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Cała naprzód ku nowym realiom

Pomysł na badanie „Percepcja wizerunku pracodawców 
w oczach kandydatów” zrodził się na przełomie 
2019 i 2020 roku. Zastanawialiśmy się, jaki będzie 
„bilans otwarcia” zbliżającej się nowej dekady działań 
employer brandingowych. Żyliśmy jednak jeszcze 
w świecie dynamicznego rozwoju, rosnących potrzeb 
i wymagań, a także dalekosiężnych planów. Pracownicy 
świadomi swej pozycji cenili pracodawców hojnych, 
innowacyjnych, dbających o ich rozwój i tzw. wellbeing. 
Pracodawcy w otwartej wojnie o talenty prześcigali się 
w różnorodności benefitów i tworzeniu sprzyjającej 
kultury organizacyjnej. A potem świat wstrzymał oddech… 
COVID-19 na długie tygodnie zamknął nas w domach. 
Zmienił też oblicze rynku pracy. Czy na zawsze?

Jednym z najważniejszych czynników określających 
koniunkturę oraz kondycję rynku pracy są poziom 
bezrobocia oraz liczba pojawiających się na rynku ofert 
zatrudnienia. Pokazują one jasno popyt i podaż – kluczowe 
mechanizmy. Gdy w marcu bieżącego roku do Polski dotarła 
pandemia SARS-CoV-2, rynek zamarł. Pracodawcy zamrozili 
lub wręcz zamknęli większość procesów rekrutacyjnych, 
pojawiła się pierwsza fala zwolnień. W obawie przed 
gwałtownym załamaniem biznesu i lawinowym wzrostem 
bezrobocia rząd uruchamiał kolejne tarcze pomocowe 
mające chronić miejsca pracy. 

Według danych Pracuj.pl już w maju liczba ofert pracy 
zamieszczonych w serwisie zaczęła rosnąć*. Rok do roku była 
niższa już tylko o 1/4. Dla porównania, w kwietniu – kiedy nastąpił 
największy spadek – aktywnych ofert pracy było aż o 52% mniej 
niż w analogicznym okresie 2019 roku. Sytuację nieco ratował 
zbliżający się sezon letni, kiedy branże – które najmocniej ucierpiały 
wskutek pandemii – turystyczna i HoReCa miały zwiększone 
zapotrzebowanie na pracowników czasowych. 

*   Źródło: http://media.pracuj.pl/98811-umiarkowany-optymizm-na-rynku-rekrutacji- 
dane-pracujpl 



Choć nadal trudno przewidzieć dalszy rozwój sytuacji epidemicznej 
– czy wraz z jesiennymi chłodami pojawi się nowa fala zachorowań, 
czy rząd zdecyduje się na kolejne obostrzenia oraz czy nie pojawi 
się groźba ponownego lockdownu – praktyków HR zastanawia też to, 
jak ostatnie miesiące odbiły się na przez lata budowanym wizerunku 
pracodawców? 

Czy zwolnienia, cięcia wynagrodzeń i świadczeń 
pozapłacowych, a także początkowy chaos 
spowodowany koniecznością organizacji pracy 
zdalnej kładą się cieniem na reputacji marki? 

Jak zmieniły się priorytety pracowników?  
Jakie dotychczas podejmowane działania 
z zakresu EB przestały mieć znaczenie,  
a jakie go w nowych okolicznościach nabrały?

By uzyskać odpowiedzi na powyższe oraz inne nurtujące 
specjalistów ds. HR pytania, przeprowadziliśmy badanie „Percepcja 
wizerunku pracodawców w oczach kandydatów”. Jego celem 
było sprawdzenie, jakie czynniki mają największy wpływ na wybór 
pracodawcy. Ankieta została wysłana do czynnych zawodowo 
Polaków tuż przed wybuchem pandemii, a jej aktualizację 
przeprowadziliśmy już w czasie określanym jako #newnormal. 
Dzięki temu mogliśmy się przekonać, na ile zmieniło się znaczenie 
wizerunku pracodawcy w związku z kryzysem i transformacją 
rynku pracy. 

Zachęcam do lektury,  
Iga Pazio

Redaktor naczelna Kompendium HR i serwisu wyzwaniaHR.pracuj.pl.  
Autorka badania “HR-owca portret własny”, programów konferencji Wyzwania HR 
i innych inicjatyw i raportów branżowych. Entuzjastka dzielenia się wiedzą, branży 

HR i data driven content. B2B Marketing Communications Manager, w Grupie 
Pracuj od 2010 roku.

Cała naprzód ku nowym realiom



Trzy słowa odmieniane przez wszystkie 
przypadki w 2020 roku zmieniły bieg 
historii. Pandemia, COVID-19 i kryzys. 
Gospodarka przeszła transformację 
na nieznaną wcześniej skalę. Reżim 
sanitarny wymusił pracę zdalną, lockdown 
– redukcje, cięcia i optymalizacje w wielu 
branżach i organizacjach. Cyfrowa 
transformacja zaplanowana na lata odbyła 
się prawie z dnia na dzień. Również 
rynek pracownika w ciągu zaledwie 
kilkunastu tygodni przeobraził się w rynek 
pracodawcy. Zmieniły się możliwości 
pracodawców, ale również potrzeby 
i preferencje pracowników. Czy ucierpiał 
na tym wizerunek firm jako pracodawców? 

Badanie „Percepcja wizerunku 
pracodawców w oczach kandydatów” 
2020” zostało przeprowadzone w dwóch 
falach. Pierwsza z nich miała miejsce 
tuż przed wybuchem pandemii w marcu 
2020 roku. Druga w czerwcu, gdy 
gospodarka po odmrożeniu zaczęła 
wracać do dawnej dynamiki. 

O komentarze do wyników badania 
poprosiliśmy również cenionych liderów 
opinii i ekspertów branżowych, którzy 
analizując dane wyciągnęli wnioski 
dotyczące zmian w postrzeganiu marki 
pracodawcy przez kandydatów.  
W raporcie głos zabrali:

 Izabela Bartnicka (Digital University) 

 Zyta Machnicka (Lightness, blog: 
CandidateExperience.pl)

 Anna Macnar (HRM Institute)

 Paulina Mazur (konsultantka,  
blog: PaulinaMazur.com)

 Urszula Płosarek (MJCC)

 Olga Żółkiewicz (7N, blog: How2HR.pl)

 Jacek Krajewski (Gamfi) 

 Maciej Stęga (konsultant, 
twórca WebskiHR). 

Jak zatem badani postrzegają markę 
pracodawcy i które czynniki są dla nich 
istotne przy wyborze nowego miejsca 
pracy? Dowiemy się już za moment.

O badaniu „Percepcja wizerunku pracodawców w oczach kandydatów”

W badaniu wzięło udział blisko  

5 500 osób. 

Na 23 ankietowe pytania  
odpowiedziały w znakomitej  
większości osoby czynne 
zawodowo (średnio 92% ogółu 
badanych), z których 76%  
jest w przedziale  
wiekowym 25-50 lat. 

Ponad połowa badanych  
zajmuje samodzielne 
stanowisko, a blisko 20% kieruje 
zespołem pracowników. 

Respondenci w większości  
to kobiety (56%), mieszkańcy  
dużych aglomeracji miejskich  
z liczbą mieszkańców 
przekraczającą  
500 tys. (36%), a także  
mniejszych miejscowości  
od 50 do 500 tys. (39%),  
którzy mają stałą pracę (58%). 



CZĘŚĆ I. PRACODAWCA PREFEROWANY



Celem działań employer brandingowych jest przeobrażenie organizacji w takie 
miejsce pracy, które będzie najbardziej pożądane wśród… najbardziej pożądanych 
kandydatów. Największych talentów, którzy pomogą organizacji nie tylko w realizacji 
bieżących celów biznesowych, ale również zapewnią jej dynamiczny rozwój, 
innowacyjność i przewagi, których nie pokonają najzacieklejsi rywale. Co przyciąga 
najlepszych? Doskonałe warunki pracy i rozwoju, ale także reputacja marki organizacji. 

Czy jednak kandydaci mają swojego preferowanego pracodawcę? Czy określają swój 
ideał i do niego aplikują? Na pytanie o to, czy kandydat w poszukiwaniu pracy wysyłał 
swoją aplikację do „wymarzonego” pracodawcy aż 63% uczestników badania udzieliło 
odpowiedzi twierdzącej. Tak było przed pandemią. Jednak kryzys i obawy związane 
z brakiem możliwości zmiany pracy lub znalezienia nowego pracodawcy po jej 
utracie sprawiły, że w drugiej fali badania już tylko 55% respondentów potwierdziło, 
że aplikuje do swojego preferowanego pracodawcy. 

    Przed pandemią Covid-19 aż 63% badanych 
deklarowało, że ma swojego preferowanego 
pracodawcę. Dziś twierdzi tak tylko 
55% zatrudnionych.

8 punktów procentowych różnicy dobitnie pokazuje, że w dobie niepewności, braku 
poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa preferencje schodzą na dalszy plan, a liczy się 
po prostu możliwość zarobkowania. Badania pokazały również, że przed pandemią 
brak preferowanego pracodawcy deklarował zaledwie co czwarty badany, jednak 
w czerwcowej fali badania takich odpowiedzi udzieliło już 32% badanych. 

Preferowany, czyli jaki?

Tak
  63%

  55%

Nie mam preferowanego pracodawcy
  23%

  32%

Nie
  11%

  13%

 Pre-Covid       Post-Covid

Czy szukając pracy  
wysyłałaś / wysyłałeś  
aplikację do wybranego, 
preferowanego pracodawcy?

Źródło danych: Badanie „Percepcja wizerunku pracodawców 
w oczach kandydatów”, Pracuj.pl 2020



Generalizując zebrane wyniki badań można stwierdzić, 
że niezależnie od sytuacji epidemicznej ponad połowa 
aktywnych zawodowo Polaków ma swojego preferowanego 
pracodawcę i w pierwszej kolejności – w przypadku szukania 
pracy – swoje kroki skierowałaby właśnie do takiej firmy. Pytanie 
brzmi zatem, co określa idealnego pracodawcę? Jakie atrybuty 
biorą pod uwagę kandydaci odpowiadając na oferty pracy? 

Analizując czynniki, którymi w dobie pandemii kierują się 
poszukujący pracy również widać znaczące różnice, choć 
akurat nie w przypadku najważniejszego z nich. Zarówno 
przed wybuchem pandemii, jak i po jej pierwszym wygaśnięciu 
– aż 72% ankietowanych wskazało lokalizację firmy, jako jeden 
z głównych powodów zainteresowania 
nowym pracodawcą. Dogodna 
i bliska lokalizacja to oszczędność 
czasu, komfort dojazdu, a także 
możliwość zrobienia zakupów 
po pracy czy zjedzenia lunchu 
w pobliskiej restauracji. Zapewne 
część badanych wskazując lokalizację 
jako najistotniejszy czynnik wyboru 
pracodawcy kieruje się również kwestią 
bliskości szkół, przedszkoli lub miejsca 
zamieszkania bliskich znajdujących się 
pod ich opieką. 

Średnio 68% biorących udział w badaniu jako drugi czynnik 
wskazało branżę, w której działa firma, zaś blisko 63% 
– wizerunek i markę pracodawcy. Zmiany procentowe w okresie 
przed i po pandemii wahały się w obu przypadkach zaledwie 

o 2 i 3 punkty procentowe, można więc uznać, że COVID-19 
nie był tutaj decydujący. 

A jak wygląda kwestia opinii o pracodawcy? Czy jest ona 
ważna dla kandydatów? 40% ankietowanych przyznaje, 
że szukając pracy zawsze kieruje się reputacją i renomą 

organizacji, która znajduje odzwierciedlenie w rynkowych 
opiniach i komentarzach. W dobie social mediów oraz 
bardzo wielu, zróżnicowanych źródeł informacji o firmach 
taki wyniki wcale nie dziwi. Polacy to pracownicy świadomi 
i wymagający. Szukając swojego „wymarzonego” miejsca 
pracy biorą pod uwagę obietnice marki składane na 
rynku oraz weryfikują je z realnymi doświadczeniami 
pracowników i kontrahentów. 

Lokalizacja ważniejsza niż opinia

    40% ankietowanych przyznaje,  
że szukając pracy zawsze kieruje się 
reputacją i renomą organizacji,  
która znajduje odzwierciedlenie 
w rynkowych opiniach i komentarzach.



Wciąż istotna okazuje się również informacja na temat wysokości 
wynagrodzenia, której w ofertach pracy poszukuje aż 49% 
respondentów. A jak wygląda kwestia benefitów? Czy straciły one 
na znaczeniu? W kontekście COVID-19 wiele mówiło się o istotnym 
przemodelowaniu rynku świadczeń pozapłacowych. Nic dziwnego. 
Pracodawcy musieli znacząco ograniczyć inwestycje w ten obszar, 
chcąc ocalić miejsca pracy. 

Ponadto, część świadczeń – jak dofinansowane posiłki czy owoce 
w biurze, karnety na zajęcia sportowe czy do kin, jak również 
bilety na konferencje i wydarzenia biznesowe – nie mogła być 
realizowana ze względu na lockdown. Czy znaczenie benefitów 
w związku z tym spadło? Według kandydatów wybierających 
najbardziej pożądane miejsce pracy – niestety trochę tak. 
Przed pandemią były one istotne dla co trzeciego biorącego 
udział w badaniu respondenta, ale już w okresie #newnormal 
jedynie co czwarty decydował o wyborze pracodawcy bazując 
na ofercie dodatkowych świadczeń. 

    Znaczenie benefitów w czasie post-Covid  
spadło. Wcześniej 33% badanych  
na podstawie informacji o benefitach 
wybierało pracodawcę, dziś zwraca  
na to uwagę tylko 24% aktywnych 
zawodowo Polaków.

Lokalizacja siedziby firmy
  72%
  72%

Branża, w której działa firma
  69%

  67%

Wizerunek i opinie o firmie
  64%

  61%

Aktualnie prowadzone rekrutacje
  50%

  54%

Informacje o wynagrodzeniu zawarte w ofercie
  49%
  49%

Pozycja rynkowa firmy
  36%
  36%

Informacje nt. dostępnych benefitów
  33%

  24%

 Pre-Covid       Post-Covid

Wymień czynniki, którymi kierujesz się 
szukając nowego pracodawcy?

Źródło danych: Badanie „Percepcja wizerunku pracodawców w oczach kandydatów”, 
Pracuj.pl 2020



Maciej Stęga 
HR & recruitment, employer branding, startupy

Współpracował z najszybciej rozwijającymi się startupami w Polsce, takimi jak 1000realities (Best IoT Startup 2018,  
Central European Startup Adwards) oraz Opus Foundation. Twórca cyklicznego eventu Webski HR, w którym połączył osobiste 
zainteresowanie tematyką HR i employer branding z rekrutacją. Wierzy w budowanie trwałych relacji opartych na empatii  
i skupiających się na indywidualnych potrzebach przedsiębiorców i pracowników. 

Pandemia spowodowała duże zmiany na rynku pracy. 
Sporo osób utraciło zatrudnienie, więc liczba osób 
aktywnie poszukujących nowego pracodawcy oczywiście 
wzrosła. Niespodziewana sytuacja związana z pandemią 
przełożyła się na zachowania aplikujących. Obecnie 
zauważamy, że o 8% spadła liczba osób, dla których 
ma znaczenie czy firma, do jakiej aplikują, jest ich 
preferowanym pracodawcą. Widać, że uczestnicy sondażu 
w trudniejszym czasie zdecydowali się aplikować do 
firm, do których wcześniej nie zdecydowaliby się zgłosić. 
O 6% wzrosła również liczba osób, które nie mają jeszcze 
preferowanego pracodawcy, czyli dla nich nadrzędny 
cel to po prostu znaleźć pracę, a nie znaleźć pracę 
u wymarzonego pracodawcy. Osoby, które z dnia na 
dzień straciły pracę, a które mają zobowiązania i wydatki, 
zostały zmuszone do obniżenia swoich wymagań. 

Ciekawe jest również to, że hierarchia czynników, które są dla 
kandydata decydujące, nie uległa zmianom w porównaniu do 
rzeczywistości przed koronawirusem. Najważniejszym czynnikiem 
dla szukających pracy wciąż jest lokalizacja oraz branża. Co mnie 
absolutnie nie zdziwiło. Natomiast ciekawe, że w odpowiedziach 
nie pojawiła się „możliwość pracy zdalnej”. W okresie pandemii 
często rozmawiałem z klientami o pracy online. Firmy przeliczyły 
koszty wynajmowanych biur i zdecydowały, że zamienią je na 
mniejsze, typu co-workingi. Praktyka, gdzie duże korporacje i 
mniejsze firmy korzystają ze wspólnych powierzchni, od wielu 
lat jest popularna na Zachodzie. Miałem okazję obserwować to, 
pracując z londyńskiego biura HubHuba czy WeWorku. Jestem 
przekonany, że model pracy mieszanej to niedaleka przyszłość 
w większości branż. Online daje elastyczność, ale zarażanie się 
energią podczas pracy jest dużo łatwiejsze face-to-face niż online. 
Dlatego wielu firmom wystarczy co-working.

OKIEM EKSPERTA: 



W badaniu „Percepcja wizerunku pracodawców w oczach 
kandydatów” postanowiliśmy sprawdzić czynniki, które są 
najważniejsze dla kandydatów w trakcie analizowania ofert 
pracy. W tym przypadku nie widać znaczących zmian w podejściu 
do zamieszczanych w ogłoszeniach informacji na temat działania 
firmy, modelu zarządzania czy metod rekrutacyjnych z czasów 
przed wybuchem COVID-19 i okresu po jego pierwszej fali. 

Za bardzo ważne lub ważne kandydaci aktywni na rynku 
pracy uznali odpowiednio:

Zmiany w obrębie wskazanych wyżej czynników obejmują 
jedynie stopień istotności – niewielkie wahania z „bardzo 
ważne” do „ważne”. Jedyną zmianą wartą odnotowania 
jest w tym obszarze postrzeganie formy zatrudnienia. 
Obecnie ten aspekt jest równie ważny, 
co poziom oferowanego 
wynagrodzenia, ale w 
rankingu wszystkich 
czynników mających 
wpływ na jakość oferty 
pracy awansował 
z czwartej na trzecią 
pozycję. 

Jasne zasady zatrudnienia istotniejsze niż wysokość wynagrodzenia

    Forma zatrudnienia stała się  
w niepewnych czasach szczególnie 
istotna, ponieważ pracownicy – bardziej 
niż wcześniej – poszukują stabilizacji 
i poczucia bezpieczeństwa.

98%  
Opis wymagań i oczekiwań 
na danym stanowisku

97% 
Poziom oferowanego wynagrodzenia

97% 
Zrozumiały opis / nazwa stanowiska

97% 
Forma zatrudnienia / współpracy



Forma zatrudnienia stała się w niepewnych czasach szczególnie 
istotna, ponieważ pracownicy – bardziej niż wcześniej 
– poszukują stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa. Chcą mieć 
pewność, że firma zapewni im podstawowe i gwarantowane 
w Kodeksie Pracy zabezpieczenia, jak ubezpieczenie zdrowotne 
czy okres wypowiedzenia. 

Zaskakującym może też wydawać się fakt, że istotne stały się 
zawarte w ofertach informacje na temat podróży służbowych. 
Obecnie informacja o konieczności uczestniczenia w wyjazdach 
jest dla kandydatów ważniejsza niż to, jakie benefity przypisane 
są do danego stanowiska. Wynikać to może z lęku przed 
koniecznością korzystania ze środków masowego transportu 
oraz hoteli, co zwiększa ryzyko zarażenia się koronawirusem. 
Choć, z drugiej strony można tę zmianę interpretować również 
przez pryzmat tęsknoty za swobodnym podróżowaniem i chęcią 
sprawdzenia, czy wraz ze zmianą pracodawcy będziemy mogli 
liczyć na tzw. workation, czyli połączenie wyjazdu służbowego 
z mini-wakacjami. 

Opis wymagań i oczekiwań na danym stanowisku
  72%

  71%

Poziom oferowanego wynagrodzenia
 70%

  64%

Informacje dot. form zatrudnienia / współpracy
  66%

  64%

Zrozumiały opis / nazwa stanowiska
  67%

  63%

Informacje nt. lokalizacji siedziby / możliwości parkowania
  47%
  48%

Informacje nt. możliwości rozwoju i ścieżki kariery
  48%

  40%

Informacje nt. szefa i zespołu, do którego prowadzona jest rekrutacja 
  32%

  29%

 Pre-Covid       Post-Covid

Analizując interesujące oferty pracy 
kandydaci zwracają uwagę na: 

Źródło danych: Badanie „Percepcja wizerunku pracodawców w oczach kandydatów”, 
Pracuj.pl 2020



CZĘŚĆ II. INFORMACJE I OPINIE O PRACODAWCY



Globalizacja – zarówno w świecie realnym, jak i online 
– w 2020 roku dobitnie pokazała obydwa swoje oblicza. Dzięki 
powszechności i dostępności różnych środków transportu, 
koronawirus z lokalnego ogniska w chińskim Wuhan przeistoczył 
się w pustoszącą cały świat pandemię. To mroczna twarz 
globalnej wioski. Jednak dzięki równie rozległym zasobom sieci 
www, mogliśmy w znakomitej części nadal pracować, uczyć się 
i czerpać najnowsze informacje. Social distancing nie był tak 
dotkliwy dzięki mediom społecznościowym, komunikatorom 
i wideokonferencjom. 

Zresztą korzystanie z różnorodnych zasobów wiedzy, w tym 
Internetu, to dla kandydatów szukających pracy żadna nowość. 
Chętnie weryfikują informacje o potencjalnym pracodawcy 
sięgając do wielu źródeł. Na pytanie „Czy szukasz opinii 
o pracodawcy” średnio 82% respondentów wskazało, że zawsze 
lub często szuka i sprawdza dostępne informacje. Dane te 
wskazują, że pracownicy decydując się na zmianę miejsca pracy, 
przeprowadzają pogłębiony research na temat pracodawcy. 

    Na pytanie „Czy szukasz opinii 
o pracodawcy” średnio 82% 
respondentów wskazało,  
że zawsze lub często szuka  
i sprawdza dostępne informacje. 



Kandydaci szukający zatrudnienia wiedzę o pracodawcach czerpią 
między innymi z serwisów rekrutacyjnych. Znajdują tam nie tylko 
szczegółową ofertę pracy, ale również poszerzone informacje na 
temat samej organizacji, zakresu jej działalności, historii, kultury 
organizacyjnej oraz liderów. Wiedza na ten temat bywa również 
weryfikowana na etapie rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym nie tylko 
rekrutujący pyta kandydata o znajomość organizacji, ale… także 
potencjalny pracownik sprawdza, na ile pozyskane informacje są 
zgodne ze stanem faktycznym. 

Z badania „Percepcja wizerunku pracodawców w oczach kandydatów” 
wynika, że serwisy rekrutacyjne są źródłem wiedzy dla ponad 80% 
respondentów. Drugim najpopularniejszym kierunkiem poszukiwań 
informacji o firmie jest jej strona internetowa, którą odwiedza średnio 
co szósty badany. Nieocenionym źródłem – również nieformalnych 
wiadomości i rekomendacji dot. pracodawcy są dla połowy badanych 
ich znajomi oraz opinie znalezione w mediach społecznościowych. 
Te ostatnie w poszukiwaniu newsów i ciekawostek o organizacji 
przeszukuje prawie co trzeci ankietowany.

Portale rekrutacyjne źródłem wiedzy o pracodawcy

    Z badania „Percepcja wizerunku 
pracodawców w oczach kandydatów” 
wynika, że serwisy rekrutacyjne są źródłem 
wiedzy dla ponad 80% respondentów. 

Gdzie szukasz informacji 
nt. pracodawców i ofert pracy?

Źródło danych: Badanie „Percepcja wizerunku pracodawców w oczach kandydatów”, 
Pracuj.pl 2020

Portale rekrutacyjne
  83%

  80%

Na stronie firmy (np. w zakładce Kariera)
 60%

  53%

Wśród znajomych (rekomendacje)
  51%

  49%

Na portalach społecznościowych
  42%

  37%

W mediach i publikacjach
  38%

  34%

Wydarzenia rekrutacyjne (np. targi pracy)
  12%

  7%

 Pre-Covid       Post-Covid



Zyta Machnicka  
CEO, Employer Branding Strategist w Lightness 

Wierzy, że każdą firmę „stać na bycie lepszym pracodawcą”. Szefowa, trenerka i specjalistka od strategii w Lightness.  
Autorka książki „Lepszy pracodawca. Jak autentyczny employer branding zmienia biznes, rynek pracy i ludzi”. Współpracuje z firmami,  
które chcą stworzyć przyjazne miejsca pracy i wyjść naprzeciw potrzebom pracowników. Pomysłodawczyni i opiekunka merytoryczna 
pierwszych w Polsce Studiów Podyplomowych employer branding na AGH w Krakowie. 

Kandydaci, którzy rozważają podjęcie nowego zatrudnienia, 
szukają opinii na temat potencjalnego pracodawcy. 
Rzecz niby oczywista, jednak zgodnie z wynikami badania 
„Percepcja wizerunku pracodawców w oczach kandydatów” 
przeprowadzonego przez Pracuj.pl przed i po wybuchu 
pandemii, dziś z tym sformułowaniem zgadza się aż 79% 
ankietowanych. Co szczególnie ciekawe, niezmiennie 
na pierwszym miejscu źródeł wiedzy o nowej firmie mamy 
fora Internetowe – korzysta z nich aż 78% respondentów. 
Na kolejnych miejscach, ale z równie wysokim wynikiem,  
plasują się informacje od aktualnych i byłych pracowników  
(57% wskazań post-COVID) oraz portale społecznościowe  
(55% wskazań post-COVID). 

Możemy jednak zauważyć bardzo ciekawą zmianę w ostatnich 
miesiącach. Otóż okazuje się, że czerpanie wiedzy na temat 
potencjalnego pracodawcy z publikacji medialnych wzrosło 

w czasie pandemii z 47 do 52% wskazań przez osoby badane. 
Genezy tej zmiany możemy szukać m.in. w tym, że w ostatnim 
czasie szereg przedsiębiorstw dzieliło się informacjami 
na temat swoich aktywności związanych ze wspieraniem 
walki z koronawirusem, a także tymi dotyczącymi zmian 
organizacyjnych, które wymusił na nich obecny kryzys. 

Jaki z tego wniosek dla pracodawców? Obecna sytuacja jest 
nie tylko sporym wyzwaniem, ale i szansą na zbudowanie 
wartościowej narracji na temat działań organizacji. Będzie ona 
nie tylko wpływać na decyzje zakupowe klientów, ale przede 
wszystkim na budowanie poczucia bezpieczeństwa aktualnej 
kadry oraz na opinię osób zainteresowanych pracą. Warto 
z tej szansy skorzystać dobrze i nie odpuszczać komunikacji 
na rynku oraz odpowiadać na ewentualne zastrzeżenia. 
Bo brak komunikacji pracodawcy zawsze jest w organizacji 
i na rynku jakimś komunikatem.

OKIEM EKSPERTA: 



W badaniu „Percepcja wizerunku pracodawców w 
oczach kandydatów” postanowiliśmy zapytać aktywnych 
zawodowo Polaków także o to, co w ich przekonaniu 
buduje wiarygodność pracodawcy. Znaczący wpływ 
na podjęcie decyzji o aplikowaniu do danej firmy 
ma negatywna opinia o pracodawcy zamieszczona 
na forach internetowych. Ponad 66% badanych 
uznało, że płynące z tego źródła informacje stanowią 
ważny czynnik wpływający na decyzję o aplikowaniu 
do danej firmy i nie zdecydowałoby się wziąć udziału 
w rekrutacji do pracodawcy „cieszącego się” złą sławą. 
Wynika z tego, że ufamy opinii innych i wierzymy, 
że komentarze znalezione w sieci pozwolą zweryfikować 
czasem podkolorowany przekaz marketingowy 
budowany przez specjalistów ds. employer brandingu. 

Równie istotnym czynnikiem, którym przy wyborze 
pracodawcy kierują się potencjalni pracownicy, są opinie 
o produktach i ewentualne kryzysy konsumenckie. 
Nie zaaplikuje lub raczej nie zaaplikuje do firmy, której 
produkty zostały zbojkotowane przez odbiorców od 
57% kandydatów szukających pracy w czasach przed 
koronawirusem, do 54% – w okresie już po pierwszej 
fali pandemii. Pracownicy w coraz większym stopniu 
oczekują, że wizerunek marki i jej działania będą spójne, 
a do tego zgodne z ich własnymi wartościami.

Choć dziś dość trudno znaleźć osobę, która nie ma konta w mediach 
społecznościowych, badania pokazały, że w przypadku weryfikacji 
wiarygodności pracodawcy profil w social mediach nie jest najważniejszy. 
Kandydaci szukający nowego miejsca pracy o wiele bardziej (niż profile 
w „SoMe”) cenią sobie rozbudowanie 
strony internetowej firmy o zakładkę 
Kariera czy profil pracodawcy w serwisie 
rekrutacyjnym. Wyniki te stanowią 
kolejne potwierdzenie, że to 
właśnie serwisy rekrutacyjne 
są jednym z najbardziej 
pożądanych i opiniotwórczych 
kanałów komunikacji dla 
pracodawców dbających 
o candidate experience. 

Strona www a wiarygodność 

    Nie zaaplikuje lub raczej nie zaaplikuje 
do firmy, której produkty zostały 
zbojkotowane przez odbiorców 
od 57% kandydatów szukających pracy 
w czasach przed koronawirusem, do 54% 
– w okresie już po pierwszej fali pandemii. 



Paulina Mazur   
Konsultantka HR, propagatorka odpowiedzialnego EB, prelegentka i trener

Wspiera pracodawców w rozwiązywaniu wyzwań związanych z przyciąganiem oraz angażowaniem pracowników różnych pokoleń.  
Autorka bloga PaulinaMazur.com oraz opiekun studiów podyplomowych Employer Branding Experience  
w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu.

Nadal przede wszystkim szukamy informacji na portalach 
rekrutacyjnych oraz stronach internetowych firm. Z moich 
obserwacji wynika, że częściej sięgamy również bezpośrednio do 
liderów, menedżerów. Sprawdzamy, czy publikują o rekrutacjach 
do swojego zespołu. Szczególnie najmłodsze pokolenie (Zet) 
poszukuje w Internecie informacji o swoich potencjalnych 
przełożonych. Bezpośrednia komunikacja od szefa jest 
odbierana jako wiarygodna i bardzo zachęca do aplikowania. 

W grupie respondentów badania można zaobserwować większą 
tolerancję na np. brak strony internetowej, czy aktywności 
pracodawcy w social media. Co jednak nie oznacza, że kandydaci 
nie oczekują aktywnej komunikacji ze strony pracodawców. 

Przy okazji pandemii pojawiło się wiele szans dla pracodawców 
na zwrócenie na siebie uwagi i zrobienie dobrego wrażenia 
na kandydatach. Polubiliśmy m.in. marki, które zadbały 
o nasze potrzeby i wykazały troskę o nasze bezpieczeństwo. 

Doceniliśmy firmy, które włączyły się w walkę z pandemią. 
Naszą uwagę zdobyli pracodawcy, którzy udowodnili obiecywaną 
w ogłoszeniach przyjazną atmosferę. O tym, jak się pracuje 
i jak wygląda sytuacja w firmach informowali nas pracownicy 
w mediach społecznościowych. Wierzymy ich opiniom, dlatego 
poszukiwać pracy będziemy również przez rekomendacje 
znajomych oraz w social media.

Deklaratywnie jesteśmy bardziej otwarci na 
zmianę miejsca pracy, ale decyzje będziemy 
podejmować ostrożniej, wybierając marki 
oferujące większą stabilność 
oraz branże gwarantujące 
większe bezpieczeństwo 
i perspektywę rozwoju.  

OKIEM EKSPERTA: 



CZĘŚĆ III. KOMUNIKACJA Z KANDYDATAMI



Analizując dane wynikające z badania nasuwa się wniosek, 
że skuteczne działania employer brandingowe to nie tylko takie, 
które pozwalają wyróżnić pracodawcę na rynku, ale przede wszystkim 
takie, które realnie odpowiadają na potrzeby poszukujących pracy 
kandydatów. Innymi słowy treść (i funkcjonalność) powinny być 
ważniejsze niż forma. Jak kandydaci chcieliby kontaktować się z firmą, 
do której planują złożyć aplikację? Z kim chcieliby porozmawiać i gdzie 
najchętniej zdobywają informacje od przedstawicieli organizacji? 

Wyniki badania pokazują jasno, że kluczowym momentem zarówno 
zdobywania pogłębionych informacji na temat pracodawcy, 
jak i weryfikacji wiedzy wcześniej zdobytej jest sam proces rekrutacji. 
W marcu potwierdziło to 81% badanych, w czerwcu aż 84%. 
Mimo wcześniejszego lockdownu zainteresowanie kandydatów 
możliwością udziału w „dniach otwartych” spadło nieznacznie z 42% 
do 38%, przy czym nadal plasuje się na drugim miejscu wszystkich 
wydarzeń, podczas których potencjalni pracownicy chcieliby 
skontaktować się z przedstawicielami firmy, do której aplikują.

Treść, nie forma

    Kluczowym momentem zarówno 
zdobywania pogłębionych informacji 
na temat pracodawcy, jak i weryfikacji 
wiedzy zdobytej wcześniej jest sam 
proces rekrutacji. 



Targi pracy i konferencje, które wskutek pandemii ucierpiały 
najbardziej jako formy kontaktu pracodawcy i kandydatów, 
odnotowały jednak nie aż tak znaczące spadki i widać, że aktywni 
zawodowo Polacy nadal chętnie braliby w nich udział. Istotnym 
wyróżnikiem w postpandemicznej rzeczywistości jest trend 
związany z indywidualizacją i koniecznością dopasowania 
szerokiego spectrum działań candidate experience do osobistych 
oczekiwań każdego kandydata. Skąd ten wniosek? Bezpośrednio 
z przeprowadzonych badań. W marcu już 28% kandydatów 
odpowiadało, że chciałoby móc skontaktować się z firmą, 
do której chce złożyć podanie o pracę „kiedy tylko przyjdzie mu na 
to ochota”. W czerwcu takiej samej odpowiedzi udzieliło już 34% 
respondentów. Wynika z tego, że mimo obaw o schyłek 
rynku pracownika, wchodzimy raczej w erę 
„kandydato-centryczności”.

Podczas jakich wydarzeń chciałabyś 
/ chciałbyś spotkać się z pracodawcą 
i porozmawiać nt. pracy w wybranej 
firmie?

Źródło danych: Badanie „Percepcja wizerunku pracodawców w oczach kandydatów”, 
Pracuj.pl 2020

Podczas rekrutacji
  81%

  84%

Podczas „dni otwartych” w danej firmie
 42%

  38%

Niezależnie od wydarzenia
  28%

  34%

Podczas targów pracy
  30%

  23%

Podczas konferencji i wydarzeń branżowych
  22%

  21%

 Pre-Covid       Post-Covid



Anna Macnar  
CEO w HRM Institute, Country Managing Partner Universum

Doświadczona ekspertka w obszarze employer brandingu, kształtowania i optymalizacji środowiska pracy, budowania strategii  
komunikacji marki, jak również zarządzania talentami i marketingiem HR. Pomysłodawca i organizator licznych wydarzeń branżowych.

Ci, którzy wiedzą na czym polega prawdziwy, a dzięki temu 
skuteczny employer branding, wiedzą, że to nie to samo, 
co świetna kampania rekrutacyjna, której celem jest pozyskanie 
jak najwięcej dobrych kandydatów do pracy. Owszem, kampanie 
są narzędziem docierania do kandydatów, ale to tylko jeden 
kawałek układanki. Prawdziwy employer branding ma za zadanie 
z jednej strony dbać o opinie kandydatów, których firma chce 
pozyskać do pracy, ale z drugiej – o komfort i zaangażowanie 
pracowników już zatrudnionych. 

Firma dbająca o swoją markę podejmuje 
zobowiązanie długoterminowo – na dobre i złe 
czasy, na momenty kryzysu i hossy, na czas 
zatrudniania i zwalniania. W każdym momencie 
prowadzenia biznesu pracownicy będą chcieli 
być poinformowani o tym, co się dzieje w 
firmie, jakie są plany, jakie decyzje zarząd 
podejmie w trudnym momencie itp. To samo 
dotyczy komunikacji z kandydatami. Jeśli firma, 

mimo kwarantanny społecznej, rekrutuje, to kandydaci dalej 
będą sprawdzać opinie o niej. Będą ciekawi, czy obietnice 
zawarte w ogłoszeniu są prawdziwe, jak w czasie pandemii firma 
dba o pracowników i jak się z nimi komunikuje. 

Dlatego nie jest dla mnie zaskoczeniem, że pracownicy, 
myśląc o swoim idealnym pracodawcy, patrzą na 

jego wizerunek i reputację, na jego ofertę 
produktów i usług oraz na to, czy firma jest 
rozpoznawalna. To co kandydaci dodatkowo 
sprawdzają, to sposób, w jaki pracodawcy 

radzą sobie z sytuacją COVID w kontekście 
komunikacji z pracownikami. I jest to dla wielu 

organizacji papierek lakmusowy czy employer 
branding to dla nich tylko ładny plakat, czy 
jest wykorzystywany w codziennym działaniu 
firmy. Miejmy nadzieję, czego życzę wszystkim 
pracodawcom, że pracodawcy wybierają ten 
drugi wariant.

OKIEM EKSPERTA: 



Najciekawsza zmiana, jaką pokazały wyniki badania „Percepcja 
wizerunku pracodawców w oczach kandydatów” odnosi się do 
podejścia kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej. Respondentom 
postawiono pytanie, z kim chcieliby porozmawiać o pracy w danej 
organizacji. Dotychczas, jak wynika z deklaracji niemalże 82% 
badanych, najbardziej pożądaną formą kontaktu była rozmowa 
z rekruterem lub pracownikiem działu HR. 

W dobie kryzysu chęć do rozmowy z rekruterami znacząco osłabła, 
spadając z miejsca pierwszego na trzecie i osiągając jedynie 34% 
poparcia. Co się zmieniło? Wyniki wyraźnie wskazują, że w dobie 
koronawirusa wzrosła rola przełożonego. 84% respondentów 
zadeklarowało, że już na etapie rozmowy wstępnej chciałoby mieć 
możliwość rozmowy ze swoim przyszłym szefem lub liderem zespołu. 
Podobny wzrost zaobserwowano również w chęci podjęcia rozmów 
z prezesem lub właścicielem firmy. 

Bezpośrednio do przełożonego

    Przed pandemią koronawirusa 82% 
badanych chciało rozmawiać o pracy 
w organizacji z rekruterami. Jednak, 
w okresie #newnormal ten odsetek 
spadł do 34%. Dziś 84% kandydatów 
przede wszystkim chce rozmawiać 
ze swoim przyszłym przełożonym.



Wśród trzech najczęściej wskazywanych rozmówców, znaleźli 
się również pracownicy działu, do którego aplikuje kandydat, co 
umożliwia poznanie nie tylko przyszłych współpracowników, ale 
zdobycie realnych opinii o przyszłym miejscu pracy. Możliwość 
rozmowy z przyszłymi koleżankami i kolegami zadeklarowało aż 
65% respondentów. Rzadziej za to chcemy dziś rozmawiać z head-
hunterami czy pracownikami agencji rekrutacyjnych. 

Warto zauważyć, że o ile znaczna część wyników badania nie 
różni się zbyt mocno w okresie pre- i post-COVID, o tyle w kwestii 
kontaktów bezpośrednich z przedstawicielami firmy zmiany są 
znaczące. Czy jest to tylko wynik pandemii? Z pewnością nie, 
choć ta bezprecedensowa sytuacja, z jaką mierzymy się od 
marca paradoksalnie znacząco skróciła dystans międzyludzki 
nie tyle w kontaktach bezpośrednich, co w komunikacji online. 
Prezesi, właściciele i przełożeni znacznie częściej komunikują 
się z pracownikami niż miało to miejsce dotychczas. Z jednej 
strony informują o bieżącej sytuacji firmy, modyfikacji celów 
oraz dalszych planach, z drugiej oczekują kontaktu od pracujących 
z domów zatrudnionych, by móc lepiej oceniać oraz kontrolować 
ich efekty pracy. 

Z kim chciałabyś / chciałbyś porozmawiać 
nt. pracy w wybranej firmie?

Źródło danych: Badanie „Percepcja wizerunku pracodawców w oczach kandydatów”, 
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Przyszły przełożony
  36%

  84%

Pracownik działu, do którego aplikuję
 67%

  65%

HR-owiec, rekruter
  82%

  34%

Prezes / właściciel firmy
  11%

  32%

Head hunter / pracownik agencji
  28%

  12%

 Pre-Covid       Post-Covid



Koronawirus nieźle namieszał nie tylko w poczynaniach 
pracodawców, ale wpłynął też na to, w jaki sposób ich działania 
wizerunkowe mogą być oceniane przez kandydatów, co pokazują 
wyniki badania przeprowadzonego w dwóch turach. Na samym 
początku pandemii blisko połowa respondentów deklarowała, 
że chętniej wyśle swoje CV do firmy, której pracownicy i kadra 
menedżerska wypowiadają się w mediach jako eksperci. W czerwcu 
natomiast dla 57% badanych nie miało to już znaczenia. Czy to 
oznacza, że prowadzenie tego typu aktywności mija się z celem? 
Osobiście jestem daleki od tak kategorycznej opinii. Uważam, 
że dalej warto je uskuteczniać, oczywiście przy założeniu, że są 
one realizowane za pośrednictwem kanałów, z których faktycznie 
korzysta nasza grupa docelowa. Niemniej jednak taki rezultat 
powinien nas skłonić do głębszej refleksji na temat spójności 
i autentyczności komunikacji, którą prowadzimy. 

Możemy jako organizacja mieć super specjalistów widocznych 
w mediach, ale szczególnie w dzisiejszych, niepewnych czasach 
kandydaci ze zdwojoną siłą szukają dodatkowych informacji o firmie 

z mniej oficjalnych źródeł - zarówno tych online, jak też 
offline. Dopiero na tej podstawie podejmują finalną decyzję 
o zaaplikowaniu do konkretnego pracodawcy. Jeszcze bardziej do 
myślenia powinny nam dać odpowiedzi na pytanie „Z kim chciałabyś/
chciałbyś porozmawiać na temat pracy w wybranej firmie”? Tutaj 
mamy bardzo wyraźną zamianę miejsc i prawdziwą rewolucję, jeśli 
porównany sobie wyniki ankiet „pre-COVID” oraz „post-COVID”. 
Zastanawiam się, skąd ten spadek HR-owców w hierarchii z pierwszego 
na trzecie miejsce w czasie pandemii. Czy to nie jest przypadkiem 
wyraz pewnej frustracji kandydatów, którzy nie otrzymawszy informacji 
zwrotnej od rekrutera po zaaplikowaniu próbowali skontaktować 
się np. z potencjalnym szefem lub kolegą z zespołu? Jeśli w grupie 
ankietowanych były takie osoby, nie można wykluczyć takiej hipotezy. 
Szczególnie, że w ostatnim czasie na rynku wielu specjalistów było 
zmuszonych do aktywnego poszukiwania pracy. 

Z drugiej strony warto też spojrzeć na to jako konkretną 
podpowiedź pod kątem działań employer brandingowych 
skierowanych do kandydatów. Zasadnicze pytanie jest takie, czy tę 
wiedzę przełożymy na praktykę. Omówię to na pewnym przykładzie. 
Wyobraźmy sobie taką sytuację, że w wirtualnych targach pracy 
biorą udział 2 firmy z tej samej branży. Jedną reprezentują 
wyłącznie spece od HR i EB, w drugiej natomiast dodatkowo jest 
dwóch pracowników konkretnych działów i do tego szef jednego 
z zespołów. Jak myślisz, która organizacja ma większe szanse 
na sukces i przyciągnięcie właściwych kandydatów?

OKIEM EKSPERTA: 

Jacek Krajewski 
Growth Manager w Gamfi 

Z branżą HR i nowych technologii związany jest już 
od ponad 13 lat. Autor newslettera z wydarzeniami branżowymi,  
obejmującymi głównie HR i employer branding.



CZĘŚĆ IV. BENEFITY NA CENZUROWANYM



Wyniki badań pokazały, że istotnym czynnikiem motywującym kandydata 
do aplikowania na dane stanowisko i do konkretnej organizacji mogą 
nadal być benefity pracownicze. Choć ich rola spadła w procesie 
decyzyjnym, nadal mogą być „języczkiem u wagi” i przechylać szalę 
na korzyść organizacji. Dodatkowe świadczenia wciąż przyciągają 
pracowników i są postrzegane jako pożądany dodatek do pensji. Post-
Covidowa rzeczywistość zmieniła jednak rodzaj świadczeń, które dziś 
wybraliby zatrudnieni. 

Wciąż jako najważniejsze świadczenie pozapłacowe uznaje się 
pakiety medyczne. Choć w chwili, kiedy bezpośredni dostęp do 
placówek medycznych jest utrudniony z powodu obaw o zarażenie 
się koronawirusem oraz obostrzeń związanych z reżimem sanitarnym, 
zainteresowanie tą formą gratyfikacji spadło jedynie o 4 punkty 
procentowe tj. z 81% do 77%. 

Zaskakująca jest pozycja numer dwa na liście „top-benefitów”, czyli 
elastyczny czas i możliwość pracy zdalnej. Mimo, że pandemia zamknęła 
nas w domach i w znakomitej większości wręcz zmusiła do pracy spoza biur, 
stale i niezmiennie uznajemy ją za wartościowy benefit (74% wskazań w 
pierwszej fali badania i 71% w drugiej przypadającej na czerwiec 2020 roku). 

    Mimo, że pandemia zamknęła nas w domach 
i w znakomitej większości wręcz zmusiła do 
pracy spoza biur, stale i niezmiennie uznajemy 
ją za wartościowy benefit (74% wskazań 
w pierwszej fali badania i 71% w drugiej 
przypadającej na czerwiec 2020 roku). 

    Pracownicy zaczęli również 
przykładać większą wagę 
do możliwości skorzystania 
z dodatkowego wsparcia 
finansowego, co deklaruje 
obecnie 29% badanych. 

Inaczej sprawa wygląda w przypadku dodatkowych 
ubezpieczeń na życie lub emerytalnych. W obecnej, 
niepewnej sytuacji pracownicy przywiązują większą 
wagę do zabezpieczenia siebie i swoich bliskich. I choć 
post-Covid procentowo mniejsza liczba ankietowanych 
wybierała dodatkowe ubezpieczenia jako wartościowe 
świadczenie, to jednak w „klasyfikacji generalnej” jego 
znaczenie wzrosło, o czym świadczy awans z pozycji 
piątej na czwartą na liście preferowanych benefitów. 

Pracownicy zaczęli również przykładać większą wagę 
do możliwości skorzystania z dodatkowego wsparcia 
finansowego, co deklaruje obecnie 29% badanych. 
Nic w tym dziwnego, zwłaszcza że z powodu epidemii 
niektóre organizacje były zmuszone do zmniejszenia 
pensji swoich pracowników, by zapewnić ciągłość 
zatrudnienia. Możliwość skorzystania z dodatku 
w formie pożyczki, kredytu czy zaliczki zyskały zatem 
na popularności i pozwalają doraźnie podreperować 
domowy budżet.



Najbardziej znaczący – lecz nie zadziwiający - spadek zarejestrowano w 
przypadku kart i karnetów sportowo-kulturalnych. Kilkanaście tygodni 
zamknięcia kin, teatrów oraz obiektów sportowych przeniosło większą 
część tego obszaru aktywności Polaków do Internetu. Czy na stałe? 
To się zapewne jeszcze okaże, na razie z rezerwą podchodzimy do 
większych skupisk ludzkich, stąd też aż o 14 punktów procentowych 
mniej pracowników interesują wspomniane wyżej świadczenia 
(48% w okresie post-COVID vs. 62% pre-COVID). 

Na lockdownie straciły również programy rozwojowe. Dofinansowanie 
szkoleń, kursów i studiów, które w pierwszej fali badania jako ważne 
wskazało aż 67% badanych, w drugiej fali badania przyciągnęło uwagę 
już tylko 59% respondentów. 
Duży, bo aż o 8 pp. spadek 
zainteresowania tego 
typu świadczeniami 
zapewne spowodowany 
jest dwoma czynnikami: 
ograniczonymi 
budżetami szkoleniowymi i 
koniecznością przeniesienia 
działań rozwojowych tylko do 
świata online w dobie zakazu 
zgromadzeń. 

Sport, kino i edukacja… w domu

Pakiet medyczny
  81%

  77%

Elastyczny czas pracy / możliwość pracy zdalnej
  74%

  71%

Szkolenia i dofinansowania kursów / studiów
  67%

  59%

Karty i karnety sportowo-kulturalne
  62%

  48%

Dodatkowe ubezpieczenie np. emerytalne
  60%

  56%

Dofinansowanie posiłków
  37%

  33%

Zapewnienie dodatkowego wsparcia finansowego
  27%

  29%

 Pre-Covid       Post-Covid

Jakie benefity / dodatkowe 
świadczenia są dla Ciebie ważne? 

Źródło danych: Badanie „Percepcja wizerunku pracodawców w oczach 
kandydatów”, Pracuj.pl 2020



Urszula Płosarek 
Strategy Manager, MJCC 

Menedżer ds. Strategii MJCC i praktyk employer brandingu, specjalistka z zakresu projektowania doświadczeń, planowania strategicznego 
i zarządzania projektami. Zawodowo od ponad 15 lat związana z marketingiem i komunikacją, od 13 lat współpracuje z branżą HR. 
Specjalizuje się w analizie strategicznej i projektowaniu działań wizerunkowych, skierowanych do rynku pracy – realizowała projekty  
dla firm z sektora usług wspólnych, FMCG, odzieżowej, branży telekomunikacyjnej, konsultingu, finansowej oraz usług medycznych.

O epidemiach, które miały swój początek (i często koniec) 
w odległych regionach świata, słyszeliśmy w ostatnich latach 
wielokrotnie. Nigdy wcześniej jednak nie urastały one do 
rozmiarów pandemii i nie miały tak gwałtownego wpływu 
na naszą codzienność. 

Biorąc pod uwagę, że wiele zmieniło się także 
w odniesieniu do wykonywania pracy (praca 
zdalna, nowy reżim sanitarny itp.), wydawało 
się, że wpłynie to także na postrzeganie 
różnych jej aspektów. Tymczasem jedyna 
widoczna zmiana przy ocenianiu ofert pracy 
pomiędzy obiema falami badania to spadek 
zainteresowania benefitami (o 10 pp. mniej 
osób ocenia je jako bardzo ważne lub ważne). Co 
więcej, widać, że wiąże się on głównie z obniżeniem 

o 14 pp. zainteresowania karnetami sportowymi oraz o 8 pp. 
– szkoleniami i dofinansowaniem kursów. Gdy kluby sportowe 
zostały zamknięte, a szkolenia w tradycyjnej formie przestały 
się odbywać, trudno się dziwić, że akurat te benefity straciły na 
atrakcyjności. 

Mimo że pomiędzy obiema falami wśród badanych 
wzrósł odsetek osób, które poszukują pracy, 
kryteria oceny ofert pozostały praktycznie nie 
zmienione. Oznacza to, że albo zachowaliśmy 
spokój, licząc na przejściowy charakter 
ograniczeń (II fala badania odbywała się 
w czasie powrotu do „nowej normalności”), 

albo… nie umiemy jeszcze przewidzieć 
długofalowych konsekwencji pandemii, a zmiany 
w podejściu do pracy jeszcze są przed nami. 

OKIEM EKSPERTA: 



CZĘŚĆ V. ROZWÓJ W CZASACH ZARAZY 



Badanie „Percepcja wizerunku pracodawców w oczach kandydata” 
umożliwiło również prześledzenie podejścia pracowników 
do kwestii rozwoju osobistego. Co zastanawiające, obecnie 
z pierwszego miejsca (marcowa fala badania) na trzecie 
(czerwcowa fala badania) spadło zainteresowanie awansem 
na wyższe stanowisko. Być może jest to uwarunkowane 
szeregiem nowych zadań i wyzwań, z którymi w czasach 
COVID-19 przyszło mierzyć się kadrze zarządzającej?

Nie oznacza to jednak, że kandydaci nie chcą się rozwijać. 
Bardzo mocno stawiają na rozwój osobisty, zdobywanie 
nowych kompetencji (reskilling) i poszerzanie dotychczasowych. 
Obecnie większy nacisk kładą jednak na możliwość skorzystania 
z wewnętrznych szkoleń i programów rozwojowych, które 
znalazły się szczycie zestawienia satysfakcjonujących pracownika 
form rozwoju w czasie #newnormal. Zmiany na rynku pracy 
uświadomiły aktywnym zawodowo Polakom konieczność bycia 
elastycznym i gotowym na zmiany, co jest nieodłącznie związane 
ze stałym podnoszeniem swoich kwalifikacji. 

    Długoterminowe kursy i studia 
zanotowały spadek zainteresowania 
w stosunku do krótkich szkoleń czy 
szczególnie popularnych w czasie 
lockdownu webinarów. 



Potwierdzeniem tego jest również większe zainteresowanie 
możliwością uzyskania dofinansowania specjalistycznych kursów 
i szkoleń, które to w zestawieniu zajęły drugą pozycję. Warto 
również podkreślić, że pracownicy są zainteresowani działaniami 
edukacyjnymi, które przynoszą wyraźny i odczuwalny progres w 
krótkim czasie. Długoterminowe kursy i studia zanotowały spadek 
zainteresowania w stosunku do krótkich szkoleń czy szczególnie 
popularnych w czasie lockdownu webinarów. 

Badania pokazują również zwiększenie gotowości pracowników 
do przebranżowienia się. Wskazuje na to wzrost zainteresowania 
możliwością poznania nowych obszarów kompetencyjnych w 
organizacji. W tym przypadku wnioski nasuwają się same. Polacy 
aktywni zawodowo zdają sobie sprawę z sytuacji na rynku pracy. 
Są też gotowi na podjęcie dodatkowych 
aktywności, które zwiększą 
ich konkurencyjność na 
rynku pracy i uchronią 
przed bezrobociem. 
Rozwój osobisty stał się 
priorytetem, a pracownicy 
o wiele chętniej 
korzystają z możliwości 
podnoszenia 
swoich kwalifikacji, 
proponowanych 
przez pracodawców. 

Jakie możliwości rozwoju oferowane 
przez pracodawcę są dla Ciebie ważne?

Źródło danych: Badanie „Percepcja wizerunku pracodawców w oczach kandydatów”, 
Pracuj.pl 2020

Wewnętrzne szkolenia i programy rozwojowe
  74%
  74%

Dofinansowanie specjalistycznych kursów i szkoleń
 72%

  71%

Awans na wyższe stanowisko
  76%

  70%

Dofinansowanie nauki języków obcych
  63%

  55%

Możliwość poznania nowych obszarów kompetencyjnych w organizacji
  45%
  46%

Udział w konferencjach branżowych i naukowych
  38%

  35%

Dofinansowanie studiów / studiów podyplomowych / MBA
  42%

  34%

 Pre-Covid       Post-Covid



CZĘŚĆ VI.  KULTURA ORGANIZACYJNA  
BUDUJĄCA PRZEWAGĘ



Od dłuższego czasu pojęcie „kultura organizacyjna” jest na rynku pracy 
niezwykle powszechne. Przygotowując ankietę badawczą autorzy 
dookreślili jej definicję, by wszyscy ankietowani mogli odnieść się do tego 
samego zestawu cech. Uznano, że kultura organizacyjna to zespół wartości, 
postaw i przekonań obowiązujących w firmie, które to stanowią niejako 
kodeks postępowania dla osób tworzących organizację. To nie tylko wzorce 
komunikacji, tradycje czy wartości, ale też „zwykłe” podejście do drugiego 
człowieka. 

Jak zatem dziś podchodzimy do kultury organizacyjnej? W oparciu o 
wyniki badania można stwierdzić, że wciąż jest ona bardzo ważna dla 
pracowników – przeszło ¾ badanych potwierdziło, że aplikując do firmy 
bierze pod uwagę jej kulturę organizacyjną – jednak jej wpływ na proces 
decyzyjny spadł o 6 punktów procentowych w porównaniu do czasu sprzed 
pandemii. Pracownicy zaczęli przykładać większą wagę do stabilności 
zatrudnienia, a rodzące się w nich obawy zaczęły odsuwać na dalszy plan te 
kwestie, bez których – w przypadku potrzeby – mogliby się obyć.

Organizacja i jej kultura

Tak
 79%

  73%

Trudno powiedzieć
  17%

  22%

Nie
  4%
  5%

 Pre-Covid       Post-Covid

Czy wybierając pracodawcę,  
do którego chcesz aplikować,  
zwracasz uwagę na jego kulturę 
organizacyjną?
(ogół praktyk, zachowań i zasad obowiązujących 
w danej firmie, które określają także atmosferę 
w niej panującą)

Źródło danych: Badanie „Percepcja wizerunku pracodawców w oczach 
kandydatów”, Pracuj.pl 2020

    Przeszło ¾ badanych potwierdziło, że aplikując 
do firmy bierze pod uwagę jej kulturę 
organizacyjną – jednak jej wpływ na proces 
decyzyjny spadł o 6 punktów procentowych 
w porównaniu do czasu sprzed pandemii. 



Choć wpływ kultury organizacyjnej na proces decyzyjny delikatnie 
zmalał, wciąż jest ona uznawana za fundament funkcjonowania firmy. 
Wśród respondentów biorących udział w badaniu zdecydowanie 
najważniejszy jej aspekt związany jest z jasnym kryterium 
wynagrodzenia pracownika. Zwłaszcza w obecnej sytuacji chcemy 
mieć pewność, że nie tylko należne nam wynagrodzenie otrzymamy, 
ale również w jakiej kwocie (zależnie od systemu wynagrodzeń 
panującego w firmie). 

Dużą wagę respondenci badania „Percepcja wizerunku pracodawców 
w oczach kandydatów” przywiązują również do ścieżki kariery. 
Aż 69% aktywnych zawodowo Polaków chciałoby mieć jasno określone 
kryteria rozwoju zawodowego i możliwości awansu. Niewiele mniej, 
bo 61% badanych uważa, że ważnym elementem kultury organizacji 
jest styl komunikowania się w firmie. Wspomniane już wartości 
– ich jasne określenie, zrozumienie i możliwość utożsamienia się 
z nimi – są ważne dla blisko co szóstego badanego. 

Kulturowe puzzle

    Przez kulturę organizacyjną przede 
wszystkim rozumiemy jasne kryteria 
wynagradzania, rozwoju osobistego 
i awansu, a także styl komunikowania 
w firmie i wyznawane przez firmową 
społeczność wartości.



Pracownicy chcą też, by organizacje działały w oparciu o jednolite 
procedury i normy. Potrzebę równego traktowania deklaruje 
dzisiaj ponad połowa uczestniczących w badaniu osób. Również 
połowa respondentów uważa, że w skład kultury organizacyjnej 
wchodzi elastyczny wybór rodzaju współpracy, co wydaje się 
niezwykle ważne zwłaszcza dziś, gdy prym wiedzie zdalny tryb 
pracy świadczonej spoza biura czy siedziby firmy. Na wielu 
forach internetowych pojawiło się w związku z tym sporo pytań, 
czy pracodawca może narzucić miejsce wykonywania pracy zdalnej. 
Pracownicy i kandydaci oczekiwali elastyczności, co szczególnie 
nie dziwi choćby ze względu na specyficzny czas wakacji.

Źródło danych: Badanie „Percepcja wizerunku pracodawców w oczach kandydatów”, 
Pracuj.pl 2020

Co według Ciebie tworzy kulturę 
organizacyjną firmy? 

Jasne kryteria wynagradzania
  74%
  74%

Jasne kryteria rozwoju zawodowego, awansu
 70%

  69%

Ogólny styl komunikowania w firmie
  61%
  61%

Wartości obowiązujące w firmie
  61%

  58%

Jednolite procedury i normy obowiązujące w firmie
  55%
  56%

Akceptowalne formy pracy i współpracy
  48%

  50%

Stopień bezpośredniości w relacjach między współpracownikami
  48%

  50%

 Pre-Covid       Post-Covid



Wyniki badania „Percepcja wizerunku pracodawców w oczach 
kandydatów” jednoznacznie dowodzą, że wciąż najchętniej 
odpowiadamy na oferty pracy w polskich firmach. Zdecydowanie tak 
i raczej tak na pytanie „czy chciałabyś / chciałbyś pracować dla polskiej 
firmy” odpowiedziało ponad 73% badanych, podczas gdy dla polskiego 
oddziału firmy zagranicznej chciałoby pracować 58% ankietowanych. 
Na trzeci miejscu wśród preferowanych pracodawców znalazły się 
instytucje państwowe (47% ogółu badanych). Dwa punkty procentowe 
mniej czynnych zawodowo Polaków chciałoby podjąć pracę w polskiej 
firmie rodzinnej, ale za to już tylko 31% zatrudniłoby się w organizacji 
pozarządowej lub charytatywnej. Najmniejszym powodzeniem wśród 
ankietowanych cieszyłaby się praca w startupie (jedynie 28% wskazań 
w drugiej fali badania). 

Respondenci badania zostali również zapytani o to, czym kierują się 
w doborze pracodawcy. Wyniki badania wskazują, że najważniejszym 
czynnikiem wyboru jest także reputacja pracodawcy (pre-Covid- 93% 
i post-Covid-89%) i jakość oferowanych przez niego produktów i usług 
(pre-Covid – 88%, post-Covid-84%). Atrakcyjna oferta produktów 
i usług firmy to również ważny aspekt w procesie decyzyjnym 
pracownika. Wynika on nie tylko z renomy, ale również ze stabilizacji 
firmy, możliwości rozwoju oraz wzrostu wynagrodzeń np. w przypadku 
stanowisk sprzedażowych wynagradzanych również w systemie 
prowizyjnym. Dla co siódmego badanego ważne lub raczej ważne 
było również to, jak firma poradziła sobie w oczach opinii publicznej 
z przebytymi kryzysami wizerunkowymi.

Najmniejsze znaczenie dla respondentów miały zdobyte 
przez firmę nagrody i wyróżnienia – średnio co czwarty 
ankietowany zdecydowanie tak lub raczej tak wybrałby 
pracodawcę kierując się tym kryterium. 

    Najważniejszym czynnikiem wyboru  
jest także reputacja pracodawcy  
(pre-Covid: 93% i post-Covid: 89%) 
i jakość oferowanych przez niego 
produktów i usług (pre-Covid: 88%, 
post-Covid: 84%).

Marka pracodawcy – mniej oczywiste atrybuty



Społecznie odpowiedzialni

Mówiąc o kulturze organizacji nie sposób pominąć kwestii 
społecznej odpowiedzialności biznesu. W czasach sprzed 
pandemii był to ważny aspekt w procesie decyzyjnym 
kandydatów. Firma angażująca się w takie działania była bardziej 
interesująca niż ta, która nie do włącza działań CSR do swoich 
korporacyjnych aktywności. Jednak w rzeczywistości kryzysowej 
związanej z pandemią zainteresowanie kandydatów aktywnością 
pracodawców w tym obszarze nieco straciło na znaczeniu. 

Jakie działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu 
najbardziej interesują potencjalnych pracowników? Jedyny 
obszar, jaki odnotował w tym względzie wzrost, to – co naturalne 
i spodziewane – obszar ochrony zdrowia. 

Czy wybierając pracodawcę zwracasz uwagę 
na zaangażowanie firmy w akcje i programy:

Prozdrowotne – twierdząco odpowiedziało 
odpowiednio: 67% pre-Covid i 75% post-Covid.

Wspierające kulturę i sztukę – twierdząco 
odpowiedziało odpowiednio: 55% pre-Covid  
i 41% post-Covid.

Wspierające równouprawnienie – twierdząco 
odpowiedziało odpowiednio: 55% pre-Covid  
i 45% post-Covid.

Proekologiczne – twierdząco odpowiedziało 
odpowiednio: 52% pre-Covid i 43% post-Covid.

Charytatywne i pomocowe – twierdząco odpowiedziało  
odpowiednio:52% pre-Covid i 42% post-Covid.

Dbające o dobro zwierząt – twierdząco odpowiedziało  
odpowiednio: 47% pre-Covid i 36% post-Covid.



Olga Żółkiewicz  
Praktyk employer brandingu

Z powodzeniem łączy HR z marketingiem. Stworzyła struktury EB w Asseco Poland. W Billennium była odpowiedzialna za usystematyzowanie 
obszarów candidate & employee experience oraz komunikacji wewnętrznej. Branża IT jest jej szczególnie bliska - w PwC Polska zajmowała 
się budowaniem marki pracodawcy dla obszaru #Technology. Z wykształcenia psycholog oraz employer brandingowiec z certyfikatem 
AgilePM oraz ICP-AHR.  Blogerka na how2hr.pl, aktywnie dzieli się wiedzą podczas szkoleń i konsultacji oraz na konferencjach i meet-upach. 

Pandemia – sprawdzian dla kultury organizacyjnej?
Odpowiedzi respondentów w obszarze CRS i kultury 
organizacyjnej nie różnią się znacznie pomiędzy badaniami, 
jednakże zaobserwować możemy pewne trendy, na które warto 
zwrócić uwagę.

Na pytanie czy kandydaci zwracają uwagę na kulturę 
organizacyjną miejsca, do którego chcą aplikować, w badaniu 
przed pandemią 79% osób ankietowanych odpowiedziało „TAK”. 
To o 6% więcej niż w post - COVID-owej ankiecie. Dlaczego tak się 
stało? W czasie niepewności dla wielu osób najważniejsze staje się 
utrzymanie płynności finansowej. Można zaobserwować powrót 
do samej podstawy piramidy potrzeb Maslowa, kiedy pracownicy 
skupiają się na utrzymaniu zatrudnienia w obecnej lub osiągnięciu 
jak najlepszych warunków finansowych w nowej pracy. 

Potwierdzeniem jest rozkład odpowiedzi w pytaniu dotyczącym 
czynników tworzących kulturę organizacyjną firmy - przewagę na 
podium zwiększyły jasne kryteria wynagradzania pracowników, 
co może być pokłosiem cofniętych podczas pandemii premii 
i obniżania wynagrodzenia w wielu firmach.

Pandemia zweryfikowała miejsca, gdzie kulturę organizacyjną 
ograniczono do plakatów na ścianach, a działania podejmowane 
podczas kryzysu nijak miały się do deklarowanych wartości. 
Czeka nas, HR-owców wiele pracy, aby odzyskać utracone 
niejednokrotnie zaufanie.

OKIEM EKSPERTA: 



CZĘŚĆ VII. NOWOCZESNY PRACODAWCA



W ankiecie badania „Percepcja wizerunku pracodawców w oczach 
kandydatów” zapytaliśmy aktywnych zawodowo Polaków o to, 
co ich zdaniem sprawia, że pracodawca określany jest mianem 
nowoczesnego. Jakie atrybuty miejsca pracy sprawiają, że jest 
ono postrzegane jako innowacyjne, kreatywne lub „smart”. 

Zaskakującym może wydawać się fakt, że cechą, która 
charakteryzuje nowoczesną firmę jest nadal – zarówno przed 
pandemią, jak i już w pierwszym etapie odmrożenia gospodarki 
– możliwość pracy zdalnej i elastyczny czas pracy. W dobie 
COVID, kiedy większość pracowników została zmuszona do pracy 
z własnego domu, wsparcie tej formy nowoczesności przez 
niemalże 70% badanych jest dość zaskakujące. Doceniliśmy 
elastyczność i możliwość lepszego łączenia obowiązków 
prywatnych i zawodowych. Choć gros pracodawców już dziś 
deklaruje, że w jakimś stopniu utrzyma model hybrydowy 
tj. łączący możliwość pracy zdalnej z bezpiecznym powrotem 
do biur, nadal większość pracowników pracować z domu 
najwyraźniej chce. 

    Cechą, która charakteryzuje nowoczesną 
firmę jest nadal – zarówno przed 
pandemią, jak i już w pierwszym etapie 
odmrożenia gospodarki – możliwość 
pracy zdalnej i elastyczny czas pracy. 



Co jeszcze wymienili kandydaci jako cechy nowoczesnego 
pracodawcy? Oferowanie nowoczesnych narzędzi pracy 
i wykorzystanie technologii, wysokość wynagrodzenia 
oraz programy i akcje wspierające różne pokolenia pracowników. 
Co ciekawe, na pytanie czy zaaplikujesz do firmy, która określa 
się jako innowacyjna w marcowej fali badania twierdząco 
odpowiedziało aż 63% badanych (vs. 52% w drugiej fali badania). 

Na podobnie zadane pytanie dot. tego, czy firma przedstawia 
się jako technologiczna pozytywnie odpowiedziało pre-Covid 
51% a post-Covid – 49% ankietowanych. Oznacza to, że dla 
połowy aktywnych zawodowo kandydatów chciałaby pracować 
dla nowoczesnych, innowacyjnych i wykorzystujących najnowsze 
technologie organizacji. 
Są to niewątpliwie 
ważne atrybuty 
marki pracodawcy, 
które warto 
komunikować 
planując działania 
employer-
brandingowe.

Co oznacza dla Ciebie stwierdzenie 
„nowoczesny pracodawca”? 

Źródło danych: Badanie „Percepcja wizerunku pracodawców w oczach kandydatów”, 
Pracuj.pl 2020

Elastyczny czas pracy i możliwość pracy zdalnej
  74%

  69%

Nowoczesne systemy i narzędzia informatyczne
 66%

  63%

Wysokość wynagrodzenia
  56%

  58%

Programy i akcje dbające o pracowników z różnych pokoleń
  54%

  56%

Innowacyjne rozwiązania i produkty oferowane klientom
  53%
  54%

Dogodna lokalizacja i odpowiednio zaprojektowane biuro
  45%

  44%

Rozpoznawalna marka pracodawcy / firma
  34%
  35%

 Pre-Covid       Post-Covid



Nowoczesny pracodawca to również taki, którego siedziba główna 
lub oddziały odpowiadają aktualnym potrzebom pracowników. 
Ponad 60% badanych uznało za nowoczesne tak zaaranżowane 
przestrzenie biurowe, które posiadają zróżnicowane sale 
i umożliwiają pracę zarówno grupową, jak indywidualną. Zmalało 
natomiast zainteresowanie strefami relaksu, które w porównaniu 
z czasem sprzed epidemii spadły z drugiej na czwartą pozycję.

Szukając nowego miejsca pracy blisko 60% respondentów zwraca 
uwagę na lokalizację i możliwość dojazdu do pracy różnymi 
środkami transportu. W czasie pandemii ta cecha stała się 
niezmiernie istotna i uplasowała się na drugim miejscu atrybutów, 
określających dzisiaj nowoczesne biuro. Z kolei 48% biorących 
udział w badaniu dojeżdżając do pracy korzysta z własnych 
samochodów, przez co dla nich istotnym jest fakt posiadania 
przez organizację podziemnego parkingu z miejscami postojowymi 
dla pracowników. 

Nowoczesne biuro to również takie, które ma wygodne 
i zróżnicowane meble (44%), a jego wnętrze wypełnia dużo zieleni 
i sprzyjających regeneracji roślin (38%). Mniejsze znaczenie ma też 
lokalizacja firmy w biurowej części miasta, które pozostało ważne 
dla 14% respondentów. Zmieniło się również nasze podejście do 
open-space. Posiadanie otwartej przestrzeni w mniejszym stopniu 
jest dzisiaj postrzegane jako cecha nowoczesności firmy (18%). 

Biuro w wersji smart

Źródło danych: Badanie „Percepcja wizerunku pracodawców w oczach kandydatów”, 
Pracuj.pl 2020

Co dla Ciebie oznacza „nowoczesne biuro”? 

Biuro z wieloma rodzajami sal do pracy wspólnej i indywidualnej
  62%
  62%

Zapewniające możliwość dogodnego dojazdu wieloma środkami
  54%

  57%

Posiadające własny parking / garaż
  44%

  48%

Z dostępem do strefy relaksu (np. pokoje gier czy do odpoczynku)
  55%

  45%

Z wygodnymi meblami, nie tylko biurowymi (np. kanapy, hamaki)
  54%

  44%

Z dużą liczbą roślin
  39%

  38%

 Pre-Covid       Post-Covid



Izabela Bartnicka  
Head of Business Development Digital University

Ekspertka z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży HR i konsultingu, w obszarze nowych technologii i transformacji cyfrowej  
oraz ich wpływu na nasze życie i biznes. Doświadczenia zawodowe zdobywała m.in. w Grupie Pracuj oraz Hudson Morgan Philips Group. 
W Digital University odpowiada za rozwój biznesu, strategię sprzedaży i marketingu oraz procesy wewnętrzne w zespole. Jest autorką 
branżowych artykułów oraz prelegentką na konferencjach m.in. Kongres Kadry, Wyzwania HR, Nowoczesny Przemysł EXPO,  
Narzędziownia HR, Pipeline Summit. Izabela jest także mentorką w Vital Voices i  należy do SingularityU Warsaw Chapter.

Trudno tak naprawdę zweryfikować z zewnątrz, czy dany pracodawca jest 
nowoczesny. Do oceny tego służą nam przede wszystkim takie czynniki, 
jak oferowane produkty i usługi, opinie, typ biura oraz to, co dana firma 
komunikuje na swój temat w tym zakresie. W mojej ocenie nowoczesny 
pracodawca to przede wszystkim organizacja, która nie boi się zmian i 
potrafi działać „sprężyście”, dostosowując swoją strategię i cele, a także 
kulturę organizacyjną do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. 
Innowacyjność to nie tylko zastosowanie nowych technologii w firmie, 
modne biuro czy otwartość na pomysły pracowników. To przede 
wszystkim kultura organizacji, która wspiera procesy uczenia się, daje 
przyzwolenie na eksperymentowanie i potrafi skutecznie wykorzystywać 
potencjał swoich pracowników, łącząc ich w interdyscyplinarne 
zespoły. Kultura oparta na zaufaniu i dawaniu odpowiedzialności, bez 
wyśrubowanej kontroli i procedur, które często nie pozwalają firmom iść 
do przodu i zwinnie dostosowywać się do nowych wyzwań. 

OKIEM EKSPERTA: 



KLUCZOWE WNIOSKI Z BADANIA:

Średnio co szósty badany ma swojego  
preferowanego pracodawcę, do którego  
chciałby aplikować w pierwszej kolejności.

1
Najistotniejsze czynniki wpływające na decyzję 
o aplikowaniu do danej firmy to w kolejności: 
lokalizacja firmy, branża w której działa oraz  
wizerunek i opinia o niej jako pracodawcy.

2

Spadła rola benefitów pozapłacowych w procesie 
decyzyjnym kandydatów. Przed pandemią co trzeci 
badany wybierał pracodawcę na podstawie informacji 
o oferowanych świadczeniach pozapłacowych, 
po pierwszej fali pandemii był to istotny czynnik 
już tylko dla co czwartego badanego.

3

Ponad 80% badanych informacji o pracodawcy  
szuka w serwisach rekrutacyjnych,  
a blisko 60% na stronach www firmy.

4
Przed pandemią 82% badanych chciało rozmawiać  
o pracy w organizacji z rekruterami. Dziś, ten odsetek  
spadł do 34% i wolimy przede wszystkim rozmawiać  
ze swoim przyszłym przełożonym (84% wskazań).

5



KLUCZOWE WNIOSKI Z BADANIA:

Mimo konieczności pracy zdalnej w trakcie pandemii, 
nadal blisko 72% badanych uznaje ją za wartościowy 
benefit.

6
Długoterminowe kursy i studia zanotowały spadek 
zainteresowania w stosunku do krótkich szkoleń czy 
szczególnie popularnych w czasie lockdownu webinarów.

7

Kultura organizacyjna jest ważna dla ¾  
aktywnych zawodowo Polaków.8
Przez kulturę organizacyjną przede wszystkim  
rozumiemy jasne kryteria wynagradzania, rozwoju 
osobistego i awansu, a także styl komunikowania  
w firmie i wyzwane przez firmową społeczność wartości.

9

Nowoczesny pracodawca oferuje elastyczny czas 
i formy pracy, wykorzystuje najnowsze technologie,  
ma atrakcyjne oraz innowacyjne produkty.

10



Czy wykorzystujesz cały potencjał marki pracodawcy?
Skorzystaj z rozwiązań employer brandingowych od Pracuj.pl

Właścicielem marki Pracuj.pl jest

Chcę zapytać o szczegóły

Bądź widoczny  
dla kandydatów przez  

365 dni w roku

Rozmawiaj i rekrutuj 
kandydatów w czasie 
rzeczywistym online

Prowadź mierzalne  
kampanie reklamowe

Docieraj do młodych 
kandydatów wykorzystując 

social media

mailto:wizerunek%40pracuj.pl?subject=


Grupa Pracuj is the owner of the Pracuj.pl brand

ul. Prosta 68
00-838 Warsaw

Telephone: (+48 22) 373 73 00
Fax: (+48 22) 373 73 01
E-mail: biuro@pracuj.pl
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Other contact details and addresses of regional offi  ces can be found at:
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Contact us!


