
MONITOR.HR
K W I E C I E Ń ,  2 0 1 9

W NUMERZE
wyniki branży agencji zatrudnienia w 2018 roku na 

podstawie danych Polskiego Forum HR

publikacja Economic Report, World Employment 

Confederation 2019

HOT NEWS!

LEGISLACJA

PPK - projekt nowelizacji ustawy w zakresie wyłączenia 

zastosowania tzw. limitu 30-krotności podstawy składek 

na ubezpieczenie emerytalne i rentowe przy naliczaniu 

wpłat do PPK

projekt poselski dot. publikacji informacji o wysokości 

wynagrodzenia trafił do prac Komisji Nadzwyczajnej do 

spraw zmian w kodyfikacjach

RYNEK
liczba pracowników tymczasowych w Polsce w 2018 roku 

spadła o 14%

szacowana wartość rynku agencji zatrudnienia w Polsce 

wynosi ok 7,4 mld PLN

rynek rekrutacji stałych w ubiegłym roku wzrósł o 6%

wartość globalnego rynku agencji zatrudnienia to około 

457 mld euro (Economic Report 2019, WEC)
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LEGISLACJA

Projekt zakłada wprowadzenie obowiązku podawania wysokości wynagrodzenia 
zasadniczego brutto w każdej informacji o możliwości zatrudnienia pracownika 
publikowanej przez pacodawcę.
W przypadku podawania widełek proponuję się konieczność zamieszczenia 
informacji, że kwota podlega negocjacjom.
Obecnie projekt trafił do prac Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w 
kodyfikacjach.

 

Projekt zmian w Kodeksie Pracy

Projekt nowelizacji ustawy o pracowniczych 
planach kapitałowych - wyłączenie zastosowania 
tzw. limitu 30-krotności podstawy składek na 
ubezpieczenie emerytalne i rentowe
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Więcej informacji

Projekt zmian

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=F33CFD9124F95F84C1258306003A4362
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2019/3/pracodawcy_krytykuja_zmiany_w_ustawie_o_ppk
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RYNEK

Polskie Forum HR opublikowało raport Rynek agencji 
zatrudnienia 2018

Economic report 2019 World Employment 
Confederation już dostępny

World Employment Confederation oraz Staffing Industry 
Analysts opracowało European Employment Barometer 
- narzędzie pozwalające na śledzienie trendów na 
europejskich rynkach pracy  
 

Raport
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Więcej informacji

European Employment Barometer

w 2017 branża agencji zatrudnienia wygenerowała 457 mld EUR sprzedaży 
globalnej, co oznacza 13% wzrost w stosunku do poprzedniego roku
na całym świecie 165 tys. agencji zatrudniało 53 mln osób 
liczba pracowników wewnętrznych w agencjach zatrudnienia wyniosła 2,7 mln 
osób co stanowi znaczny wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim

w 2018 roku odnotowaliśmy spadek liczby pracowników tymczasowych o 14%
 wartość rynku pracy tymczasowej pozostaje na zbliżonym poziomie
 rynek rekrutacji stałych ma się dobrze, jego wartość rok do roku wzrosła o 6%

Więcej informacji na stronie 4  
 

https://www.polskieforumhr.pl/aktualnosci/wiadomosci-ze-swiata/europa-pozostaje-najwiekszym-rynkiem-agencji-zatrudnienia-na-swiecie/
https://www2.staffingindustry.com/eng/Research/Research-Reports/Interactive-Research-Tools/European-Employment-Barometer
https://www.polskieforumhr.pl/wp-content/uploads/2019/03/RaportPFHR_Rynek-agencji-zatrudnienia-w-2018.pdf
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Polskie Forum HR podsumowało 
sytuację na rynku agencji 
zatrudnienia w 2018 roku 
 

RYNEK

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

Liczba pracowników tymczasowych w Polsce spadła o 14% 
 
Sytuacja na polskim rynku pracy sprawia, że praca tymczasowa w wielu przypadkach 
stała się wydłużonym wstępem do stałego zatrudnienia. 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 zatrudniały 
219 tys. pracowników tymczasowych, o 14% mniej niż w roku. Szacujemy że liczba 
pracowników tymczasowych w Polsce w 2018 wyniosła około 743 tys. osób. 
 
Nie bez znaczenia pozostają zmiany legislacyjne, których konsekwencje odczuliśmy 
pod koniec listopada, czyli w momencie końca limitów okresu zatrudnienia, 
wynikających ze zmian w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 
wprowadzonych w 2017 roku. 
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https://www.polskieforumhr.pl/wp-content/uploads/2019/03/RaportPFHR_Rynek-agencji-zatrudnienia-w-2018.pdf
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- Spodziewamy się, że w roku 2019 tendencja spadkowa będzie nadal postępować, 
choć już nie w takiej skali. Wyzerowanie okresów w czerwcu 2017 roku spowodowało, 
że skala umów, które musiały dobiec końca w jednym momencie była wysoka, ale to 
jednorazowa kumulacja – tłumaczy Wojciech Ratajczyk, wiceprezes ds. pracy 
tymczasowej w PFHR. 
 
Spadek liczby godzin przepracowanych przez pracowników tymczasowych 
przeliczony na pełne etaty (FTE – full time equivalent) był jeszcze większy i wyniósł 
16%. Jest to odzwierciedleniem rosnącej rotacji pracowników tymczasowych. Liczba 
pracowników zatrudnianych na stałe u pracodawców użytkowników nigdy nie była 
tak wysoka. 
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. 
 
Wartość rynku pracy tymczasowej utrzymuje się na poziomie zbliżonym do 
poprzedniego roku 
 
Wartość rynku pracy tymczasowej wśród firm członkowskich PFHR wyniosła w 2018 
roku blisko 3,6 mld PLN, o 1% mniej niż w roku ubiegłym. Szacujemy ze wartość 
całego rynku w Polsce może wynosić około 6,5 mld PLN. 
 
– Wzrost wynagrodzeń jest głównym powodem tej dysproporcji między spadkiem 
obrotów a spadkiem liczby przepracowanych godzin. Kolejny elementem jest 
rosnąca liczba cudzoziemców zatrudniana w tej formie. Nie dysponujemy jeszcze 
danymi ministerialnymi które pokażą jak dużą cześć pracowników tymczasowych w 
Polsce stanowią osoby z zagranicy, ale obserwując rynek wiemy, że liczba ta jest 
znacząca. Koszty zatrudnienia tych pracowników, a co za tym idzie wartość faktur, są 
wyższe chociażby o koszty zakwaterowania czy tłumaczenia dokumentów – 
komentuje Anna Wicha, Prezes PFHR. 
 
Rekrutacje stałe mają się dobrze 
 
Niemalejący popyt na stałych pracowników widoczny jest w 6% wzroście wartości 
rynku rekrutacji stałych na rzecz polskich pracodawców. Firmy członkowskie PFHR 
wygenerowały w tym zakresie obroty na poziomie blisko 135,9 mln PLN. Łącznie z 
rekrutacjami międzynarodowymi, wartość rynku rekrutacji stałych w PFHR wyniosła 
156 mln PLN. 
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– Pracodawcy potrzebują wsparcia w dotarciu do odpowiednich kandydatów. Ta 
tendencja utrzyma się pod warunkiem, że wskaźniki makroekonomiczne nie ulegną 
poważniejszym zmianom. Póki co nic nie wskazuje na to, aby popyt na specjalistów IT 
czy pracowników dla sektora BPO się zmniejszył, wręcz przeciwnie: walka o 
kandydatów w tych obszarach dopiero się rozkręca– mówi Piotr Dziedzic, Członek 
Zarządu PFHR. 
 
Przedefiniowanie roli agencji zatrudnienia 
 
Najbliższy czas z pewnością przyniesie wiele zmian na rynku agencji zatrudnienia. Od 
kilku lat obserwujemy poszerzającą się gamę usług świadczonych przez agencje. 
 
– Najbliższe lata przyniosą wzrost znaczenia usług outsourcingu procesów, funkcji i 
zadań w wielu obszarach działalności gospodarczej. Zadaniem dla branży jest 
zadbanie o to, aby rozwój tych usług przebiegał z poszanowaniem praw osób 
świadczących pracę – komentuje Liliana Strupp, członek Zarządu PFHR. 
 
Agencje będą również dostarczały coraz więcej rozwiązań, będących odpowiedzią na 
 największy problem rynku pracy: niedopasowanie kompetencyjne. Już dziś spora 
część podmiotów świadczy usługi w ramach career management, których celem jest 
praca nad kwalifikacjami, ich rozwojem i nabywaniem zgodnie ze zmianami na rynku 
pracy i osobistymi predyspozycjami kandydatów i pracowników. 
 
– Niedopasowanie kompetencyjne będzie rosło wraz z postępem automatyzacji. 
Istotą działalności agencji jest zapewnienie pracownikom ciągłego zatrudnienia i 
wspieranie rozwoju umiejętności potrzebnych nie tylko dziś ale i za kilka lat. 
Zwiększenie tzw. zatrudnialności jest naszym głównym celem – dodaje Anna Wicha. 
 
. 
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KALENDARZ PFHR

Governing Body WEC-Europe, Bruksela 

Spotkanie Zarządu PFHR, Warszawa

SZKOLENIE PFHR: Executive i Direct Search, Headhunting, 
Warszawa 

SZKOLENIE PFHR: CZAS PRACY OD A DO Z, Warszawa 
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