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Pójście na rozmowę kwalifikacyjną można przyrów-
nać do wybierania się na… randkę. Człowiek  

starannie się przygotowuje, aby wywrzeć 
jak najlepsze wrażenie: dba o każdy szczegół  
stroju, układa sobie odpowiedzi na niektóre  
pytania, stara się przyjechać przed czasem, robi 

powtórkę z zasad savoir-vivre’u... 

Ale kiedy już dochodzi do bezpośredniej rozmowy z obiektem  
pożądania, to w wielu przypadkach może się okazać, że od samego  
początku jest się na przegranej pozycji. Czemu? Ponieważ osoba siedząca 
po drugiej stronie stołu również dobrze się przygotowała do spotkania.  
I znalazła negatywne szczegóły z życia kandydata. Gdzie? W internecie 
oczywiście.

  Nie ma Cię w sieci, nie istniejesz (dla pracodawcy)?
Taki scenariusz rozmowy kwalifikacyjnej jeszcze nie zdarza się  
nagminnie. Niemniej każda osoba poszukująca pracy powinna zdawać 
sobie sprawę, że internet jest jednym z podstawowych źródeł informacji,  
z którego korzystają pracodawcy. I nie chodzi wcale o zwyczajne  
wpisanie nazwiska aplikanta w wyszukiwarkę. Potwierdza to zresztą 
szereg badań. Przykładowo w 2009 roku serwis CareerBuilder.com 

przeprowadził szeroko zakrojone badania wśród firm. Okazało się, 
że ponad 45% z nich cyklicznie bada aktywność potencjalnych  
pracowników w popularnych serwisach społecznościowych i aż 
35% pracodawców odrzuca kandydatów ze względu na informacje, 
które znaleźli np. na Facebooku, Twitterze czy innych portalach. 
Ba, pracodawcy – robi tak co dziesiąty z nich –przeglądają nawet  
prywatne blogi. Z kolei badanie „Online Reputation In a Connected 
World” zrealizowane w grudniu 2009 roku przez Cross-Tab Marke-
ting na zlecenie Microsoft wskazywało, że aż 70% amerykańskich  
pracodawców rezygnuje z dalszych etapów procesu rekrutacyjnego 
osób, które publikują niepożądane przez firmy treści. W 2011 roku  
ukazały się również wyniki badania „Eurocom Worldwide Technology 
Survey”, które przeprowadzono wśród firm z branży technologicznej  
i IT. Wynika z niego, że prawie 40% firm sprawdza aktywność kandy-
datów na portalach społecznościowych i na tej podstawie podejmuje 
decyzję o zaproszeniu danej osoby na rozmowę kwalifikacyjną. 

–  Obecnie Facebook nadal jest postrzegany jako narzędzie do  
komunikacji z przyjaciółmi i znajomymi, mniej jako miejsce, gdzie  
rekrutuje się pracowników. Ten stan rzeczy będzie jednak ulegać  
zmianie i olbrzymią rolę odegrają tu  korporacje. Zgodnie z przewidy-
waniami firmy  badawczej Gartner do 2015 roku 60% firm wprowadzi  

Online screening staje się trendem nie tylko zauważalnym wśród polskich pracodawców, 
ale niekiedy wręcz naturalnym elementem weryfikacji danego kandytata. Warto zatem zadbać 
o swój wizerunek w sieci i odpowiednio nim pokierować, aby pracodawca nie miał wątpliwości, 
że zatrudnia odpowiednią osobę na konkretne stanowisko.

http://CareerBuilder.com 
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oficjalne  programy monitoringu pracowników i potencjalnych  
pracowników we wszystkich kanałach social media – prognozuje Ilona  
Grzywińska, pracująca w wyszukiwarce osób 123people.pl, a która 
od wielu lat zajmuje się zagadnieniami social media i prowadzi blog na 
temat komunikacji w sieci Webkomunikacja.pl. Marta Szczepańska,  
dyrektor strategiczny w firmie Socializer zajmującej się działaniami 
w obszarze social media, zaznacza, że wzrost popularności online  
screeningu wśród pracodawców musi odbywać się rozważnie.  
– Ważne, aby proces ten nie zaszedł za daleko – kilka miesięcy temu 
głośno było o przypadkach w USA, kiedy potencjalni pracownicy 
byli proszeni o podanie loginu i hasła do Facebooka, by pracodawca  
mógł sprawdzić także informacje niewidoczne publicznie. Miejmy 
jednak nadzieję, że tego rodzaju nadużyć (bo inaczej nie da się tego 
określić) praw pracodawców nie napotkamy na polskim rynku – mówi 
Szczepańska. 

  Permanentna inwigilacja za przyzwoleniem
Być może ktoś może stwierdzić, że takie zachowanie to ingerencja  
w prywatność oraz – jak to powiedział jeden z bohaterów kultowej 
komedii Juliusza Machulskiego „Seksmisja” – mamy do czynienia z „per-
manentną inwigilacją”. Ale fakty są inne. To po prostu tzw. online scre-
ening, czyli weryfikacja przydatności danego kandydata do pracy, 
która odbywa się w internecie. Na dodatek jest to zagadnienie, które 
coraz bardziej widoczne jest na całym świecie – również w Polsce. 

–  Sprawdzamy, jak kandydat prezentuje się w sieci oraz czy dane  
zawarte w CV zgadzają się z informacjami przedstawionymi na porta-
lach takich jak Profeo – przyznaje Urszula Zając-Pałdyna, Specjalista ds. 
Rekrutacji i Rozwoju Pracowników w Grupie Pracuj. – Szukamy osób, 
które dbają o swój wizerunek, także w sieci – dodaje. Zgadza się z nią 
Ilona Grzywińska. – Praktycznie wszyscy rekruterzy przeglądają nasze 
profile w różnych serwisach społecznościowych. Sprawdzają również, 
co wie o nas Google czy popularne wyszukiwarki osób, jak 123people.
pl. Dlatego należy dbać o całość swojej reputacji online, łącznie z tym, 
co piszą o nas inni, jakie komentarze umieszczamy na forach i grupach 
dyskusyjnych, a nie tylko o nasze profile w serwisach społecznościo-
wych – przyznaje Ilona Grzywińska. – Pracodawcy – poza informacja-
mi dotyczącymi doświadczenia zawodowego – zwracają uwagę na 
to, czy publikujemy odpowiednie treści, np. czy na naszych profilach 
można znaleźć zdjęcia z imprez, z alkoholem itp., które przez wielu  
pracodawców są źle widziane – dodaje. 

Z kolei Marta Szczepańska, dyrektor w firmie Socializer działającej  
w branży social media, uważa, że pracodawcy częściej szukają infor-
macji pozytywnych niż negatywnych. – Sprawdzają doświadczenie  

http://123people.pl
http://webkomunikacja.pl
http://profeo.pl
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zawodowe, referencje, styl wypowiedzi – zwłaszcza w przypadku  
zawodów, gdzie wymagana jest duża komuniktywność lub tzw.  
lekkie pióro, być może także siatkę wspólnych znajomych, których 
można podpytać o kandydata. Osobiście nie zdarzyło mi się nigdy 
szukać informacji, które miałyby dyskryminować kandydata – uważa 
Szczepańska, która sama również prowadzi rekrutacje i stara się jak  
najwięcej dowiedzieć o osobach aplikujących na różne stanowiska. 

Szczepańska dodaje również, że firmy w Polsce stosują online  
screening coraz częściej. – Stopień wykorzystania tych narzędzi różni 
się też na pewno w zależności od profilu poszukiwanego kandydata 
czy też branży działalności firmy, do której jest on poszukiwany. Często 
sami pracownicy poza CV przesyłają potencjalnemu pracodawcy linki 
do swoich profili bądź innych dokonań internetowych, którymi chcą 
się pochwalić i niejako wymuszają screening na pracodawcy – uważa 
Szczepańska. 

  Skanowanie pracownika
Krzysztof Gagacki, prezes zarządu G7 Media oferującej portale  
targetowane, oraz  managing director spółki Livebrand, zwraca uwagę 
na jeszcze jedną rzecz. – Online lub social screening na pewno wpisze 
się w podstawy obecnych i przyszłych procesów rekrutacji zwłaszcza  
w firmach z naciskiem na optymalizację tych procesów. Warto  
pamiętać że właśnie ta możliwość optymalizuje cały proces  
poszerzania naszej wiedzy o kandydacie, a więc skraca czas. Jestem 
przekonany, że powoli staje się to standardem a niebawem będziemy 
mogli się spodziewać narzędzi ku temu dedykowanych – mówi Gagacki.  
– W firmach, w których świadomość social media jest wysoka onli-
ne screening jest działaniem rutynowym. Każdy rekruter posiadający  
konto na serwisach społecznościowych będzie starał się zobaczyć  

treści, które będą w stanie dać mu pogląd o konkretnej osobie – stwier-
dza Mikołaj Nowak, pierwszy community manager serwisu Grono.net 
oraz wieloletni pracownik grupy Onet. 

– Rekruterzy przeważnie mają świadomość tego, do jakich treści  
należy podejść z dystansem, a które mogą zdyskredytować  
kandydata już na etapie jego researchu w internecie. Online screening 
przynosi konkretne wnioski tylko wtedy, kiedy znamy się na profilach  
osobowości i jesteśmy w stanie umiejętnie złożyć puzzle pozyskane nawet  
z kilku serwisów tak, by ich ułożenie ukazało nam konkretny obraz.  
Nieumiejętną selekcją możemy odrzucić naprawdę ciekawego  
kandydata – uważa Nowak.

  Zwolnienie za Facebooka
Zainteresowanie aktywnością online potwierdzają również sami  
pracodawcy. Edyta Longier z Danfoss w wywiadzie dla serwisu Profeo.pl 
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przyznała, że jej firma traktuje internet jako główne źródło pozyskiwa-
nia kandydatów, a co za tym idzie, stara się dowiedzieć jak najwięcej  
o potencjalnym pracowniku. – Serwisy takie jak Profeo czy LinkedIn 
dają wiele możliwości, nie traktujemy ich jednak jak wyrocznię. Wszyst-
kie pozyskane informacje staramy się sprawdzić podczas spotkania 
rekrutacyjnego. Funkcjonowanie na Facebooku czy NK osób pry-
watnych powinno pozostać w sferze prywatnej każdego z nas. Ina-
czej sprawa wygląda, kiedy mamy do czynienia z kontem firmowym 
lub kiedy społeczność stworzona została przez pracowników danej  
organizacji – mówi Longier.  

Z kolei Aleksandra Korycka z SAS Institute zdradza, że zatrudnienie  
i integracja wysokiej klasy eksperta to duża inwestycja, stąd firma nie 
podejmuje jej bez namysłu. – Pracownik zawsze powinien pamiętać  
|o tym, że jest ambasadorem firmy i jej marki. Postawa wobec praco-
dawcy, którą prezentuje na takich portalach, dla mnie osobiście jest 
istotna, bo świadczy o lojalności i charakterze. Natomiast zupełnie nie 
są dla mnie interesujące poglądy polityczne, religijne, preferencje czy  
zamiłowania pozazawodowe kandydata czy pracownika. Jest to zupełnie  

prywatna sprawa, dopóki nie narzuca się 
swoich prywatnych przekonań czy upodo-
bań innym w ramach firmy – mówi Korycka  
w wywiadzie dla Profeo.pl.

Na ile ta sfera prywatna może wpły-
wać na nasze życie zawodowe?  
O tym wiedzą osoby, o których co jakiś czas można przeczytać  
artykuły, a które zostały zwolnione za wpis na Facebooku. Za co konkret-
nie?  Niejaka Kimberley Swann mieszkająca w Wielkiej Brytanii został  
zwolniona po tym, jak na swoim profilu napisała: „Pierwszy dzień  
w pracy, OMG!!! Co za nuda!!!”. Na nieszczęście ów komentarz zoba-
czył jej szef. Podobnie zresztą zareagował przełożony pewnej kobiety  
w Szwajcarii. Czemu? Okazało się bowiem, że nie przyszła ona do pracy 
– rzekomo z powodu choroby – a jednocześnie była zalogowana do  
Facebooka. Innym przykładem może być Nathan Singh, strażnik w 
więzieniu w Leicester. On z kolei został przykładnie zwolniony po tym, 
jak ujawniono, że wśród jego znajomych znajduje się 13 kryminalistów.

  Wiesz, co robisz? Skądże!
Co to oznacza dla wszystkim osób, które właśnie zaczynają planować 
własną przyszłość zawodową lub zamierzają zmienić miejsce pracy? 
Czy w ogóle zdają sobie sprawę, że to, w jaki sposób prowadzą ak-
tywność w internecie, może mieć ogromne znaczenie w procesie  
rekrutacyjnym? Bynajmniej. – W Polsce świadomość istnienia social 
media sukcesywnie wzrasta, więc poszerza się spektrum ich wykorzy-
stania –  także o zdobywanie informacji o potencjalnym pracowniku, jak  
i monitoringu tych obecnych. Ale czy świadomość tego faktu  

Gdzie pracodawcy szukają informacji:
Wyszukiwarki internetowe – 78%
Portale społecznościowe – 63%
Portale biznesowe - 57%
Strony internetowe kandydatów – 48%
Blogi – 46%

Źródło: badanie “Online Reputation in a Connected World”
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posiadają także młodzi kandydaci? Nie byłbym taki pewny. W bada-
niu „Online Reputation In a Connected World” tylko 7% kandydatów 
miało świadomość tego, że mogą być obserwowani przez poten-
cjalnych pracodawców – mówi Mikołaj Nowak. 

Podobnego zdania jest Krzysztof Gagacki, prezes zarządu G7 Media.  
– Niestety znaczna większość osób szukających pracy nie zna defini-
cji wizerunku w sieci w zakresie procesów rekrutacyjnych. W ujęciu  
ogólnym ciągle panuje przeświadczenie, że ślad, który zostawiamy  
po sobie w sieci, nie jest realny, bo przecież to tylko wirtualna rzeczywi-
stość, jednak ta rzeczywistość jest już strukturalną cząstką świata realnego.  
E-wizerunek, czasami bywa skuteczniejszy od wizerunku face to face. 
W wyniku czego jest istotny, a wciąż pomijany w kontekście świado-
mości młodych ludzi w perspektywie rekrutacji – uważa Gagacki.

Stopień świadomości wagi social media w poszukiwaniu pracy  
uzależniony jest m.in. od branży, w której potencjalny pracownik  
poszukuje zatrudnienia. – W tych najściślej związanych z Interne-
tem powinna być ona znacznie wyższa niż w przypadku bardziej  
tradycyjnych zawodów. Istotny jest również wiek potencjalnego kan-
dydata – osoby młode, od dziecka obeznane z nowoczesnymi tech-
nologiami mogą zarówno bardziej świadomie wykorzystywać social 
media na swoją korzyść, jak i przeciwdziałać odnalezieniu w nich infor-
macji mogących je dyskwalifikować – dodaje Marta Szczepańska. 

  Moja marka w sieci
Niewątpliwie każdy, kto obecny jest w mediach społecznościowych, 
powinien pamiętać o tym, że wszystko co robi w internecie, będzie 
miało odzwierciedlenie w jego tzw. zawodowym DNA. Może to  
w przyszłości pomóc lub zaszkodzić w momencie szukania pracy.  

Nawet z pozoru niewinny wpis na Facebooku, zdjęcie na Twitterze czy 
komentarz na jednym forum dyskusyjnym mogą mieć naprawdę nie-
przyjemne konsekwencje. Stąd każdy powinien wdrożyć tzw. perso-
nal branding w życie. Co to takiego? Nic innego jak dbanie o własną  
markę w internecie. O ile większości z nas doskonale znane jest pojęcie  
employer brandingu, czyli szeregu działań mających wspierać  
wizerunek firmy, instytucji w kanałach komunikacji, o tyle dbanie  
o swój własny wizerunek, może być dla wielu osób nowością.  
– Personal branding nie polega na kreowaniu fałszywego i wyima-
ginowanego wizerunku nas samych. To prezentowanie prawdzi-
wych i pozytywnych elementów naszego potencjału zawodowego. 
To również umiejętne używanie posiadanej wiedzy oraz podkreśla-
nie swoich atutów. Personal branding pozwala na wyróżnienie się  
z tłumu, wpływa na pewność siebie oraz automotywację – dzięki temu 
można osiągnąć praktycznie wszystko – uważa William Arruda nazywa-
ny guru personal brandingu, który współpracował z większością firm  
z listy najcenniejszych marek świata. 
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  E-wizerunek w natarciu
W jaki sposób powinno się dbać o swój wizerunek w sieci? Co 
prawda jest netykieta – zbiór zasad obowiązujących w internecie  
– jednak nie ma uniwersalnej ścieżki, która powie nam, jak poruszać się  
w internecie, gdyż każdy z nas jest inny i komunikuje się na swój  
unikalny sposób. – Bezsprzecznie internet jest medium ograniczone-
go zaufania, więc mając to na uwadze, starajmy się unikać publiko-
wania treści sprzecznych z prawem: obscenicznych, wulgarnych, czy  
rasistowskich. Osoby zachowujące się w sposób sprzeczny z ogól-
nie przyjętymi normami są w grupie podwyższonego ryzyka dla  
pracodawcy – wyjaśnia Mikołaj Nowak. Przyznaje on, że wielokrotnie  
w trakcie rekrutowania nowych pracowników miał do czynienia  
z problemem rozdzielania sfery prywatnej od zawodowej przez  
kandydatów. – Często tożsamość  zawodowa jest integralną częścią 
prywatnej i firma może mieć z tym problem.  Przykładowo osoba  
mająca np. tatuaż na szyi może mieć problem ze znalezieniem pracy  
w bankowości. Działa tutaj zjawisko idiosynkrazji. Dla osoby  
posiadającej tatuaż jest on pewnym rodzajem spełnienia, integralną  
częścią osobowości, wyrażeniem gustu, uczuć, emocji, itd. Z kolei dla  
potencjalnego pracodawcy może być czynnikiem dyskwalifiku-
jącym, gdyż osoba wytatuowana może nie wzbudzić zaufania  
w potencjalnym kliencie, a co za tym idzie, może skojarzyć się  
– pracodawcy – negatywnie, co skutkuje brakiem chęci nawiązania 
relacji biznesowej. Zatem wniosek jest trywialny – jeżeli chcemy pra-
cować w konkretnym miejscu, musimy starać się dopasować do jego 
zasad, harmonii i tonu, w jakim to wszystko jest podyktowane. Jeżeli 
teraz chcemy pracować w tym miejscu, a jeszcze kilka lat temu wyraża-
liśmy swoją niechęć w jego kierunku – zadbajmy o to, by owa niechęć 
nie pokrzyżowała nam planów – tłumaczy Nowak. 

  Uważaj, co publikujesz!
Należy pamiętać, że nasz wizerunek w sieci to nie tylko profil na  
Facebooku. Ba, jeszcze pięć lat temu ten właśnie serwis społecznościo-
wy był raczej nowalijką, a nie podstawową – dla wielu osób – platfor-
mą wymiany treści i komunikacji. E-wizerunek, o który musimy dbać  
i stosować jednocześnie zasady personal brandingu, to wszystkie  
treści, jakie pojawią się po wpisaniu naszego nazwiska w wyszuki-
warce. Dobrze byłoby, aby na pierwszym miejscu w wynikach nie  
pojawił się obraźliwy lub nieodpowiedni wpis, a nasz profil na jednym 

Rodzaj informacji pozyskanych online, które 
wpłynęły na decyzję o odrzuceniu kandydata:

USA UK Niemcy Francja

Dotyczące stylu życia kandydata 58% 45% 42% 32%

Nieodpowiednie komentarze online 56% 57% 78% 58%

Nieodpowiednie zdjęcia, filmy 55% 51% 44% 42%

Nieodpowiednie komentarze pisane przez 
znajomych lub krewnych kandydata 43% 35% 14% 11%

Komentarz i krytyka poprzedniego pracodaw-
cy, współpracowników lub klientów 40% 40% 28% 37%

Nieodpowiednie komentarze napisane przez 
kolegów z pracy lub znajomych z pracy 40% 37% 17% 21%

Przynależność do pewnych grup i sieci 35% 33% 36% 37%

Niskie umiejętności komunikacji online 27% 41% 17% 42%
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z serwisów zawodowych takich jak Profeo czy Goldenline. – Warto  
zainwestować trochę czasu w stworzenie kompletnego pod wzglę-
dem historii zatrudnienia – najlepiej popartej referencjami – profilu  
w serwisach Goldenline, LinkedIn i Profeo oraz zbudowanie sieci  
kontaktów w tych serwisach. Praktycznie każdy może odnaleźć w nich  
znajomych ze szkoły, czy uczelni wyższych, którzy pracują w różnych  
firmach i przez to pozwalają dotrzeć do kolejnych osób. Jeśli mamy  
coś do powiedzenia, lub chcemy zbudować swój ekspercki wizerunek 
w sieci, warto zastanowić się nad prowadzeniem bloga, czy też strony  
na Facebooku na wybrany przez siebie temat. Jeśli chcemy  
pokazać potencjalnemu pracodawcy, że nieobce są nam  
najnowsze trendy, dojść mogą serwisy takie jak Google+,  
Pinterest czy też różne bardziej niszowe społeczności.  Przede wszyst-
kim radziłabym traktować wszystko, co publikujemy w internecie 
jako w pewnym stopniu publiczne (i nieusuwalne). W końcu na  
Facebooku czy w innych serwisach nie piszemy do zamkniętej na 
klucz szuflady, a do grupy mniej i bardziej znanych nam osób, któ-

re mają kolejnych znajomych i nie wiadomo, kto tak naprawdę  
zobaczy najbardziej prywatne z  opublikowanych przez nas treści.  
Absolutną koniecznością jest stosowanie ustawień prywatności  i dbanie  
o udostępnianie odpowiednich treści odpowiednim grupom  
znajomych – Facebook daje możliwość podglądu, jak nasz profil  
wygląda dla osób z różnych grup, czy też osób nam nieznanych.  
Uważajmy też kogo przyjmujemy do znajomych i jak wiele informa-
cji może zobaczyć o nas dana osoba – wskazuje Marta Szczepańska.  
Szczególnie, że pracodawcy zwracają uwagę również na to, co piszą 
i kim są nasi znajomi, członkowie rodziny lub – obecni bądź byli – 
współpracownicy. Szczepańska przyznaje też, że nasz prywatny pro-
fil Facebookowy może być ciekawą formą autoprezentacji.  – Rekru-
terzy z USA zaczynają się poważnie zastanawiać, czy Facebookowy  
Timeline, ze względu na możliwość wypełniania na nim informacji m.in.  
o ukończonych uczelniach oraz miejscach pracy stanie się  
„CV przyszłości”. Ostatnio otrzymałam także kilka offline’owych  
CV z układem stylizowanym na wygląd profilu z osią czasu, być może 
niedługo będziemy więc mieć do czynienia z tego typu trendem na 
większą skalę – przyznaje Szczepańska z Socializer.

Paweł Rusak


