rynek
agencji
zatrudnienia

Rynek agencji zatrudnienia 2018

Anna Wicha
Prezes Polskiego Forum HR
Dyrektor Generalny Adecco Poland

U

biegły rok był dla agencji zatrudnienia
okresem pełnym wyzwań. Jeszcze nigdy
spadek liczby pracowników tymczasowych
nie był tak wysoki. Agencje w dalszym ciągu
odczuwają konsekwencje utrzymującego się
rynku pracownika, ale dodatkowo również
zmian regulacji i zaostrzenia limitów czasowych korzystania z pracy tymczasowej przez
pracodawców użytkowników.

Sytuacja na polskim rynku pracy sprawia, że praca tymczasowa w wielu przypadkach stała się
wydłużonym wstępem do stałego zatrudnienia. Liczba pracowników zatrudnionych na stałe u pracodawców użytkowników nigdy nie była tak wysoka. Walka o pracowników toczy się praktycznie
w każdej branży, dotyczy to przede wszystkim stanowisk produkcyjnych i specjalistycznych. Trend
ten jest doskonale widoczny w wynikach firm członkowskich Polskiego Forum HR (PFHR), które
w ubiegłym roku odnotowały spadek liczby pracowników tymczasowych na poziomie 14%.

Nie bez znaczenia pozostają zmiany legislacyjne, których konsekwencje odczuliśmy już nie tylko
pod koniec listopada, czyli w momencie końca limitów okresu zatrudnienia, wynikających ze zmian
w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych wprowadzonych w 2017 roku, ale dużo
wcześniej. Będzie to najprawdopodobniej główny czynnik wpływający na spadek zatrudnienia
tymczasowego w przyszłych okresach. Spodziewamy się że, w roku 2019 tendencja spadkowa
będzie nadal postępować.
Deficyt pracowników tymczasowych jest częściowo uzupełniany kandydatami z zagranicy, w szczególności z Ukrainy. Tu z kolei natrafiamy na trudności administracyjne, które sprawiają że proces
legalizacji pracy wydłuża się znacznie i polski rynek pracy przestaje być dla tych kandydatów
pierwszym wyborem. Na spadek konkurencyjności naszego rynku wpływa również liberalizacja
czeskich przepisów w tym zakresie, a od 2020 roku dodatkowo zmiany w niemieckim prawie,
które staną się dużym zagrożeniem dla polskich pracodawców.
Czeka nas trudny rok, agencje stają przed wyzwaniem przedefiniowania swojej misji. Dostarczenie
ludziom pracy już nie wystarcza, teraz musimy zmierzyć się z innymi wyzwaniami: niedopasowaniem kompetencyjnym czy automatyzacją pracy. Istotą działalności agencji jest zapewnienie
pracownikom ciągłego zatrudnienia i teraz nastał czas na zastanowienie się jak tego dokonać
w nowych, wciąż zresztą zmieniających się, realiach.
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Rynek agencji zatrudnienia

1,3 mln

864 tys.

301 tys.

PRACA TYMCZASOWA

POŚREDNICTWO PRACY

163 tys.

AGENCJE ZATRUDNIENIA WSPIERAJĄ 1,3 MLN
OSÓB ROCZNIE W ZNALEZIENIU PRACY
W POLSCE1.
NA ŚWIECIE, WEDŁUG DANYCH
WORLD EMPLOYMENT CONFEDERATION (WEC),
LICZBA TA SIĘGA AŻ 53 MLN OSÓB.

KIEROWANIE PRACOWNIKÓW
DO PRACY ZA GRANICĘ
U ZAGRANICZNYCH PRACODAWCÓW

Żródło: Informacja o działalności agencji zatrudnienia w 2017 roku, MRPiPS, 2018

1

Informacja o działalności agencji zatrudnienia w 2017 roku, MRPiPS, 2018
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Struktura rynku agencji zatrudnienia

4815

8204

W ZAKRESIE PRACY TYMCZASOWEJ

LICZBA AGENCJI ZATRUDNIENIA
W 2018 ROKU

6867
W RAMACH POŚREDNICTWA PRACY, DORADZTWA PERSONALNEGO,
PORADNICTWA ZAWODOWEGO3

Agencja może prowadzić działalność w obu obszarach jednocześnie.

Źródło: kraz.gov.pl

Duża rotacja podmiotów na rynku

2882

LICZBA NOWYCH AGENCJI
ZAREJESTROWANYCH W 2018 ROKU

3549

LICZBA WYKREŚLONYCH AGENCJI
W 2018 ROKU

Tak duża rotacja liczby agencji jest po części spowodowana zmianą
zasad wydawania certyfikatów agencji zatrudnienia, wynikającą z ustawy
z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników
tymczasowych oraz niektórych innych ustaw. Certyfikaty wydane według
starych reguł obowiązywały do końca 2017 roku. Obecnie obowiązują
ich dwa rodzaje: na działalność w ramach pracy tymczasowej oraz drugi
na działalność w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego,
poradnictwa zawodowego.

Źródło: kraz.gov.pl
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Wartość rynku agencji zatrudnienia

4,1 mld PLN
7,4 mld PLN
SZACUNKOWA WARTOŚĆ POLSKIEGO
RYNKU AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2018

OBROTY CAŁKOWITE FIRM
CZŁONKOWSKICH PFHR
W 2018 ROKU

87,6% PRACA
TYMCZASOWA
4,8%

DELEGOWANIE
PRACOWNIKÓW
ZA GRANICĘ

4,8%

POŚREDNICTWO
PRACY
(REKRUTACJA)

3,8%

POZOSTAŁE
OBROTY

Wzrost o 2% w stosunku do poprzedniego roku

455 mld EUR
WARTOŚĆ USŁUG HR NA
ŚWIECIE WEDŁUG WEC
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Ranking największych firm PFHR

TOP 10

TOP 10

TOP 10

Obroty całkowite

Praca tymczasowa

Rekrutacja

1.

Randstad

1.

Randstad

1.

Michael Page

2.

Adecco

2.

Adecco

2.

Randstad

3.

ManpowerGroup

3.

ManpowerGroup

3.

Adecco

4.

Trenkwalder

4.

Trenkwalder

4.

Grafton

5.

OTTO Work Force

5.

OTTO Work Force

5.

ManpowerGroup

6.

Gi Group

6.

Gi Group

6.

Devire

7.

Contrain

7.

Job Impulse

7.

People

8.

Job Impulse

8.

Grupa Aterima

8.

LoboHR

9.

Grupa Aterima

9.

Devire

9.

Trenkwalder

10.

Grafton

10.

10.

Devire

Reed

Delegowanie pracowników

Rekrutacje międzynarodowe

1.

Contrain

1.

OTTO Work Force

2.

Grupa Aterima

2.

Adecco

3.

Randstad

3.

Work Force

4.

Fachowcy Firmy Meyer

4.

Akcja Job

5.

LoboHR

5.

Michael Page
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Liczba pracowników tymczasowych

Liczba pracowników tymczasowych w latach 2010-2018 (w tys.)
Polska 2

433

2010

164

PFHR

14% SPADEK

499

2011

199

Wpływ na tak duży spadek ma przede wszystkim utrzymujący się
rynek pracownika i co za tym idzie rosnąca liczba pracowników
tymczasowych, którzy znajdują bezpośrednie zatrudnienie
u pracodawców użytkowników. Drugim powodem są zmiany
w prawie zaostrzające ograniczenie długości zatrudnienia pracownika
tymczasowego u jednego pracodawcy użytkownika – okres 18 miesięcy
po nowelizacji ustawy minął z końcem listopada 2018 roku.

509

2012

186
559

2013

203
699

2014

254

Ponad 90% pracowników tymczasowych zatrudnionych w firmach
członkowskich PFHR świadczy pracę na podstawie umów o pracę na
czas określony.

799

2015

255
796

2016

264
864

2017

256
743*

2018

219

2

Na podstawie danych z raportów: Informacja o działalności agencji zatrudnienia, MRPiPS, 2011 - 2018

*dane szacunkowe
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Długość zatrudnienia pracowników tymczasowych

FTE (full time equivalent) w PFHR
(w tys.)

38

2010

65

66

57

63
53

50

44

43

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Odsetek pracowników tymczasowych o łącznym okresie zatrudnienia

16% SPADEK

3

Rok do roku spadła liczba przepracowanych godzin,
jak i ich przeliczenie na pełne etaty. Spadek ten jest
szybszy niż spadek liczby pracowników – świadczy to
o zwiększonej rotacji oraz krótszym okresie zatrudnienia
pracowników tymczasowych, który zgodnie z danymi
PFHR wyniósł w 2018 średnio 60 dni w ciągu roku
(w 2017 wartość ta wyniosła 62 dni). Podobne dane
podaje MRPiPS: w 2017 roku 55% pracowników
tymczasowych pracowało łącznie krócej niż 3 miesiące3.

55%

DO 3 MIESIĘCY

37%

MIĘDZY
3 A 12 MIESIĘCY

8%

POWYŻEJ
12 MIESIĘCY

Żródło:
Informacja o działalności agencji
zatrudnienia w 2017 roku, MRPiPS, 2018 r.

Informacja o działalności agencji zatrudnienia w 2017 roku, MRPiPS, 2018 r.
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Stopa penetracji to odsetek zatrudnienia tymczasowego
(liczby godzin przepracowanych przez pracowników
tymczasowych w przeliczeniu na pełne etaty)
w odniesieniu do ogółu zatrudnienia
w danym kraju.

Wielka Brytania

2

Stopa penetracji rynku

Chorwacja

Argentyna

Brazylia

Estonia

Czechy

1,3% 1,2% 1,2%
1,1% 1,0%
0,9%

Hiszpania

Dania

Polska

Szwecja

Chiny

Włochy

1,6%

Norwegia

1,9% 1,9% 1,8%

Finlandia

Austria

Niemcy

2,1%

Szwajcaria

2,7% 2,6%
2,5% 2,4%

Stany Zjednoczone

Japonia

Belgia

Francja

3,0%

Australia

3,3%

Luksemburg

Holandia

5,1%

0,7% 0,7% 0,6% 0,6%
0,5% 0,5%

Żródło: dane WEC, 2019.
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Profil pracownika tymczasowego

14% 47% 39%
> 50

26–50

WIEK

< 26

46%

54%

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

PŁEĆ

1%

ROLNICTWO

29%
USŁUGI

1%

69%

BUDOWNICTWO PRODUKCJA

ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW
TYMCZASOWYCH
W POSZCZEGÓLNYCH
SEKTORACH
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Wartość rynku pracy tymczasowej w Polsce

Obroty w zakresie pracy tymczasowej agencji PFHR
w latach 2010 - 2018
(w mln PLN)

3405

3632

3590

2017

2018

3069
2524

1506

2010

1% SPADEK

1757

1776

2011

2012

2069

2013

2014

O 1% spadły obroty agencji PFHR w ramach usługi pracy
tymczasowej, osiągając poziom 3 590 mln PLN. Porównując to
ze spadkiem liczby przepracowanych godzin na poziomie 16%,
widzimy dużą dysproporcję. Spowodowana jest ona rosnącymi
wynagrodzeniami pracowników tymczasowych oraz faktem,
że agencje zatrudniają coraz więcej pracowników z Ukrainy,
w przypadku których do kosztów zatrudnienia dochodzą
również koszty zakwaterowania, jak i dojazdu do pracy.

2015

2016

6,5 mld PLN
SZACOWANA WARTOŚĆ CAŁEGO
POLSKIEGO RYNKU PRACY
TYMCZASOWEJ
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Wartość rynku pracy tymczasowej na świecie

10 największych światowych rynków pod względem
wysokości obrotów w zakresie pracy tymczasowej
(w mld EUR)

34,5
NIEMCY

34,9

116,9

WIELKA
BRYTANIA

STANY
ZJEDNOCZONE

20,9

FRANCJA

53,6
JAPONIA

14,4

HOLANDIA

6,1

BRAZYLIA

7,5

SZWAJCARIA

10,6

WŁOCHY

16,4
AUSTRALIA

370 mld EUR
WARTOŚĆ RYNKU PRACY
TYMCZASOWEJ NA ŚWIECIE
Żródło: dane WEC, 2019.
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Wartość rynku usług rekrutacyjnych

156 mln PLN

WYSOKOŚĆ OBROTÓW W ZAKRESIE SPRZEDAŻY USŁUG
REKRUTACYJNYCH (NA RZECZ POLSKICH I ZAGRANICZNYCH
PRACODAWCÓW) UZYSKANYCH PRZEZ FIRMY CZŁONKOWSKIE
POLSKIEGO FORUM HR W 2018 ROKU

Wartość usług rekrutacyjnych w PFHR (w mln PLN)

135,9

128,6

REKRUTACJE NA RZECZ
POLSKICH PRACODAWCÓW

116,0

REKRUTACJE NA RZECZ
ZAGRANICZNYCH PRACODAWCÓW

2016

20,1

15,7

14,7
2017

2018
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Rekrutacje na rzecz polskich pracodawców

6%

135,9 mln PLN

WZROST

WYSOKOŚĆ OBROTÓW W ZAKRESIE SPRZEDAŻY USŁUG
REKRUTACYJNYCH NA RZECZ POLSKICH PRACODAWCÓW
UZYSKANYCH PRZEZ FIRMY CZŁONKOWSKIE POLSKIEGO
FORUM HR W 2018 ROKU

55%

56% USŁUGI

20% STANOWISKA
KIEROWNICZE/

38

PRODUKCJA

5%

BUDOWNICTWO

16%

STANOWISKA
SZEREGOWE

1%

ROLNICTWO

6%

STANOWISKA
DYREKTORSKIE

%

SEKTORY

STANOWISKA
SPECJALISTYCZNE

MENADŻERSKIE

POZIOM STANOWISK
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Rekrutacje międzynarodowe

28

%

20,1 mln PLN

WZROST
WYSOKOŚĆ OBROTÓW FIRM PFHR
W ZAKRESIE REKRUTACJI NA RZECZ
ZAGRANICZNYCH PRACODAWCÓW

Kraje, do których agencje kierowały najwięcej
osób do pracy u pracodawców zagranicznych to
Holandia i Niemcy.4

3%

NORWEGIA

23%

NIEMCY

HOLANDIA

50%
4

1%

5%

CYPR

CZECHY

2%

FRANCJA

AUSTRIA

10%
INNE

NOWA
ZELANDIA

3% WIELKA 1%
BRYTANIA
2%

Informacja o działalności agencji zatrudnienia w 2016 roku, MPiPS, 2017 r.

rynek agencji zatrudnienia 2018

18

4
delegowanie

4

Delegowanie pracowników

56% USŁUGI
27%

PRODUKCJA

11%

BUDOWNICTWO

6%

ROLNICTWO

195 mln PLN
WYSOKOŚĆ OBROTÓW FIRM CZŁONKOWSKICH
POLSKIEGO FORUM HR W ZAKRESIE
USŁUGI DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW
DO ZAGRANICZNYCH PRACODAWCÓW
W 2018 ROKU

SEKTORY
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Adecco: Program CEO for One Month
– wsparcie studentów i młodych absolwentów

A

decco Poland, jako firma społecznie zaangażowana i odpowiedzialna, realizuje szereg
dobrych praktyk dedykowanych pracownikom – zarówno zatrudnionym w organizacji, jak
i tymczasowym, w tym także z zagranicy. Poza tym prowadzi wiele programów dedykowanych
młodym ludziom na rynku pracy. Jednym z nich jest CEO for One Month. To globalny program
kierowany do studentów i młodych absolwentów, którzy wiążą swoją przyszłość z pracą
w międzynarodowych firmach, a ich ambicje sięgają najwyższych stanowisk. W Adecco –
dzięki inicjatywie CEO for One Month – młodzi ludzie mogą rozpocząć karierę nietypowo – od
najwyższego stanowiska w firmie.

Młodzi ludzie na rynku pracy
W Polsce i Europie młodzi ludzie często nie są gotowi na wyzwania rynku pracy. W większości
krajów Unii Europejskiej stopa bezrobocia wśród młodych ludzi jest około dwukrotnie wyższa od
średniej dla całej populacji. To jest również problem na tak zwanych „rynkach pracownika” – czyli
na przykład w Polsce. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak umiejętności wymaganych przez
pracodawców. Niedopasowanie kompetencji przekazywanych przez szkoły i uczelnie do wymagań
rynku jest niestety zagrożeniem, które coraz silniej daje się we znaki polskiej gospodarce.
Program CEO for One Month jest między innymi odpowiedzią na te wyzwania. Adecco skupia
uwagę młodych osób na tym, że warto rozpocząć karierę zawodową i zdobywać doświadczenie
w firmie z obszaru HR. Celem programu jest także zwrócenie uwagi na problem nieprzystosowania
młodych ludzi do oczekiwań pracodawców i zainicjowanie dyskusji jak to zmienić.

Nie ma w Polsce drugiej firmy, która dawałaby taką możliwość ludziom
na samym początku kariery. Młody CEO ma realny wpływ na decyzje
podejmowane w naszej firmie, uczestniczy w każdym ważnym spotkaniu
i przez cały miesiąc ma bezpośredni kontakt ze mną. Otrzymuje również
wynagrodzenie na poziomie adekwatnym do stanowiska. CEO for One Month
to niezwykle wartościowy program i nasza wizytówka.

„

Anna Wicha
Dyrektor Generalny Adecco Poland

Proces rekrutacji CEO for One Month jest wieloetapowy. Spośród wszystkich aplikacji
wybieranych jest 10 finalistów. Zostają następnie zaproszeni do siedziby Adecco, gdzie
biorą udział w profesjonalnym i dopasowanym do tak wymagającej rekrutacji Assessment
Center. Wybrany przez komisję rekrutacyjną CEO zdobywa umiejętności i doświadczenie
u boku Dyrektora Generalnego – najważniejszej osoby w firmie. Współpracuje też z innymi
managerami. Uczestniczy w spotkaniach, szkoleniach i projektach realizowanych przez
Adecco. Po zakończeniu roli CEO for One Month może, jako pracownik, pozostać
w strukturach firmy i zdobywać dalsze doświadczenie zawodowe.

Efekty

Jak to jest być szefem

Podczas wszystkich dotychczasowych edycji realizowanych w 50 krajach świata w programie
CEO for One Month wzięło udział około miliona młodych ludzi. W Polsce blisko 10 tysięcy.

Adecco co roku oddaje stery swojej organizacji młodym ludziom na całym świecie. Na każdym
z rynków, gdzie obecna jest firma, wybrana zostanie jedna osoba. Przez miesiąc, u boku Dyrektora
Generalnego, będzie zarządzać firmą.

W 2018 roku w programie wzięło udział ponad 200 tys. studentów i absolwentów, z czego
ponad 2 tys. w Polsce. Uczestnicy akcji stają się ambasadorami programu i Adecco. Dzięki
programowi zdobywają doświadczenie, kompetencje i możliwość rozwoju osobistego.
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ATERIMA: Jak ułatwić cudzoziemcom pracę w Polsce

O

becnie niedobory pracowników w polskich firmach coraz częściej wypełniają
cudzoziemcy – przede wszystkim z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii. Jak ułatwić im przyjazd
do Polski? Jak pomóc w aklimatyzacji czy usprawnić komunikację z pracodawcą? Dzielimy
się doświadczeniami wypracowanymi w Agencji Zatrudnienia ATERIMA.

Proces zatrudniania cudzoziemców jest skomplikowany i czasochłonny. W ATERIMA odciążamy
pracodawców w zakresie rekrutacji, formalności koniecznych przy legalizacji pracy i pobytu
cudzoziemca czy spraw kadrowo-płacowych. Pomagamy również w organizacji podróży czy
zakwaterowania pracowników. To, co nas wyróżnia, to podejście do pracowników zza granicy.
Skutecznie i z wyczuciem identyfikujemy ich problemy i maksymalnie ułatwiamy ich przyjazd
i pobyt w Polsce – zarówno w miejscu pracy, jak i w codziennym życiu.

Ułatwiaj nie tylko pracę
Jako pierwsza firma w branży przygotowaliśmy obszerny poradnik dla cudzoziemców.
Materiał jest pomocny nie tylko przy przedstawianiu oferty i miejsca pracy kandydatom, ale
zawiera też szereg informacji ułatwiających przygotowanie się do przyjazdu i pobyt w Polsce.
W poradniku doradzamy m. in. jak otworzyć konto bankowe, co robić w razie choroby, jak
załatwić polski numer telefonu. Znaleźć można w nim również sekcję FAQ czy słowniczek
z podstawowymi zwrotami po polsku.
ATERIMA stworzyła również specjalną stronę internetową dla kandydatów. Przedstawiamy
na niej aktualne oferty, proces rekrutacji i zalety legalnej pracy, ale także publikujemy artykuły
z poradami – np. jak efektywnie uczyć się j. polskiego czy skąd wziąć numer PESEL.

Usprawnienia dla cudzoziemców się opłacają
Komunikacja to podstawa
ATERIMA otworzyła się na pracowników ze Wschodu już trzy lata temu. Wraz z rozwojem usługi
stworzyliśmy dedykowany Zespół Zatrudniania Cudzoziemców, który nie tylko prowadzi procesy
rekrutacyjne, ale też na bieżąco odpowiada na potrzeby naszych kandydatów i pracowników.
Bardzo często dotyczą one komunikacji.

Zmiany w zakresie zatrudnienia cudzoziemców to konieczność, bo polski rynek pracy sobie
bez nich nie poradzi. Potrzebne jest upraszczanie procedur, likwidacja barier prawnych, ale
też ułatwianie pracy i życia pracownikom spoza Polski. Dzięki temu zachęcimy do przyjazdu
kolejnych kandydatów i zatrzymamy tych obecnych już w naszym kraju.

Kandydaci spoza UE rzadko mówią po polsku. Dlatego podczas rekrutacji i zatrudnienia w ATERIMA
mają oni gwarancję opieki ukraińsko – i rosyjskojęzycznych konsultantów, którzy znają także język
angielski. W ten sposób pomagamy w komunikacji z cudzoziemcem – organizujemy szkolenia BHP
w jego języku ojczystym, tłumaczymy firmowe dokumenty i pomagamy w bieżącej komunikacji
z pracodawcą i zespołem.

Efekty działań ATERIMY w 2018 r.
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NIŻSZY WSKAŹNIK
ROTACJI PRACOWNIKÓW
ZZA GRANICY

Przy dużej grupie cudzoziemców dobrze sprawdza się także cotygodniowy stały dyżur naszego konsultanta bezpośrednio w miejscu pracy. Dzięki temu pracownicy mają możliwość
rozmowy na żywo z opiekunem, który mówi w ich języku ojczystym i na bieżąco odpowiada
na wszystkie pytania.

923

ZATRUDNIONYCH
PRACOWNIKÓW
SPOZA UE

%

60

%

100%

MNIEJ TELEFONÓW OD
CUDZOZIEMCÓW DO ATERIMA
W PIERWSZYM TYGODNIU
ZATRUDNIENIA
POZYTYWNIE ZAMKNIĘTYCH
POSTĘPOWAŃ
ADMINISTRACYJNYCH
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Gi Group: Projekt Ukraina
– aby Polska stała się drugim domem

J

ednym z obszarów specjalizacji agencji Gi Group jest rekrutacja oraz zatrudniania pracowników
pochodzących zza wschodnich granic Polski. Kiedy w 2016 r. rozpoczynaliśmy tzw. Projekt
Ukraina zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że nie będzie to typowa rekrutacja pracowników do
fabryk naszych klientów.

W głowie pojawiały się dziesiątki pytań, na które sami poszukiwaliśmy wtedy odpowiedzi. W jakim
języku będziemy porozumiewać się z Ukraińcami? Polski i ukraiński brzmią podobnie, ale czy aż
tak, aby swobodnie się komunikować? Co z pisownią – przecież używamy różnych alfabetów!? Jak
poradzimy sobie z biurokracją związaną z zatrudnieniem obcokrajowców? Jak przekonamy ich,
aby mając do wyboru setki miejsc pracy, wybrali zatrudnienie akurat przez Gi Group? Jak sprawić,
aby poczuli się u nas, jak u siebie? Prawie 3 lata później możemy z dumą stwierdzić, że było warto
i co najważniejsze, że się udało!
Przy planowaniu działań związanych z Projektem Ukraina punktem wyjścia był dla nas pracownik,
gdyż to jego szybkie zadomowienie się w Polsce jest kluczem także dla naszego sukcesu.
Podjęliśmy więc szereg działań, które z wybranych biur Gi Group uczyniły placówki de facto
dwujęzyczne.

Działania podjęte w ramach Projektu Ukraina
•

Wszystkie dokumenty i procedury konieczne do zatrudnienia obywatela Ukrainy zostały
przetłumaczone, aby były zrozumiałe dla obu stron.

•

W biurach pojawiły się materiały informacyjne w języku ukraińskim.

•

Każdy pracownik Gi Group ma możliwość uzyskania pomocy i porady od ukraińskojęzycznego
koordynatora, który jest do dyspozycji przez cały czas. Pomaga nie tylko w kwestiach
związanych z zatrudnieniem, ale również w problemach dnia codziennego oraz takich
dotyczących czasu po pracy.

•

Duży nacisk kładziemy na obecność koordynatora w pierwszych dniach pracy pracownika
tj. podczas okresu wdrożeniowego i szkoleń.

•

Zdajemy sobie sprawę, że decyzja o wyjeździe zarobkowym za granicę jest i tak dużym
stresem dla naszych pracowników, wspieramy ich więc również w kwestii mieszkania.
Jako jedna z nielicznych agencji pracy zapewniamy bezpłatne mieszkania o wysokim
standardzie. Pracownicy mieszkają w pokojach max. 2-3 osobowych, wyposażonych
we wszystkie niezbędne sprzęty tj. pralkę, lodówkę, telewizory itd. Nie pobieramy za
nie żadnych opłat.

•

Jeśli mieszkanie dzieli od zakładu pracy więcej niż kilka kilometrów to zapewniamy
transport bezpośrednio pod bramę zakładu lub, w zależności od sytuacji, dopłatę do
transportu publicznego.

•

Wspieramy również w załatwianiu wszelkich formalności związanych z legalizacją
pobytu obywateli Ukrainy w naszym kraju.

Efekty

3000

PRACOWNIKÓW

zatrudniliśmy zza wschodniej granicy od 2016. Jesteśmy dumni z tego,
że wielu z nich to np. członkowie jednej rodziny, którzy zachęcali się
nawzajem do przyjazdu i pracy za pośrednictwem Gi Group,
motywując swoją decyzję właśnie programem wsparcia,
który oferujemy. Mamy nadzieję, że dla wielu z nich, również dzięki
naszym wysiłkom, Polska stała się
drugim domem.
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Job Impulse: Program Deklaracja na TAK

i możemy nawet o tym nie wiedzieć. Nie posiadają orzeczeń, choć ich jednostka choroba
może stanowić podstawę do uzyskania przez nich uprawnień oraz przywilejów ustawowych.

Po co to robimy?

J

esteśmy w czołówce najszybciej starzejących się społeczeństw w Europie, co oznacza,
że stale wzrasta średnia wieku w polskich firmach. Zarządzanie zespołami zróżnicowanymi
pod kątem sprawności stanowi jedno z największych aktualnych wyzwań w organizacji.

Czy Deklaracja na TAK jest receptą na dynamicznie rosnącą średnią wieku pracowników w firmach?
Częstość występowania zróżnicowanych niepełnosprawności rośnie gwałtownie po ukończeniu
50-tego roku życia. Według badań, wśród czterdziestolatków niepełnosprawna jest co jedenasta
osoba, a wśród pięćdziesięciolatków już blisko co piąta.5

Celem programu Deklaracja na TAK jest stworzenie dla obecnych pracowników bezpiecznych warunków w firmie do ujawniania orzeczeń lub ubiegania się o nie w uzasadnionych
zdrowotnie sytuacjach. Jest najszybszą drogą do podniesienia wskaźnika zatrudnienia
osób z niepełnosprawnością, przyczynia się do integracji w miejscu pracy oraz uzyskania
ulg i dofinansowań dla firmy z tytułu PFRON. Dla firmy zatrudniającej 1000 pracowników
są to oszczędności przekraczające 100 tys. PLN miesięcznie. W Polsce pracownik nie musi
przedstawiać pracodawcy orzeczenia, dlatego zdarza się, że pracownicy z obawy przed
utratą pracy trzymają orzeczenie w przysłowiowej szufladzie. Żeby ośmielić i wesprzeć
pracowników warto opracować program korzyści. Dzięki otwartości pracodawcy zwiększa
się poczucie bezpieczeństwa wszystkich pracowników oraz ich lojalność, co z kolei zmniejsza
rotację i absencję chorobową.

Jak to robimy?
Co zrobić, aby skutecznie zarządzić procesem starzenia się w firmie?
Naszym partnerom rekomendujemy wdrożenie sprawdzonego projektu Deklaracji na TAK, która
jest częścią długoletniego programu TAKpełnosprawni promującego zatrudnianie oraz integrację
osób z niepełnosprawnościami w miejscu pracy – przynoszącego pracodawcy konkretne korzyści
społeczne, wizerunkowe i ekonomiczne.
W celu rozpoczęcia procesu, potrzebne jest zbudowanie świadomości, że niepełnosprawność to
nie tylko ograniczenia ruchowe np. poruszanie się na wózku, ale także osoby z chorobami układu
krążenia, zmianami nowotworowymi, czyli schorzeniami niewidocznymi, które często pojawiają
się na późniejszym etapie życia. Osoby z niepełnosprawnością nabytą mogą pracować obok nas

5

Wdrożenie Deklaracji, w zależności od wielkości firmy i skali działania, zajmuje kilka miesięcy
i składa się z m.in. z konsultacji z wewnętrznymi interesariuszami, opracowania strategii
komunikacyjno-informacyjnej, szkoleń dla managerów oraz ich zespołów, wsparcia pracowników w podjęciu decyzji. Uzupełnieniem programu powinna być Rekrutacja na TAK,
czyli przygotowanie strategii rekrutacji osób z niepełnosprawnością, czego korzyścią jest
pozyskanie cennej grupy potencjalnych pracowników. Mówiąc o otwartości na różnorodność, pamiętajmy o osobach z niepełnosprawnością, których zatrudnienie przynosi firmom,
pracownikom oraz ich otoczeniu wiele korzyści i jest odpowiedzią na problem społeczny. Do
tematu należy podejść strategicznie i zaplanować działania, których celem jest wdrożenie
dobrze przemyślanego, konsekwentnego programu zarządzania zespołem zróżnicowanym.

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/stan-zdrowia-ludnosci-polski-w-2014-r-,6,6.html
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ManpowerGroup: Reskilling i upskilling jako
rozwiązanie na niedobór talentów w Polsce

Z

godnie z raportem „Niedobór talentów” ManpowerGroup aż 51% polskich pracodawców
ma trudności z obsadzaniem miejsc pracy nowymi pracownikami. Największy
odsetek firm – 33%, walczy z tym problemem poprzez zapewnianie dodatkowych szkoleń
i możliwości rozwoju.
Era cyfryzacji i automatyzacja procesów zmieniają sposób wykonywania pracy i zmuszają
pracowników do rozwijania nowych umiejętności. Rodzi to również potrzebę znalezienia
rozwiązania dla osób zatrudnionych w schyłkowych branżach, których kompetencje nie są
pożądane na rynku pracy, a którzy szukają dla siebie nowej drogi zawodowej. Odpowiedzią
na problemy związane z rynkiem pracy i niedoborem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach
są programy szkoleniowe oparte o reskilling i upskilling kandydatów.

projekt zakończył się 3-miesięcznym stażem w firmach/działach IT
na stanowisku Tester,
projekt skierowany był do grupy kobiet, których przekwalifikowanie zawodowe
przyczyniło się do znalezienia satysfakcjonującego zatrudnienia – w oparciu
o umowę o pracę w firmach trójmiejskich z branży ICT lub w działach
informatycznych innych firm.
Korzyści z wdrożenia projektów opartych o reskilling i upskilling:
•
•

Założenia projektu opartego o reskilling i upskilling:
•
•
•

wypełnienie luki kadrowej,
przekwalifikowanie pracowników ze schyłkowych branż do sektorów wykazujących
tendencję wzrostową,
zapewnienie pracownikom możliwości dostosowania ich kompetencji do cyfrowej
rzeczywistości.

Zalety projektu zrealizowanego przez ManpowerGroup „Kobiety w IT. Testerka
oprogramowania”:
umożliwienie osobom bezrobotnym zdobycia niezbędnych kwalifikacji do rozpoczęcia
pracy w rozwijającej się branży ICT na stanowisku Testera oprogramowania
funkcjonalnego,
w programie wzięło udział 50 kobiet,
beneficjentki projektu wzięły udział w szkoleniach zawodowych z zakresu m.in.
tworzenia i testowania oprogramowania, metodyki prowadzenia projektów
informatycznych, Agile/SCRUM, procesów biznesowych w firmach,

•

zmniejszone koszty rekrutacji,
zmniejszona rotacja, szczególnie w działach narażonych na zmiany wynikające
z automatyzacji procesów – zajmujących się administracją oraz zarządzaniem
biurem, finansami i księgowością,
zapewnienie bezpieczeństwa realizacji projektów.

Rozwój pracownika wewnątrz organizacji, przekwalifikowanie zawodowe i przesunięcie
na inne funkcje w organizacji (redeployment) zakłada, że firma w oparciu o swoja
długofalową politykę zdefiniuje niezbędne kompetencje wewnątrz organizacji. Określi,
jakie ma zasoby tu i teraz i zaplanuje rozwój kompetencji poprzez stworzenie programów
rozwojowych dla pracowników zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, z naciskiem
na wyposażenie pracowników w niezbędne dla organizacji kompetencje i wiedzę.
Mobilność pracownika to proces biznesowy, w który zaangażowane są zarząd, działy
personalne, bezpośredni managerowie i dlatego niezbędna jest synergia ich działań.
Efektywny program zakłada pozyskanie umiejętności i kompetencji, które można
wykształcić w relatywnie krótkim czasie (do 6 miesięcy). Program powinien mieć
zatem praktyczny wymiar, z wykorzystywaniem zaplecza technologicznego firmy (park
maszynowy, narzędzia w środowisku pracy, praktycy z organizacji). Ważne, aby pracownik
szybko zdobył potrzebne umiejętności i od razu rozpoczął pracę, wykorzystując nowo
nabyte kompetencje.
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Randstad: Pracownik tymczasowy
z lepszymi warunkami zatrudnienia

B

enefity są dziś standardem na rynku pracy, od kilku lat branża HR odmienia je przez
wszystkie przypadki, upatrując w nim także sposobu na skuteczne pozyskiwanie
kandydatów, gdy ze względu na sytuację rynkową staje się ono dla wielu firm wyzwaniem.
My zadaliśmy sobie pytanie, dlaczego takie rozwiązania nie mogą stać się także standardem
w pracy tymczasowej, który pozwoli skuteczniej pozyskiwać kandydatów, zmniejszać
rotację zatrudnionych, a przede wszystkim pokazać pracownikom tymczasowym, że ich
zaangażowanie jest dla nas równie istotne, jak zaangażowanie stałej załogi w zakładzie.

Najczęściej chcieliby korzystać z kart sportowych, opieki medycznej i biletów do kina.
Badanie pozwoliło więc zmierzyć faktyczne zapotrzebowanie na benefity, aby nie okazało
się, że propozycje będą nietrafione. Co bowiem pracownikom po ofercie, która kompletnie
nie trafi w ich gusta czy możliwości? Znamy historie firm, które swoim pracownikom
oferowały na przykład karty sportowe, choć w promieniu kilkunastu kilometrów nie
było żadnego obiektu, w którym można było z nich skorzystać. To również było istotnym
czynnikiem – oferta powinna być szeroka i nie ograniczać się wyłącznie do metropolii, ale
obejmować także mniejsze miejscowości.

Dostępność benefitów
W trakcie opracowywania takich rozwiązań pojawiło się kilka wyzwań. Dotychczas funkcjonujące
na rynku benefity były często nieosiągalne dla pracowników tymczasowych – powodem był
koszt rozwiązania lub ograniczona możliwość korzystania z usług poza największymi ośrodkami
miejskimi w Polsce. Ponadto, dziś wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do wygodnych narzędzi,
dostępnych zawsze pod ręką. Tak samo spoglądaliśmy na rozwiązania dla pracowników
tymczasowych – miały być łatwo dostępne, każdy powinien móc szybko z nich skorzystać,
a najlepiej gdyby mógł to zrobić tak, jak lubimy najbardziej – komfortowo, za pośrednictwem
domowego komputera lub smartfonu.

W pierwszej kolejności udało się zaproponować pracownikom tymczasowym dostęp do
1000 placówek medycznych w całej Polsce, w których do dyspozycji są interniści oraz
lekarze najbardziej popularnych specjalizacji. Pracownicy otrzymali też dodatkowe zniżki na
bilety do kina, wydarzenia kulturalne i spektakle teatralne, a także nawet 50-procentowe
bonifikaty na zakupy. Przystępne cenowo pakiety objęły też kartę sportową z ponad 4
tysiącami obiektów na liście i to także tymi w mniejszych miejscowościach.

Benefity:

Zaangażowanie pracodawców użytkowników
Wiedzieliśmy też, że aby wszystko dobrze zadziałało, do naszej inicjatywy powinniśmy przekonać
pracodawców-użytkowników. Pokazać im, że to także korzyść dla nich – szansa na zmniejszenie
rotacji w zakładach, większe zaangażowanie także wśród pracowników tymczasowych oraz
skuteczniejsze pozyskiwanie kandydatów. Liczyliśmy też, że będą chcieli partycypować
w projekcie, co ofertę benefitów uczyni jeszcze bardziej osiągalną dla zatrudnionych.

Analiza potrzeb
Rozważając wprowadzenie takich rozwiązań na szeroką skalę, w realizowanych wewnętrznie
badaniach przeanalizowaliśmy faktyczne zapotrzebowanie wśród pracowników tymczasowych.
Dla ponad 2/3 z nich taki kompleksowy pakiet socjalny byłby ważnym elementem zatrudnienia.

dostęp do 1000
placówek medycznych

zniżki na bilety do kina
i inne wydarzenia kulturalne

50-procentowe
bonifikaty na zakupy

karty sportowe

Efekty
Efektem działań jest ogromne zainteresowanie po stronie pracowników tymczasowych,
którzy doceniają ofertę i podkreślają, że często jest czynnikiem, który pomaga im podjąć
ostateczną decyzję o zatrudnieniu. Pracodawcy w tym rozwiązaniu dostrzegli skuteczne
narzędzie pozyskiwania kandydatów – świadczy o tym znacząca liczba firm, które
zdecydowały się na pokrycie kosztów pakietów tak, aby dla pracowników tymczasowych
oferta była jak najbardziej atrakcyjna.
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Trenkwalder: Czuj się jak w domu
– kompleksowy program dla pracowników spoza UE

E

ksperci szacują, że do 2025 r. Polska będzie potrzebować dodatkowych 1,5 mln rąk do
pracy. Przy obecnym niskim poziomie bezrobocia, krajowe zasoby nie zaspokoją tego
zapotrzebowania. Polscy przedsiębiorcy konkurują o kandydatów z za granicy już nie tylko
między sobą, ale również z pracodawcami z krajów sąsiadujących. Dlatego powinniśmy skuteczniej rywalizować o pracowników spoza UE, zwłaszcza z Ukrainy. Ważnym argumentem do
ich pozostania w Polsce może być poczucie stabilizacji, informacja o perspektywie stałego zatrudnienia lub rozwoju zawodowego, a także pomoc w osiedleniu się i sprowadzeniu rodziny.
Już w 2015 roku, rekrutując pierwszych obywateli Ukrainy do pracy w Polsce zauważyliśmy, że
czują się oni bezpieczniej i pewniej, gdy mogą liczyć na naszą pomoc nie tylko w zatrudnieniu, ale
też we wszelkich sprawach organizacyjno-logistycznych, szczególnie w pierwszych miesiącach po
przeprowadzce do Polski. Ułatwia im to aklimatyzację, przyspiesza wdrożenie do pracy i zachęca
do pozostania w Polsce.
Tak powstał program „Czuj się jak w domu”. Nie tylko odpowiada on na potrzeby cudzoziemców
na polskim rynku pracy, ale także na zapotrzebowanie przedsiębiorców. Początkowo program
obejmował pracowników z Ukrainy, których zatrudniamy w Polsce zdecydowanie najwięcej, ale w
ostatnim roku dołączyli do niego również przedstawiciele innych narodowości, których rekrutujemy
do pracy w Polsce np. Białorusinów, Mołdawian, Filipińczyków czy Gruzinów.

Korzyści programu Trenkwalder „Czuj się jak w domu”
•

Każdy cudzoziemiec może liczyć na pomoc koordynatora mówiącego w jego języku ojczystym
(ukraińskim, rosyjskim lub angielskim) i dostępnego 7 dni w tygodniu, od dnia przyjazdu,
przez cały okres zatrudnienia.

•

W razie potrzeby, oferujemy pomoc w organizacji przyjazdu do Polski.

•

Organizujemy pozyskanie wszystkich zezwoleń urzędowych, numeru PESEL, zezwolenia
na pracę.

•

Zapewniamy bezpłatne mieszkanie od pierwszego dnia zatrudnienia w Polsce.

•

Oferujemy pomoc w założeniu rachunku bankowego.

•

W razie potrzeby oferujemy bezpłatne tłumaczenia podczas okresu wdrożeniowego,
szkoleń, ale też w codziennym życiu, jak np. podczas wizyty u lekarza.

•

Pomoc w relokacji rodziny do Polski, formalnościach urzędowych oraz znalezieniu
mieszkania i pracy dla rodziny.

Udział w programie nie wiąże się z żadnymi kosztami dla pracownika. Założenia programowe
powstały w wyniku setek rozmów z obcokrajowcami poszukującymi pracy w Polsce oraz
polskimi pracodawcami.

„Wdrażając ten program położyliśmy nacisk na to, aby kultura
organizacyjna naszej firmy jeszcze silniej nakierowana była na wsparcie
kandydatów mających inne potrzeby i reprezentujących inne kultury.
Wymagało to też od nas samych pozyskania nowych kompetencji np.
językowych oraz dostosowania systemów i procesów wewnątrz firmy.
Dodatkowo w pierwszych latach program obejmował edukację polskich
pracodawców na temat specyficznych potrzeb pracowników z innych
krajów. Z kompleksowego programu wsparcia oferowanego przez
Trenkwalder skorzystało już ponad 12 000 pracowników z Ukrainy, a ostatnio
dołączają też inne narodowości.”

„

Wojciech Ratajczyk
CEO Trenkwalder
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Polskie Forum HR jest najbardziej wpływową organizacją pracodawców reprezentującą
rynek agencji zatrudnienia. Od 2002 roku działa na rzecz budowy efektywnego rynku
pracy poprzez wpieranie zrównoważonego rozwoju usług w zakresie szeroko rozumianego doradztwa personalnego. Jest uznanym partnerem społecznym w Polsce i Europie.
Firmy członkowskie Polskiego Forum HR zatrudniają ponad 2,8 tys. pracowników wewnętrznych w ponad 300 oddziałach na terenie całego kraju. W ubiegłym roku wsparły
w zatrudnieniu blisko 260 tys. osób zarówno w formie pracy tymczasowej, rekrutacji
stałych, jak i delegowania za granicę.

