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Dobre impulsy w czasach niepokoju

Dwa lata pandemii to czas, który skupia jak w soczewce obawy, trudności, 
determinację, możliwości i szanse rynku pracy w nowej normalności. W tym 
okresie szczególnie odczuwaliśmy, że rzeczywistość wymaga od nas elastyczności, 
otwartości na zmianę, empatii w reagowaniu na wyzwania. To przesłanie 
szczególnie ważne dziś, w obliczu niepokojów na świecie. Z pokorą wobec trudnej 
rzeczywistości, w odpowiedziach naszych badanych doszukujemy się dobrych 
impulsów z rynku, pokazujących możliwości kandydatów i pracodawców nawet 
w trudnych czasach.

Raport „Dwa lata nowej normalności” podsumowuje wyniki czwartego sondażu opinii 
użytkowników serwisu Pracuj.pl, przeprowadzonego w obliczu pandemii koronawirusa. 
Kolejne realizowane przez nas badania pozwalają przyjrzeć się ewolucji postaw 
pracowników i kandydatów, przyjmowanych na różnych etapach pandemii. Pierwszy 
pomiar w kwietniu 2020 przedstawiał obawy związane z lockdownem, niepewną sytuacją 
gospodarczą. Drugi, przygotowany we wrześniu 2020 – napędzany był stopniowym 
odrodzeniem rekrutacji i życia po odmrożeniu gospodarki. Badanie z lutego 2021 roku 
pokazywało, jak w ciągu zaledwie 12 miesięcy ewoluowały sposoby pracy, a wzrostowi 
aktywności rekrutacyjnej pracodawców wciąż towarzyszyła niepewność wielu kandydatów. 
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Najnowsze badanie, przeprowadzone już w marcu 2022 roku na dwulecie wybuchu 
pandemii, przedstawia optymistyczny obraz pracowników mimo trudności związanych 
z konsekwencjami COVID-19. Nasi respondenci są bardziej pewni siebie, obawiają się 
mniej o zawodową przyszłość, częściej stawiają jasne wymagania wobec pracodawców, 
starają się bardziej świadomie podchodzić do procesu rekrutacji dzięki lekcjom zdobytym 
podczas pandemii.  Jednocześnie jednak wyniki badań sygnalizują wiele wyzwań, 
przed którymi stajemy jako szeroko rozumiana społeczność wokół branży HR. Badani 
sygnalizują, że rośnie presja ze strony kadr na rozszerzanie modelu pracy hybrydowej na 
coraz szersze grono osób. Wprowadzane przez firmy metody weryfikacji pracy zdalnej 
nie zawsze cieszą się zaufaniem pracowników. 
 
Po dwóch latach nowej normalności, w obliczu dużej aktywności rekrutacyjnej w Polsce 
i rynku pracownika w wielu branżach, żyjemy w bardziej nowoczesnym, elastycznym 
środowisku pracy. Jednocześnie wybuch konfliktu w Ukrainie sprawił, że w najbliższych 
miesiącach czekają Polskę nowe wyzwania kadrowe. W obliczu tych zjawisk wierzę, że 
zebrane w raporcie wnioski z badań mogą stanowić ciekawy wgląd w to, jak uczestnicy 
rynku pracy potrafią odnaleźć się w rzeczywistości mimo niespodziewanych zmian.

Zapraszam do lektury!
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Najważniejsze ustalenia

Raport „Dwa lata nowej normalności. Pracownicy i kandydaci w nowym świecie pracy” 
podsumowuje dwa lata życia zawodowego w Polsce w obliczu COVID-19, widziane 
oczami pracowników i kandydatów. W tym czasie przeprowadziliśmy cztery edycje 
badania, co pozwala obserwować ewolucję postaw wobec pracy, zmiany zawodowej 
i nowych modeli wykonywania obowiązków w obliczu nowej normalności. Zachęcamy 
do lektury – poniżej przedstawiamy kilka spośród wielu ciekawych ustaleń raportu. 

Poprawa nastrojów: 69% badanych jest w lepszej lub podobnej 
sytuacji zawodowej, jak na początku pandemii. Zmalały obawy 
przed jej pogorszeniem się, a znacząca część kandydatów 
dostrzega rosnącą liczbę ofert zatrudnienia.

Asertywność i sprecyzowane oczekiwania: w porównaniu do 
poprzednich edycji badania pracownicy i kandydaci są rzadziej 
gotowi na ustępstwa wobec pracodawców, oczekują także 
konkretnych informacji w ofertach pracy.

Sprawne wejście do nowej pracy, trudniej o więź: 61% 
kandydatów rozpoczynających nową pracę w pandemii zostało 
dobrze wdrożonych do nowego miejsca, ale 46% przyznaje, że 
w takiej sytuacji trudno zbudować więź z firmą.

Kwarantanna, izolacja i ... praca: aż blisko połowa 
respondentów przechodzących kwarantannę lub izolację 
w trakcie pandemii przyznaje, że w tym czasie zdarzyło im się 
wykonywać zadania zawodowe.

PRACA
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Praca z domu i życie prywatne: 89% pracujących zdalnie lub 
hybrydowo przyznaje, że podczas pracy z domu wykonywali 
w godzinach pracy czynności związane z życiem prywatnym.

Rekrutacja zdalna pozostanie na dłużej: Mimo normowania 
się sytuacji pandemicznej aż 37% ofert pracy na Pracuj.pl 
dotyczy rekrutacji zdalnej. Co więcej, tylko 13% kandydatów jest 
niechętnych tej formie kontaktu z rekruterami.

Praca hybrydowa, czyli nowa normalność: 6 na 10 badanych 
z grupy ogólnej wybiera pracę hybrydową jako preferowany 
model realizacji obowiązków w bliskiej przyszłości. Rośnie presja 
ze strony kandydatów na umożliwianie pracy z domu.

Praca zdalna pod kontrolą pracodawc w: 35% respondentów 
pracujących zdalnie lub hybrydowo było kontrolowanych przez 
pracodawcę. Kolejne 28% nie ma pewności, czy tego typu 
kontrola miała miejsce.

Źródło: badanie Pracuj.pl „Dwa lata nowej normalności”, marzec 2022, n=964 użytkowników portalu

Czytaj dalej, by dowiedzieć się więcej!
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Bilans dwóch lat pandemii

24 miesiące funkcjonowania z COVID-19 upłynęły pod znakiem kolejnych zmian 
na rynku pracy. Przechodziliśmy początkowy szok, który przeszedł w odmrażanie 
gospodarki, a następnie – w silny wzrost zapotrzebowania na pracowników. 
Jednocześnie rytm pracy firm i całych branż zakłócały okresowo kolejne fale 
pandemii. Mimo licznych trudności - zarówno z perspektywy pracodawców, jak 
i kandydatów - nowa normalność okazała się czasem pozytywnych możliwości 
dla zaskakująco szerokiego grona uczestników rynku pracy.

Z tej sekcji dowiesz się:

Jak w pandemii ewoluowały obawy pracowników o sytuację zawodową 

Jak badani oceniają obecne zapotrzebowanie na pracowników 

Jak według respondentów pandemia wpłynie na pracę w przyszłości
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Więcej pewności siebie i negatywne 
ślady pandemii

W ocenach badanych pracowników i kandydatów odbija się rosnąca świadomość du-
żej aktywności pracodawców w wielu branżach i zdecydowanie bardziej pozytywnych 
warunków na rynku pracy, niż te prognozowane na początku pandemii. Na gorszą 
sytuację zawodową, niż przed dwoma laty wskazuje 31% respondentów Pracuj.pl. Dla 
porównania rok wcześniej była to aż połowa badanych. Zaobserwować natomiast 
można wzrost udziału osób, które radzą sobie w pracy lepiej – w marcu 2022 roku 
deklarowało to 28% respondentów, czyli aż dwukrotnie więcej niż w lutym 2021 roku.

Po roku pandemii widoczna była znaczna przewaga respondentów, których sytuacja 
zawodowa pogorszyła się w konsekwencji COVID-19 nad tymi, którzy mogli liczyć na 
lepsze warunki. W najnowszym badaniu odsetek obu grup wśród badanych okazał 
się być do siebie zbliżony. O ile więc gospodarcze skutki pandemii odbiły się na części 
pracowników w postaci np. większego stresu, pogorszenia warunków zatrudnienia czy 
utraty pracy, o tyle po dwóch latach nowej normalności ich skala wyraźnie złagodniała. 

W porównaniu do początku pandemii COVID19, 
moja obecna sytuacja zawodowa jest...

28%

14%

41%

36%

31%

50%

Źródło: badanie Pracuj.pl; n = 964 użytkowników portalu (marzec 2022); 
n=1374 (luty 2021)

Lepsza
Taka sama lub podobna
Gorsza

marzec 2022

luty 2021
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Sytuacja ta przekłada się także na komfort psychiczny pracowników. Obecnie nieco 
ponad połowa badanych Pracuj.pl przyznaje, że obawiają się o swoją pracę mniej, niż 
na początku pandemii, a mniej niż co piąty – bardziej. To także wyniki wyraźnie bardziej 
optymistyczne, niż te zaobserwowane w analogicznym badaniu Pracuj.pl przeprowa-
dzonym w lutym 2021 roku. Jednocześnie jednak dane wskazują na utrzymującą się 
grupę respondentów, w których przypadku konsekwencje COVID-19 nadal stanowią 
przyczynę większego napięcia i stresu w sprawach zawodowych.

W stosunku do początku pandemii COVID19 moje obawy 
dotyczące wpływu koronawirusa na moją pracę...

51%

33%

30%

40,5%

19%

26,5%

Źródło: badanie Pracuj.pl; n = 964 użytkowników portalu (marzec 
2022); n=810 (luty 2021)

Zmalały
Ani zmalały, ani zwiększyły się
Zwiększyły się

marzec 2022

luty 2021

Poprawa dla wybranych i trwałe zmiany rynku

W przekazach na temat rynku pracy w Polsce od początku 2021 roku coraz częściej 
spotkać można się z informacjami na temat rosnącej aktywności pracodawców, wy-
nikającej z niedostatecznej liczby kandydatów. Liczbę tę potwierdzają wyniki zaobser-
wowane na Pracuj.pl. W 2021 roku pracodawcy zamieścili aż 974 294 oferty pracy, co 
było zdecydowanie najwyższym wynikiem w historii serwisu. Bardzo dużą aktywność 
rekrutacyjną firm zaobserwować można było także w pierwszych dwóch miesiącach 
2022 roku. 
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Ocena obecnej sytuacji na rynku pracy

53%

42%

38%

24%

25%

26%

23%

33%

36%

Źródło: badanie Pracuj.pl; n = 964 użytkowników portalu (marzec 2022) Zgadzam się
Ani się zgadzam, ani nie zgadzam
Nie zgadzam się

Na rynku pracy pojawia się 
coraz więcej ofert zatrudnienia.

Pracodawcy bardziej starają się 
o uwagę kandydatów, 
niż 2-3 lata temu.

W mojej specjalizacji pojawia się 
coraz więcej ofert pracy.

Czy te dane przekładają się także na subiektywne opinie potencjalnych kandydatów? 
Rzeczywiście, ponad połowa badanych Pracuj.pl zgadza się z opinią, że na rynku pra-
cy pojawia się coraz więcej ofert zatrudnienia, a przeciwną opinię wyraża mniej niż 
jedna czwarta. Jednocześnie jednak odpowiedzi wskazują, że tzw. rynek pracownika 
panuje według respondentów tylko w części branż czy sektorów. 38% pracowników 
i kandydatów uważa, że w ich specjalizacji pojawia się coraz więcej ofert zatrudnie-
nia, a przeciwną opinię wyraża tylko nieco mniej, bo 36% respondentów. Obiektywny 
wzrost liczby ofert pracy dostępnych na rynku nie przekłada się więc bezpośrednio 
na możliwości odczuwane przez wszystkich kandydatów, choć niewątpliwie sprzyja 
decyzjom o poszukiwaniu nowych możliwości.  

Mimo, że obserwowany od kilkunastu miesięcy wzrost aktywności rekrutacyjnej pra-
codawców nie jest osobiście odczuwany przez część kandydatów, ich zdecydowana 
większość zgadza się z tym, że pandemia na trwałe zmienia sposoby wykonywania 
pracy. Taką opinię wyraża 73,5% respondentów Pracuj.pl, co stanowi bardzo po-
dobny wynik do zaobserwowanego po roku wpływu COVID-19 na rynek. Obok pracy 
zdalnej i hybrydowej do naszego życia jako trwałe elementy zawodowego krajobrazu 
dołączyły m.in. rekrutacja zdalna, nowe sposoby wykonywania obowiązków czy inne 
oczekiwania kierowane w stosunku do pracodawców.
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Opinie na temat najbliższej przyszłości rynku pracy

Nawet po opanowaniu pandemii 
będzie ona w najbliższych latach 
wpływać na oferty pracy.

Dwa lata pandemii wprowadziły 
zmiany, które na stałe zmieniły 
sposoby wykonywania pracy.

Negatywny wpływ pandemii 
na rynek pracy jest mniejszy, 
niż się spodziewałem(am) 
na początku.

Pandemia wkrótce zostanie 
opanowana i większość
pracowników wróci do modelu 
sprzed niej.

Źródło: badanie Pracuj.pl; n = 964 użytkowników portalu (marzec 2022); 
n=1374 (luty 2021) 

58,5%

73%

marzec 2022
luty 2021

73,5%

48%

41%

72%

39%

37%

Ogólny obraz wyłaniający się z badań przekłada się na ostrożny optymizm znaczą-
cej grupy kandydatów, dotyczący najbliższej przyszłości rynku pracy. Blisko połowa 
z nich uważa, że negatywny wpływ pandemii na rynek pracy jest mniejszy, niż się 
spodziewali na jej początku – co stanowi wzrost w stosunku do badania sprzed roku. 
O kilka procent w ciągu roku wzrósł także odsetek badanych, którzy spodziewają się 
szybkiego opanowania pandemii i powrotu części pracowników do modelu pracy 
wykonywanego przed jej pojawieniem się.
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Agnieszka Bieniak
Grupa Pracuj, Dyrektorka HR

Sukcesy w nowej normalności

Rozmawiając dziś o rynku pracy w Polsce, dużym zapotrzebowaniu na kadry, 
coraz odważniej stawianych oczekiwaniach kandydatów wobec pracodawców, 
można spostrzec ogromną różnicę w stosunku do pierwszych tygodni czy miesięcy 
pandemii. Panująca wówczas niepewność, negatywne prognozy gospodarcze, 
wdrażanie nowych procedur i na nowo definiowanie procesów w trybie "on-line" 
oraz szybki rozwój kompetencji cyfrowych i nowego leadershipu dominowały 
nasze myślenie i działania w świecie zawodowym. Porównywanie tych dwóch 
perspektyw jest bardzo ważne, bo z jednej strony pozwala jeszcze bardziej docenić 
obecną sytuację na rynku pracy, a z drugiej wyciągać odpowiednie wnioski 
i zrozumieć, że learning agility jest obecnie jedną z kluczowych kompetencji.

Wyniki badań Pracuj.pl pokazują, że po dwóch latach pandemii kandydaci i pracownicy 
coraz bardziej optymistycznie odnoszą się do swoich perspektyw zawodowych, odważniej 
negocjują oczekiwane warunki, na co wpłynęła także rosnąca inflacja w Polsce i zmiany 
obciążeń podatkowych, które weszły w życie od stycznia. Choć nie każdy z kandydatów 
odczuwa bezpośrednio wzrost liczby ofert pracy, są świadomi ogólnej pozytywnej 
koniunktury, związanej z zapotrzebowaniem na pracowników. Wyjątkowo często dodają 
też, że według nich rynek pracy przez ostatnie dwa lata zmienił się na dobre poprzez 
wprowadzenie np. rozwiązań pracy zdalnej czy hybrydowej, a także nowych metod 
zarządzania.

Ta świadomość to duży kapitał, możliwy do wykorzystania przez świadomych i dojrzałych 
pracodawców. Przed rekruterami na dobre otworzyły się nowe metody i możliwości 
rekrutowania, a kandydaci są bardziej świadomi swoich potrzeb i oczekiwań, do których 
można dostosować programy rekrutacyjne czy tzw. EVP (Employee Value Proposition). 
Jednocześnie dziś kandydaci podchodzą do szukania pracy bardziej świadomie. Aplikują 
do mniejszej liczby miejsc naraz, szukają w ofertach konkretnych informacji, śledzą 
raporty o zapotrzebowaniu branż na pracowników. Dlatego rekrutacja w nowej 
rzeczywistości, ukształtowanej po dwóch latach pandemii, powinna być jeszcze bardziej 
przejrzysta, zrozumiała i dostosowana do profilu poszukiwanych kandydatów.
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Mobilność zawodowa i zmiana pracy

W postawach kandydatów obserwowanych po dwóch latach pandemii 
zauważyć można rosnący ostrożny optymizm i większą asertywność w obszarze 
oczekiwanych warunków zatrudnienia czy informacji otrzymywanych już na 
etapie rekrutacji. Choć często przywoływana presja płacowa nie jest zjawiskiem 
obecnym w miejscach pracy części kandydatów, niewątpliwie wpływa ona na 
mobilność zawodową i sposób postrzegania procesu zmiany pracy. 

Z tej sekcji dowiesz się:

Jak w pandemii ewoluowały oczekiwania kandydatów wobec ofert

Co wpływa na rezygnację z aplikowania o pracę w pandemii

Czy kandydaci i pracownicy odczuwają wpływ presji płacowej na rynek
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Coraz bardziej pewni siebie w nowej 
normalności  

Badania pracowników i kandydatów przeprowadzane na różnych etapach pandemii 
COVID-19 pokazywały ewolucję postaw, prowadzącą od dużego zaniepokojenia za-
grożeniem tworzonym przez pandemię aż po sprawną adaptację wielu Polaków do 
nowych warunków. Zmianom podejścia sprzyjały bardziej optymistyczne sygnały 
płynące z rynku pracy, przekładające się na większą dostępność ofert. 

…szukam pracy w różnych branżach, 
jestem gotów się przekwalifikować.

…jestem skłonny(a) przyjąć pracę, 
która wymaga kwalifikacji niższych, 
niż moje.

...znalezienie pracy jest trudniejsze, 
niż przed pandemią.

…moje oczekiwania finansowe 
wobec pracodawców 
są niższe.

63,5%

40%

38%

18%

65%

45%

66%

29%

64%

45%

63%

24%

64%

48%

75%

29%

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

Źródło: badania Pracuj.pl, użytkownicy portalu: marzec 2022 (n=964); luty 2021 
(n=1211); wrzesień 2020 (n=731); kwiecień 2020 (n=1557).

marzec 2022
luty 2021
wrzesień 2020
kwiecień 2020
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Zmiana postaw na bardziej optymistyczne jest szczególnie widoczna przy analizie 
odsetka badanych uważających, że znalezienie nowej pracy jest trudniejsze, niż przed 
pojawieniem się COVID-19. W badaniu na dwulecie pandemii tę opinię wyraziło 38% 
respondentów, czyli dwukrotnie mniej, niż w kwietniu 2020 roku oraz o 28% mniej, niż 
po roku pandemii. W czterech pomiarach od kwietnia 2020 roku sukcesywnie malała 
także liczba badanych skłonnych przyjąć pracę wymagającą niższych kwalifikacji, niż 
te przez nich posiadane – obecnie taką gotowość zgłasza około 40% badanych. 

Świadomość silniejszej pozycji kandydatów na rynku pracy odzwierciedla się także 
w ich podejściu do oczekiwań finansowych. W marcu 2022 roku na obniżenie wyma-
gań wobec płacy gotowych było zaledwie 18% badanych. Dla porównania w kwietniu 
2020 roku, czyli w okresie największych obaw o kondycję rynku pracy, taką gotowość 
deklarowało 29%.

Na niemal niezmiennym poziomie utrzymuje się natomiast od początku pandemii 
odsetek badanych, którzy są gotowi się przekwalifikować i zacząć pracę w nowej bran-
ży – w marcu było to 63,5% respondentów Pracuj.pl. To proporcja, która z niewielkimi 
odchyleniami utrzymywała się we wszystkich czterech pomiarach w ciągu dwulecia 
pandemii. 

Dokładny opis, otwartość i łatwość 

Rosnąca rywalizacja o kadry w wielu branżach przekłada się na zmieniające się po-
dejście kandydatów do procesu starania się o pracę, a także na ich nowe oczekiwania 
wobec pracodawców. Wspomniane tendencje wpływają na listę czynników, które znie-
chęcają osoby szukające nowego miejsca zatrudnienia do aplikowania na konkretne 
oferty, wstępnie je interesujące. Badani jako czynniki, które najczęściej powodowałyby 
porzucenie oferty wskazali kwestie związane z otwartą komunikacją pracodawcy: 
treść ogłoszenia niezgodną z nazwą stanowiska (52%), zbyt mało szczegółowy opis 
roli (48%), a także brak informacji o oferowanych zarobkach (44%). 

Trzeci wymieniony czynnik jest szczególnie ważny w kontekście obecnej debaty o ro-
snącej postpandemicznej presji płacowej w Polsce, która towarzyszy m.in. inflacji 
i rywalizacji firm o kadry w części branż. Te oczekiwania kandydatów przynajmniej 
częściowo zaczęły przekładać się na postawy pracodawców obserwowane przez bada-
nych. Według 47% respondentów firmy częściej, niż parę lat temu podają oferowane 
zarobki w ofertach. Jednocześnie jednak presja płacowa nie przekłada się według 
badanych na sytuację we wszystkich specjalizacjach. Tylko nieco mniej, niż co trzeci 
badany zgadza się z opinią, że w jego branży pracownicy mogą stawiać wymagania 
finansowe pracodawcom i oczekiwać ich spełnienia. 
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Czynniki decydujące o rezygnacji z aplikowania na ofertę pracy

Opis niezgodny z nazwą 
stanowiska w ogłoszeniu

Brak informacji o zarobkach 
(„widełki” lub kwota)

Zbyt mało szczegółowy 
opis stanowiska

Oczekiwanie wypełnienia 
innych formularzy 
oprócz CV

52%

44%

48%

23%

?

Źródło: badanie Pracuj.pl, marzec 2022 (n=964), użytkownicy portalu

Warto zwrócić uwagę na fakt, że znacząca grupa badanych zniechęca się do rekrutacji 
z powodu zbyt skomplikowanego procesu aplikowania o pracę. Blisko co czwarty ba-
dany przyznaje, że zrezygnowałby z interesującej go wstępnie oferty, jeśli oczekiwano 
by w niej wypełniania dodatkowych formularzy oprócz przesłania CV. Jak wykazały 
inne badania Pracuj.pl przeprowadzane w 2021 roku, możliwie jak najbardziej uła-
twiony proces rekrutacyjny jest istotny szczególnie dla szeroko rozumianej grupy 
pracowników fizycznych, w której znacząca część badanych oczekuje nawet możliwości 
aplikowania o pracę bez przesyłania życiorysu.

Presja płacowa w rekrutacji i pracy

47%

31,5%

19%

26%

34%

42,5%

Źródło: badania Pracuj.pl, użytkownicy portalu: marzec 2022 (n=964) Zgadzam się
Ani się zgadzam, ani nie zgadzam
Nie zgadzam się

Pracodawcy częściej niż parę lat 
temu podają oferowane zarobki 
w ofertach.

W mojej branży pracownicy mogą 
stawiać wymagania finansowe 
i oczekiwać ich spełnienia.
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Wejście do nowej pracy w pandemii

Za nami dwa lata pandemii. O ile jej początek charakteryzował się obawami 
znaczącej części kandydatów o ich ówczesną pracę, o tyle obecnie wielu 
z nich decyduje się na zmianę pracodawcy. Jak wykazuje badanie Pracuj.pl, 
proces wejścia do nowego miejsca zatrudnienia mimo pandemii w większości 
wypadków prowadzony jest sprawnie, choć niewątpliwie w nowej normalności 
pracownikom bywa trudniej przywiązać się do pracodawcy czy zbudować bliskie 
relacje ze współpracownikami. 

Z tej sekcji dowiesz się:

Jak często kandydaci i pracownicy odbywali onboarding w formie zdalnej

Czy respondenci czuli się odpowiednio wdrożeni do nowej pracy

Jak pandemia wpływa na możliwość budowy relacji ze współpracownikami 
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Lepsza sytuacja – motywacja do zmiany

Onboarding w nowych okolicznościach 

Pierwsze tygodnie i miesiące pandemii charakteryzowały się dużą niepewnością pra-
codawców i kandydatów, wynikającą z obostrzeń w wielu branżach, pospiesznego 
organizowania pracy zdalnej czy pesymistycznych prognoz gospodarczych. Trudno 
wówczas było przewidzieć, że po dwóch latach pandemii zapotrzebowanie na pra-
cowników w Polsce będzie przebijać historyczne rekordy. Polepszająca się sytuacja 
kandydatów i coraz lepsze warunki zatrudnienia oferowane w części branż okazały 
się sporą zachętą do zmiany pracy dla wielu osób. Aż 43% respondentów Pracuj.pl 
deklaruje, że między marcem 2020 a lutym 2022 roku rozpoczęli pracę w nowym 
miejscu pracy. 

Pandemiczne okoliczności niewątpliwie doprowadziły do ewolucji procesu wdraża-
nia nowych pracowników (onboardingu) w wielu firmach. Do zmian zaliczyć można 
m.in. przenoszenie znacznej części związanych z tym procedur do formuły online czy 
wirtualne integracje nowych osób z zespołem, ale też choćby znaczne ograniczenie 
możliwości bezpośrednich spotkań nowych osób z zespołem czy wirtualne metody 
mierzenia efektów pracy nowych pracowników na okresie próbnym.

Analizując te dane należy zaznaczyć, że statystyka ta nie musi dokładnie się przekła-
dać na realny odsetek osób, które zmieniły w tym czasie pracę w polskim społeczeń-
stwie. Tego typu wnioski wymagają dodatkowych, pogłębionych analiz na większej, 
reprezentatywnej grupie badanych. Pozwala jednak na przyjrzenie się postawom 
osób, które stanęły w pandemii przed wyzwaniem związanym z wejściem do nowego 
środowiska pracy.  

Źródło: badanie Pracuj.pl, marzec 2022 (n=964), użytkownicy portalu 

respondentów Pracuj.pl rozpoczęło pracę w nowym miejscu 
w trakcie pandemii (od marca 2020 roku). 43%
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Źródło: badanie Pracuj.pl, marzec 2022 (n=416), użytkownicy portalu, 
którzy rozpoczęli w pandemii pracę w nowym miejscu 

respondentów Pracuj.pl rozpoczynających nową pracę 
w pandemii utrzymuje kontakty z nowymi przełożonymi 
w pełni lub w większości zdalnie.  

respondentów Pracuj.pl rozpoczynających nową pracę 
w pandemii odbyło w pełni lub w większości zdalnie proces 
tzw. onboardingu do firmy.

27%

24%

Pandemia wpłynęła także na procesy onboardingu w miejscach, w których większość 
pracy odbywa się wciąż stacjonarnie w biurze lub siedzibie firmy – choćby ze względu 
na pandemiczne obostrzenia czy nowe okoliczności branżowe, w jakich funkcjonują 
firmy. Warto zauważyć, że 24% respondentów, którzy rozpoczęli nową pracę w pande-
mii, odbyło proces onboardingu w pełni lub w większości zdalnie. To wciąż mniejszość, 
jednak wynik znacznie wyższy, niż możliwy do przewidzenia przed pojawieniem się 
COVID-19. Nieco więcej, bo 27% respondentów, którzy zaczęli funkcjonowanie w obec-
nym środowisku w pandemii przyznaje, że utrzymują kontakty z przełożonymi już od 
początku w pełni lub w większości zdalnie. 

Wprowadzenie do nowej pracy przez pracodawcę

61%

58%

18%

17%

21%

25%

Źródło: badanie Pracuj.pl, marzec 2022 (n=416), użytkownicy portalu, 
którzy rozpoczęli w pandemii pracę w nowym miejscu

Zgadzam się
Ani się zgadzam, ani nie zgadzam
Nie zgadzam się

Pracodawca sprawnie przeprowadził 
proces wprowadzania w nowe 
obowiązki i życie firmy.

W momencie wprowadzania 
otrzymałem(am) wszystkie
najważniejsze informacje, 
potrzebne potem w firmie.

Jak badani, którzy podjęli nową pracę w tych okolicznościach, oceniają jakość wdroże-
nia? Dominują głosy pozytywne lub neutralne. 61% respondentów z tej grupy ocenia, 
że ich pracodawca sprawnie wprowadził ich w nowe obowiązki i życie firmy. Niewiele 
mniej, bo 58% twierdzi, że w momencie wprowadzania otrzymali wszystkie najważ-
niejsze informacje, potrzebne potem w firmie. Jednocześnie jednak w obu wypadkach 
przynajmniej co piąty pracownik określał swoje doświadczenia z onboardingiem jako 
negatywne, co może wskazywać na słabą organizację tych procesów w obliczu pan-
demii w znaczącej części firm.  
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Relacje z nowymi współpracownikami

Kolejnym z bardzo istotnych wyzwań osób wchodzących do nowych miejsc pracy 
w pandemii jest budowa relacji ze współpracownikami. W wielu firmach znacząco 
ograniczone zostały spotkania integracyjne czy firmowe wydarzenia, a przeniesienie 
wielu środowisk do pracy hybrydowej lub zdalnej oznaczało ograniczenie bezpośred-
nich, nieformalnych kontaktów w biurze czy miejscu pracy. 

Jednak odpowiedzi respondentów zdają się wskazywać, że po dwóch latach nowej 
normalności większości nowych pracowników udaje się zbudować dobre relacje ze 
współpracownikami. Z takim stwierdzeniem zgadza się blisko 3 na 4 badanych z tej 
grupy, a tylko co dziewiąty nie zgadza się z taką opinią. Nie oznacza to jednak, że 
dołączanie do organizacji w takich okolicznościach nie wiąże się z licznymi trudno-
ściami czy nie przynosi wyzwań dla samej firmy. Blisko połowa (46%) badanej grupy 
przyznaje na podstawie własnych doświadczeń, że wejście do nowego środowiska 
zawodowego w pandemii jest większym wyzwaniem, niż przed jej wybuchem. Tyle 
samo respondentów dodaje, że pracownikowi dołączającemu do zespołu trudniej 
jest obecnie przywiązać się do firmy, niż było to przed zmianami nowej normalności. 

Relacje ze współpracownikami w nowym miejscu pracy

73%

46%

46%

16%

26%

23%

11%

28%

31%

Źródło: badanie Pracuj.pl, marzec 2022 (n=416), użytkownicy portalu, 
którzy rozpoczęli w pandemii pracę w nowym miejscu

Zgadzam się
Ani się zgadzam, ani nie zgadzam
Nie zgadzam się

Mimo pandemii udało mi się 
zbudować dobre relacje ze
współpracownikami.

Dołączanie do nowej firmy 
w pandemii jest większym
wyzwaniem, niż przed jej 
wybuchem.

W pandemii pracownikowi jest 
trudniej przywiązać się
do firmy, niż przed pandemią.
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Agata Grzejda
Grupa Pracuj, Ekspertka ds. Komunikacji Wewnętrznej

Relacje w wirtualnym zespole

Pierwsze dni czy tygodnie w nowym miejscu pracy to zawsze duże wyzwanie 
dla wchodzącej do niego osoby. Po pomyślnym przejściu rekrutacji czeka nas 
poznawanie nowych osób, budowa nowych relacji, orientowanie się w nowych 
obowiązkach i procedurach, kształtowania własnego miejsca w organizacji. 
W czasach pandemii do tych kwestii w wielu firmach doszły dodatkowe wyzwania: 
poznawanie ludzi w wirtualnej formie, zdalny onboarding, niepewność związana 
z dołączaniem do pracodawcy w mniej stabilnych i przewidywalnych realiach 
gospodarczych. 

Odpowiedzi badanych Pracuj.pl pokazują, że pracodawcy i kandydaci raczej dobrze 
radzili sobie z doświadczeniem dołączenia do nowego środowiska pracy w nowej 
normalności. Nie oznacza to jednak, że sytuacja ta nie generowała dodatkowych napięć 
i trudności. Istotnym wyzwaniem dla pracowników okazało się właśnie samo sprawne 
dołączenie do firmy, a także – co ważne – zbudowanie więzi z pracodawcą i poczucia 
przynależności do firmy.

Jak firmy mogą skutecznie wspierać nowych pracowników w tych okolicznościach? 
Jednym ze szczególnie ważnych narzędzi w okolicznościach wzmożonej pracy zdalnej czy 
też rzadszych kontaktów ze współpracownikami jest aktywna, angażująca i zrozumiała 
komunikacja wewnętrzna. Sprawny onboarding kadr w okolicznościach pracy na 
odległość ma zupełnie inny charakter. Wymaga on wykorzystania odpowiednich narzędzi 
online, przygotowania procedur, wyszkolenia specjalistów HR. 

Z kolei już po wstępnym wdrożeniu pracownik powinien mieć dostęp do cyklicznych 
informacji o życiu firmy, np. w postaci newslettera, regularnych telekonferencji ze 
współpracownikami, grup zainteresowań czy wydarzeń, w ramach których mógłby 
poznać zespół od mniej formalnej strony. 
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Praca podczas kwarantanny i izolacji

W ostatnich dwóch latach bardzo wielu Polaków doświadczyło zakażenia 
COVID-19 osobiście lub w najbliższym otoczeniu. Bezpośredni kontakt 
z koronawirusem lub z osobami zakażonymi skutkował izolacją lub kwarantanną. 
Co zaskakujące, nie były one jednak dla wielu osób przeszkodą w podejmowaniu 
się zadań zawodowych. Do ich wykonywania podczas izolacji lub kwarantanny 
przyznaje się aż 48% respondentów. 

Z tej sekcji dowiesz się:

Jaka część badanych odbywających kwarantannę lub izolację pracowała

Co motywuje do pracy w okresie kwarantanny lub izolacji 

Jak często taka praca wynika z własnych motywacji, a jak często z presji
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Praca w trakcie choroby lub kwarantanny

Podczas ostatnich dwóch lat wiele osób było zmuszonych dostosować swoje życie 
zawodowe do wymogów przechodzenia izolacji w trakcie przebiegu COVID-19 lub 
kwarantanny z powodu kontaktu z chorymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawiru-
sem. Podczas obu form odosobnienia, osoby nimi objęte miały obowiązek przebywać 
w miejscu zamieszkania.

Część respondentów, którzy przechodzili izolację lub kwarantannę, wykonywało 
w tym czasie obowiązki zawodowe z domu. Na pytanie, czy zdarzało im się wykonywać 
pracę zawodową podczas izolacji czy kwarantanny związanej z zakażeniem COVID-19, 
twierdząco odpowiedziało 48% badanych. Można przypuszczać, że praca w tym czasie 
wiązała się albo z łagodnym przechodzeniem choroby, albo z chęcią lub koniecznością 
wykonywania pracy mimo izolacji lub kwarantanny. 

Źródło: badanie Pracuj.pl, marzec 2022 (n=441), użytkownicy portalu deklarujący 
przechodzenie kwarantanny lub izolacji podczas pandemii COVID-19

respondentów Pracuj.pl przechodzących podczas pandemii 
izolację lub kwarantannę przyznaje, że zdarzało im się 
wykonywać w tym czasie zadania zawodowe. 

48%
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Co motywuje do pracy podczas izolacji 
i kwarantanny

Najbardziej popularną, wskazaną przez 62% respondentów, motywacją do realizacji 
zadań zawodowych w trakcie izolacji lub kwarantanny, jest odpowiedzialność za swoje 
obowiązki i niechęć do obciążenia nimi kolegów. Prawie tyle samo badanych – 61% 
– podało jako powód dobre samopoczucie, które wynikało z łagodnych objawów lub 
braku innych przeszkód w wykonywaniu pracy w trybie zdalnym. Na trzecim miejscu 
wśród motywacji uplasowały się obawy przed zaległościami powstającymi w trakcie 
nieobecności, które wskazało 34% respondentów. Łatwo zauważyć, że drugie i trzecie 
miejsce dzieli prawie 30 punktów procentowych. 

Motywacje do realizacji zadań zawodowych podczas
kwarantanny lub izolacji

Czułem(am) odpowiedzialność z zadania i nie
chciałem(am) utrudniać pracy zespołowi.

Czułem(am) się dobrze, kwarantanna/izolacja 
nie utrudniała mi pracy.

Bałem(am) się zaległości, które powstałyby 
pod nieobecność.

Nie miał mnie kto zastąpić, mam unikalne 
zdolności w miejscu pracy.

Nie miał mnie kto zastąpić, w firmie jest 
za mało pracowników.

Mój przełożony oczekiwał, że będę nadal 
wykonywał(a) zadania.

Źródło: badanie Pracuj.pl, marzec 2022 (n=211), użytkownicy portalu deklarujący wykonywanie podczas 
kwarantanny lub izolacji zadań zawodowych

62%

61%

34%

31%

27%

26%
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Coraz lepsze warunki do pracy w domu

Poczucie odpowiedzialności czy wysoka samoocena własnego samopoczucia jest in-
dywidualną kwestią każdej z osób przechodzących izolację lub kwarantannę. Jednak 
gorszą i mniej jasną sytuacją jest ta, w której praca podczas kwarantanny czy izolacji 
wynika ze złej organizacji pracy w firmie czy też presji nakładanej przez pracodawcę. 
31% badanych wskazało jako motywację do pracy w tym czasie brak osób, które mogły 
ich zastąpić w wykonywaniu zadań, wymagających unikalnych zdolności. Natomiast 
27% stwierdziło, że nie miał ich kto zastąpić, bo w ich firmie jest za mało pracowników. 
26% respondentów odpowiedziało, że pracowali w trakcie czasu odosobnienia, bo ich 
przełożony oczekiwał od nich wykonywania zadań zawodowych.

Po dwóch latach pandemii widać, że coraz więcej osób posiada w domu odpowiednie 
warunki, sprzęt i narzędzia, które są niezbędne do wykonywania pracy. Także pra-
codawcy coraz częściej rozumieją konieczność wyposażania pracowników w odpo-
wiednie narzędzia. Pomaga też rosnąca popularność pracy zdalnej, która w trakcie 
pandemii stała się powszechna w niektórych branżach. To wszystko sprawia, że wy-
konywanie obowiązków zawodowych w trakcie trwania kwarantanny, a nawet izolacji, 
stało się łatwiejsze dla wielu pracowników i często jest ich wyborem.

Źródło: badanie Pracuj.pl, marzec 2022 (n=211), użytkownicy portalu deklarujący 
wykonywanie podczas kwarantanny lub izolacji zadań zawodowych  

respondentów Pracuj.pl wykonujących podczas izolacji lub 
kwarantanny obowiązki zawodowe robiło to ze względu na 
oczekiwania przełożonego.  

26%
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Praca zdalna, hybrydowa i biurowa 

Z tej sekcji dowiesz się:

Jak kolejne etapy pandemii wpływały na podejście do pracy zdalnej

Czy ogólna grupa pracowników chce pracować zdalnie lub hybrydowo

Jak na różnych etapach pandemii oceniano efektywność pracy zdalnej

Jak pracodawcy kontrolują pracę na odległość u członków zespołu

Jakie odczucia mają osoby wykonujące pracę w biurze 

Wejście modeli zdalnego i hybrydowego w rolę stałych, realnie funkcjonujących 
elementów świata zawodowego jest niewątpliwie najbardziej wyrazistym 
efektem nowej normalności. Wraz z perspektywą potencjalnego wygaszania 
się pandemii coraz częściej zadawane są pytania o to, jaki model zdobędzie 
największą popularność w bliskiej przyszłości. Wyniki badań wskazują, że 
z perspektywy pracowników kluczową rolę będą odgrywać różne warianty 
pracy hybrydowej.
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Praca zdalna i hybrydowa, 
czyli nowa normalność

Większość gotowa na pracę hybrydową 

Jak wykazało wcześniejsze badanie Pracuj.pl z jesieni 2021 roku „Polacy w nowym 
środowisku pracy”, przeprowadzone na reprezentatywnej grupie aktywnych zawo-
dowo Polaków, około 35% z nich wykonywało w IV kwartale 2021 roku pracę zdalnie 
lub hybrydowo. Doświadczenie pandemii koronawirusa niewątpliwie przyspieszyło 
procesy popularyzacji nowych modeli, które już zmieniły i będą dalej trwale zmieniać 
świat zawodowy. Co ważne, kandydaci już niemal powszechnie domagają się, by 
pracodawcy jasno określali swoje podejście do pracy zdalnej i hybrydowej. Aż 91% 
ze wszystkich badanych Pracuj.pl wyraża opinię, że w ofertach zatrudnienia powinna 
być zamieszczana wyraźna informacja o tym, czy stanowisko umożliwia wykonywanie 
obowiązków w tych modelach. 

Poprzednie trzy pomiary Pracuj.pl dowiodły, że osoby mające za sobą doświadczenie 
pracy zdalnej lub hybrydowej w ogromnej większości nie wyobrażają sobie powrotu 
do modelu w pełni stacjonarnego, nawet po opanowaniu pandemii. W lutym 2021 
roku tylko 11,5% respondentów z tej grupy deklarowało, że nie chce pracować przy-
najmniej częściowo spoza biura w przyszłości, co stanowiło wynik zbliżony do dwóch 
pomiarów z 2020 roku. 

W najnowszym badaniu z marca 2022 roku postanowiliśmy natomiast przyjrzeć się, 
jak do nowych modeli pracy odnosi się ogólna grupa badanych – uwzględniająca także 
pracujących z biura lub szukających pracy. Wyniki wskazują, że tendencje obserwo-
wane wśród osób wykonujących zadania w nowych modelach przeniosły się w dużym 
stopniu na szersze grono kandydatów. Tylko co czwarty respondent Pracuj.pl z gru-
py ogólnej (26%) deklaruje, że nie chciałby pracować zdalnie lub hybrydowo. Z kolei 
w pełni spoza biura lub siedziby firmy zadania realizować woli tylko 14,5% badanych. 

Źródło: badanie Pracuj.pl, marzec 2022 (n=964), użytkownicy portalu

respondentów Pracuj.pl uważa, że w ofertach pracy powinna 
być zamieszczana wyraźna informacja o tym, czy stanowisko 
umożliwia pracę zdalną.

91%
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Czy po zakończeniu pandemii chciał(a)byś pracować zdalnie?

14,5% 24%35,5% 26%

Źródło: badania Pracuj.pl, użytkownicy portalu: marzec 2022 (n=964)

Tak, w pełni zdalnie
Tak - z możliwością przyjścia do biura np. raz w tygodniu
Tak - ale tylko w pojedyncze dni miesiąca
Nie, nie chciał(a)bym

Efektywność i balans na wysokim poziomie

Najchętniej wybieraną opcją jest praca hybrydowa, na którą stawia 59,5% badanych, 
przy czym bardziej popularnym wariantem jest praca z przewagą elementu zdalnego 
(możliwość przyjścia do biura raz w tygodniu), niż z częścią zdalną najbardziej znaną 
przed pandemią, czyli w formie okazjonalnego benefitu (spoza biura przez pojedyn-
cze dni miesiąca). To kolejne badanie Pracuj.pl wykazujące, że pracownicy nie chcą 
całkiem rezygnować z dostępu do przestrzeni biurowej czy innej wspólnej przestrzeni 
pracy – jednak rola tych miejsc będzie prawdopodobnie ewoluować, by lepiej wspierać 
cele modelu hybrydowego. 

W najnowszym pomiarze z okazji dwulecia pandemii sprawdzamy, jak w obliczu tej 
ewolucji zmieniały się w trakcie pandemii postawy osób wykonujących pracę zdalnie 
lub hybrydowo. Co interesujące, badani z tej grupy w czterech pomiarach od kwiet-
nia 2020 wykazywali się stosunkowo podobnym postrzeganiem swojej efektywności 
podczas pracy zdalnej. Na początku marca 2022 roku pozytywnie oceniało ją 67,5% 
badanych – niemal tyle samo, co w lutym 2021 roku oraz wrześniu 2020 roku. Nieco 
mniejszą pewnością pod tym względem wykazywano się na samym początku pande-
mii – w kwietniu 2020 (63%). 
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Warto zwrócić uwagę na odpowiedzi badanych, udzielane w kontekście dyskusji na 
temat roli pracy zdalnej w kontekście równowagi między życiem zawodowym i pry-
watnym (work-life balance). Choć część ekspertów HR zwraca uwagę na potencjalny 
negatywny wpływ wykonywania obowiązków z domu na życie rodzinne czy relacje 
z domownikami, w odpowiedziach badanych z czterech pomiarów widoczny jest suk-
cesywny wzrost odsetka osób pozytywnie oceniających swój work-life balance w pra-
cy zdalnej. W marcu sięgnął on aż 71% respondentów z grupy wykonującej zadania 
przynajmniej częściowo w tym modelu – przy niższym, ale już stosunkowo wysokim 
wyniku obserwowanym na początku pandemii (63%).

Podczas pracy zdalnej jestem tak 
samo efektywny(a),
jak podczas pracy w biurze.

Dobrze radzę sobie z oddzielaniem 
czasu prywatnego i służbowego 
podczas pracy z domu.

67,5%

71%

67%

66%

67%

65%

63%

63%

Postrzeganie i efektywność pracy zdalnej

Źródło: badanie Pracuj.pl, marzec 2022 (n=310), luty 2021 (n=333); wrzesień 2020 
(n=211); kwiecień 2020 (n=683), użytkownicy portalu pracujący zdalnie 
lub hybrydowo.

marzec 2022
luty 2021
wrzesień 2020
kwiecień 2020
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Kontrola zadań w pracy zdalnej

Jednym z pojęć, które szczególnie na początku pandemii generowały szeroką dyskusję 
wśród pracodawców i pracowników, był sposób kontrolowania zadań pracowników 
podczas pracy w modelu zdalnym. Różnorodne metody przywoływane w debacie 
budziły emocje zespołów, ale też były poważnie rozważane przez pracodawców. Po-
mijając kwestie formalne i prawne, nie zawsze pod tym względem jasne, niewątpli-
wie na rynku powstała potrzeba korzystania z narzędzi, które pozwalają zarządzać 
zespołami na odległość, mierzyć osiągane efekty i kontrolować status realizacji zadań. 

Okazało się to dużym testem zaufania między pracownikami i ich przełożonymi, 
przeprowadzanym formalnie lub nieformalnie w wielu miejscach pracy. 35% respon-
dentów Pracuj.pl pracujących zdalnie lub hybrydowo przyznaje, że ich pracodawca 
weryfikował, czy realnie wykonują oni swoje obowiązki zawodowe. Kolejne 28% ba-
danych przyznało, że nie ma pewności, czy taka weryfikacja miała lub ma miejsce – co 
jest niepokojącym sygnałem. Eksperci rynku HR podkreślają bowiem, że skuteczny 
i etyczny monitoring pracy podwładnych czy mierzenia efektów ich pracy powinien 
odbywać się w możliwie transparentny sposób, zrozumiały dla zatrudnianych osób.

Źródło: badanie Pracuj.pl, marzec 2022 (n=310), użytkownicy portalu pracujący 
zdalnie lub hybrydowo

osób pracujących zdalnie lub hybrydowo badanych przez 
Pracuj.pl przyznaje, że ich pracodawca weryfikował, czy realnie 
wykonują swoje obowiązki. Kolejnych 28% nie ma pewności, 
czy taka weryfikacja miała miejsce.

35%
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Metody weryfikacji pracy zdalnej przez pracodawcę

Cykliczne wideokonferencje z zespołem 
i przełożonymi

Konieczność raportowania zrealizowanych 
zadań mailowo

Programy do raportowania zadań 
i wynik w pracy

Formularze / tabele / listy zadań

Monitorowanie komputera 
/ sprzętu firmowego

Weryfikujące telefony od pracodawcy 
/ przełożonego

Programy do mierzenia czasu 
poświęcanego na pracę

Źródło: badanie Pracuj.pl, marzec 2022 (n=109), użytkownicy portalu pracujący zdalnie lub hybrydowo oraz świadomi 
weryfikowania ich pracy przez pracodawcę.

50%

41%

40%

38%

33%

33%

26%

W jaki sposób firmy najczęściej weryfikują pracę zdalną, wykonywaną przez członków 
zespołu? Na podstawie badań wyliczyć można kilka podgrup: metody oparte na bez-
pośrednim kontakcie, oprogramowanie lub formularze do raportowania zadań oraz 
narzędzia monitorujące. W pierwszej z nich znajdują się cykliczne wideokonferencje 
z zespołem i przełożonymi, w których uczestniczy 50% respondentów pracujących 
zdalnie i hybrydowo, a także weryfikujące telefony od pracodawcy lub przełożonego 
(33%). W drugiej podgrupie znalazły się raportowanie wykonanych zadań mailowo 
(41%), programy do raportowania zadań i wyników pracy (40%), formularze i listy za-
dań (38%), a także programy do mierzenia czasu poświęcanego na obowiązki (26%). 
Ostatni typ metod weryfikacji pracy zdalnej to narzędzia monitorujące komputer lub 
inny sprzęt firmowy, które wykorzystywane są w przypadku co trzeciego badanego 
(33%). 
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nie odczuwam większego 
zagrożenia bezpieczeństwa,
niż wcześniej

mam wyznaczone przez firmę 
zasady, dzięki którym
czuję się bezpiecznie

mam wyznaczone przez firmę 
zasady, ale nikt ich nie
przestrzega

boję się o swoje zdrowie w związku 
z koronawirusem

51,5%

46%

33%

27%

46%

46%

31%

37%

49%

48%

31%

32%

Pracując w biurze podczas pandemii...

Źródło: badania Pracuj.pl: wrzesień 2020 (n= 466); luty 2021 (n= 628), marzec 2022 
(n=678), użytkownicy portalu

marzec 2022
luty 2021
wrzesień 2020

Mniej obaw w biurze 

Kolejne fale COVID-19 wyraźnie wpływały na podejście pracowników do biur i ich po-
czucie bezpieczeństwa. W marcu 2022 roku, po dwóch latach pandemii i tygodniach 
wyraźnego spadku liczby odnotowywanych przypadków koronawirusa, wydaje się ono 
ponownie rosnąć. Odsetek badanych pracujących przynajmniej częściowo w biurze, 
którzy boją się o swoje zdrowie w związku z koronawirusem, wynosi 27% i jest wy-
raźnie niższy, niż ten obserwowany po roku pandemii. Zwiększył się ponadto odsetek 
badanych, którzy nie odczuwają większego zagrożenia bezpieczeństwa, niż przed 
marcem 2020 roku (51,5%). 

Wart dostrzeżenia jest utrzymujący się wyraźny rozdźwięk opinii respondentów, które 
dotyczą zasad związanych z COVID-19 w przestrzeni biurowej. Podobnie, jak w badaniu 
sprzed roku i z półrocza pandemii, blisko połowa badanych czuje się w biurze bez-
piecznie dzięki wprowadzonym przez firmę regulacjom. Jednocześnie jednak co trzeci 
respondent przyznaje, że w jego miejscu pracy nikt nie przestrzega wdrożonych zasad.
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Jolanta Lewandowska-Bitkowska
Grupa Pracuj, HR Business Partner

Hybryda, czyli ewolucja pracy

Praca zdalna i hybrydowa okazały się najbardziej wyrazistym, najczęściej 
komentowanym zjawiskiem świata pracy w obliczu nowej normalności. Liczne 
badania i statystyki wykazują oczywiście, że nadal nie stanowią one dominującego 
modelu wykonywania obowiązków w Polsce czy na świecie. Niewątpliwie jednak 
ostatnie dwa lata zmieniły nasze podejście do elastyczności wykonywania pracy 
na dobre – i dotyczy to zarówno osób, które doświadczyły pracy zdalnej, jak i tych, 
które o niej tylko słyszały.

Nasze badanie pokazało, że możliwość wykonywania obowiązków poza biurem rozbudza 
wyobraźnię szerokiego grona pracowników. Po pierwsze, 9 na 10 z badanych oczekuje 
w ogłoszeniach informacji o stosunku firmy do pracy w domu. Po drugie, w ogólnej grupie 
badanych aż 75% respondentów chce w przyszłości wykonywać obowiązki przynajmniej 
częściowo z domu, przy czym blisko 6 na 10 preferuje model hybrydowy. Po trzecie wiele 
osób oczekuje, że praca zdalna nie będzie w ich miejscu pracy okazjonalnym benefitem, 
a stałym komponentem życia zawodowego. 

Wnioski z tych danych są niezmienne od dłuższego czasu – sukcesywnie obserwujemy 
na rynku umacnianie się perspektywy, zgodnie z którą praca hybrydowa w różnych 
wariantach będzie także po pandemii najbardziej pożądanym modelem wykonywania 
obowiązków. Pociąga to za sobą wiele innych konsekwencji dla życia firm – od konieczności 
przeprojektowania biur i zmiany ich roli, przez wdrożenie na stałe metod zarządzania 
pracą, aż po nowe formy budowy więzi pracowników z firmą. 

Nasze badanie wykazało, że pracodawcy coraz intensywniej wdrażają narzędzia 
kontroli wykonywania obowiązków przez zatrudnione zdalnie osoby. Ich odpowiednie 
zastosowanie to jedno z trudniejszych wyzwań przełożonego – mogą one realnie wspierać 
zarządzanie, ale także budzić w pracowniku poczucie braku zaufania. 
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Zdalny styl życia i relacje 

Z tej sekcji dowiesz się:

Czy badani poświęcają podczas pracy zdalnej czas na prywatne kwestie

Które prywatne kwestie zajmują najczęściej czas w godzinach pracy

Jak praca zdalna wpływa na relacje międzyludzkie w firmie

Praca zdalna wpływa nie tylko na oczekiwania wobec pracodawców, ale 
i na nasz styl życia. Kontakty wirtualne bywają nieraz przyczyną osłabienia 
kontaktów ze współpracownikami, są wyzwaniem dla pracodawców pod kątem 
budowy relacji w zespole. Niewątpliwie pracując z domu częściej, niż wcześniej 
mieszamy także różne sfery swojego życia. Badania pokazują, że zdecydowana 
większość osób wykonujących obowiązki spoza biura realizuje w godzinach 
pracy czynności związane z życiem prywatnym.
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Prywatne czynności w służbowym czasie 

Jak zauważyliśmy w poprzednim rozdziale, większość badanych pracujących zdalnie 
lub hybrydowo ocenia pozytywnie swoją zdolność godzenia życia zawodowego z pry-
watnym. Nie zmienia to jednak faktu, że praca z domu bardziej sprzyja mieszaniu 
się obu tych sfer życia, a pracownicy przebywający poza biurem w takich wypadkach 
częściej zajmują się co jakiś czas kwestiami, które nie są związane z obowiązkami 
służbowymi. Dowodzą tego badania Pracuj.pl - aż 89% respondentów pracujących 
zdalnie lub hybrydowo przyznaje, że podczas godzin pracy zdarzało się im poświęcać 
czas na prywatne czynności, nie dotyczące aktywności zawodowej.

W czołówce aktywności, które badani wymieniają najczęściej, znajdują się dwie kwe-
stie związane z pracami wokół domu – gotowanie i przygotowywanie posiłków (63%) 
oraz pranie i sprzątanie (49%). Znaczące lub całkowite ograniczenie wizyt w biurze 
wiąże się także z rezygnacją ze wspólnych lunchów, wizyt w restauracjach w okolicy 
miejsca zatrudnienia czy firmowej stołówki. W tej sytuacji zdecydowanie łatwiej jest 
o przygotowanie posiłku na miejscu – czy jest to obiad, czy też np. drugie śniadanie. 
Z kolei pranie i sprzątanie to czynności związane z częstszym niż wcześniej użytko-
waniem domowej przestrzeni.

Drugą popularną grupą aktywności są te związane z ogromnym wzrostem znaczenia 
usług e-commerce w trakcie pandemii. Obecność w przestrzeni służącej pracownikom 
także do  celów prywatnych ułatwia korzystanie z usług internetowych. W efekcie 
aż 61% respondentów pracujących zdalnie lub hybrydowo zdarzało się w godzinach 
pracy odbierać przesyłki od kuriera lub z paczkomatu. Kolejne 43% badanych robiło 
w tym czasie zakupy przez internet. 

Gotowanie, przygotowywanie posiłków

Odbieranie przesyłek od kuriera / z paczkomatu

Pranie, sprzątanie, porządkowanie domu

63%

61%

49%

Prywatne czynności wykonywane podczas pracy zdalnej
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Źródło: badanie Pracuj.pl, marzec 2022 (n=310), użytkownicy portalu pracujący zdalnie lub hybrydowo

Zakupy przez internet

Wyjście na wizytę do lekarza

Prywatne korzystanie z mediów społecznościowych

Wyprowadzanie zwierząt na spacer

Opieka nad dziećmi, w tym wsparcie w nauce zdalnej

Oglądanie filmów, seriali, materiałów wideo w sieci

43%

24%

41%

21%

27%

19%

Kolejnym punktem na liście są elementy związane z rozrywką, wydające się naj-
bardziej kontrowersyjnymi w kontekście godzin pracy – czyli prywatne korzystanie 
z mediów społecznościowych (43%) oraz oglądanie filmów, seriali oraz materiałów 
wideo w sieci (19%). Wyraźnie mniej popularne, ale wciąż dotyczące od 1/5 do 1/4 
respondentów pracujących zdalnie lub hybrydowo, są trzy kolejne kwestie – opieka 
nad swoimi dziećmi (27%), wyjście na wizytę do lekarza (24%) oraz wyprowadzanie 
zwierząt na spacer (21%). W tej szerokiej grupie prywatnych aktywności znajdują się 
zarówno takie, które można zrealizować w ramach krótkiej przerwy w pracy (spacery, 
media społecznościowe) lub cieszą się większą akceptacją (opieka nad dziećmi, wyj-
ście na wizytę lekarską), jak i takie, które stanowią wyraźne naruszenie formalnych 
i niepisanych zasad pracy zdalnej (oglądanie filmów i seriali). 
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Relacje międzyludzkie w pracy zdalnej

Jak wspominaliśmy już wcześniej, ogólna specyfika pracy w czasach pandemii wpływa 
nie tylko na efektywność pracowników czy też ich tzw. work-life balance, ale także 
na relacje ze współpracownikami. Nie inaczej jest w przypadku osób wykonujących 
pracę przynajmniej częściowo zdalnie. 37% z badanych Pracuj.pl należących do tej 
grupy przyznaje, że pandemia negatywnie wpłynęła na jakość ich relacji ze współpra-
cownikami. To grupa o niemal porównywalnym odsetku do tej, w której znajdują się 
osoby nie zgadzające się z tym stwierdzeniem. Wynik ten wskazuje, że odpowiednia 
integracja zespołu, dbanie o regularne kontakty między pracownikami czy budowanie 
więzi w firmie jest w obecnych okolicznościach jednym z najważniejszych wyzwań 
miękkich w obszarze tzw. miękkiego HR. 

Praca zdalna i relacje międzyludzkie

69,5%

37%

14,5%

26,5%

16%

36,5%

Źródło: badanie Pracuj.pl, marzec 2022 (n=310), użytkownicy portalu 
pracujący zdalnie lub hybrydowo

Zgadzam się
Ani się zgadzam, ani nie zgadzam
Nie zgadzam się

Docelowo praca hybrydowa wpływa 
lepiej na relacje międzyludzkie, niż 
w pełni zdalna.

Pandemia negatywnie wpłynęła na 
jakość moich relacji
ze współpracownikami.

O ile ocena indywidualnego wpływu pracy zdalnej na relacje zdaje się wyraźnie dzielić 
badanych, o tyle są oni stosunkowo zgodni co do oceny innego aspektu związanego 
z odchodzeniem do typowej pracy w biurze. Aż 69,5% badanych pracujących zdalnie 
lub hybrydowo zgadza się, że model mieszany docelowo wpływa lepiej na relacje 
międzyludzkie, niż w pełni zdalny. Także w tym aspekcie można się więc doszukiwać 
przyczyn, dla których respondenci jako docelowy najczęściej wskazują właśnie ten 
styl wykonywania pracy, w którym zarówno obecność w biurze, jak i wykonywanie 
obowiązków z domu jest wyborem pracownika, a nie w pełni określonym modelem. 
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Rekrutacja zdalna 

Z tej sekcji dowiesz się:

Jaki był udział ogłoszeń z możliwością rekrutacji zdalnej w ciągu 2 lat pandemii 

Jakie jest nastawienie badanych do rekrutacji zdalnej 

Jak podczas pandemii zmieniały się postawy wobec rekrutacji zdalnej

W marcu 2020 roku, w reakcji na pierwszą falę pandemii koronawirusa, na 
Pracuj.pl po raz pierwszy pojawił się tag „rekrutacja zdalna”. Dwa lata później, 
oznaczonych było nim aż 37% aktywnych ofert pracy. Większość kandydatów 
akceptuje tę formę rekrutacji, a część uważa ją wręcz za bardziej komfortową 
i mniej stresującą. W ciągu dwóch lat pandemii pracodawcom udało się 
wykazać elastycznością i wypracować m.in. różne formy zdalnych rozmów 
o pracę. Dziś wiemy już, że rekrutacja w trybie zdalnym zostanie z nami na 
długo, bez względu na istnienie pandemii.



Dwa lata nowej normalności. Pracownicy i kandydaci w nowym świecie pracy39

Wysoki udział rekrutacji zdalnych

Rekrutacje online okazały się na początku pandemii koniecznością. Wówczas, w okre-
sie pierwszych obostrzeń i lockdownu, trzeba było znaleźć bezpieczny sposób na prze-
prowadzanie z kandydatami rozmów o pracę. Wcześniej, przed pandemią, możliwość 
rekrutacji zdalnych pojawiała się głównie w wypadku branż związanych z nowymi 
technologiami. Tymczasem w marcu 2020 roku niemal wszyscy uczestnicy rynku pracy 
musieli szybko przystosować się do zmieniających się warunków pracy i rekrutacji. 

W okresie pierwszego lockdownu, po początkowym dużym niepokoju i błyskawicznej 
organizacji procesów rekrutacyjnych na nowe sposoby, zaczęło pojawiać się wiele na-
rzędzi, komunikatorów i funkcjonalności dostosowanych do tych nowej skali rekrutacji 
zdalnej. Już w maju 2020 roku, w czasie największego pandemicznego szoku, liczba 
ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl z tagiem „rekrutacja zdalna” wynosiła aż 50% wszystkich 
ofert. Choć od tego czasu nauczyliśmy się pandemicznych zasad bezpieczeństwa, po-
pularność rekrutacji zdalnej pozostała na wysokim poziomie. Pod koniec lutego 2021 
roku dedykowanym tagiem na Pracuj.pl oznaczonych było 31% aktywnych ogłoszeń. 
Ponad rok później, na początku marca 2022 roku, ten udział wynosił już 37%.

Źródło: dane wewnętrzne Pracuj.pl

ofert dostępnych 8 marca 2022 roku na Pracuj.pl oznaczonych 
było tagiem „rekrutacja zdalna”. Rok wcześniej, 
na koniec lutego 2021 roku, było to 31%. 

37%
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Marzec 2022. Wpływ w pełni zdalnej rekrutacji na skłonność 
aplikowania na oferty zatrudnienia

45%42% 13%

Źródło: badanie Pracuj.pl, n=964 użytkowników portalu, marzec 2022 Bardziej skłonny(a) wysłać CV
Ani mniej, ani bardziej skłonny(a)
Mniej skłonny(a)

Nastawienie kandydatów do rekrutacji zdalnej

Badanie, przeprowadzone w marcu 2022 r. pokazuje, że rekrutacja zdalna jest abso-
lutnie akceptowalną formą dla zdecydowanej większości kandydatów, a nieliczni są 
do niej nastawieni negatywnie. Tylko 13% badanych byłoby mniej skłonnych wysłać 
swoje CV do pracodawcy, który oferuje wyłącznie zdalny proces rekrutacji - czyli on-
line lub telefoniczny, bez fizycznego kontaktu na żadnym etapie. 42% osób jest wręcz 
bardziej skłonnych wysłać swoje CV na taką ofertę pracodawcy. Dla największej liczby 
badanych (dla 45%) nie ma znaczenia forma procesu rekrutacyjnego przy podejmo-
waniu decyzji o wysłaniu aplikacji w odpowiedzi na ogłoszenie. 
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Informacja o w pełni zdalnym procesie rekrutacyjnym 
sprawiłaby, że widząc ofertę zatrudnienia był(a)byś…

Bardziej skłonny(a) wysłać CV
Ani mniej, ani bardziej skłonny(a)
Mniej skłonny(a) wysłać CV

Wpływ etapów pandemii na rekrutację zdalną

Analizując nastawienie kandydatów w ciągu dwóch lat pandemii można stwierdzić, 
że nastawienie zmieniało się wraz z liczbą zachorowań i specyfiką obostrzeń nakła-
danych na społeczeństwo. Ta forma rozmowy o pracę miała najwięcej zwolenników 
podczas pierwszej fali pandemii, czyli w kwietniu 2020 r. Wówczas 49% badanych było 
bardziej skłonnych wysłać CV na ofertę z możliwością rekrutacji zdalnej. 46% było na-
stawionych neutralnie, a tylko 5% – negatywnie. W lutym 2020 r. 38% respondentów 
chętniej aplikowało na oferty, które oferowały możliwość ubiegania się o pracę bez 
fizycznej obecności przed rekruterem. Sytuacja ta odstraszała tylko co dziesiątego 
badanego (9%). To niemal identyczny wynik, jak we wrześniu 2020 roku. Obecnie moż-
na stwierdzić, że zdalny proces rekrutacji jest akceptowany, mimo braku obostrzeń 
uniemożliwiających obecność fizyczną podczas rozmowy o pracę.

38+53+9 42+45+1338+54+849+46+5
49% 38% 38% 42%5% 8% 9% 13%

46% 54% 53% 45%
kwiecień 2020 wrzesień 2020 luty 2021 marzec 2022
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Konstancja Zyzik
Grupa Pracuj, Talent Acquisition & Capabilities Development Manager

Wyzwania rekrutacji zdalnej na horyzoncie

Otwartość kandydatów na nowe formy rekrutacji stale się zwiększa. Podobnie 
działy HR sprawnie zaadaptowały nowe narzędzia, w tym platformy do zarządzania 
rekrutacjami, komunikatory i programy do połączeń video. Wypracowywane są 
nowe procedury, wspierające weryfikację kompetencji kandydatów online czy 
ich zdalny onboarding. 

W obszarze rekrutacji zdalnej pozostaje jednak wciąż wiele znaków zapytania czy 
wyzwań do rozwiązania. Pracy do wykonania w tym zakresie jest ciągle dużo, gdyż 
niektóre grupy kandydatów cały czas doświadczają wykluczenia cyfrowego, bez 
możliwości uczestniczenia w rekrutacji za pomocą laptopa lub smartfona. Dlatego 
trzeba stale pracować nad przystępnym UX narzędzi rekrutacji zdalnej i ich przyjaznym 
dostosowaniem do zróżnicowanych grup kandydatów. 

Innym wyzwaniem jest projektowanie hybrydowych bądź bezpiecznych modeli 
prowadzenia rekrutacji dla branż, w których decyzja o zatrudnieniu nie może opierać 
się na rozmowie, ale także np. na testach manualnych czy sprawdzeniu kompetencji 
na bezpośrednim stanowisku pracy. Dotyczy to szczególnie stanowisk w obszarze pracy 
fizycznej czy innych dziedzinach wykraczających poza standardową pracę biurową. 

W przyszłości niewykluczone jest występowanie innych wydarzeń na świecie, które 
będą utrudniać prowadzenie rekrutacji w ramach bezpośredniego kontaktu. Problemy 
pracodawców w rekrutacji fachowców na początku pandemii każą szukać na przyszłość 
rozwiązań, które pozwolą w takich wypadkach na kontynuację skutecznego szukania 
pracowników.
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KONTAKT DLA MEDIÓW

Aleksandra Skwarska
PR & CSR Manager
 
Grupa Pracuj
tel: +48 698 171 306
email: aleksandra.skwarska@pracuj.pl

O raporcie
Raport „Dwa lata nowej normalności. Pracownicy i kandydaci w nowym świecie pracy” oparty został 
na wynikach badań przeprowadzonych przez dział badawczy Grupy Pracuj w dn. 1-7 marca 2022 roku. 
W pomiarze wzięło udział 964 użytkowników serwisu 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=892), wrześniu 2020 (n=892) oraz lutym 2021 (n=1374).

Badanie poświecono zmierzeniu opinii Polaków na temat wpływu pandemii COVID-19 na rynek pracy 
i ich osobistą sytuację zawodową w obliczu drugiej rocznicy ogłoszenia stanu epidemii w Polsce. Badacze 
mieli na celu także ewolucję postaw kandydatów w kilku punktach czasowych. Respondenci zapytani 
zostali m.in. o poglądy dotyczące popytu na pracowników, ich oczekiwania wobec pracodawców, 
plany zawodowe. Osoby realizujące zadania w modelu zdalnym lub hybrydowym zostały zapytane 
o ich ocenę tych form pracy oraz o różnorodne aspekty życia zawodowego z tym związane. 


