
Rynek pracy  
oczami pracodawców

Efektywność i plany rekrutacyjne 
na drugą połowę 2019



Szanowni Państwo!
 
Pierwsza połowa roku 2019 za nami. W tym czasie  
bezrobocie spadło w Polsce do rekordowo niskiego  
poziomu 5,6%*, najniższego od 30 lat. Jak w tych warunkach 
pracodawcy radzą sobie z zapotrzebowaniem  
na pracowników? Jakie mają plany rekrutacyjne na drugą 
połowę roku? Na jakich stanowiskach pracy zgłaszają 
największy deficyt kandydatów? Odpowiedzi na te pytania 
znajdziecie Państwo w naszym raporcie. 

W warunkach, w których coraz trudniej jest pozyskać 
i utrzymać pracowników, coraz ważniejszą rolę odgrywa 
efektywność rekrutacji. Dlatego zapytaliśmy pracodawców, 
jakie źródła pozyskania kandydatów uznają za najlepsze. 
Jednocześnie jako pierwsi w Polsce zapytaliśmy, czy są 
zadowoleni ze współpracy z agencjami zatrudnienia  
i doradztwa personalnego oraz co skłoniłoby ich do 
rozpoczęcia współpracy. To pierwszy raport, w którym 
pracodawcy oceniają agencje rekrutacyjne.  
Zapraszam do lektury.

* wg GUS - bezrobocie rejestrowane w kwietniu 2019

Wojciech Ratajczyk 
CEO, Trenkwalder Polska



W tym raporcie dowiesz się: 

• Ilu pracowników zatrudniły firmy  
w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 
a jakie mają plany rekrutacyjne 
na drugą połowę roku.

• Z jakich powodów najlepsi kandydaci 
najczęściej odrzucają oferty pracy?

• Które stanowiska sprawiają 
pracodawcom największe 
trudności rekrutacyjne?

• Jakie metody pozyskania 
pracowników uznawane są  
za najbardziej efektywne?

• Czy pracodawcy współpracują 
z agencjami, jak je oceniają 
i co skłoniłoby ich do nawiązania 
współpracy?



Metodologia badań
Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych w czerwcu 2019 roku na próbie 350 przedsiębiorstw prywatnych w całej Polsce.            

Wielkość badanych firm Branże

Regiony Struktura kapitałowa

Inne

Transport / Spedycja / Logistyka (TSL)

Budownictwo

Handel hurtowy i detaliczny

Usługi dla biznesu

Przemysł 188

84

27

24

14

13

REGION 
PÓŁNOCNO-ZACHODNI

REGION 
POŁUDNIOWO-ZACHODNI

REGION 
POŁUDNIOWY

REGION 
CENTRALNY

REGION 
PÓŁNOCNY

REGION 
WOJEWÓDZTWO
 MAZOWIECKIE

REGION 
WSCHODNI

64
31

102
67 19

2344

204 
Firmy z zagranicznym 
kapitałem

350 

Firm

146 
Firmy z wyłącznie 

polskim kapitałem
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Małe 
0-49 pracowników

12%
40%

Średnie 
50-249 pracowników

48%

Duże 
+250 pracowników 



Dynamika i plany rekrutacyjne firm
Ponad 70% ankietowanych przedsiębiorstw zadeklarowało średnie zatrudnienie nowych pracowników na poziomie przekraczającym 10% ich stanów 
osobowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Jednocześnie, według danych GUS, dynamika zatrudnienia netto w tym okresie spadła z 5,8% do 2,8%. 
Oznacza to, że obserwujemy wysoką rotację pracowników, która nawet wzrosła w ostatnich 6 miesiącach. Narażone są na nią przede wszystkim małe 
i średnie firmy. Sytuacja w dużych firmach jest bardziej ustabilizowana. Dwie trzecie dużych firm zatrudniło w ostatnich 12 miesiącach ok 8%  
swojego średniego stanu. W tym czasie w średnich i małych firmach wskaźnik ten wyniósł 11%. Dwie trzecie wszystkich badanych przedsiębiorców 
planuje zwiększenie zatrudnienia netto w ciągu najbliższych 6 miesięcy.

68% Tak 21% Nie 11%
Nie wiem

Czy firmy planują zwiększyć zatrudnienie  
w ciągu najbliższych 6 miesięcy?

Ilu pracowników zatrudniły firmy  
w ciągu ostatnich 12 miesięcy?
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30%
Zatrudniło 
więcej niż 

50 pracowników

22% 
26-50 pracowników

21% 
11-25 pracowników

13% 
6-10 pracowników

10% 
0-5 pracowników

4% 
Odmowa udzielenia 

odpowiedzi  



Dynamika i plany rekrutacyjne firm

Ewelina Glińska-Kołodziej 
Dyrektor Operacyjny Trenkwalder

Aż 68% pracodawców planuje  
rekrutacje i zwiększenie zatrudnienia  
w drugiej połowie roku. W podziale na 
regiony i wielkość firm wyniki były  
podobne. Wiele z tych deklaracji ma 
związek z rotacją i rynkiem pracownika. 
Warto, aby firmy planując nowe zatrud-
nienie wyciągały wnioski z poprzednich 
doświadczeń rekrutacyjnych  
i dostosowywały odpowiednio zarówno 
ofertę dla nowych pracowników, jak  
i sposoby pozyskania kandydatów.

69% 68%65%

11% 14%

17%20% 21%

15%

Plany rekrutacyjne a wielkość firmy

Odmowa

0-5

6-10

11-25

26-50

+50 70%

70%

72%

71%

54% 17% 29%

50% 21% 29%

13% 16%

21% 7%

25%

20% 10%

5%

Przemysł

Budownictwo

Inne

Handel hurtowy i detaliczny

TSL

Usługi dla biznesu

67% 22% 11%

69% 21% 10%

79%

63%

77%

71% 17% 12%

15% 8%

22% 15%

7% 14%

Plany rekrutacyjne firm a rekrutacje  
w ubiegłych 12 miesiącach

Plany rekrutacyjne a branża

Nie Nie wiem

Duże Średnie Małe
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Tak



Największe trudności rekrutacyjne
Zapytaliśmy pracodawców, na jakie stanowisko pracy było im najtrudniej zrekrutować pracownika w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Specjaliści IT  
i programiści zajęli najwyższe miejsce na podium. Zaraz za nimi plasują się specjaliści. Pracownicy fizyczni do prac nie wymagających specjalistycznych 
umiejętności plasują się na kolejnych miejscach, co potwierdzają odpowiedzi udzielone na kolejne pytanie.

TOP 10 stanowisk najtrudniejszych do zrekrutowania

Kim są najbardziej poszukiwani pracownicy w Polsce?

Trudności w rekrutacji nowych pracowników 
wynikają zazwyczaj z niedoboru specjalistów  

o wąskich kompetencjach i wysokich kwalifikacjach. 
Niedobór wolnych rąk do pracy w Polsce sprawił, 

że również pozyskanie pracowników fizycznych 
sprawia firmom duże problemy.
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Specjalista IT 
Programista 
Inżynier 
Handlowiec

Operator Maszyn 
Elektryk 

Elektromechanik 
Pracownik produkcji 

Pracownik fizyczny 
Operator wózka widłowego 

Automatyk 
Kierowca

Pracownik fizyczny

Automatyk

Magazynier

Operator wózka widłowego

Handlowiec

Inżynier

Pracownik produkcji

Elektryk / Elektromechanik

Operator maszyn

Specjalista IT / Programista 23%

14%

12%

9%

11%

8%

6%

6%

6%

5%

Ewelina Glińska-Kołodziej
Dyrektor Operacyjny Trenkwalder



Obszary największego niedoboru pracowników

Wynik badania wyraźnie pokazuje, że pracodawcy najbardziej zmagają się z deficytem pracowników fizycznych. To właśnie niebieskie kołnierzyki  
otwierają listę kandydatów najbardziej pożądanych przez firmy. Dopiero kolejne miejsca zajmują specjaliści – IT, inżynierowie, czy sprzedawcy.

W jakich obszarach firmy odczuwają  
największy niedobór pracowników?

Tempo wzrostu automatyzacji w polskich przedsiębiorstwach jest zbyt 
małe, aby do wykonywania prostych prac fizycznych szybko zastąpić ludzi 

maszynami. Jednocześnie niski poziom bezrobocia w Polsce nie daje 
złudzeń, że podaż pracowników fizycznych gotowych do podjęcia pracy 
mogłaby się w najbliższym czasie zwiększyć, stąd potrzeba zatrudniania 

obcokrajowców i wprowadzenia ułatwień w pozyskiwaniu ich do pracy 
oraz legalizacji ich pobytu i zatrudnienia.

Ewelina Glińska-Kołodziej
Dyrektor Operacyjny Trenkwalder
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Kadra zarządzająca
HR

Utrzymanie ruchu
Marketing

Brak problemów / Brak informacji
Administracja

Finanse / Księgowość
Inne

Logistyka
IT

Sprzedaż
Inżynierowie

Pracownicy fizyczni 39%

15%

11%

10%

6%

5%

3%

3%

3%

2%

1%

1%

1%



Powody odrzucania ofert pracy przez kandydatów
Co druga firma deklarowała, że w ciągu ostatniego roku więcej kandydatów odrzucało oferty pracy niż w latach poprzednich. To potwierdza, że mamy  
w Polsce do czynienia z rynkiem pracownika. Kandydaci uczestniczą jednocześnie w kilku procesach rekrutacyjnych i ostatecznie wybierają  
najbardziej korzystną ofertę lub kontrofertę obecnego pracodawcy. Najważniejszym czynnikiem niekoniecznie było samo wynagrodzenie, czy benefity, 
ale całokształt oferty pracy i jej atrakcyjność. To bardzo cenne informacje dla samych pracodawców. Ważne, aby analizować te powody, wyciągać  
wnioski i uwzględniać je przy projektowaniu strategii personalnych.

Czy masz wrażenie, że w ciągu ostatniego roku więcej kandydatów 
odrzucało oferty pracy, niż w poprzednich latach?

Powody odrzucania ofert pracy

58% Tak 22% Nie 20% Nie wiem
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Opinia o firmie

Warunki pracy

Inne

Godziny pracy / Zmianowość 

Bardziej atrakcyjne benefity

Kandydat zerwał kontakt

Firma nie zbiera takich danych

Lepsza lokalizacja

Bardziej atrakcyjne wynagrodzenie

Lepsza oferta u innego pracodawcy 37%

23%

14%

11%

5%

3%

3%

2%

1%

1%



Efektywność pozyskania kandydatów
Najbardziej popularne metody pozyskania kandydatów to: ogłoszenia na portalach pracy, agencje rekrutacyjne i rekomendacje. W dużych firmach  
istotną rolę odgrywają płatne programy poleceń pracowniczych, zaś małe firmy częściej niż inne korzystają z własnych baz kandydatów.   

Jakie sposoby pozyskiwania kandydatów były dla firm 
najbardziej efektywne w ciągu ostatniego roku?

37%

21%

14%

10%

9%

9%

58%

15%

14%

7%

2%4%

46%

22%

15%

7%

5%
5%

Średnie Małe

10Rynek pracy oczami pracodawców. Trenkwalder. Czerwiec 2019.

Duże

Sposoby pozyskiwania kandydatów 
z podziałem na wielkość firm

Targi pracy

Ogłoszenia w prasie

Inne

Media społecznościowe

Rekomendacje - brak programu poleceń

Własne bazy kandydatów

Rekomendacje - program płatnych poleceń pracowniczych

Agencje doradztwa personalnego / Agencje zatrudnienia

Ogłoszenia na portalach pracy 48%

17%

11%

10%

6%

3%

3%

1%

1%



Współpraca pracodawców z agencjami rekrutacyjnymi
66% badanych firm deklaruje współpracę z agencjami doradztwa personalnego. Aż 65% z nich ma dwóch i więcej partnerów rekrutacyjnych. Są to 
zarówno agencje doradztwa personalnego rekrutujące specjalistów i menedżerów, jak i agencje zatrudnienia rekrutujące pracowników tymczasowych. 
71% firm potwierdza, że jest zadowolona ze współpracy z agencjami, w tym 10% jest bardzo zadowolona. Przedsiębiorstwa, które nie współpracują 
z agencjami deklarują, że w większości dobrze radzą sobie z rekrutacjami, a do współpracy skłoniłaby ich nieskuteczność własnych działań lub 
gwarancja wysokiej efektywności projektów realizowanych przez agencje. Dopiero na kolejnych miejscach znalazły się takie aspekty jak cena, czy 
polityka personalna firmy.

Czy firmy współpracują z agencjami 
doradztwa personalnego?

66% 30% 71%
Współpracuje Współpracuje 

z 2 agencjami

Zadowolonych 
i bardzo zadowolonych 

ze współpracy
4%  

Odmowa  

30% 
Nie

Z 1 agencją 

23% 

Z 3 agencjami 

18%

25% 
Niezupełnie

2% 
Odmowa2% 

Nie

9% 
Z 5 lub więcej 
agencjami

8% 
Z 4 agencjami

12% 
Odmowa  

Z iloma agencjami  
współpracują firmy?

Czy firmy są zadowolone  
ze współpracy z agencjami?

Podsumowując, w ostatnich 12 miesiącach obserwowaliśmy wzrastająca rotację pracowników, która 
powodowała konieczność ciągłego uzupełniania stanów niezależnie od zaspokojenia potrzeb zwiększenia 
zatrudnienia netto. Według przewidywań ankietowanych, którzy deklarują oczekiwany wzrost zatrudnienia 
w najbliższych 6 miesiącach, efekt braku kandydatów będzie jeszcze wzmocniony. Aby uzupełnić lukę, firmy 
stosują różne strategie i coraz bardziej dywersyfikują metody pozyskania kandydatów, wykorzystując przede 
wszystkim ogłoszenia na portalach, agencje rekrutacyjne, rekomendacje, czy media społecznościowe. 
Wszystkie powyższe kanały wykorzystywane są coraz częściej do pozyskania pracowników z zagranicy - głównie 
z Ukrainy. Uważam że dzisiaj, operując na rynku kandydata, strategia dywersyfikacji jest najskuteczniejsza.

Wojciech Ratajczyk, CEO Trenkwalder Polska
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Trenkwalder jest częścią międzynarodowej grupy Trenkwalder International AG 
(Droege Group), która zajmuje wiodącą pozycję na rynku usług personalnych 
Europy Środkowo-Wschodniej. Działając od 30 lat na terenie 17 krajów  
Trenkwalder jest partnerem biznesowym dla ponad 8000 firm.
 
Trenkwalder w Polsce oferuje swoim Klientom kompleksowe rozwiązania HR, 
zgodne z międzynarodowymi standardami i dostosowane do wymagających 
realiów rynku pracy: 

• rekrutacje stałe na wszystkie poziomy stanowisk,
• elastyczne rozwiązania w obszarze zatrudnienia,
• outsourcing procesów biznesowych,
• strategiczne doradztwo HR. 

Zapraszamy do kontaktu z jednym z naszych 40 biur w Polsce. 
 

www.trenkwalder.pl 
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