, jednocześnie oferowane produkty muszą być dopasowane do wybranej grupy 

odbiorców. Wymuszone jest to poprzez plan marketingowy, który jasno podkreśla, iż nie ma 

możliwości zarabiania pieniędzy bez zakupywania produktów, poprzez osoby z danej sieci 

konsumenckiej. 

                                                           
169

 R. B. Cialdinie, Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Wyd. 3, Gdańsk 2000, 

s.26. 
170

 http://wolfin.pl/mieszko.makowski, data dostępu: 07.12.11r. 
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Tym samym dzięki formie prowadzenia działania poprzez marketing sieciowy w 

połączeniu z wysokiej jakości produktami, twarzą się ogromne możliwości, które w 

umiejętny sposób połączone z narzędziami internetowymi, pozwalają nie tylko na ulepszenie 

procesu rekrutacji, ale także odbudowanie pozytywnego wizerunku marketingu sieciowego w 

Polsce. 
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Zakończenie 

Jak wynika z powyższej pracy, procesu rekrutacji w marketingu sieciowym można 

dokonywać zarówno metodą „tradycyjną” jak i też „nową”, w której wykorzystywane są 

rozwiązania internetowe. Oba rozwiązania mają swoje wady i zalety, jednak autor skłania się 

do postawienia tezy, że to właśnie rekrutacja internetowa stanie się przyszłością branży.  

Tradycyjne rozwiązania, mimo swoich zalet, stwarzają wiele poważnych trudności. 

Należą do nich m.in. opisywany już brak możliwości dotarcia do szerokiego grona 

odbiorców oraz wysokie nakłady czasu i pieniędzy. Rekrutacja internetowa rozwiązuje 

większość z tych problemów. Coraz większy dostęp do komputerów oraz coraz szybszy 

transfer danych powodują, że ten typ rekrutacji będzie przeżywał w najbliższych latach swój 

rozkwit. 

Oczywiście ta metoda rekrutacji również nie jest pozbawiona wad, co szczegółowo 

zostało opisane w rozdziale trzecim. Nie wynika to jednak z nieskuteczności internetowych 

narzędzi, a z faktu, że nie każda osoba współpracująca z firmą marketingu sieciowego będzie 

w stanie te narzędzia odpowiednio wykorzystać. Ten problem mogą jednak rozwiązać 

internetowe szkolenia, które dzięki nowinkom technologicznym można już powszechnie 

przeprowadzać.  

 Dlatego autor uważa, że jedynym sprawdzającym się narzędziem do rekrutacji 

internetowej stanie się zautomatyzowany portal rekrutacyjny. Podyktowane jest to tym, iż 

nie wymaga on od osoby rekrutowanej tworzenia i kreowania nowych narzędzi. Nie wymaga 

on także nauki nowych umiejętności informatycznych, które w dzisiejszych czasach 

kojarzone są z osobami o wysokich kompetencjach technicznych. Ważnym podkreślenia jest 

także fakt, iż narzędzie to stwarza poczucie bezpieczeństwa dla osób, które wcześniej mia ły 

psychologiczne opory przed taką formą zarobku, ze względu na lęk przed bezpośrednią 

odmową. 

Jednak jak wykazały badania przeprowadzone przez autora, mimo coraz większego 

znaczenia Internetu, niemożliwe stanie się całkowite przeniesienie procesu rekrutacji w świat 

wirtualny. Stworzyłoby to ryzyko odczłowieczenia całego procesu rekrutacji, przez co nowe 

osoby nie mogłyby w pełni wyrażać swoich emocji i tworzyć personalnych relacji, które są 

spoiwem każdej dobrze funkcjonującej organizacji. W związku z tym należy narzędzia te 

potraktować jedynie, jako dodatkowe ułatwienie w procesie rekrutacji nowych osób, a 
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znalezienie złotego środka pomiędzy „starą” a „nową” szkołą marketingu sieciowego, jako 

wyzwanie do wprowadzenia zmian w tym temacie. 

Marcel Proust napisał: „Nasza wyprawa odkrywcza nie rozpoczyna się wtedy, gdy 

poszukujemy nowych lądów, lecz wtedy, gdy zaczynamy patrzeć nowymi oczami”. Autor 

sądzi, iż dopiero dogłębne zbadanie tematu pracy pozwoliło mu na spojrzenie na marketing 

sieciowy „nową parą oczu”. Dzięki temu możliwym stała się realna ocena tego, co wcześniej 

uważane było za oczywiste i skuteczne i odkrycie nowych szans , jakie daje branży 

marketingu sieciowego wirtualna rzeczywistość. Autor uważa, że dopiero połączenie 

doświadczenia liderów bazujących na „starej szkole” z innowacyjnością rozwiązań „nowej 

szkoły”, przyczyni się do niepohamowanego progresu całej branży. Fuzja  tych dwóch 

odmiennych podejść stworzy podwaliny pod biznes nowej ery, co właśnie dzieje się na 

naszych oczach. 
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