CZYM JEST
POLSKIE FORUM
HR?

Jesteśmy najbardziej wpływową polską
organizacją pracodawców reprezentującą
rynek agencji zatrudnienia.
Od 2002 roku działamy na rzecz
podnoszenia warunków funkcjonowania
branży, podnoszenia standardów
świadczenia usług HR oraz edukacji rynku.
Nasze firmy członkowskie reprezentują ok.
40% wartości rynku rekrutacyjnego i 55%
rynku pracy tymczasowej w Polsce.
Główne obszary działania to praca
tymczasowa, rekrutacja i delegowanie.
Nasi partnerzy:

DLACZEGO
POWINIENEŚ
DOŁĄCZYĆ?

Liczba agencji zatrudnienia
przekroczyła już 8 tys. Jedynie firmy,
które budują swój biznes w sposób
zrównoważony, w oparciu o wysokie
kompetencje pracowników oraz
zgodnie z obwiązującym prawem i
najlepszymi praktykami rynku, mają
szansę na osiągnięcie
długofalowego sukcesu. Polskie
Forum HR daje wsparcie, które
przybliża do tego celu.

ANNA WICHA,
PREZES ZARZĄDU
POLSKIEGO
FORUM HR
„Jesteśmy
wyznacznikiem
najwyższych
standardów. Każda
kolejna agencja, która
staje się naszym
Członkiem poszerza
grono agencji
godnych zaufania.”

CO DAJE
CZŁONKOSTWO W
POLSKIM
FORUM HR?

WSPARCIE
PRAWNE

Uczestnictwo w kreowaniu otoczenia
prawnego funkcjonowania naszej
branży (opiniowanie aktów
prawnych, zgłaszanie własnych
inicjatyw ustawodawczych etc.)
Dostęp do zebranych interpretacji
przepisów prawa i stanowisk
MRPiPS, GIP i ZUS
Standard Polskiego Forum HR
Rozwiązywanie bieżących
problemów, dzięki konsultacjom z
pracownikami biura.
Współpraca z najlepszymi
prawnikami w branży, zarówno w
zakresie pracy tymczasowej i prawa
pracy jaki i ochrony danych
osobowych
Wymiana praktycznych doświadczeń
między członkami PFHR

CO DAJE
CZŁONKOSTWO W
POLSKIM
FORUM HR?

SZKOLENIA

Rocznie szkolimy ponad 250
pracowników firm członkowskich
Przykładowe tematy szkoleń:
Praca tymczasowa - kompendium
wiedzy
Czas pracy od A do Z
Zatrudnianie cudzoziemców
Przepis na skuteczną rekrutacje
Direct search
Współpraca z najlepszymi
ekspertami na rynku m. in. mec. Piotr
Wojciechowski, Tomasz Osiej, Piotr
Drozdowski
Uczestnictwo w szkoleniach jest
bezpłatne dla jednego
przedsatwiciela firmy członkowskiej,
w przypadku delegowania większej
ilość osób koszt wynosi 100 pln od
osoby

CO DAJE
CZŁONKOSTWO W
POLSKIM
FORUM HR?

BADANIA I
RAPORTY

Dostęp do najświeższych danych z
rynku agencji zatrudnienia w Polsce i
na świecie (w trybie kwartalnym i
rocznym)
Uczestnictwo w jedynym w Polsce
branżowym badaniu poziomu
wynagrodzeń pracowników
tymczasowych
Możliwość wspólnej realizacji badań
np. dotyczących wynagrodzeń
pracowników wewnętrznych
Promocja firmy w jedynym na rynku,
corocznym raporcie o rynku agencji
zatrudnienia

CO DAJE
CZŁONKOSTWO W
POLSKIM
FORUM HR?

UDZIAŁ W
PRESTIŻOWYCH
PROJEKTACH

Studia podyplomowe REKRUTACJA I
SELEKCJA na Akademii Leona
Koźmińskiego
Wolontariat kompetencyjny MISJA
PRACA
Kampania employer brandingowa
robkariere.pl
uczestnictwo w wydarzeniach
branżowych i PR-owych
przygotowywanych przez Polskie
Forum HR
Korzystanie z oferty członkowskiej
Konfederacji Lewiatan
Preferencyjne warunki współpracy z
ekspertami Polskiego Forum HR w
zakresie szkoleń, procedur,
konsultacji prawnych, audytów.

CO SIĘ DZIAŁO W OSTATNIM ROKU?

udział w pracach RDS
przygotowanie opinii prawnych
wsparcie dla firm członkowskich we wdrożeniu zmian prawnych
IV edycja studiów podyplomowych Rekrutacja i Selekcja na ALK
17 szkoleń dla firm członkowskich, ponad 250 przeszkolonych osób
ponad 500 publikacji mediowych
uruchomienie projektu wolontariatu Misja Praca
partnerstwo strategiczne EFNI 2017
kampania robkariere.pl
prace w zarządzie WEC
udział w spotkaniach Social Dialogue Committee przy Komisji
Europejskiej
liczne spotkania z przedstawicielami MRPiPS oraz Partnerami
Społecznymi
publikacja raportu Rynek Agencji Zatrudnienia w 2016 roku
i wiele innych inicjatyw

...

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW
POLSKIEGO FORUM HR

01
02
03

zapoznanie się i przestrzeganie Kodeksu
Etycznego oraz Standardu PFHR
kwartalne dostarczanie rzetelnych danych wg
bieżących potrzeb badawczych PFHR
terminowe regulowanie płatności składki
członkowskiej

PROCEDURA
PRZYSTĄPIENI
A DO GRONA
CZŁONKÓW
PFHR

Przesłanie wymaganych dokumentów:
• Uchwała Zarządu Firmy deklarująca chęć
wstąpienia do Polskiego Forum HR
• Podpisane oświadczenie o zobowiązaniu do
przestrzegania zapisów zawartych w
Standardzie PFHR oraz Kodeksie Etycznym
• Certyfikat agencji zatrudnienia
• Wyciąg z rejestru/KRS
• Wykaz spraw sądowych wytoczonych
kandydatowi od początku działalności jako
agencja pracy tymczasowej
• Zaświadczenie o terminowym odprowadzaniu
podatku dochodowego od osób fizycznych oraz
składek na ubezpieczenie społeczne przed datą
podpisania deklaracji.
Uzyskanie poparcia dwóch przedstawicieli
Zarządu PFHR, poprzedzone spotkaniem

KOSZT CZŁONKOSTWA

Wysokość rocznej składki członkowskiej w PFHR jest uzależniona
od obrotów uzyskanych przez daną firmę w roku poprzednim i
wygląda następująco:
Do 5 mln

3 000

225 - 250 mln

46 000

5 - 10 mln

4 000

250 - 275 mln

50 000

10 - 20 mln

7 000

275 - 300 mln

54 500

20 - 30 mln

10 000

300 - 325 mln

59 000

30 - 50 mln

14 000

325 - 350 mln

63 500

50 - 75 mln

18 000

350 - 375 mln

68 000

75 - 100 mln

22 000

375 - 400 mln

72 500

100 - 125 mln

26 000

400 - 425 mln

77 000

125 - 150 mln

30 000

425 - 450 mln

81 500

150 - 175 mln

34 000

450 - 475 mln

86 000

175 - 200 mln

38 000

475 - 500 mln

90 500

200 - 225 mln

42 000

powyżej 500 mln

95 000

USŁUGI PŁATNE

• procedura dot. ochrony danych osobowych - 1 500 PLN
• procedura postępowania w czasie kontroli PIP i
Wojewódzkiego Urzędu Pracy - 3 000 PLN
• wzór umowy z pracownikiem tymczasowym i z klientem - 4
000 PLN
• audyt prawny - 4 500 PLN
Członkom Polskiego Forum HR przysługuje zniżka w
wysokości 20% na wyżej wymienione usługi
KOSZT SZKOLEŃ
Szkolenia dla członków: bezpłatny udział jednego
przedstawiciela agencji, koszt udziału każdego kolejnego to
100 PLN

Al. Jana Pawła II 23
00-854 Warszawa
tel. +48 22 653 85 22
biuro@polskieforumhr.pl
www.polskieforumhr.pl

