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Według danych InternetWorldStats.com w 2007 r. z Internetu korzystała co 
piąta osoba na świecie - czyli ponad 1,3 mld osób (co oznacza ponad 260% 
wzrostu w latach 2000-2007). Internet odgrywa coraz bardziej istotną rolę 
także w życiu Polaków. Jak wynika z sondażu Centrum Badania Opinii Spo-
łecznej (CBOS) przeprowadzonego w marcu 2008 roku, z Internetu korzysta 
44% dorosłych Polaków, czyli o 7% więcej niż w marcu ubiegłego roku. 

Możliwości wykorzystania Internetu są ogromne i ciągle rosną. Internauci 
w sieci robią zakupy, czytają wiadomości, słuchają radia, oglądają telewizję, 
tworzą społeczności i…poszukują informacji o możliwościach zatrudnienia. 
Według firmy badawczej Gemius S.A. co piąty aktywny zawodowo internauta 
szuka obecnie pracy, a kolejne 60% wyraża gotowość do jej zmiany.

Rośnie także liczba firm korzystających z Internetu. Według badań Głównego 
Urzędu Statystycznego w 2007 roku dostęp do Internetu posiadało aż 92% 
przedsiębiorstw. Coraz więcej firm uruchamia serwisy internetowe, sprzedaje 
w sieci swoje towary i usługi, przeprowadza kampanie reklamowe on-line i… 
poszukuje przez Internet kandydatów do pracy.

Niniejszy raport to spojrzenie na Internet z dwóch stron. Po pierwsze, spoj-
rzenie oczami kandydatów, poszukujących w sieci WWW informacji o moż-
liwościach zatrudnienia. Podpowiemy, kto odwiedza serwisy rekrutacyjne. 
Przyjrzymy się, dlaczego wykształceni specjaliści wybierają Internet jako 
źródło informacji o rynku pracy i z jakich stron korzystają. Odpowiemy także 
na pytanie, gdzie studenci poszukują informacji o praktykach oraz jaki pra-
codawca jest ich zdaniem atrakcyjny.

Druga część raportu to spojrzenie na rekrutację on-line oczami pracodaw-
ców. Wskażemy, jakie media wybierają pracodawcy poszukujący kandy-
datów do pracy i czym kierują się przy wyborze serwisu rekrutacyjnego. 
Odpowiemy także na pytanie, który sposób pozyskiwania kandydatów jest 
najwygodniejszy. 

Na koniec postaramy się odpowiedzieć na nurtujące wielu pracodawców 
i kandydatów pytanie – czy możemy mówić o rynku pracownika? A jeśli tak, 
to w jakich branżach?

Zapraszamy do lektury raportu „Rekrutacja przez Internet w oczach praco-
dawców i kandydatów do pracy”, przygotowanego przez konsultantów ser-
wisu rekrutacyjnego Pracuj.pl.

WSTĘP
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Kto odwiedza serwisy rekrutacyjne?

Coraz częściej pracodawcy zadają sobie pytanie: jak dotrzeć do właści-
wych kandydatów? Na skuteczność rekrutacji może mieć wpływ sposób 
dotarcia do kandydatów. Niemal każdy pracodawca staje przed decyzją: 
tradycyjne ogłoszenie prasowe czy rekrutacja przez Internet? Nie ma jed-
nej, uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie, bowiem wybór między prasą 
a Internetem uzależniony jest od wielu czynników: specyfiki danej firmy, 
branży czy poziomu oferowanego stanowiska. Przyjrzyjmy się zatem, do 
jakich kandydatów dociera pracodawca, który umieszcza swoją ofertę za-
trudnienia w serwisie rekrutacyjnym. W jakim wieku są osoby poszukujące 
pracy przez Internet? Jakie mają wykształcenie oraz pozycję zawodową?

Jak wskazują badania firmy Gemius, 41,5% spośród wszystkich użytkowni-
ków odwiedzających serwis rekrutacyjny Pracuj.pl stanowią osoby w wieku 
20-30 lat. Co piąta osoba skończyła 30 lat, ale nie przekroczyła czterdziest-
ki. Co ciekawe, równie dużą grupę stanowią osoby powyżej 40 roku życia 
– 18,7%. Podsumowując, aż 6 na 10 użytkowników odwiedzających serwis 
rekrutacyjny to osoby powyżej 25 roku życia.

Największą grupę poszukujących pracy przez Internet – ponad 40% – sta-
nowią osoby z wyższym wykształceniem. Z kolei 38% to osoby z wykształ-
ceniem średnim, które są w trakcie studiów lub zakończyły edukację na 
tym poziomie.

Co trzecia osoba poszukująca zatrudnienia poprzez serwisy rekrutacyjne 
to specjalista. Natomiast osoby piastujące stanowiska kierownicze stano-
wią 8%.n

Profil internautów poszukujących pracy 
ze względu na wiek w portalu Pracuj.pl

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, luty 2008
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Profil internautów poszukujących pracy  
ze względu na status zawodowy w portalu 
Pracuj.pl

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, luty 2008
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Jakie są źródła poszukiwania pracy? 

Aż 9 na 10 Polaków w wieku 24-39 lat poszukuje ofert pracy w sieci. Internet 
jest najczęściej wybieranym źródłem informacji niezależnie od płci oso-
by poszukującej zatrudnienia. Internet to medium osób z wykształceniem 
wyższym – przy poszukiwaniu pracy to one zaglądają do sieci częściej niż 
osoby z wykształceniem średnim.

Drugim co do popularności źródłem informacji o ofertach pracy jest prasa 
codzienna – korzysta z niej 61% osób. Do tego medium częściej sięgają 
kobiety i osoby z wykształceniem wyższym.

Nadal bardzo popularnym sposobem poszukiwania informacji o wakatach 
są znajomi – 4 na 10 badanych wskazało na to właśnie źródło. Z ich pomo-
cy w podobnym stopniu korzystają kobiety jak i mężczyźni. Również wiek 
i wykształcenie nie mają istotnego wpływu na wybór tego źródła.

Tylko co 7 osoba poszukująca zatrudnienia zwraca się w tej sprawie do 
urzędu pracy. Częściej są to jednak osoby w wieku 24-29 lat z wykształce-
niem średnim.

Ranking zamykają prasa specjalistyczna i dodatki do gazet codziennych 
(korzysta z nich co 8 osoba) oraz agencje doradztwa personalnego (zale-
dwie 4% wskazań). n

Profil internautów poszukujących pracy  
ze względu na poziom wykształcenia w portalu 
Pracuj.pl

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, luty 2008
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Dlaczego specjaliści wybierają Internet?

Internet jest medium zdecydowanie preferowanym przez specjalistów. 
Ponad 80% badanych, którzy mieli wybrać pomiędzy prasą a Internetem, 
opowiedziało się za korzystaniem z sieci WWW. Prasę wskazał co 10 ba-
dany. Tylko 5 % uważa obydwa rodzaje mediów za tak samo wygodne. 
 
Głównym powodem, dla którego Internet jest uznawany za najwygodniejszy 
sposób poszukiwania pracy, jest oszczędność czasu - na tę zaletę wska-
zuje 6 na 10 ankietowanych z grupy 24- 45 lat. 44% osób docenia większy 
niż w pozostałych mediach wybór ofert. Wśród zalet Internetu wymienia się 
także codziennie nowe oraz bardziej aktualne oferty pracy, a także niższy 
koszt rekrutacji. n

Czy wiesz, że...
Ponad 2/3 internautów korzysta 
z sieci codziennie lub prawie 
codziennie.

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, 
styczeń 2008

Zalety Internetu jako źródła ofert pracy

Źródło: Gemius AdHoc, marzec 2008

1 – oszczędza czas
2 – jest tu większy wybór ofert
3 – są tu codziennie nowe oferty pracy
4 – są tu bardziej aktualne oferty pracy
5 – jest tańszy
6 – są tu atrakcyjniejsze oferty
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Media preferowane przy poszukiwaniu  
pracy – wybór między Internetem a prasą

Źródło: Nielsen, marzec 2008 
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Z jakich serwisów korzystają specjaliści?

Jak wskazują badania Gemius, kandydaci w wieku 24-45 lat, poszuku-
jący zatrudnienia poprzez serwisy rekrutacyjne, najczęściej wybierają 
serwis Pracuj.pl – tę stronę zna 82% ankietowanych. Na drugim miejscu 
znalazł się serwis GazetaPraca.pl. Stronę Praca.pl zna 6 na 10 badanych,  
a Jobpilot.pl - 54%.

Znajomość serwisów rekrutacyjnych przekłada się bezpośrednio na fak-
tyczne korzystanie z ich zasobów. W ciągu ostatnich 12 miesięcy serwis 
Pracuj.pl odwiedziła co druga z ankietowanych osób. Na kolejnych miej-
scach znalazły się serwisy: GazetaPraca.pl, Praca.pl, Jobpilot.pl.

Aż 7 na 10 osób odwiedza serwis rekrutacyjny Pracuj.pl ze względu na 
aktualne oferty pracy dostępne w portalu. Prawie połowa badanych poszu-
kuje informacji o interesujących ich branżach. Co trzecia osoba jest zain-
teresowana poradami dotyczącymi szukania pracy i pisania CV. Co piąty 
badany szuka informacji o konkretnych pracodawcach. n

Znajomość serwisów rekrutacyjnych 
(znajomość wspomagana)

Źródło: Gemius AdHoc, marzec 2008
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Korzystanie z portali pracy w ciągu ostatnich 
12 miesięcy

Źródło: Gemius AdHoc, marzec 2008
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W jaki sposób studenci poszukują pracy?

Wiele osób studiujących próbuje swoich sił na rynku pracy już w czasie 
pobytu na uczelni. Są to cenni kandydaci dla wielu pracodawców – mło-
dzi, kreatywni, chcący się uczyć. Co ciekawe, podobnie jak specjaliści, 
ta grupa również wybiera Internet jako podstawowe źródło pozyskiwania 
informacji o ofertach pracy oraz praktyk.

Jak wynika z badań firmy Gemius aż 79% studentów w wieku 21- 24 lata 
wskazuje Internet jako najwygodniejszy sposób poszukiwania pracy. Uza-
sadnieniem tego wyboru, podobnie jak w przypadku starszych internau-
tów, jest oszczędność czasu oraz większy wybór ofert. n

Z jakich serwisów rekrutacyjnych korzystają studenci?

Studenci, podobnie jak specjaliści, w poszukiwaniu ofert pracy najchętniej 
sięgają do serwisu rekrutacyjnego Pracuj.pl. W ciągu ostatnich 12 mie-
sięcy korzystał z niego co drugi badany. Serwis GazetaPraca.pl i Praca.pl 
odwiedził co trzeci badany. Z kolei z serwisu Jobpilot.pl korzystał co piąty 
student. n

Jaki sposób poszukiwania pracy jest według 
studentów najwygodniejszy?

1 – Internet
2 – prasa codzienna
3 – urząd pracy
4 – prasa specjalistyczna
5 – znajomi
6 – agencja doradztwa personalnego
7 – nie wiem

1

2

3

4

5

6

7

Źródło: Gemius AdHoc, marzec 2008
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Znajomość portali pracy wśród studentów 
(znajomość wspomagana)

Źródło: Gemius AdHoc, marzec 2008
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Kto zamieszcza CV w serwisach rekrutacyjnych?

Z roku na rok przybywa kandydatów zarejestrowanych w serwisach rekru-
tacyjnych. Jeszcze w grudniu 2007 roku w bazie Pracuj.pl zgromadzonych 
było 100 tysięcy życiorysów. Natomiast pół roku później liczba CV przekro-
czyła 230 tysięcy. Sprawdźmy jacy kandydaci korzystają z tego narzędzia 
poszukiwania pracy.

Zdecydowaną większość - 58,4% to osoby z wyższym wykształceniem, na-
tomiast 4 na 10 kandydatów ma wykształcenie średnie. Największą liczbę 
użytkowników stanowią osoby w wieku 25 -39 lat - 63,7%. Z kolei co czwar-
ty kandydat ma 19-25 lat. Osoby powyżej 40 roku życia stanowią jedynie 
9,1%.

Biorąc pod uwagę status zawodowy kandydatów należy zwrócić uwagę, 
że ponad połowa osób to samodzielni specjaliści oraz kadra zarządzająca. 
Co czwarty użytkownik pozostawiający CV w bazie Pracuj.pl jest studen-
tem, natomiast 11,2% stanowią absolwenci (do roku po studiach). 15% to 
osoby piastujące stanowiska asystenckie, niesamodzielne. n

Profil użytkownika zarejestrowanego w bazie CV 
Pracuj.pl ze względu na poziom wykształcenia

Źródło: dane własne, stan na 30 maja 2008, 
Pracuj.pl

 doktorat, MBA, studia 
podyplomowe

 magister

 inżynier, magister 
inżynier

 licencjat

 średnie

 zawodowe

3,8% 2,4%

27,4%

16,6%

11,9%

37,7%

Profil użytkownika zarejestrowanego w bazie CV 
Pracuj.pl ze względu na status zawodowy

1 – samodzielny specjalista

2 – student

3 – stanowisko aystenckie, 
niesamodzielne

4 – absolwent (do roku po 
studiach)

5 – kierownik niewielkiego 
zespołu, komórki

6 – menedżer średniego 
szczebla

7 – menedżer wysokiego 
szczebla

8 – nieokreślone

9 – prezes, dyrektor 
generalny

Źródło: dane własne, stan na 30 maja 2008, 
Pracuj.pl
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Ilu użytkowników Internetu zamierza zmienić swoją pracę?

Spadające bezrobocie i wynikający z niego deficyt kandydatów na rynku 
pracy powodują, że coraz łatwiej zmienić pracę. Jak wynika z badań Inter-
aktywnego Instytutu Badań Rynkowych, w najbliższym czasie pracę za-
mierza zmienić ponad 42% internautów. W roku 2006 odsetek ten był nieco 
niższy i wynosił 38%. n

Ilu internautów zmieniłoby swoją pracę, gdyby otrzymali porównywal-
ną ofertę?

42% internautów otwarcie deklaruje chęć zmiany i poszukiwania nowej pra-
cy. Co ciekawe wskaźnik ten rośnie do 52%, jeśli pracownik otrzymałby 
porównywalną propozycję pracy w innej firmie. n

Czy myśli Pan(i) o zmianie pracy w najbliższym 
czasie?

Źródło: Raport „Satysfakcja Pracowników 2007”  
Interaktywny Instytut Badań Rynkowych

 zdecydowanie tak

 raczej tak

 raczej nie

 zdecydowanie nie

 nie wiem / trudno 
powiedzieć

17,2%
7,3%

18,1%

32,3%

25,1%

Co zrobił(a) by Pan(i), gdyby otrzymał(a) Pan(i) 
porównywalną propozycję pracy w innej firmie?

Źródło: Raport „Satysfakcja Pracowników 2007”  
Interaktywny Instytut Badań Rynkowych

 na pewno 
zmienił(a)bym pracę

 być może 
zmienił(a)bym pracę

 raczej nie 
zmienił(a)bym pracy

 na pewno nie 
zmienił(a)bym pracy

 nie wiem / trudno 
powiedzieć

29,1%

13,2%

5,7% 12,9%

39,1%

Czy wiesz, że...
W porównaniu do roku ubiegłego internauci spędzają 
w sieci więcej czasu. Jak pokazują wyniki badania 
Megapanel PBI/Gemius, od stycznia 2007 do stycznia 
2008 roku średni miesięczny czas na użytkownika wzrósł 
z 30 godz. 57 min. do 45 godz. 32 min. 

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, styczeń 2008
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Jakie jest zainteresowanie zmianą pracy w zaleźności od statusu 
zawodowego?

Gotowość do zmiany pracy jest uzależniona od wielu czynników, w tym 
od statusu zawodowego. Jak pokazują badania firmy Gemius, im wyższa 
pozycja zawodowa, tym mniejsze zainteresowanie nową pracą. Co cieka-
we, ponad połowa kadry kierowniczej średniego lub niższego szczebla nie 
szuka pracy, ale przegląda czasami oferty. Osoby te deklarują, że gdyby 
trafiły na ciekawą ofertę, to zainteresowałyby się nią. Podobny stosunek do 
zmiany pracy ma 44% specjalistów. Nowej pracy szuka co piąty pracownik 
usług i handlu oraz co czwarty pracownik administracyjno-biurowy. n

Źródło: Raport „Internauci szukają pracy”, Gemius S.A.

Czy jesteś w jakikolwiek sposób 
zainteresowany(a) znalezieniem nowej pracy?

 Tak, obecnie szukam pracy

 Nie szukam pracy, ale przeglądam czasami oferty 
- gdybym trafił(a) na ciekawą ofertę, to bym się nią 
zainteresował(a) 

 Nie szukam pracy i nie przeglądam ofert, ale gdyby 
ktoś złożył mi ciekawą propozycję, to bym się nią 
zainteresował(a) 

 Nie szukam pracy i nie jestem zainteresowany(a) 
żadnymi ofertami pracy

1 – kierownik zakładu, prezes, dyrektor wyższego szczebla

2 – kierownik średniego lub niższego szczebla

3 – specjalista, wolny zawód, pracownik umysłowy

4 – biznesmen, prywatny przedsiębiorca

5 – urzędnik państwowy, pracownik administracji publicznej

6 – pracownik administracji biurowej

7 – pracownik usług i handlu

8 – robotnik, pracownik fizyczny

1

2

3

4

5

6

7

8



1�

Czy pracownicy są zadowoleni ze swojej pracy?

Wśród pracowników polskich firm przeważają osoby, które są zadowolo-
ne z pracy. Szczególnie korzystnie osoby zatrudnione oceniają atmosferę 
w miejscu pracy, rozumianą jako relacje ze współpracownikami i bezpo-
średnim przełożonym. Natomiast niższy poziom zadowolenia pracowni-
ków wiąże się z otrzymywanym wynagrodzeniem.

Jak wynika z badania Interaktywnego Instytutu Badań Rynkowych co czwar-
ty badany nie jest zadowolony ze swojej pracy. Natomiast zdecydowaną 
większość ankietowanych – blisko 67% – stanowią osoby zadowolone ze 
swojej pracy. Odsetek ten nie uległ zmianie w stosunku do roku 2006. n

Źródło: Raport „Satysfakcja Pracowników 2007”  
Interaktywny Instytut Badań Rynkowych

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z pracy w firmie?

 jestem bardzo zadowolony / zadowolona

 jestem raczej zadowolony / zadowolona

 jestem raczej niezadowolony / niezadowolona

 jestem bardzo niezadowolony / niezadowolona

 nie wiem / trudno powiedzieć

7,7%
5,3%

16,4%

50,2%

20,4%

Czy wiesz, że...
Blisko ¾ użytkowników korzysta 
z Internetu od ponad 2 lat.

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, 
styczeń 2008
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Co zrobił(a)by Pani, gdyby otrzymał(a) Pan(i) 
propozycję pracy za granicą na stanowisku 
podobnym do obecnie zajmowanego?

Źródło: Raport „Satysfakcja Pracowników 2007”  
Interaktywny Instytut Badań Rynkowych

 jestem bardzo zadowolony / zadowolona

 jestem raczej zadowolony / zadowolona

 jestem raczej niezadowolony / niezadowolona

 jestem bardzo niezadowolony / niezadowolona

 nie wiem / trudno powiedzieć

15,7%

2,0% 7,0%

46,3%
29,0%

Czy internauci w Polsce są zadowoleni ze swojego wynagrodzenia?

Według badania Interaktywnego Instytutu Badań Rynkowych, ponad po-
łowa respondentów jest zadowolona z otrzymywanego wynagrodzenia 
(53,3%). W tym zaledwie 7% badanych określa siebie jako bardzo zadowo-
lonych, a 46,3% jako raczej zadowolonych.

Istotny wpływ na zadowolenie z wynagrodzenia ma także wzrost jego wy-
sokości. Wśród osób, które w minionym roku otrzymały podwyżkę, odsetek 
osób uważających się za zadowolone z wynagrodzenia jest znacznie wyż-
szy, niż w przypadku tych pracowników, których wynagrodzenie nie zmieni-
ło się. Można przypuszczać, że to właśnie wynagrodzenie jest czynnikiem 
skłaniającym pracowników do rozważenia możliwości zmiany pracy. n
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Które z wymienionych czynników bierze Pan(i) 
pod uwagę oceniając potencjalnego przyszłego 
pracodawcę?

Źródło: Raport „Satysfakcja Pracowników 2007”  
Interaktywny Instytut Badań Rynkowych

1 – oferowane wynagrodznie

2 – warunki pracy

3 – możliwość rozwoju zawodowego

4 – lokalizacja firmy

5 – opinia o firmie, jako pracodawcy

6 – dodatki do wynagrodzenia

1

2

3

4

5

6

82,1%

63,5%

60,2%

42,1%

35,6%

35,0%

Czym kierują się osoby myślące o zmianie pracy przy wyborze pra-
codawcy? 

Aż dla 8 na 10 internautów, którzy myślą o zmianie w pracy w najbliższym 
czasie, najważniejszym kryterium oceny przyszłego pracodawcy jest ofero-
wane wynagrodzenie. Z kolei, dla co trzeciego badanego ważne są ofero-
wane przez pracodawcę dodatki do wynagrodzenia. Zdaniem responden-
tów istotne są także warunki pracy oraz możliwości rozwoju zawodowego. 
Obydwa czynniki zostały zaznaczone przez ponad 60% badanych. Kolejne 
brane pod uwagę kryterium to lokalizacja firmy. Co ciekawe, dla co trzecie-
go badanego istotna jest opinia o firmie jako pracodawcy. n
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Co zrobił(a)by Pani, gdyby otrzymał(a) Pan(i) 
propozycję pracy za granicą na stanowisku 
podobnym do obecnie zajmowanego?

Źródło: Raport „Satysfakcja Pracowników 2007”  
Interaktywny Instytut Badań Rynkowych

 na pewno 
zmienił(a)bym pracę

 być może 
zmienił(a)bym pracę

 raczej nie 
zmienił(a)bym pracy

 na pewno nie 
zmienił(a)bym pracy

 nie wiem / trudno 
powiedzieć

14,8%

27,1%

5,8%

27,1%

25,2%

Czym kierują się internauci wybierając pracę za granicą? 

W porównaniu z rokiem 2006 zmalało zainteresowanie pracą za granicą 
na stanowisku podobnym do aktualnego. W 2007 roku taka propozycja 
mogłaby skłonić do zmiany pracy 4 na 10 respondentów, podczas gdy rok 
wcześniej była atrakcyjna dla połowy z nich. n

Czy wiesz, że....
Średni czas przebywania użytkownika 
na stronie z kategorii praca wynosi 
33 min. 56 sek.

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, 
styczeń 2008
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PRACO DAWCA

dlaczego rekrutuje 

prez Internet?

jaką wybIera formę 

składanIa aplIkacjI?

jaką branzę reprezentuje?
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PRACO DAWCA

czym kIeruje sIę przy 

wyborze serwIsu 

rekrutacyjnego?

jakI kanał 

rekrutacjI uwaza 

za najwygodnIejszy?
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W jaki sposób pracodawcy poszukują kandydatów do pracy?

Według badania satysfakcji klientów przeprowadzonego przez Pracuj.pl 
na reprezentatywnej grupie pracodawców, tylko 1,9% firm nie wskazało 
Internetu jako najczęściej wykorzystywanego źródła poszukiwania pracow-
ników. Z prasy codziennej korzysta 7 na 10 firm. Oznacza to, że w po-
równaniu z rokiem poprzednim o 8% wzrosła łączna liczba pracodawców 
korzystających z Internetu, jednocześnie o tyle samo zmalała liczba korzy-
stających z prasy.

Co trzecia firma korzysta z usług agencji doradztwa personalnego, czyli 
o 1/4 mniej niż w roku 2006. O połowę spadło także zainteresowanie urzę-
dami pracy.

Zdecydowanie mniej firm korzysta także z prasy branżowej. Tutaj odnoto-
wano największy spadek: w roku 2007 tym źródłem było zainteresowanych 
jedynie 15,2% firm, podczas gdy w 2006 roku aż 46,6% pracodawców. n

Dlaczego pracodawcy rekrutują przez Internet?

Według opinii klientów Pracuj.pl najważniejszym powodem korzystania 
z rekrutacji przez Internet jest możliwość szerokiego dotarcia do potencjal-
nych kandydatów (80,5% wskazań). Blisko 8 na 10 pracodawców docenia 
krótki czas publikacji ogłoszenia. Z kolei 6 na 10 firm rekrutuje przez Inter-
net ze względu na niższe koszty. Co piąty pracodawca wybiera to źródło ze 
względu na możliwość pozyskania lepszej jakości aplikacji. n

Najczęściej wykorzystywane źródło poszukiwa-
nia nowych pracowników (wszystkie wskazania 
łącznie)

Źródło: Badanie satysfakcji klientów 2007, 
Pracuj.pl, maj 2007

1 – Internet

2 – prasa codzienna

3 – agencja doradztwa 
personalnego

4 – inne

5 – urzędy pracy

6 – prasa branżowa

1

2

3

4

5

6

73,1%

32,8%

25,4%

23,8%

98,1%

15,2%

Powody korzystania z rekrutacji internetowej 
przez pracodawców

Źródło: Badanie satysfakcji klientów 2007, 
Pracuj.pl, maj 2007

1 – szerokie dotarcie do 
kandydatów

2 – czas publikacji 
ogłoszenia

3 – niższe koszty

4 – lepsza jakość aplikacji

1

2

3

4

78,9%

60,6%

20,7%

80,5%
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Czym kierują się pracodawcy przy wyborze serwisu rekrutacyjnego?

Pracodawcy często zadają sobie pytanie, jakimi kryteriami kierować się 
przy wyborze serwisu rekrutacyjnego. W badaniu satysfakcji klientów Pra-
cuj.pl aż 97,3% firm wskazało, że powodem wyboru serwisu Pracuj.pl była 
jego oglądalność. Na drugim miejscu znalazła się jakość obsługi. Dla 
94,9% badanych istotny jest także wizerunek. Co ciekawe, w porównaniu 
z rokiem ubiegłym, to kryterium wskazało o 1/3 więcej firm. 

Dla wielu pracodawców istotna jest także jakość nadsyłanych aplikacji - 
8 z 10 badanych firm wybrało serwis Pracuj.pl ze względu na tę jego za-
letę. 59% pracodawców bierze pod uwagę rekomendacje. Z kolei ponad 
połowa firm zwraca uwagę na kompleksowość obsługi. n

Powody wyboru serwisu rekrutacyjnego Pracuj.pl

Źródło: Badanie satysfakcji klientów 2007, 
Pracuj.pl, maj 2007

1 – oglądalność

2 – jakość usługi

3 – wizerunek

4 – jakość aplikacji

5 – cena

6 – rekomendacje

7 – komleksowość usługi

1

2

3

4

5

6

7

97,3%

96,1%

94,9%

86,7%

83,2%

59,0%

56,6%
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Jakie informacje dotyczące rekrutacji na stronach internetowych 
zamieszczają firmy?

Firmowa strona www powinna być wirtualną wizytówką firmy i źródłem 
najważniejszych informacji o przedsiębiorstwie. Coraz częściej poprzez 
stronę internetową przedsiębiorstwa poszukują też nowych pracowników 
i prezentują siebie jako atrakcyjnego pracodawcę. 

Jak wynika z analizy „Pracodawcy on-line”, przeprowadzonej przez  
FineArt Communications, 70% spośród 100 największych przedsiębiorstw 
w Polsce (z listy „500 największych firm 2007” Rzeczpospolitej) zamiesz-
cza na swoich stronach internetowych informacje dotyczące kariery i pracy 
w strukturach firmy, a 46% publikuje aktualne oferty pracy.

Z analizy wynika również, że największe firmy udostępniają wielostopnio-
we systemy wyszukiwania ofert (według działu, poziomu stanowiska czy 
regionu), co ułatwia kandydatom znalezienie odpowiedniego ogłoszenia. 
Ponadto, firmy należące do światowych koncernów posiadają na ogół 
międzynarodową bazę ofert pracy, dostępną w języku angielskim. Dwie 
spośród analizowanych firm nie publikowały ogłoszeń na swoich stronach, 
a odsyłały do swoich propozycji umieszczonych na wyspecjalizowanych 
portalach rekrutacyjnych.

Korporacyjna strona internetowa stanowi także istotny element w marketin-
gu rekrutacyjnym firm. Ponad połowa przedsiębiorstw zamieściła na stronie 
opis przedstawiający je jako atrakcyjnego pracodawcę. W sposób szcze-
gólny podkreślana jest rola kapitału ludzkiego nazywanego wielokrotnie 
„największą wartością organizacji” i „współtwórcą sukcesu firmy”. Co pią-
ta firma wskazuje na możliwość realizacji przez pracownika indywidualnej 
ścieżki rozwoju. W odniesieniu do obecnych i potencjalnych pracowników, 
pracodawcy wymieniają najczęściej wśród swoich atutów: sposób trakto-
wania pracowników, system nagradzania, oferowane możliwości rozwoju 
i świadczenia pozapłacowe. Do najpopularniejszych należą szkolenia (41% 
firm umieściło informację o nich na stronie), znacznie mniej firm wymienia 
opiekę medyczną (11%) oraz dofinansowanie studiów (10%). 

Informacje dotyczące rekrutacji na stronach www 
100 największych firm w Polsce

Źródło: Analiza „Pracodawcy on-line”, 
FineArt Communications 

1 – istnienie zakładki praca/kariera

2 – wizerunkowy opis pracodawcy

3 – aktualne oferty pracy

4 – informacja o praktykach/stażach na stronie www

1

2

3

4

56%

46%

32%

70%
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Firmy prezentują na swoich stronach www także inne, pozabiznesowe 
działania, które mają przedstawić je w pozytywnym świetle. Na stronach 
zamieszczane są informacje o działalności pro bono oraz opisy projektów 
związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Wśród wszystkich 
zbadanych firm tylko jedna zamieściła informacje o wolontariacie pracow-
niczym. n

Jaką formę składania aplikacji wybierają pracodawcy?

Firmy starają się umożliwić potencjalnym pracownikom składanie aplikacji 
w najprostszy i najszybszy dla nich sposób, czyli przez Internet, przy czym 
1/3 spośród 100 analizowanych przedsiębiorstw wskazuje tylko na taką 
możliwość. Pracodawcy preferujący Internet jako formę kontaktu z kandy-
datem, podają albo adres mailowy, na który należy wysłać dokumenty apli-
kacyjne albo proszą o wypełnienie ustandaryzowanego formularza. Część 
firm umożliwia pozostawienie zgłoszenia w specjalnie stworzonej bazie, 
która wykorzystywana jest przy kolejnej rekrutacji.

Wielu pracodawców nadal daje kandydatom możliwość przesyłania do-
kumentów tradycyjną pocztą na wskazany przez firmę adres, choć tylko 
w przypadku 6 była to jedyna możliwa droga aplikowania. Co ciekawe tyl-
ko 8 firm, spośród 100 analizowanych, zamieściło na stronie bezpośredni 
kontakt telefoniczny do osoby zajmującej się rekrutacją pracowników lub 
do działu personalnego, w przypadku 5 firm była to jedyna możliwa forma 
kontaktu. n

Dostępny sposób aplikowania 
(liczba firm na 100 analizowanych)

Źródło: Analiza „Pracodawcy on-line”, 
FineArt Communications 

 tylko przez internet

 tylko pocztą tradycyjną

 tylko przez telefon

 inne

 nie podano

38

21

5

30

6

– 
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Kto najchętniej poszukuje pracowników przez Internet?

Z cyklicznego raportu „Rynek pracy specjalistów”, przygotowywanego 
przez Pracuj.pl, wynika, że w I kwartale 2008 roku najwięcej ofert pracy 
miały do zaoferowania branże handel i sprzedaż (ponad 12 tys.) oraz finan-
sowa (blisko 7 tys.). W sumie stanowiły one jedną trzecią wszystkich ofert. 
W pierwszej piątce branż oferujących najwięcej propozycji pracy znalazły 
się również: telekomunikacja i zaawansowane technologie, budownictwo 
i nieruchomości oraz przemysł ciężki. Najmniej ofert pochodziło z przemy-
słu chemicznego oraz turystyki, hotelarstwa i gastronomii, a także z branży 
usług prawnych, choć w porównaniu do IV kwartału ubiegłego roku liczba 
propozycji z tego sektora wzrosła o 26%. 

- Branża handel i sprzedaż jest bez wątpienia motorem polskiego rynku pra-
cy, ale cieszy też wysoka pozycja branży telekomunikacji i zaawansowanych 
technologii, bo właśnie ona jest miernikiem nowoczesności gospodarki 
– komentuje wyniki badania Przemysław Gacek, prezes Grupy Pracuj, do 
której należy Pracuj.pl.

Oferty pracy w I kwartale 2008 r. według branż

Lp. Branża Liczba ofert  Procent ofert

1. handel i sprzedaż 12099 21,50%
2. bankowość, finanse, ubezpieczenia 6859 12,20%
3. telekomunikacja i zaawansowane technologie 4861 8,60%
4. budownictwo i nieruchomości 4083 7,20%
5. przemysł ciężki 3622 6,40%
6. przemysł lekki 2796 4,90%
7. transport i logistyka 2029 3,60%
8. produkcja dóbr szybkozbywalnych - FMCG 1645 2,90%
9. IT 1227 2,20%

10. marketing, media, reklama 1148 2,00%
11. przemysł farmaceutyczny 840 1,50%
12. edukacja, kształcenie, szkolenia 828 1,40%
13. przemysł chemiczny 520 0,90%

14. turystyka, hotelarstwo, gastrononia 537 0,90%

15. prawo, obsługa prawna 355 0,60%

Źródło: Rynek pracy specjalistów w I kwartale 2008, Pracuj.pl
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Analiza oferty pracy według działów w firmach wykazuje ogromny popyt 
na pracowników działów handlowych. Zapotrzebowanie na nich wzrosło 
w stosunku do ostatniego kwartału 2007 aż o 95%. W I kwartale tego roku 
bardzo poszukiwani byli także pracownicy działów technologicznych oraz 
księgowości. Na kolejnych miejscach uplasowały się działy: IT – oprogra-
mowanie oraz obsługi klienta i call center. Najmniej kandydatów poszuki-
wano do działów tłumaczeń.

Oferty pracy w I kwartale 2008 r. według działów

Lp. Działy w firmach Liczba ofert  Procent ofert

1. dział handlowy 18872 33,60%
2. dział technologiczny 3839 6,80%
3. dział księgowości 2462 4,40%
4. dział IT - programowanie 2308 4,10%
5. dział obsługi klienta, call center 2152 3,80%
6. dział logistyki, spedycji, transportu 1949 3,40%
7. dział produkcji 1672 3,00%
8. dział marketingu, reklamy, PR 1409 2,50%
9. dział finansowy 1406 2,50%

10. dział personalny 1051 1,80%
11. dział IT, administracja 1042 1,80%
12. dział jkontroli jakości 460 0,80%
13. dział prawny 465 0,80%

14. dział IT - internet, e-commerce 346 0,60%

15. dział tłumaczeń 253 0,40%

Źródło: Rynek pracy specjalistów w I kwartale 2008, Pracuj.pl
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W I kwartale tego roku najwięcej ofert pracy generowało wojewódz-
two mazowieckie, proponując ponad 14 tys. miejsc pracy. Na drugim 
miejscu uplasowało się dolnośląskie, które miało do zaoferowania po-
nad dwukrotnie mniej miejsc (5513) niż mazowieckie. Kolejne pozy-
cje w zestawieniu zajęły województwa śląskie i wielkopolskie, pierw-
szą piątkę zamyka natomiast województwo małopolskie. Najmniej ofert 
w badanym okresie pochodziło z województw: warmińsko-mazurskie-
go i podlaskiego, stanowiły one w sumie niecałe 5% wszystkich ofert. 
 
– Sytuacja na rynku pracy w centralnej i południowej Polsce jest zdecy-
dowanie lepsza od tej we wschodniej części naszego kraju i ta tendencja 
niestety się utrzymuje – dodaje Przemysław Gacek.n

Oferty pracy w I kwartale 2008 r. według województw

Lp. Region Liczba ofert  Procent ofert

1. mazowieckie 14338 25,50%
2. dolnośląskie 5513 9,80%
3. śląskie 5048 8,90%
4. wielkopolskie 4693 8,40%
5. pomorskie 4011 7,10%
6. małopolskie 3541 6,30%
7. łódzkie 3280 5,80%
8. kujawsko-pomorskie 2302 4,10%
9. zachodniopomorskie 1980 3,50%

10. podkarpackie 1607 2,80%
11. lubelskie 1591 2,80%
12. lubuskie 1507 2,70%
13. zagranica 1408 2,50%

14. warmińsko-mazurskie 1404 2,50%

15. opolskie 1338 2,40%
16. świętokrzyskie 1290 2,30%
17. podlaskie 1273 2,20%

Źródło: Rynek pracy specjalistów w I kwartale 2008, Pracuj.pl
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Czy dzisiejszy rynek pracy jest rynkiem pracownika czy pracodawcy?

W tym roku konsultanci portalu Pracuj.pl po raz pierwszy sprawdzili, czy 
polski rynek pracy jest rynkiem pracownika. Posłużył im do tego unikalny 
wskaźnik – Pracuj Index. 

O rynku pracownika możemy mówić w przypadku telekomunikacji i za-
awansowanych technologii; bankowości, finansów i ubezpieczenia; prze-
mysłu ciężkiego, IT, handlu i sprzedaży oraz budownictwa i nieruchomości, 
a także w odniesieniu do przemysłu lekkiego. Najwyższy dodatni Pracuj 
Index wskazuje branże, odnotowujące największe problemy z rekrutacją 
pracowników.

Z rynkiem pracodawcy mamy natomiast do czynienia w branżach: tury-
styka, hotelarstwo, gastronomia oraz prawo i obsługa prawna; edukacja, 
kształcenie, szkolenia; transport, logistyka oraz przemysł farmaceutyczny; 
branża FMCG; przemysł chemiczny, a także marketing, media i reklama. 
W tych branżach to pracodawcy dyktują warunki zatrudnienia i mogą prze-
bierać w kandydatach zainteresowanych ofertami pracy. Największy wybór 
mają pracodawcy z branż o najniższym ujemnym wskaźniku Pracuj Index 
– obsługi prawnej i turystyki. 

Czy wiesz, że...
W polskim Internecie równie łatwo 
można spotkać kobiety i mężczyzn. 
Dopasowanie użytkowników wynosi 
51% dla mężczyzn i 49% dla kobiet.

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, 
styczeń 2008

PRACUJ INDEX 

Wskaźnik obrazuje relację między zapotrzebowaniem 
na pracowników (mierzonym liczbą ofert pracy) a po-
pytem na pracę (mierzonym oglądalnością ogłoszeń). 
Wskaźnik dodatni oznacza większą podaż ofert pracy 
i mniejszy popyt na nie wśród kandydatów, ujemny 
zaś relację odwrotną, czyli większy popyt na pracę 
wśród kandydatów i mniejszą podaż miejsc pracy.
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Pracuj Index został także wyliczony dla poszczególnych działów w firmach. 
Wyniki tej analizy są dość zbieżne z wynikami analizy liczby ofert pracy we-
dług branż. Największe problemy z rekrutacją odnotowały działy: technolo-
giczny, IT – oprogramowanie, handlowy, produkcji oraz księgowości. Nato-
miast największe ujemne wskaźniki Pracuj Index i tym samym najmniejsze 
problemy z rekrutacją zanotowały działy: tłumaczeń, prawny, personalny 
i kontroli jakości.

A – telekomunikacja i zaawansowane technologie

B – bankowość, finanse, ubezpieczenia

C – przemysł ciężki 

D – IT 

E – handel i sprzedaż 

F – budownictwo i nieruchomości 

G – przemysł lekki

H – marketing, media, reklama 

I – przemysł chemiczny 

J – produkcja dóbr szybkozbywalnych – FMCG 

K – przemysł farmaceutyczny 

L – transport i logistyka 

M – edukacja, kształcenie, szkolenia

N – prawo, obsługa prawna

O – turystyka, hotelarstwo, gastronomia

Źródło: Rynek pracy specjalistów w I kwartale 2008, Pracuj.pl

Wskaźnik Pracuj Index w podziale na branże
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– Wskaźnik Pracuj Index pokazuje, że zjawisko rynku pracownika dotyczy 
tylko niektórych branż i zawodów – komentuje Przemysław Gacek. – Z jed-
nej strony mamy na rynku pracy programistów, którzy zarabiają już nawet 
po kilkanaście tysięcy złotych i o których „biją się” pracodawcy. Z drugiej 
strony jednak, pracownicy edukacji i szkoleń czy turystyki mają problem ze 
znalezieniem pracy i to oni muszą się dostosować do wymagań pracodaw-
ców. n

Wskaźnik Pracuj Index według działów w firmach

Źródło: Rynek pracy specjalistów w I kwartale 2008, Pracuj.pl

A – dział technologiczny

B – dział IT - oprogramowanie

C – dział handlowy

D – dział produkcji

E – dział księgowości

F – dział finansowy

G – dział obsługi klienta, call center 

H – dział IT - Internet, e-commerce

I – dział IT - administracja

J – dział marketingu, reklamy, PR

K – dział logistyki, spedycji, transportu

L – dział kontroli jakości

M – dział personalny

N – dział prawny

O – dział tłumaczeń
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W maju 2008 roku bezrobocie spadło do poziomu 
10%. Tak niskiego wskaźnika nie notowano od 1998 
roku. Pracodawcy coraz częściej mają problem ze 
znalezieniem wysoko wykwalifikowanych pracowników. 
Największe problemy są ze znalezieniem pracowników 
w branży telekomunikacyjnej i zaawansowanych tech-
nologii, bankowości, finansów, ubezpieczeń, przemy-
słu, IT oraz handlu i sprzedaży.

Wykwalifikowani specjaliści mają określone wymaga-
nia. Często odpowiadają oni wyłącznie na oferty tych 
pracodawców, którzy mogą zagwarantować im możli-
wość rozwoju zawodowego, finansowego oraz osobi-
stego. Co ciekawe znaczenie tego ostatniego czynnika 
jest dla wielu osób coraz ważniejsze. Duża grupa osób 
oczekuje także interesującej propozycji ze strony pra-
codawcy dlatego też rośnie liczba publikowanych CV 
w bazach życiorysów.

Jak wynika z niniejszego raportu, Internet jest najpopu-
larniejszym źródłem poszukiwania informacji o ofertach 
pracy zarówno dla wykwalifikowanych specjalistów, jak 
i dla studentów oraz absolwentów kształtujących do-
piero swoją ścieżkę kariery. Internet jako źródło po-

zyskiwania kandydatów docenia także coraz większa 
liczba pracodawców.

Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę użytkowników Inter-
netu i potencjał rozwoju sieci www w Polsce, należy 
spodziewać się rosnącej liczby osób poszukujących 
pracy przez Internet, jak również pracodawców korzy-
stających z tego narzędzia rekrutacji. 

Mamy nadzieję, że powyższy raport ułatwi Państwu 
podjęcie kolejnych decyzji dotyczących skutecznej re-
krutacji przez Internet.n

PODSUMOWANIE
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Badanie CBOS

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowa-
no w dniach 7–10 marca 2008 roku na liczącej 1205 
osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych miesz-
kańców Polski.

Badanie Gemius AdHoc

Badanie przeprowadzone na przełomie lutego i marca 
2008 roku za pomocą ankiet emitowanych na witrynach 
internetowych korzystających z bezpłatnej wersji sy-
stemu stat24 lub bezpłatnego audytu site-centric stat.
pl/PBI. Ankiety emitowane były losowo. W ramach ba-
dania zebrano 2850 wypełnionych do końca kwestiona-
riuszy: 2278 od internautów w wieku 24-45 lat deklaru-
jących wykształcenie na poziomie co najmniej średnim 
oraz 572 od internautów w wieku 21-23 lata obecnie 
studiujących.

BADANIA
Badanie Gemius SA „Rola Internetu w poszukiwa-
niu pracy”

Badanie zrealizowano za pomocą ankiet emitowanych 
na witrynach internetowych korzystających z bezpłatnej 
wersji systemu stat24 lub bezpłatnego audytu site-cen-
tric stat.pl/PBI. Ankiety emitowane były losowo w okresie 
od 18 do 28 stycznia 2008 roku. Analizą objęto odpo-
wiedzi 2067 aktywnych zawodowo internautów w wieku 
co najmniej 18 lat, którzy wypełnili ankietę do końca. 
Aby dane były reprezentatywne dla ogółu aktywnych 
zawodowo internautów w wieku 18 i więcej lat, odpo-
wiedzi badanych analizowano z wykorzystaniem wagi 
analitycznej, skonstruowanej na podstawie danych 
o płci i wieku internautów oraz o ich częstotliwości ko-
rzystania z Internetu pochodzących z badania Omnibus 
PBS (VIII-IX 2007). 

Badanie GUS

Badanie „Wykorzystanie technologii informacyjno-te-
lekomunikacyjnych w w 2007 roku” zostało przepro-
wadzone przez Główny Urząd Statystyczny w kwietniu 
2007 r. na reprezentatywnej próbie 14 100 przedsię-
biorstw.
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Badanie Megapanel PBI/Gemius

Badanie przeprowadzone w lutym 2008 roku. Dostarcza 
informacji odnośnie popularności witryn internetowych, 
a także profilu społeczno-demograficznego ich użyt-
kowników. Metodologia badania to połączenie właści-
wości badania site-centric (badanie panelowe).

Badanie Nielsen

Badanie ilościowe realizowane w marcu 2008 roku za 
pomocą techniki CATI (Wspomaganych Komputerowo 
Wywiadów Telefonicznych ( Eng. Assisted Telephone In-
terviewing). Wielkość próby – 1000 osób. Próba: ogól-
nopolska, reprezentatywna dla użytkowników Internetu 
zainteresowanych rynkiem pracy. Badaniem zostali ob-
jęci użytkownicy sieci internetowej w wieku 24 – 45 lat, 
z wykształceniem co najmniej średnim, którzy korzysta-
ją z Internetu co najmniej raz w tygodniu.

Badanie „Pracodawcy on-line”

W ramach badania „Pracodawcy on-line” zostało prze-
analizowanych 100 pierwszych przedsiębiorstw z listy 
500 największych firm Rzeczpospolitej z 2007 roku. 
Analiza została przeprowadzona w dniach 25 paź-
dziernika – 9 listopada 2007. Podstawą badania były 
informacje zawarte na stronach www wybranych firm, 
a nie aktualna wiedza czerpana z innych źródeł czy stan 
faktyczny, np. odmienny od tego, co jest deklarowane 
na stronie. Pod uwagę brane były wszystkie informacje 
dotyczące ofert pracy i sposobów rekrutacji dostępne 
w analizowanym okresie na stronach www wybranych 
firm. 

Badanie satysfakcji klientów 2007, Pracuj.pl

Badanie ilościowe przeprowadzone wśród klientów Pra-
cuj.pl za pomocą ankiety wyświetlanej on-line w dniach 
16-27 kwietnia 2007. W ramach badania zebrano 256 
ankiet 

Interaktywny Instytut Badań Rynkowych, “Satysfak-
cja pracowników 2007”

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Com-
puter Asisted Web Interviewing) w dniach 7 listopada 
– 27grudnia 2007r. Próbę dobrano metodą losowania 
systematycznego użytkowników serwisów interneto-
wych korzystających z bezpłatnej wersji systemu stat24 
lub bezpłatnego audytu stat.pl/PBI. W badaniu uczest-
niczyło 4070 pracowników małych, średnich i dużych 
przedsiębiorstw. Celem badania było określenie pozio-
mu satysfakcji z pracy osób zatrudnionych w firmach 
działających na rynku polskim.

Raport „Rynek pracy specjalistów - I kwartał 2008”

Raport „Rynek pracy specjalistów” został przygotowa-
ny na podstawie analizy 56 126 ofert pracy, które zo-
stały zamieszczone w I kwartale 2008 roku w portalu 
Pracuj.pl. Analiza dotyczy wyłącznie miejsc pracy ofe-
rowanych w przedsiębiorstwach osobom z wyższym 
wykształceniem. Nie obejmuje ofert zgłaszanych przez 
urzędy administracji publicznej ani propozycji kierowa-
nych do studentów lub pracowników fizycznych. n


