Warszawa 29.04.2020

Raport z ankiet COVID-19
22.04.2020
Stowarzyszenie
Agencji
Zatrudnienia
przeprowadziło badanie ankietowe dotyczące aktualnej
sytuacji związanej z wpływem kwarantanny wywołanej przez
pandemię COVID-19 na funkcjonowanie rynku agencji pracy.
W ankiecie wzięło udział 20 agencji - 35% zrzeszonych w SAZ
(7 o profilu "opieka osób starszych" i 13 o profilu APT).

Wyniki badania:
Pyt. Czy wprowadzenie stanu epidemicznegowpłynęłona Państwa działalność?

6%
a) Tak, w znacznymstopniu

35%

b) Tak, w niedużymstopniu

59%

c) Nie, nie wpłynęło

Pyt. Czyprzedpojawieniem się wirusa widocznybył kryzys w Państwa

działalności, jeżeli tak to odkiedy?

6%
18%

a) Tak, początek 2020
b) Tak, od 2019

53%

c) Tak, od 2018

23%

d) Nie był widoczny

Pyt. Czyliczba zatrudnianych pracownikówwwyniku pandemiiCovid-19zmieniła

się wmarcu2020?

29%

a) Tak, zmniejszyła się
b) Tak, zwiększyła się

6%

65%

c) Nie, pozostała bez zmian

Pyt. CzyprognozująPaństwo, że liczba zatrudnianych pracownikóww wyniku

pandemii Covid-19zmienisię wkwietniu 2020?

29%

a) Tak, zmniejszysię
b) Tak, zwiększy się

59%

c) Nie, pozostanie bez zmian

12%

Pyt. Czy prognozują Państwo, że liczba zatrudnianych pracowników w wyniku

pandemii Covid-19zmieni się w maju2020?

31%

a) Tak, zmniejszysię

50%

b) Tak, zwiększy się
c) Nie, pozostanie bez zmian

19%

Pyt. Czy odnotowują Państwo zainteresowanie pracą wsektorach, wktórych

dotychczasPaństwoniewspółpracowali?

20%
a) Tak
b) Nie

80%

Pyt. CzyodnotowująPaństwo zwiększonezainteresowanie ofertą u

poszczególnych klientów?

37%

a) Tak dotyczy to poszczególnych
branż

26%

c) Tak dotyczy to zastępstw i nowych
miejscpracy
d) Nie

37%

Pyt. Czyodnotowują Państwo zmniejszonezainteresowanie ofertą uposzczególnych

klientów?

35%

a) Tak

65%

b) Nie

Pyt. CzyodnotowująPaństwo sytuacje przestoju?

40%
60%

a) Tak
b) Nie

Pyt. Czyzauważają Państwo zmianęwiliczbiezatrudnianych cudzoziemców?

7%

21%

a) Tak, liczba pracownikówz
zagraniczy zwiększyła się'
c) Tak liczba pracowników z
zagraniczy zmniejszyłasię
d) Nie, jest tak samo

72%

Pyt. Czyzauważają Państwo zmianęwliczbiezatrudnianych pracowników50+?

0%

a) Tak, liczba pracowników50+
zwiększyła się

18%

c) Tak liczba pracowników 50+
zmniejszyła się
d) Nie, jest tak samo

82%

Pyt. CzyPaństwa zdaniemobecnasytuacja zmieni branżę zatrudnienia?

17%
a) Tak, na plus

28%

55%

c) Tak na minus
d) Nie, nie zmieni

