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12 miesięcy – na rynku pracy to zarazem dużo i mało. Z perspektywy świata zmienionego przez
COVID-19 ten okrągły rok to jednak cała epoka, która wydaje się być bardzo odległa. Podstawą
raportu Pracuj.pl „Rok nowej normalności” jest trzeci już sondaż opinii pracowników i kandydatów,
który przygotowaliśmy w okresie pandemii koronawirusa.
Pierwszy pomiar miał miejsce w kwietniu 2020 – czyli w dobie największej niepewności związanej z
lockdownem, wzrostem zachorowań i trudnymi perspektywami gospodarczymi. Drugi – we wrześniu
2020, gdy nastroje na rynku były znacznie lepsze, a rynek ofert wykazywał pozytywne symptomy
odrodzenia po bardzo trudnym II kwartale. Dziś oddajemy Państwu do ręki badanie podsumowujące
rok życia zawodowego z pandemią.
Raport „Rok nowej normalności” z jednej strony pokazuje, że pracownicy coraz bardziej przyzwyczajają
się do nowych reguł funkcjonowania w zmienionych okolicznościach. Ciekawie zestawia także sposoby
patrzenia pracowników i kandydatów na świat pracy w trzech różnych etapach pandemii. Jednocześnie
jednak badanie wskazuje, że jesteśmy coraz bardziej świadomi faktu, iż powrotu do sytuacji sprzed
pandemii nie ma. Zmiany zostaną z nami na stałe, na dobre i na złe.
W połowie marca 2020 zespół Grupy Pracuj, podobnie jak miliony innych pracowników w Polsce,
przeniósł swoją pracę głownie do modelu zdalnego. Wielu ze zjawisk dotyczących pracowników,
kandydatów i pracodawców doświadczyliśmy więc „na własnej skórze”. Tym bardziej ważne jest dla
nas, by obserwować ewolucję postaw i wspierać wszystkich uczestników rynku pracy w obliczu rewolucji
mającej miejsce na naszych oczach.
Wiele z badań dostępnych na rynku skupia się na perspektywie pracodawców czy miernikach
gospodarczych. W Pracuj.pl staramy się często oddawać głos pracownikom i kandydatom, pokazując
ich perspektywę dotyczącą najważniejszych zjawisk na rynku pracy. Wierzę, że raport pozwoli Państwu
spojrzeć na rok z COVID-19 ich oczami.

Zapraszam do lektury!

2

Rok nowej normalności. Pracownicy i kandydaci o rewolucji na rynku pracy

Spis treści:

3

Komentarz Rafała Nachyny

2

Wyniki raportu w pigułce

4

Bilans pandemii i praca 2021

6

Praca i zmiana pracy – postawy

11

Praca: zdalnie, hybrydowo i z biura

18

Spotkania wideo w pracy

25

Rekrutacja zdalna

29

Rok z COVID-19 na Pracuj.pl

33

O raporcie

36

Zawodowy styl życia. Różne oblicza pracy Polaków

Najważniejsze ustalenia
Raport „Rok nowej normalności. Pracownicy i kandydaci o rewolucji na rynku pracy”
podsumowuje 12 miesięcy życia zawodowego w obliczu COVID-19 w oczach pracowników i kandydatów. To już trzecia edycja naszego badania. Znalazły się w nim zarówno
obserwacje dotyczące zmian na przestrzeni pandemii, jak i nowe sekcje czy pytania,
znacząco uzupełniające obraz pracy w obliczu koronawirusa. Poniżej zwracamy uwagę
na kilka zjawisk, które szczególnie zwróciły naszą uwagę.

Duży wpływ COVID-19 na nastroje:

Aż 50%
badanych uważa, że ich sytuacja zawodowa jest gorsza niż na
początku pandemii. Natomiast badani rzadziej, niż w kwietniu
2020 obawiają się utraty pracy czy obniżki wynagrodzenia.
Pandemia zostanie z nami na dłużej:
Według zdecydowanej większości badanych pandemia jeszcze
kilka lat będzie wpływać na oferty pracy na rynku. Tylko co trzeci
sądzi, że do końca 2021 roku sytuacja wróci do modelu sprzed
pandemii.

Powszechna otwartość na nowe oferty:
PRACA

Aż 91%
badanych posiadających pracę jest otwartych na zmianę
pracodawcy, jeśli dostaną dobrą ofertę. Rośnie także aktywność
rekrutacyjna osób szukających pracy.
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Praca hybrydowa najbardziej pożądana:

Aż 88,5%
respondentów pracujących zdalnie chciałoby kontynuować ten
model pracy po opanowaniu pandemii. Najchętniej realizowaliby
to natomiast w modelu hybrydowym (75,5%).

Spotkania wideo powszechne, ale z problemami:
W służbowych spotkaniach wideo w trakcie pandemii
uczestniczyły ponad 2/3 pracujących badanych. 8 na 10
z badanych z tej grupy miało problemy techniczne lub
organizacyjne w ich trakcie.

Bezpieczeństwo wciąż w cenie:
Już trzeci pomiar z rzędu bezpieczeństwo i stabilność zatrudnienia
okazało się wiodącym atutem ofert pracy dla kandydatów (57%
wskazań), zaraz za wyższym wynagrodzeniem (72%).

Rekrutacja zdalna (wciąż) mile widziana:

91%
badanych jest skłonnych brać udział w rekrutacjach zdalnych,
a 88% - w rozmowach rekrutacyjnych przez połączenie wideo.

Czytaj dalej, by dowiedzieć się więcej!

Źródło: badanie Pracuj.pl „Rok nowej normalności”, luty 2021, n=1374 użytkowników portalu
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Bilans pandemii i praca 2021
W poszczególnych sekcjach raportu przyglądamy się różnym dziedzinom
życia zawodowego w obliczu 12 miesięcy z COVID-19. Na wstępie
omawiamy bilans pandemii i perspektyw rynku pracy w oczach
pracowników i kandydatów. Większość z nich wykazuje sceptycyzm co
do perspektyw pełnego powrotu w 2021 roku do świata pracy sprzed
pandemii. Jednocześnie jednak tylko co czwarty ma większe obawy
o utratę pracy niż na początku „nowej normalności”.
Z tej sekcji dowiesz się:
• Jak zmieniły się obawy badanych o pracę od początku pandemii
• Jak badani oceniają swoją sytuację zawodową po roku z COVID-19
• Jak według respondentów pandemia wpłynie na pracę w 2021 roku
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Koronawirus vs sytuacja zawodowa
Choć wzrost bezrobocia rejestrowanego jest zdecydowanie niższy od prognozowanego na
początku pandemii koronawirusa, nie pozostaje ona niestety bez negatywnego wpływu
na życie Polaków w pracy. Aż połowa respondentów Pracuj.pl deklaruje, że ich sytuacja
zawodowa jest gorsza niż w marcu 2020 roku.

50%

badanych uważa, że ich sytuacja zawodowa jest gorsza niż na początku
pandemii.
Źródło: badanie Pracuj.pl „Rok nowej normalności”, luty 2021, n=1374 użytkowników portalu

Gospodarcze konsekwencje COVID-19 odbijały się na części pracowników w postaci m.in.
obniżek pensji, większego napięcia zawodowego, niepewności, a także mniejszych perspektyw zdobycia nowego zatrudnienia. Tak szerokie spektrum potencjalnych trudności
dotyka bardzo różnych grup zawodowych – niekoniecznie tych zagrożonych utratą pracy.
Kolejne 36% oceniło obecny stan jako przybliżony do tego z początku „nowej normalności”.
Jednocześnie warto zauważyć, że 14% respondentów ocenia swoją obecną sytuację jako
lepszą – można domyślać się, że w tym gronie znalazły się głównie osoby z branż słabiej
dotkniętych konsekwencjami pandemii.

Obawy coraz mniejsze
Według badań Pracuj.pl nieco ponad jedna czwarta (26,5%) zatrudnionych respondentów
przyznaje, że ich obawy o wpływ pandemii na ich pracę są obecnie większe niż na początku
„nowej normalności”. To mniejsza grupa niż ta, w której obawy w tym czasie zmalały –
deklaruje to co trzeci z badanych (33%). Największa grupa deklaruje natomiast, że poczucie
niepewności utrzymuje się na stałym poziomie – taką opcję wybrało 40,5% respondentów.

W stosunku do początku pandemii moje obawy dotyczące
wpływu koronawirusa na moją pracę ...
26,5%
Wzrosły

33%
Zmalały

40,5%
Ani wzrosły ani zmalały
Źródło: badanie Pracuj.pl „Rok nowej normalności”, luty 2021, n=810 użytkowników portalu posiadających pracę
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Warto zauważyć, że zatrudnieni badani częściej wyrażają obawę dotyczącą zmiany
obecnych warunków zatrudnienia na gorsze (40%) - niż o bezpośrednią utratę pracy (31%)
w konsekwencji pandemii. Wyniki te można przyjmować z optymizmem – w przypadku
obu kwestii udział osób wyrażających niepewność znacząco zmalał w stosunku do marca
i września 2020. Choć znacząca część badanych odczuwa swoją sytuację zawodową jako
mniej komfortową, niż przed pandemią, obawy o zagrożenie podstawowych aspektów
zatrudnienia w kolejnych pomiarach występują coraz rzadziej.

Zatrudnieni o rynku pracy. "W związku z przedłużającą się
pandemią..."
40%
45%

…obawiam się obniżki
wynagrodzenia lub zmiany
zasad zatrudnienia.
31%
32%

… obawiam się utraty pracy

Luty 21

Wrzesień 20

60%

44%
Kwiecień 20

Źródło: badanie Pracuj.pl „Rok nowej normalności”, luty 2021, n=810 użytkowników portalu posiadających pracę

Pandemia odejdzie, wyzwania - zostaną
Szczególnie ciekawe obserwacje przynoszą opinie wyrażane przez respondentów na temat
przyszłości rynku pracy. Przede wszystkim należy zauważyć dość powszechną świadomość
dotyczącą długofalowych konsekwencji pandemii, wykraczających poza najbliższą
perspektywę. Aż 73% badanych uważa, że po opanowaniu pandemii jeszcze przez kilka
lat będzie ona wpływać na dostępne na rynku oferty pracy.

73%

badanych uważa, że po opanowaniu pandemii jeszcze przez kilka lat
będzie ona wpływać na dostępne na rynku oferty pracy.

37%

badanych uważa, że do końca 2021 roku pandemia zostanie
opanowana, a większość pracowników wróci do sposobu pracy
sprzed jej pojawienia się.
Źródło: badanie Pracuj.pl „Rok nowej normalności”, luty 2021, n=1374 użytkowników portalu
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W stosunku do pierwszych miesięcy pandemii pracownicy są bardziej świadomi złożonego
wpływu roku z COVID-19 na gospodarkę. Z jednej strony obecna sytuacja daleka jest
od czarnych scenariuszy z początku pandemii, z drugiej – w niektórych dziedzinach
nieodwracalnie przeobraża świat zawodowy. Według aż 72% badanych rok pandemii
wprowadził na stałe zmiany w sposobach pracy.

W obliczu różnorodnych komplikacji związanych z sytuacją pandemiczną czy programami
szczepień trudno się dziwić, że tylko 37% badanych spodziewa się opanowania COVID-19 do
końca 2021 roku i powrotu większości pracowników do modelu wykonywania obowiązków
dominującego przed jej wybuchem. Podobnie, jak wybrzmiewa to w prognozach wielu
ekspertów – pandemia w mniejszym lub większym stopniu prawdopodobnie będzie
wpływać na świat pracy w perspektywie dłuższej, niż kilka następnych miesięcy.

Respondenci są podzieleni w kwestii oceny postaw pracowników w obliczu pandemii.
Najwięcej, bo 39% osób uważa, że pracownicy i pracodawcy poradzili sobie z kryzysem
lepiej, niż się początkowo spodziewały. Jednocześnie jednak niewiele mniej przyjmowało
wobec tego stwierdzenia obojętne (31%) lub negatywne (30%) stanowisko.

Opinie na temat najbliższej przyszłości rynku pracy
Nawet po opanowaniu pandemii
będzie ona przez kilka lat wpływać
na dostępne oferty pracy.

73%

Rok pandemii wprowadził na stałe
zmiany w sposobach pracy.

Pracownicy i pracodawcy lepiej
porawdzili sobie z kryzysem, niż się
początkowo spodziewałem(am)
Do końca 2021 opanujemy
pandemię i większość
pracowników wróci do modelu
sprzed niej.

Zgadzam się

72%

39%

37%

31%

24%

Ani się zgadzam, ani nie zgadzam

16%

16%

11%

12%

30%

39%

Nie zgadzam się

Źródło: badanie Pracuj.pl „Rok nowej normalności”, luty 2021, n=1374 użytkowników portalu
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Małgorzata Skonieczna
Grupa Pracuj, Ekspertka ds. Badań Kandydatów

Oswojeni, ale nie zawsze uspokojeni
Analiza opinii dotyczących konsekwencji COVID-19, a także wpływu pandemii na przyszłość
rynku pracy ujawnia niejednorodny obraz postaw pracowników i kandydatów. Z jednej strony
patrząc na wszystkie trzy pomiary dokonane w czasach koronawirusa widać, że coraz bardziej
oswajamy się z życiem zawodowym w cieniu COVID-19. Mniejsze są także obawy o podstawowe
wartości pracy, takie jak stabilność czy utrzymanie obecnych warunków zatrudnienia. Z drugiej
jednak strony trudno mówić o tym, że badani użytkownicy Pracuj.pl są spokojni o zawodową
przyszłość. Osoby które czują, że ich sytuacja zawodowa jest coraz lepsza, stanowią zdecydowaną
mniejszość. Respondenci z dystansem odnoszą się też do perspektywy zakończenia pandemii
w ciągu kolejnych 12 miesięcy.
Z różnorodnych badań wynika, że pracownicy są świadomi nieodwracalnych zmian, które zachodzą w świecie pracy. Nie zawsze wiedzą jednak, jak się w nich odnaleźć. W tym zakresie istotną
rolę mogą odegrać pracodawcy– zarówno obecni, jak i przyszli. To pracodawca może ułatwić
przedłużającą się pracę zdalną lub przestrzeganie reżimu sanitarnego. Po roku pandemii firmy
sprawnie poruszają się po narzędziach pracy zdalnej i organizacji pracy w czasie pandemii.
Wiele firm podejmuje perspektywiczne decyzje, np. o umożliwieniu pracownikom pracy zdalnej
w przyszłości po pandemii, które nie tylko wpłyną na ich atrakcyjność jako pracodawcy, ale też
będą miały długofalowe skutki dla całego rynku.
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Praca i zmiana pracy - postawy
Jak przedstawiają się poglądy respondentów po roku pandemii?
Aż 9 na 10 pracujących badanych jest gotowych przyjąć ofertę nowego
stanowiska. Pandemia absolutnie nie powstrzymuje respondentów przed
kolejnymi krokami w karierze, choć bezpieczeństwo stanowiska już na
stałe ugruntowało sobie pozycję kluczowego aspektu przy wyborze ofert.
Mało atrakcyjnym atutem pracodawcy okazuje się natomiast… możliwość
wcześniejszego szczepienia chroniącego przed COVID-19.
Z tej sekcji dowiesz się:
• Czy pracujący badani są otwarci na nowe oferty pracy
• Jak przedstawia się aktywność kandydatów w szukaniu pracy
• Czy badani są gotowi się przekwalifikować lub zmienić branżę
• Jakie aspekty są kluczowe w ofertach pracy dla respondentów
• Czy gwarancja szczepienia na COVID-19 jest atutem pracodawcy
11
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Jeszcze bardziej otwarci na oferty
„Doświadczenia pandemii nie zmniejszają, a wręcz zwiększają gotowość Polaków do zmiany
pracy” – tak pisali analitycy Pracuj.pl w raporcie „Poł roku nowej normalności” z września
2020. To zdanie jest nawet bardziej aktualne w rocznicę wybuchu pandemii. Aż 91% respondentów uczestniczących w najnowszym pomiarze jest otwartych na zmianę pracy, jeśli
dostaną ciekawą ofertę – co stanowi wzrost aż o 14% w stosunku do początku pandemii
(kwiecień ub.r.) i o 8% w stosunku do okresu startu jej drugiej fali (wrzesień ub.r.).
Jak zauważają eksperci to kolejny dowód na to, że pandemia coraz rzadziej stanowi powód
do obaw przed zmianą pracy – choć wciąż COVID-19 negatywnie wpływa na nasze życie
zawodowe, coraz rzadziej powoduje to niechęć do zmiany obecnego otoczenia.

91%

respondentów mimo sytuacji związanej z pandemią było otwartych
w lutym 2021 na zmianę pracy, jeśli dostaną ciekawą ofertę.
Źródło: badanie Pracuj.pl „Rok nowej normalności”, luty 2021, n=810 użytkowników portalu
posiadających pracę

Respondenci gotowi zmienić pracę, jeśli otrzymają
ciekawą ofertę

Luty 21
Wrzesień 20
Kwiecień 20

91%
83%
77%

Źródło: badania Pracuj.pl: kwiecień 2020 (n=1229); wrzesień 2020 (n=580), luty 2021 (n=810),
użytkownicy portalu posiadający pracę
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Pandemia zachęca do… aktywności
Jak pokazują kolejne wyniki badań przedłużająca się sytuacja pandemiczna wpływa
także na aktywność rekrutacyjną. W trzech kolejnych pomiarach w okresie pandemii
systematyczne rosła liczba respondentów posiadających pracę, którzy są bardziej gotowi
na nowe propozycje niż przed pandemią (63% badanych w lutym 2021), a także tych którzy
bardziej aktywnie przeglądają dostępne oferty pracy (53% badanych w lutym 2021). Co
szczególnie ważne, 4 na 10 pracujących badanych deklaruje, że zastanawiają się nad zmianą
zawodu lub specjalizacji (40,5%).

Zatrudnieni o rynku pracy. "W związku z przedłużającą się
pandemią..."
63%
58%
54%

… jestem bardziej otwarty na
propozycje nowej pracy

… bardziej aktywnie przeglądam
dostępne oferty pracy

45%
41%

53%

40,5%
37%
36%

… zastanawiam się nad zmianą
zawodu lub specjalizacji

Luty 21

Wrzesień 20

Kwiecień 20

Źródło: badania Pracuj.pl: kwiecień 2020 (n=1229); wrzesień 2020 (n=580),
luty 2021 (n=810), użytkownicy portalu posiadający pracę

Można przypuszczać, że dyskusja o rynku pracy w obliczu pandemii podnosi wielu
pracownikom świiadomość zmian czekających na nich w obliczu COVID-19. „Nowa
normalność” przyspieszyła ewolucję oczekiwanych przez pracodawców kompetencji, a także
odchodzenie do lamusa części zawodów. Inne z kolei dopiero w przyszłości powrócą do
dobrej kondycji, osłabionej choćby przez obostrzenia czy zamrożenie części sektorów
gospodarki. W obliczu takiej sytuacji wiele osób gotowych jest na przekwalifikowanie się –
czy to w perspektywie zmiany na stałe, czy też w celu uzyskania tymczasowego przychodu
w obliczu obecnych trudności panujących w ich specjalizacji.
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Zmiana – tak, niższe oczekiwania - nie
Powyższe dane dowodzą, że nad zmianą zawodu lub specjalizacji zastanawia się 4 na 10
pracujących badanych. Jeszcze większa grupa osób poszukujących pracy (bezrobotnych
i zatrudnionych) - aż 65% - jest gotowa do przekwalifikowania się. To wartość, która tylko
nieznacznie zmieniła się na przestrzeni roku. Powodem do takiej gotowości mogą być
trudności ze znalezieniem pracy – aż 2 na 3 badanych przyznaje, że jest o to trudniej niż
przed pandemią (66%). To wynik i tak wyraźnie lepszy niż na jej początku, ale nieco gorszy
od wrześniowego.
Gotowość do przekwalifikowania i odnotowanie większych rynkowych trudności nie
oznacza obniżki oczekiwań. O ile znacząca część respondentów szukających nowej pracy
byłaby skłonna przyjąć stanowisko poniżej swoich kwalifikacji (45%), to tylko 29% byłoby
skłonnych obniżyć swoje oczekiwania finansowe.

Zgadzam się ze zdaniem: "W obecnej sytuacji..."

…szukam pracy w różnych
branżach, jestem gotów się
przekwalifikować

65%
64%
64%

...znalezienie pracy będzie
trudniejsze, niż przed pandemią

66%
63%

75%

45%
45%
48%

…jestem skłonny przyjąć pracę,
która wymaga kwalifikacji niższych,
niż moje

…moje oczekiwania finansowe
wobec pracodawców są niższe

29%
24%
29%

Luty 21

Wrzesień 20

Kwiecień 20

Źródło: badania Pracuj.pl: kwiecień 2020 (n=1557); wrzesień 2020 (n=731),
luty 2021 (n=1211), użytkownicy portalu poszukujący obecnie pracy
lub planujący ją zmienić
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Atuty ofert - niemal niezmienne
Bardzo zbliżone do odnotowanych we wrześniu 2020 są kluczowe atuty ofert pracodawców,
wskazywane przez badanych. Badacze zapytali respondentów o to, co zachęciłoby ich do
przyjęcia oferty w obecnych okolicznościach. Na czele oczekiwań utrzymuje się propozycja
wyższego wynagrodzenia (72%), a za nim – stabilne i bezpieczne zatrudnienie. (57%). Wyniki
potwierdzają, że bezpieczeństwo stanowiska w czasach pandemii stało się bardzo ważnym
atutem ofert. Trzecie miejsce na piramidzie zachęt zajmuje stabilna pozycja samej firmy
(37%) – jednak ten aspekt stopniowo tracił na znaczeniu w każdym z trzech pomiarów
i w najnowszym badaniu tylko nieznacznie wyprzedził ciekawy zakres oferowanych
obowiązków (36%) i możliwość awansu na wyższe stanowisko (35%).

Co zachęciłoby Cię do przyjęcia oferty pracy
w obecnych okolicznościach?
propozycja wyższego
wynagrodzenia

72%
76%
69%

stabilne i bezpieczne zatrudnienie

57%
57%
58%
37%
41%

stabilna pozycja firmy mimo zmian
na rynku

ciekawy zakres oferowanych
obowiązków

36%
34%
31%

możliwość awansu na wyższe
stanowisko

35%
32%
34%

Luty 21

Wrzesień 20

51%

Kwiecień 20

Źródło: badania Pracuj.pl: kwiecień 2020 (n=1229); wrzesień 2020 (n=580),
luty 2021 (n=810), użytkownicy portalu posiadający pracę
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Praca zdalna - ważna dla kandydata
W badaniu przeprowadzonym w lutym 2021 badacze po raz pierwszy zapytali także badanych
o znaczenie możliwości szczepienia dla ich decyzji rekrutacyjnych. Co zaskakujące, tylko
niecała 1/3 badanych (31%) uznałaby gwarancję wcześniejszego szczepienia za element
dodatkowo zachęcający do aplikacji na stanowisko. Kolejne 37% przyjęłoby taką informację
obojętnie, a 32% - nie czułoby się zachęconych.

31%
respondentów chętniej aplikowałoby do firmy, która w ofercie
informowałaby o możliwości przyjmowania szczepienia na
COVID-19 przez jej pracowników.
Źródło: badanie Pracuj.pl „Rok nowej normalności”, luty 2021, n=1374 użytkowników
portalu

79%

respondentów Pracuj.pl uważa, że w ofertach pracy powinna
być zamieszczana wyraźna informacja o tym, czy stanowisko
umożliwia pracę zdalną.
Źródło: badanie Pracuj.pl „Rok nowej normalności”, luty 2021 (n=1374), użytkownicy portalu

Co ciekawe, znacznie większa liczba badanych uważa, że istotną rolę odgrywa dla nich
informacja o możliwości pracy zdalnej w danej firmie. Takiej adnotacji oczekiwałoby od
pracodawców blisko 8 na 10 respondentów. Jak wykazują badacze w następnym rozdziale to model budzący powszechnie raczej pozytywne emocje, ale traktowany przez pracowników
bardzo różnorodnie.
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Konstancja Zyzik
Grupa Pracuj, Talent Acquisition & Capabilities Development Manager

Nowe ugruntowane priorytety
Z jednej strony gotowość kandydatów na nowe przygody zawodowe, z drugiej – szczególna
uwaga poświęcana bezpieczeństwu i stabilności zatrudnienia. To ciekawe połączenie wyłania
się z kolejnego już badania Pracuj.pl przeprowadzonego w czasach pandemii. Widzimy wyraźnie,
że minione 12 miesięcy przypomniało wielu z nas, że praca nie jest czymś danym na zawsze.
I właśnie dlatego dwie wspominane tendencje nie są wobec siebie sprzeczne. Z opinii badanych
wynika, że większość z nich ma świadomość zmian zachodzących na rynku pracy i konieczności
reagowania na nie, także np. poprzez przekwalifikowanie. Wielu kandydatów czeka trudny proces poszukiwania pracy w branżach, które mogą być dla nich w przyszłości bezpieczną, bardziej
stabilną przystanią.
W minionym roku użytkownicy Pracuj.pl wysłali ponad 33 mln aplikacji o pracę, co było wynikiem wyraźnie lepszym niż w 2019 roku. Rosła także aktywność kandydatów pod ofertami pracy
w branżach, które zyskały na pandemii – np. IT czy ecommerce. Zewnętrzne badania pokazują, że
kompetencje cyfrowe Polaków na tle innych krajów Europy utrzymują się na stosunkowo niskim
poziomie. Tymczasem wzrost i znaczenie gospodarki cyfrowej przyspiesza. Rozdźwięk między tymi
dwiema tendencjami to duże wyzwanie, którego skalę minione 12 miesięcy dodatkowo podkreśliło.
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Praca: zdalnie, hybrydowo i z biura
Praca zdalna wciąż jest bardzo popularna, choć przyszłość zdaje się
należeć do modeli hybrydowych – wynika z najnowszej edycji badania
Pracuj.pl. Obowiązki poza biurem przynajmniej częściowo wykonuje blisko
połowa badanych, a blisko 9 na 10 pracujących zdalnie chce robić to
dalej po opanowaniu pandemii. Badani dobrze radzą sobie z organizacją
pracy na tzw. home office, ale też większość uważa, że wiele osób jest już
znużonych pracą poza biurem.
Z tej sekcji dowiesz się:
• Jaka część respondentów wykonuje obowiązki zdalnie
• Czy osoby pracujące zdalnie chcą to robić także po pandemii
• Jak badani oceniają swoją efektywność na tzw. home office
• Czy respondenci spodziewają się wzrostu znaczenia pracy zdalnej
• Jakie odczucia mają osoby pracujące z biura
18
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Praca z biura i hybrydowa na topie
Blisko połowa (47,5%) respondentów uczestniczących w badaniu Pracuj.pl wykonywała
obowiązki zdalnie w lutym 2021. Nieco ponad co piąty (22,5%) realizował je wyłącznie
z domu – pozostali wykonywali zadania w modelu hybrydowym. To już kolejny pomiar (po
wrześniu 2020), w którym praca hybrydowa jest wśród badanych bardziej popularna od
w 100% zdalnej.

5 na 10

blisko tylu respondentów Pracuj.pl wykonuje obowiązki zdalnie –
w pełni z domu lub w modelu hybrydowym
Źródło: badanie Pracuj.pl „Rok nowej normalności”, luty 2021, n=810
użytkowników portalu posiadających pracę

W porównaniu do początku pandemii znacznie wzrósł także udział respondentów
deklarujących pracę wyłącznie z biura (52,5%) – w kwietniu 2020 było to 39,5%. Obie
tendencje – wzrost udziału pracy wyłącznie z siedziby i utrzymująca się stosunkowo duża
popularność „hybrydy” mogą wskazywać na coraz bardziej udane próby dostosowywania
się firm do nowej rzeczywistości, przy jednoczesnym utrzymywaniu środków ostrożności
wywoływanych przez pandemię.

W jakim modelu pracujesz obecnie?
22%
Hybrydowo

52,5%
Wyłącznie
w siedzibie firmy

25%
Wyłącznie zdalnie
Źródło: badanie Pracuj.pl „Rok nowej normalności”, luty 2021, n=810 użytkowników portalu posiadających pracę
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Zdalnie - tak, ale raczej nie w 100%
Pomiar z lutego 2021 wskazuje, że chęć kontynuacji pracy zdalnej po opanowaniu pandemii
jestobecnie niemal powszechna wśród osób, które już ją wykonują. Taką postawę przyjmuje
aż 88,5% badanych – co stanowi wynik bardzo zbliżony do odnotowanego w kwietniu
i wrześniu ubiegłego roku. Doświadczenia na przestrzeni roku z pracą zdalną nie odstraszają
więc zdecydowanej większości pracowników.
Jednocześnie jednak warto zauważyć, że chęć pracy w 100% zdalnej wyraża tylko 13%
respondentów, a tylko w pojedyncze dni miesiąca – kolejne 27%. Najwięcej, bo aż blisko
połowa badanych pracujących zdalnie chciałoby się pojawiać w biurze np. raz w tygodniu.
Wyniki po raz kolejny pokazują, że perspektywa przyszłości w postaci 100% zdalnych firm,
w których pracownicy nie mają przestrzeni do wspólnego spotkania w siedzibie, nie do
końca zgadza się z oczekiwaniami respondentów.
Źródło: badanie Pracuj.pl „Rok nowej normalności”, luty 2021, n=1374 użytkowników portalu

Czy po opanowaniu pandemii chciał(a)byś nadal pracować zdalnie?

10%

40%
39%

Kwiecień 2020

11%
16%
Wrzesień 2020

13%

48%

23%

13%
Luty 2021

11,5%

27%

48,5%

Tak - w 100% zdalnie
Tak - z możliwością przyjścia do biura np. raz w tygodniu
Tak, ale tylko w pojedyncze dni miesiąca
Nie, nie chciała(a)bym
Źródło: badania Pracuj.pl: kwiecień 2020 (n=683); wrzesień 2020 (n=211), luty 2021 (n=333),
użytkownicy portalu pracujący zdalnie
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Home office bez większych zmian
Najnowsza edycja badania Pracuj.pl pokazuje, że ustabilizowała się także ocena
funkcjonowania na home office, jaką pracownicy wystawiają sobie i swojemu otoczeniu.
Podobnie, jak we wrześniu 2020, aż 67% badanych pracujących zdalnie uważa, że w tym
modelu są równie efektywni, co wykonując obowiązki w biurze. Niewiele mniej badanych
uważa, że dobrze radzi sobie z oddzieleniem czasu prywatnego i służbowego (66%) oraz
że praca zdalna w ich firmie jest sprawnie zorganizowana (65%).

Warto także zauważyć, że ponad połowa badanych (56%) przyznaje, że dzięki pracy zdalnej
bardziej doceniają możliwość spotkań w biurze ze współpracownikami – co może stanowić
kolejną wskazówkę dotyczącą dużej roli, jaką w przyszłości może odgrywać hybrydowy
model pracy.

Pracujący zdalnie o home office. "Uważam, że..."

...jestem równie efektywny
w trakcie pracy zdalnej, co w biurze

67%
67%
63%

...dobrze radzę sobie
z oddzieleniem czasu prywatnego
i służbowego

66%
65%
63%
65%
62%
64%

...praca zdalna w mojej firmie jest
sprawnie zorganizowana

...dzięki pracy zdalnej bardziej
doceniam możliwość spotkań
w biurze ze współpracownikami

50%

Luty 21

Wrzesień 20

56%
57%

Kwiecień 20

Źródło: badania Pracuj.pl: kwiecień 2020 (n=683); wrzesień 2020 (n=211),
luty 2021 (n=333), użytkownicy portalu pracujący zdalnie lub hybrydowo
w wyniku pandemii
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Praca zdalna ma przyszłość i…nuży
W poprzednich pomiarach respondenci wykazywali się dużą wiarą w przyszłość pracy zdalnej
jako przyszłościowego modelu wykonywania obowiązków. Nie inaczej było w ostatniej edycji
badania. 77% badanych uważa, że na rynku pracy będzie pojawiać się coraz więcej ofert
umożliwiających pracę zdalną – przynajmniej częściowo. Ponadto 74% dodaje, że w ich
ocenie w najbliższej przyszłości będziemy coraz częściej pracować zdalnie.

Jednocześnie jednak aż 60% respondentów uważa, że pracownicy są coraz bardziej znużeni
pracą zdalną i po opanowaniu pandemii wiele osób chętnie wróci do pracy z biura. To dane,
które mogą zaskakiwać w obliczu stosunkowo pozytywnego obrazu zdalnego modelu
wykonywania zadań, wyłaniającego się z poprzednich odpowiedzi badanych. Jednocześnie
jednak dobrze uzupełnia się z zarysowującą się w badaniach perspektywą pracy hybrydowej
jako najbardziej przyszłościowej formy organizacji zadań.

Przyszłość pracy zdalnej w opinie badanych.
Według…

77%

na rynku będzie pojawiać się coraz więcej ofert
umożliwiających pracę zdalną - przynajmniej częściową.

74%

w najbliższej przyszłości będziemy coraz częściej pracować
zdalnie - przynajmniej częściowo.

60%

pracownicy są coraz bardziej znużeni pracą zdalną i po
opanowaniu pandemii wiele osób chętnie wróci do pracy z biura.

Źródło: badanie Pracuj.pl „Rok nowej normalności”: luty 2021 (n=1374), użytkownicy portalu
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Praca z biura – z obawami
Druga fala COVID-19 nie pozostała bez wpływu na postawy pracowników wykonujących
zadania przynajmniej częściowo w biurze. Choć obawy o zdrowie w związku z pracą
z siedziby w czasach pandemii wyraża tylko trochę ponad jedna trzecia respondentów (37%),
jest to zauważalnie więcej niż we wrześniu 2020. Z drugiej jednak strony blisko połowa
respondentów (46%) potwierdza, ze nie odczuwa większego zagrożenia bezpieczeństwa,
niż przed pandemią.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że wśród badanych znalazła się nie tylko spora grupa osób
czujących się bezpiecznie w biurze dzięki wprowadzonym zasadom (46%), ale także osób
uważających, że do takich wyznaczonych zasad mało kto się w ich firmie stosuje (31%).

Pracując w biurze podczas pandemii...
...nie odczuwam większego
zagrożenia bezpieczeństwa, niż
wcześniej

46%
49%

...mam wyznaczone przez firmę
zasady, dzięki którym czuję się
bezpiecznie

46%
48%

...boję się o swoje zdrowie
w związku z koronawirusem

32%

...mam wyznaczone przez firmę
zasady, ale nikt ich nie przestrzega

37%

31%
31%

Luty 21

Wrzesień 20

Źródło: badania Pracuj.pl: wrzesień 2020 (n= 466); luty 2021 (n= 628), użytkownicy portalu deklarujący wykonywanie
pracy w siedzibie firmy lub hybrydowo
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Agata Grzejda
Ekspertka ds. komunikacji wewnętrznej

Chcemy wrócić do biur – ale innych, niż kiedyś
Praca zdalna również po pandemii będzie ważnym modelem wykonywania obowiązków – to
fakt, który potwierdzają także nasi respondenci. Jednak nie oznacza to, że własne mieszkanie
pozostanie dla wielu grup zawodowych jedynym biurem. Wszystko wskazuje na to, że przyszłość
należy do tzw. modeli hybrydowych, w ramach których będziemy pracować w różnych miejscach,
nie decydując się w 100% na jeden styl.
Choć praca zdalna jest powszechnie traktowana raczej pozytywnie, aż 60% naszych badanych
uważa, że w obecnym natężeniu dla wielu pracowników staje się ona już nużąca. Kolejne 57%
respondentów w wyniku pandemii bardziej docenia możliwość spotkań ze współpracownikami
w biurze, jaką mieli przed pojawieniem się COVID-19.
Zarówno pracowników, jak i pracodawców czeka więc prawdopodobnie kilka lat testowania
modeli hybrydowych a co za tym idzie – definiowania nowej roli biur. Większość ekspertów
rynku HR, nieruchomości czy zarządzania zgadza się co do opinii, że biura stawać się będą coraz
częściej przestrzeniami pracy zespołowej czy budowania relacji, a rzadziej stanowić miejsce
wykonywania pracy od przysłowiowej 9 do 17. Ta kwestia niewątpliwie będzie powodować też
szereg wyzwań natury komunikacyjnej dla pracodawców i pracowników – choćby dotyczących
wymiany informacji, organizacji zespołów i rezerwacji przestrzeni oraz oszacowania odpowiednich
proporcji czasu pracy z domu i z biura.
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Spotkania wideo w pracy
Spotkania online i telekonferencje stały się jednym z najbardziej
charakterystycznych elementów pandemicznego rynku pracy. Bierze
w nich udział zdecydowana większość uczestników badania Pracuj.pl. Choć
budzą one przede wszystkim pozytywne skojarzenia, według badanych
często niosą za sobą mniejszą efektywność i konieczność radzenia sobie
z problemami technicznymi.

Z tej sekcji dowiesz się:
• Jaka część badanych brała udział w telekonferencjach w czasie pandemii
• Jaki stosunek do spotkań online mają pracownicy
• Czy spotkania online są uważane za efektywną formę pracy
• Jakie problemy najczęściej występują podczas spotkań online
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Popularne i (raczej) lubiane…
W ostatnich latach uważane w wielu środowiskach biurowych za stały, ale raczej mniej
kluczowy element życia zawodowego, w ciągu roku z COVID-19 okazały się one być
dominującą formą prowadzenia pracy zespołowej czy kontaktu między współpracownikami
i partnerami biznesowymi. Dowodzą tego też wyniki najnowszego badania Pracuj.pl –
uczestnictwo w telekonferencjach i spotkaniach wideo deklaruje 67% badanych.

Czy w trakcie pandemii uczestniczyłeś/aś w pracy
w telekonferencjach lub spotkaniach wideo?
33%
nie

67%
tak

Źródło: badanie Pracuj.pl „Rok nowej normalności”, luty 2021, n=810 użytkowników portalu posiadających pracę

Ta forma kontaktu swoją szybko rosnącą popularność zdobyła niejako „z przymusu”,
w wyniku społecznej izolacji i procedur bezpieczeństwa. Jednak mimo to tylko 12% badanych
uczestniczących w telekonferencjach i spotkaniach wideo ma do nich otwarcie negatywny
stosunek. Zdecydowanie najwięcej, bo 2/3 badanych odnosi się do nich pozytywnie. To
pierwszy pomiar, w którym badacze zapytali respondentów o tę formę kontaktu. Można
jednak przypuszczać, że część pozytywnych postaw wynika z praktyki i rosnącej sprawności
pracowników w organizacji telekonferencji i spotkań wideo.
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Jaki masz stosunek do telekonferencji i spotkań online w
pracy?
12%
Negatywny

62%
Pozytywny

26%
Ani pozytywny,
ani negatywny

Źródło: badanie Pracuj.pl „Rok nowej normalności”, luty 2021, n=541 użytkowników portalu posiadających pracę
i uczestniczących w telekonferencjach

…ale nie zawsze efektywne
Pozytywny stosunek do danej formy kontaktu to jedno, ocena jej skuteczności – drugie.
Jak wynika z badania, ponad połowa respondentów uczestniczących w telekonferencjach
uważa je za mniej efektywną formę pracy zespołowej niż spotkania na żywo.

53%

badanych uczestniczących w telekonferencjach uważa, że są one mniej
efektywną formą pracy zespołowej niż spotkania na żywo.

Źródło: badanie Pracuj.pl „Rok nowej normalności”, luty 2021, n=541 użytkowników portalu posiadających pracę
i uczestniczących w telekonferencjach
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Na taką ocenę może wpływać wiele czynników – niekoniecznie odnoszących się do samej
organizacji pracy, ale – co szczególnie ważne w tym wypadku – do aspektów technicznych.
Tylko co piąty badany uczestniczący w spotkaniach online w czasie pandemii uważa, że nie
odnotował podczas nich żadnych problemów.

Najczęściej spotykanie są komplikacje związane z łączem internetowym – wskazało je
53% respondentów z tej grupy. Spośród czysto technicznych kwestii badani wskazywali
także opóźnienia w transmisji obrazu i dźwięku (42%) czy problemy z działaniem kamery
internetowej (20%). Wiele komplikacji wynika jednak z zachowań samych uczestników
czy ich otoczenia – na przykład hałasu z mikrofonu osoby, która zapomniała go wyłączyć
(41%), mówienia przy wyłączonym mikrofonie (29%) czy zakłóceń generowanych przez
osoby trzecie (36%).

Problemy spotykane podczas spotkań online w pracy

problemy z łączem
internetowym

hałas z mikrofonu
uczestnika

mówienie przy
wyłączonym
mikrofonie

53%
41%
29%

opóźnienia w transmisji
obrazu/dźwięku

zakłócenie rozmowy
przez osoby trzecie

problemy z działaniem
kamery internetowej

42%
36%
20%

Źródło: badanie Pracuj.pl „Rok nowej normalności”, luty 2021, n=541 użytkowników portalu posiadających pracę
i uczestniczących w telekonferencjach
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Rekrutacja zdalna
Przed pandemią rekrutacja zdalna stanowiła zazwyczaj wyjątek i była
lepiej znana w specyficznych branżach, szczególnie nowych technologii.
Pojawienie się COVID-19 także w tym obszarze zmieniło bardzo wiele.
Jak wynika z badań Pracuj.pl – kandydaci nie mają zazwyczaj większych
problemów z udziałem w tej formie rekrutacji.

Z tej sekcji dowiesz się:
• Jakie postawy przyjmują badani wobec pracy zdalnej
• Czy respondenci obawiają się rozmów kwalifikacyjnych online
• Jak rośnie rola rekrutacji zdalnych
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Rekrutacja zdalna wciąż popularna

Tag „rekrutacja zdalna” pojawił się na Pracuj.pl w marcu 2020, jako błyskawiczna reakcja
na pierwszy lockdown. Pracodawcy bardzo chętnie zaczęli z niego korzystać, a największą
popularność zyskał on na początku maja, gdy oznaczona nim była połowo ogłoszeń na portalu. Czy jednak pracodawcy i rekruterzy byli gotowi na rekrutację zdalną? Jak w wypadku
wielu innych kwestii, pierwsze tygodnie i miesiące były okresem nauki i błędów, ale także
dużej kreatywności we wdrażaniu nowych rozwiązań rekrutacyjnych.

31%

ofert na Pracuj.pl pod koniec lutego 2021 oznaczonych było tagiem
„rekrutacja zdalna”. Największy udział tego typu ogłoszeń (50%)
odnotowano na portalu na początku maja 2020.
Źródło: dane wewnętrzne Pracuj.pl, stan na 23.02.2021

Efekty można było obserwować już w III i IV kwartale 2020, gdy liczba ogłoszeń na portalu
i aktywność rekruterów znacząco wzrosła w stosunku do najbardziej kryzysowego II
kwartału. Po roku z pandemią można stwierdzić, że rekrutacja zdalna przyjęła się dobrze,
a wiele firm stosunkowo sprawnie wdrożyło ją w codziennej działalności.
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Nie odstrasza, a czasem przyciąga
Możliwość w pełni zdalnego procesu rekrutacyjnego wciąż potrafi być magnesem na część
kandydatów, a odstrasza tylko niewielki odsetek badanych. 38% respondentów chętniej
aplikowałoby na oferty, które oferują możliwość ubiegania się o pracę bez „fizycznej”
obecności przed rekruterem. Ta sama sytuacja odstraszyłaby tylko co dziesiątego badanego
(9%). To niemal identyczny wynik co we wrześniu 2020. Należy jednak dodać, że rekrutacja
zdalna za największy atut uchodziła wśród badanych w kwietniu 2020 – w okresie największej
niepewności związanej z naturą koronawirusa i jego konsekwencjami dla zdrowia. Wówczas
w pełni zdalny proces rekrutacyjny był znaczącą zachętą do aplikowania dla połowy (49%)
respondentów.

91%

respondentów Pracuj.pl jest nastawionych pozytywnie lub neutralnie do
w pełni zdalnej rekrutacji.

Źródło: badanie Pracuj.pl „Rok nowej normalności”, luty 2021 (n=1374), użytkownicy portalu

Niemal równie niewielkie jest grono osób, które są negatywnie nastawione do rozmów
rekrutacyjnych przez połączenie wideo. Niechętnie odnosi się do nich tylko 12% badanych,
a obojętnie – 24%. Ponad 2/3 respondentów ma pozytywny stosunek do tej formy kontaktu
z rekruterami, Tak samo, jak w przypadku w pełni zdalnego procesu rekrutacyjnego wynik
z lutego 2021 jest bardzo zbliżony do tego z września 2020, a niższy od kwietnia ubiegłego
roku – wówczas rozmowy wideo pozytywnie oceniało 71% respondentów.

88%

respondentów Pracuj.pl jest nastawionych pozytywnie lub neutralnie do
udziału w rozmowach rekrutacyjnych wideo.

Źródło: badanie Pracuj.pl „Rok nowej normalności”, luty 2021 (n=1374), użytkownicy portalu
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Łukasz Marciniak
Grupa Pracuj, Dyrektor Sprzedaży w eRecruiter

Zdalne czasy nie szkodzą rekrutacji
Nie ma czego tu ukrywać – początek pandemii uderzył w branżę HR jak grom z jasnego nieba.
W kwietniu 2020 spadek liczby ofert na Pracuj.pl rok do roku sięgnął blisko 50 proc. A jednak
z miesiąca na miesiąc aktywność pracodawców i kandydatów ogromnie rosła. W II półroczu ub.r.
zamieszczono 56% wszystkich ofert na portalu z 2020 roku – dla porównania rok wcześniej było
to tylko 47%.
Wszyscy razem z kandydatami szukaliśmy sposób, jak odnaleźć się w nowej rekrutacyjnej
rzeczywistości. Nasze badania pokazują, że przez całą pandemię otwartość respondentów na
nowe formy rekrutacji utrzymywała się na wysokim poziomie. Obserwowaliśmy, jak branża HR
coraz sprawniej adaptowała nowe narzędzia, w tym platformy do zarządzania rekrutacjami,
komunikatory i programy do połączeń wideo, a także wdrażała procedury wspierające weryfikację
kompetencji kandydatów bez kontaktu „na miejscu”.
Nie oznacza to jednak, że praca w tym obszarze została zakończona. W rozmowach z rekruterami
stale podkreślane jest między innymi wykluczenie cyfrowe części grup kandydatów czy ich niechęć
do starania się o pracę za pośrednictwem komputera czy smartfona. Szczególnie często dotyczy
to np. pracowników fizycznych czy osób starszych. Choćby z myślą o nich pracować trzeba stale
nad przystępnym UX narzędzi rekrutacji zdalnej, ich przyjaznym dostosowaniem do różnych
grup odbiorców.
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Rok z COVID-19 na Pracuj.pl
Rok pandemii COVID-19 okazał się być testem dojrzałości, innowacyjności i otwartości na
zmiany dla pracodawców, pracowników i całej branży cyfrowego HR w Polsce. Pierwszy
lockdown w Polsce z marca 2020 postawił wielu rekruterów i kandydatów w sytuacji,
w której musieli się nieraz uczyć od podstaw funkcjonowania w świecie rekrutacji zdalnej.
Jednocześnie jednak dane Pracuj.pl z 2020 roku i początku 2021 dowodzą, że świat rekrutacji
nie stanął w miejscu – a w niektórych wypadkach nabrał nawet dodatkowego rozpędu.
Zachęcamy do zapoznania się z infografiką, prezentującą dane i fakty o roku z COVID-19
na Pracuj.pl.

Inicjatywy Grupy Pracuj w obliczu COVID-19

PRACA

nowe tagi ogłoszeń
i lokalizacja ofert

akcja
PomagamyHR.pl

wydłużony cykl
życia ogłoszeń
w lockdownie

oferty za 1zł dla
branż dotkniętych
przez COVID-19

webinaria i porady
online

nowa odsłona
sekcji ofert IT

wirtualne spotkania
rekrutacyjne
i komunikator

akcja „Pomoc
z efektem W@W”

Festiwal Pracy
JOBICON Online
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Rok z COVID-19. Pracuj.pl w liczbach

83 000

aktywnych ofert pracy znajdowało się na Pracuj.pl pod koniec
lutego 2021. *

4,77 mln

realnych użytkowników korzystało z portalu i aplikacji Pracuj.pl
w styczniu 2021 roku **

542 593

ofert pracy zamieścili pracodawcy na portalu w całym 2020 roku. *

33 mln

aplikacji o pracę wysłali użytkownicy Pracuj.pl w całym 2020
roku, w tym co czwarte za pomocą aplikacji mobilnej Pracuj.pl. *

~60%

- nawet o tyle wzrastała średnio aktywność kandydatów pod
ofertami na Pracuj.pl w II kwartale 2020. ***

50%

- taki udział miały rekrutacje zdalne wśród wszystkich ofert na
Pracuj.pl na początku maja 2020. Pod koniec lutego 2021 udział
wynosił 31%.****

* Dane własne Pracuj.pl.
** Dane Gemius/PBI, styczeń 2021
*** Dane własne Pracuj.pl, średni wzrost liczby kliknięć w pole „aplikuj”
pod ofertami pracy między marcem i czerwcem 2020.
**** Dane własne Pracuj.pl, liczba ofert z tagiem „rekrutacja zdalna”,
dostęp: 6.05.2020 oraz 23.02.2021.
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Szukasz więcej informacji o działaniach i wydarzeniach
Grupy Pracuj? Zajrzyj na nasze strony:

porady.pracuj.pl

wyzwaniahr.pracuj.pl

jobicon.pracuj.pl

media.pracuj.pl
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O raporcie
Raport „Rok nowej normalności. Pracownicy i kandydaci o rewolucji na rynku pracy” oparty został
na wynikach badań przeprowadzonych przez dział badawczy Grupy Pracuj w dn. 10-18 lutego 2021.
W pomiarze wzięło udział 1374 użytkowników portalu Pracuj.pl. Badanie zostało przeprowadzone
metodą CAWI (profesjonalnego formularza internetowego). W celach porównawczych badacze odnoszą się w materiale także do wyników analogicznych pomiarów przeprowadzonych przez Grupę
Pracuj w kwietniu 2020 (n=1894) oraz wrześniu 2020 (n=892).
Badania skupiały się na zmierzeniu opinii Polaków na temat zmian w ich życiu zawodowym związanych
z COVID-19, a także zmierzeniu zmian postaw w tym zakresie, które zaszły w ciągu 12 miesięcy pandemii. Badacze zapytali respondentów m.in. o poglądy dotyczące sytuacji na rynku pracy, oczekiwania
wobec pracodawców oraz plany zawodowe. Zmierzone zostały także postawy przyjmowane wobec
pracy i rekrutacji zdalnej, zawodowych spotkań wideo, a także przewidywania dotyczące przyszłości
perspektyw zatrudnienia w najbliższym czasie.

Kontakt:
Aleksandra Skwarska
Starszy specjalista ds. PR i CSR
Grupa Pracuj
tel: +48 698 171 306
email: aleksandra.skwarska@pracuj.pl
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