
Cała prawda o rekrutacji 
w dobie pandemii
2-ga edycja maj 2020

Sprawdziliśmy, jak zmienia się sposób podejścia 

do rekrutacji w ostatnich dniach i tygodniach

ANKIETA LHH POLSKA 



Metryczka 
Badanie przeprowadzone w maju 2020 na grupie 127 

respondentów. W swej głównej części było ono 

kontynuacją badania kwietniowego, dodaliśmy jednak 

kilka bardziej szczegółowych pytań.

W jakiej branży pracujesz?
[można zaznaczyć kilka odpowiedzi]

40

35

30

25

20

15

10

5

0

6%

16%

6%

13%

7%

17%

A
U

TO
M

O
TI

V
E IT

C
O

N
SU

LT
IN

G

FA
R

M
A

C
JA

M
ED

YC
ZN

A

P
R

O
D

U
KC

JA

R
ET

A
IL

FM
C

G

TR
A

N
SP

O
R

T
LO

G
IS

TY
K

A

FI
N

A
N

SE
 

B
A

N
KO

W
O

ŚĆ

IN
N

E

5%
9%

13%

17%

23%
18%

29%
<50

51-200

201-500

501-1000

>1000

Jaka jest wielkość zatrudnienia 
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Rekrutacje w czasie pandemii 
podsumowanie

• W 43% firm wszystkie działy pracują zdalnie. W pierwszej edycji badania w kwietniu tylko 5% 

deklarowało, że wszyscy w firmie pracują zdalnie. 

• 49% firm całkowicie lub w większości zawiesiło prowadzone rekrutacje. W tej grupie dominują firmy 

produkcyjne i firmy z branży motoryzacyjnej. 

• 57% ankietowanych twierdzi, że zawieszone projekty będą wznowione. W 1 edycji badania niespełna 

30% deklarowało kontynuację zawieszonych rekrutacji. Podobnie jak w poprzedniej edycji i obecnie, 

największym wyzwaniem rekrutacyjnym jest konieczność przeprowadzenia badań lekarskich oraz 

ograniczone możliwości spotkania z kandydatem osobiście.

• W dalszym ciągu za główny powód ograniczenia lub zawieszenia projektów uznaje się ogólną niepewność 

na rynku (68% odpowiedzi). 

• 70% rekrutuje zdalnie, głównie prowadząc rozmowy telefoniczne z kandydatami (45%), przez Skype 

(41%) lub korzystając z aplikacji MS Teams (36%).

• Aż 37% firm nie musiało wprowadzać rozwiązań oszczędności w kosztach pracowniczych od wybuchu 

pandemii.

• Jedynie 13% firm rozważa redukcje etatów (to o 3% mniej niż w kwietniu), 41% wysłało pracowników na 

urlopy płatne i bezpłatne, a 9% na postojowe.



Wyzwania rekrutacyjne czasów 
pandemii – okiem rekrutera

„Niepewność kandydatów w podejmowaniu decyzji 

o zmianie pracy, która wynika z pandemii jak i 
negatywnych doświadczeń od innych pracodawców, 
którzy w ostatnich tygodniach wycofywali się ze 

złożonych wcześniej ofert”
Talent Acquisition Manager, branża medyczna



Jakie działy pracują zdalnie?

HR 

48%

Księgowość 

i finanse 

39%

Sprzedaż

39%
Marketing

44%

43%

firm pracuje 
całkowicie zdalnie

(w kwietniu było to tylko 5%) 



Czy z uwagi na sytuację epidemiologiczną procesy 
rekrutacyjne są realizowane?

Tak, w skali jak zaplanowane 20% (w kwietniu 

było to 28%)

Około ¼ rekrutacji została zawieszona 

lub odwołana 9% ( w kwietniu 14%)

Około połowy procesów zostało 

zatrzymanych lub odwołanych 13% (w 

kwietniu 7%)

Większość procesów została zatrzymana 

lub odwołana 22% (23% w kwietniu)

Wszystkie procesy zostały zawieszone 

lub odwołane 24% (26% w kwietniu)

Nie mieliśmy zaplanowanych czy trwających 

rekrutacji 6% (1% w kwietniu)
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1. Mniej pracy dla pracowników już zatrudnionych, dajemy radę 

z obecnym poziomem zatrudnienia 35% (wzrost o 10 punktów 

procentowych wobec kwietnia)

2. Brak decyzji korporacji, opóźnienia w podejmowaniu decyzji przez 

menedżerów 21%

3. Niepewność co do przyszłych potrzeb biznesowych firmy 68% (wzrost o 

30 pp do kwietnia 2020)

4. Trudna sytuacja finansowa firmy, już dzisiaj 37% (wzrost o 30 pp wobec 

kwietnia)

5. Operacyjna trudność z wdrożeniem pracowników do pracy 

w warunkach ograniczeń narzucanych przez epidemię (np.: praca zdalna, 

ograniczone możliwości kontaktów osobistych; utrudnienia 

infrastrukturalne) 27%

6. Zmiana modelu działania, w związku z epidemią potrzebujemy ludzi o 

innych kompetencjach niż pierwotnie planowaliśmy 10%

7. Planowano zwolnienia przed epidemią 6%

35%

21%

68%

37%

10% 6%

Co jest powodem ograniczenia lub zawieszenia procesów 
rekrutacji w Państwa firmie?
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Komentarze do wstrzymywanych rekrutacji

“Tarcza” 

“Rekrutacje zostały wstrzymane, ale nie 
odwołane. Ewaluujemy ich pilność i krytyczność 
dla biznesu. Część procesów wstrzymała centrala 

firmy .”

“Brak zamówień od klientów”

“Zostały wprowadzone cięcia kosztów, brak zgody 
na nowych pracowników. W przypadku rekrutacji 

na „replacement” potrzebna jest specjalna zgoda i 
nie zawsze ją otrzymujemy.”

“Nie wiemy jak w perspektywie 
długofalowej ekonomiczna 

sytuacja globalna będzie miała 
wpływ na kondycję naszego 

biznesu.”

“Likwidacja miejsc pracy”

59%
TAK

Czy wstrzymane w 
marcu i kwietniu 
rekrutacje będą 
wznowione?



Na jakie poziomy stanowisk są obecnie 
PROWADZONE rekrutacje?

25%

7%

29%

51%

22%

6%

► Nie prowadzimy rekrutacji 25%

► Stanowiska operacyjne 29%

► Stanowiska specjalistyczne, eksperckie 51%

► Stanowiska menedżerskie 25%

► Stanowiska dyrektorskie 7%

► Wszystkie wymienione 6%
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Jak obecnie firmy rekrutują?

► Ogłoszenia on-line na portalach 

pracowych (np. pracuj.pl) 67%

► Informacje o aktualnych rekrutacjach na 

stronie www firmy w zakładce kariera 50%

► Korzystanie z networkingu pracowników, 

systemu poleceń 42%

► Docieranie do kandydatów bezpośrednio 

przez LinkedIn 41%

► Korzystanie z bazy kandydatów i aplikacji, 

które są w firmie 36%

27%

organizacji 
korzysta ze 

wsparcia firm 
rekrutacyjnych 

70

60

50

40

30

20

10

0

67%

50%

42% 41%

36%



Jak firmy obecnie selekcjonują kandydatów podczas rekrutacji?

Wywiady on-line po polsku, 

video konferencje z lokalnym 

kierownictwem

Wywiady on-line po 

angielsku, video konferencje 

z globalnym kierownictwem

57% 21%

Rozmowa z kandydatem 

przez telefon lub inne 

połączenie audio

52%

Przygotowanie specjalnych 

zadań, prezentacji czy próbki 

pracy w domu

20%

20%

Wypełnianie testów i 

kwestionariuszy on-line



Narzędzia wykorzystywane do zdalnej rekrutacji

Skype 

41%
MS Teams

35%
Google

Hangouts

12%

LinkedIN

26%
WhatsApp

7%

lub po prostu telefon 45%

Webex

11%
ZOOM

14%



Jakie wyzwania rekrutacyjne dominują obecnie?

Utrudnione wdrożenie potencjalnego 
kandydata do pracy (55%)

Ograniczone możliwości spotkań 
osobistych z kandydatem (53%)

1

2

3

4

Opóźnienia w decyzjach przełożonych 
i firmy co do prowadzenia rekrutacji 
lub zatrudniania kandydatów  (36%)

Konieczność przeprowadzenia 
obowiązkowych badań lekarskich  
(22%)

• „strach kandydatów, przed rozpoczęciem 
pracy”

• „niechęć kandydatów do zmiany pracy”

• „utrzymanie dobrego kontaktu i 
zainteresowanie ofertą kandydatów w 
procesach, które są często wstrzymywane”

• „opóźnienia w uzyskaniu dodatkowych 
zaświadczeń wymaganych do pracy w 
określonych działach”



Czy firma wprowadziła rozwiązania optymalizujące 
koszty? 

37%

15%

34%

21%

18%

13%
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Nie wprowadziliśmy takich rozwiązań

Urlopy płatne

Skrócenie wymiaru etatu

Obniżenie wynagrodzenia 

Redukcje etatów

Nieprzedłużanie umów na czas określony



Jeśli w poprzednim pytaniu zaznaczyłeś odpowiedź 
"redukcja etatów", jaką formę prawną przyjmie?

Zwolnienia indywidualne 62%

Rezygnacja z pracowników 

tymczasowych 38%

Zwolnienia grupowe 4%
62%

38%

4%
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Inne rozwiązania optymalizujące koszty przyjmowane 
przez firmy

Obszar wynagrodzeń

► Zamrożenie premii i podwyżek

► Przesunięcie podwyżek

► Wstrzymanie wypłat bonusów i 
uznaniowych nagród

Formy zatrudnienia & 
rekrutacje

► Umowy zlecenia

► Przymusowe wykorzystanie urlopów; 
wykorzystanie zaległych urlopów

► Rozłożenie obowiązków na więcej osób

► Nie rekrutujemy, jeśli pracownik 
odchodzi; zamrożenie etatów

► Redukcja nadgodzin

Koszty wewnętrzne

► Obniżenie kosztów na marketing i 
employer branding

► Obniżamy wydatki na podróże, 
delegacje

► Rezygnacja ze spotkań integracyjnych 

Koszty zewnętrzne

► Rezygnacja z zewnętrznych dostawców 
usług

► Ograniczamy budżety szkoleniowe

► Rezygnacja z zewnętrznych dostawców 
usług



Jak opisałbyś aktualną sytuację w Twojej firmie?

27%
Duża niepewność, 
spowolnienie, 
negatywnie

43%
Stabilna, bez zmian; 
neutralna

30%
Pozytywnie, 
dobrze sobie radzimy?

„bardzo duża niewiadoma 

odnośnie przyszłości. Kryzys 

dopiero się zaczął”

„z powodu redukcji etatów 

pracownicy są przestraszeni i 

sfrustrowani”

„jako firma zależna od decyzji 

klientów przechodzimy kryzys”

„chaos; niestabilna, 

wyczekujemy co dalej się 

wydarzy”

„Aktualnie stabilna. Większość 

działów pracuje zdalnie.”

„stabilna, ale próbujemy ocenić 

jak będzie wyglądać druga 

połowa roku w skali światowej”

„niewielki spadek obrotów, 

jeszcze możliwy do odrobienia 

do końca roku”

„standardowa, 

przystosowaliśmy się do HO”

„Dobra. Firma działa, 

produkuje, sprzedaje, nie ma 

przestojów”

„Dobra, nie odczuwamy jeszcze 

skutków pandemii”

„Zwiększone zapotrzebowanie 

na produkty firmy na rynku

„Całkiem niezła biorąc pod uwagę 

okoliczności. Kluczowa była elastyczność i 

dopasowanie się do potrzeb klientów. 

Mieliśmy ku temu odpowiednie zasoby 

ludzkie i techniczne”



Dziękujemy za zaangażowanie wszystkim, 
którzy wypełnili ankietę!

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z nami 
katarzyna.pawlowska@lhhpolska.pl

Zapewniamy, że będziemy kontynuować nasze 
badania także w okresie wakacyjnym i wrócimy 
do Państwa z aktualnymi danymi



09 June 2020

O LHH Polska

Jako Lee Hecht Harrison pomagamy firmom upraszczać 

złożoność procesów transformacji przez jakie aktualnie 

przechodzą wspierając ich liderów i pracowników. Pomagamy

osiągać wyniki, zarządzać pracownikami w zmianie, 

przygotowywać i wdrażać programy rozwoju talentów i liderów 

czy przeprowadzać procesy reorganizacji skutkujące 

zmniejszaniem zatrudnienia.

W Polsce działamy od 2001. Początkowo jako DBM Polska, 

w ostatnich latach LHH DBM a obecnie LHH Polska. Mamy 

7 biur w całym kraju oraz ponad 80 pracowników którzy realizują 

projekty dla naszych klientów. Każdego roku pomagamy ok 250 

firmom przechodzić przez zmiany o różnorodnym charakterze, 

a ponad 3000 osób tracących pracę korzysta 

z naszego wsparcia outplacement.

Zapraszamy do kontaktu:
Agnieszka Jagiełka

Head of Sales & Marketing
Agnieszka.jagielka@lhhpolska.pl

Tel. 607 068 810

mailto:Agnieszka.jagielka@lhhpolska.pl

