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W NUMERZE
stan prac nad dyrektywą w sprawie przejrzystych i 

przewidywalnych warunków pracy w Unii 

Europejskiej

postulaty pracodawców w zakresie ułatwień w 

zatrudnianiu cudzoziemców

HOT NEWS!

LEGISLACJA

PPK - rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie 

deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do 

pracowniczego planu kapitałowego

Komisja ds. zatrudniania i spraw socjalnych UE przyjeła 

projekt dyrektywy w sprawie przejrzystych i 

przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej

RYNEK

bezrobocie w styczniu wyniosło 6,1% 

Monitoring Rynku Pracy - Informacja o rynku pracy w 

czwartym kwartale 2018 roku 

już 14 marca rozpocznie się VI Europejski Kongres 

Mobilości Pracy w Krakowie - najważniejsze wydarzenie 

dot. delegowania w Polsce
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Rolą organu będzie ułatwianie koordynacji między państwami w celu stosowania 
europejskich przepisów dotyczących mobilności pracowników, w tym delegowania i 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Jego zakres obejmuje transport 
międzynarodowy, zarówno pasażerski, jak i towarowy, z poszanowaniem przepisów 
socjalnych, czasu pracy oraz dostępu do rynku pracy. 

Rozwiązanie zaproponowane w projekcie rozporządzenia ministra finansów 
dotyczącym deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, spowoduje 
nieproporcjonalne zwiększenie obciążeń pracodawców i utrudni obsługę całego 
procesu. 

Najważniejsze ustalenia: 
 z treści dyrektywy usunięto definicje pracodawcy oraz pracownika

termin przekazania pracownikowi podstawowych informacji dotyczących 
zatrudnienia został wydłużony do 7 dni (w pierwotnej wersji był to 1 dzień)

 

KE, PE i Rada UE porozumiały się ws. utworzenia 
Europejskiego Urzędu ds. Pracy

PPK - konsultacje projektu wzoru oświadczenia

Komisja ds. zatrudniania i spraw socjalnych UE 
przyjeła projekt dyrektywy w sprawie 
przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy 
w Unii Europejskiej 
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Więcej informacji

Więcej informacji

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9301&furtherNews=yes
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2019/2/_deklaracja_o_rezygnacji_z_oszczedzania_w_ppk_niepokoi_firmy
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RYNEK

Bezrobocie w styczniu wyniosło 6,1% (dane GUS)

Monitoring Rynku Pracy - Informacja o rynku pracy w 
czwartym kwartale 2018 roku

W styczniu br. wzrost płac najwyższy od 11 lat 

VI Europejski Kongres Mobilności Pracy   
 

Dane GUS
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Dane GUS

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące przeciętnego zatrudnienia i 
wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. W styczniu 2019 roku liczba zatrudnionych 
wyniosła 6 368,4 tys. osób, co stanowi wzrost w ciągu roku o 2,9%. 

http://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-miesiecznego-w-gospodarce-narodowej-w-2018-r-i-w-drugim-polroczu-2018-r-,276,6.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/monitoring-rynku-pracy-informacja-o-rynku-pracy-w-czwartym-kwartale-2018-roku,12,36.html
https://www.ekmp.pl/
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Polskie Forum HR wspólnie z 
Konfederacją Lewiatan przygotowało 
postulaty dotyczące ułatwień w 
zakresie zatrudnienia cudzoziemców 
 

LEGISLACJA

Konieczne są natychmiastowe działania, które zwiększą atrakcyjność naszego 
rynku pracy. Deficyt pracowników, którzy rozpatrują wnioski w urzędach w 
znacznym stopniu spowalnia proces ale nie jest to jedyną przyczyną trudności z 
którymi mierzą się polscy pracodawcy.   
 

Naszym celem jest zmniejszenie obciążeń pracodawców przy jednoczesnym 
zapewnieniu cudzoziemcom odpowiednich warunków pracy. Deficyt pracowników, 
którzy rozpatrują wnioski w urzędach w znacznym stopniu spowalnia proces 
zatrudniania cudzoziemców, ale nie jest to jedyna przeszkoda dla pracodawców – 
mówi Robert Lisicki, radca prawny, dyrektor departamentu pracy Konfederacji 
Lewiatan. 
 
Pracodawcy postulują wprowadzenie następujących rozwiązań: 
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Wydłużenie okresu, na który rejestrowane jest oświadczenie o powierzeniu 
wykonywania pracy z 6 do 18 miesięcy. Oświadczenia są obecnie bardzo 
dobrze uregulowaną i uszczelnioną procedurą legalizacji zatrudnienia. 
Wydłużenie tego okresu znacznie odciążyłoby nie tylko powiatowe urzędy 
pracy, ale również urzędy wojewódzkie rozpatrujące wnioski o zezwolenia na 
pracę. Zatory, z którymi spotykamy się w urzędach wojewódzkich paraliżują 
realizację zadań przedsiębiorców.
Wprowadzenie maksymalnego terminu 7 dni (od dnia złożenia wniosku o 
wydanie zezwolenia na pobyt i pracę) na umieszczenie w dokumencie 
podróży odcisku stempla. Jego umieszczenie powinno poprzedzać 
sprawdzenie czy wszystkie dokumenty są przedłożone, a nie weryfikowanie ich 
treści. Dodatkowo, aby skrócić kolejki do złożenia wniosku, w części urzędów, 
należy rozważyć możliwość rejestrowania wniosku drogą elektroniczną.
Stosowanie jednolitych wytycznych we wszystkich urzędach dotyczących 
listy dokumentów, które należy dołączyć do wniosków o zezwolenia na pracę 
oraz zezwolenia na pobyt i pracę. Obecnie sytuacja jest nieprzewidywalna, nie 
dość że urzędy oczekują różnych dokumentów to również wymagania zmieniają 
się w czasie.
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Nie jesteśmy jedynym krajem konkurującym o pracowników na rynkach poza UE. Od 
2020 roku będą obowiązywały nowe przepisy, które znacznie ułatwią dostęp do 
niemieckiego rynku pracy pracownikom spoza Unii Europejskiej. Są one odpowiedzią 
na rosnące potrzeby zatrudnieniowe naszego zachodniego sąsiada. Eksperci szacują, 
że udogodnienia te przyciągną od 500 tys. do nawet miliona pracowników z Ukrainy. 
W Czechach kandydaci spoza EU mogą ubiegać się o tzw. employee card 
umożliwiającą pobyt i pracę przez okres nie dłuższy niż 2 lata, rozpatrzenie wniosków 
ma trwać nie dłużej niż 60 dni. 
 
– Ostatnie ze wspomnianych rozwiązań dotyczące legalizacji pobytu i pracy już dziś 
ogranicza napływ do Polski nowych kandydatów do pracy, w szczególności, z 
Ukrainy. Wynagrodzenia w Czechach przewyższają polskie. Jeśli dołączymy do tego 
skomplikowaną i ciągnącą się w czasie procedurę administracyjną obowiązującą w 
Polsce, nasi pracodawcy stoją na przegranej pozycji – mówi Agnieszka Zielińska, 
kierownik Polskiego Forum HR. 
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Odejście od konieczności przejścia pełnej procedury zezwolenia na pracę, na 
pracę i pobyt w przypadku oferowania cudzoziemcowi docelowo innego 
stanowiska pracy w ramach struktury firmy.
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KALENDARZ PFHR

Spotkanie firm członkowskich PFHR, Warszawa 

SZKOLENIE PFHR: Pracownicze Plany Kapitałowe, Warszawa

SZKOLENIE PFHR: Recepta na skuteczną rozmowę 
kwalifikacyjną, Warszawa 

Kongres Mobilności Pracy, Kraków 

SZKOLENIE PFHR: Zatrudnienie cudzoziemców, Warszawa 

SZKOLENIE PFHR: Kompendium wiedzy nt. zatrudnienia 
pracowników tymczasowych, Warszawa 

WEC Advocacy Day, Bruksela

WEC Europe-ExCo Meeting, Bruksela

6.03

11.03

12.03

14-15.03

19.03

20.03

26.03

27.03
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