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W NUMERZE

wybory do Parlamentu Europejskiego 

podsumowanie sytuacji na rynku agencji

zatrudnienia w pierwszym kwartale 2019 roku

bezrobocie w kwietniu wyniosło jedynie 5,6%

zmiany w PPK

HOT NEWS!

LEGISLACJA

PPK - projekt rozporządzenia w sprawie deklaracji

rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych

planów kapitałowych czeka na podpis Ministra

RYNEK
o 15% spadła liczba pracowników tymczasowych w

1Q2019 (w porównaniu do tego samego okresu

poprzedniego roku),

w analizowanym okresie w Polsce zatrudnionych

było ok. 300 tys. pracowników tymczasowych,

obroty całkowite agencji spadły rok do roku o 6%.
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Projekt rozporządzenia

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/502/12320651/12566634/dokument396983.docx
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NOWY PARLAMENT UE
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pierwsze posiedzenie Parlamentu odbędzie się w pierwszym tygodniu lipca br.

skład nowej Komisji Europejskiej zostanie przyjęty przez Parlament na posiedzeniu między 21 a

24 października br.
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 INFORAMCJE

Bezrobocie w kwietniu

Więcej informacji
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Więcej inforacji

spadek bezrobocia rejestrowanego do 5,6%
liczba ofert pracy, które wpłynęły do powiatowych urzędów pracy w kwietniu
wynosiła 118,8 tys.
BAEL wskazuje, że liczba osób aktywnych zawodowo w I kwartale br. wyniosła
16 940 tys. osób i była niższa o 0,7% niż przed rokiem

PPK

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania
wpłat do pracowniczych planów kapitałowych jest przyjęte i czeka na podpis Ministra

Rozporządzenie

Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych,
ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy – Prawo bankowe
czeka już tylko na podpis prezydenta. Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej
ogłoszenia.

Ustawa

https://www.polskieforumhr.pl/aktualnosci/rynek-pracy-w-polsce/bezrobocie-w-dol-coraz-latwiej-znalezc-prace/
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/502/12320651/12566634/dokument396983.docx
http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/3410_u/$file/3410_u.pdf
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Zmiany w ustawie o
Pracowniczych Planach
Kapitałowych

PPK

Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o pracowniczych planach
kapitałowych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
oraz ustawy – Prawo bankowe czeka już tylko na podpis prezydenta.
Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
 

 Najważniejsze zmiany w PPK:

rozszerzenie katalogu osób zatrudnionych w rozumieniu ustawy o PPK o

osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek

macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego – art. 2 w ust. 1

pkt 18 w lit. f ustawy o PPK

zmiana definicji wynagrodzenia stanowiącego podstawę wpłat na PPK

poprzez zniesienie limitu 30-krotności podstawy składek przy wpłatach do

PPK (pracownika i pracodawcy) - art. 2 ust. 2 pkt 40 ustawy o PPK

zmiana przepisu dot. wpłaty 0,5% wynagrodzenia, jeżeli wynagrodzenie

uczestnika PPK osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza

kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia – podmiot

zatrudniający nie uwzględni deklaracji w każdym miesiącu, w którym

wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane w tym podmiocie zatrudniającym

przekracza kwotę 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, wobec czego

pracodawca będzie zobowiązany do sprawdzania przekroczenia co miesiąc –

art. 27 ust. 5 ustawy o PPK

wprowadzenie dodatkowych możliwości informowania uczestników PPK

poprzez zapewnienie im dostępu do systemu teleinformatycznego instytucji

finansowej, a w przypadku gdy będzie to niemożliwe, umożliwienie

przekazywania takiej informacji na wniosek uczestnika PPK w postaci

papierowej – art. 22 ust. 1 ustawy o PPK

usunięcie szczególnego terminu na dokonywanie wpłat, jeżeli wynagrodzenie

jest wypłacane częściej niż raz w miesiącu – zmiana art. 28 ustawy o PPK

poprzez poprawienie ust. 4 i wykreślenie ust. 5
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Sytuacja na rynku agencji
zatrudnienia w 1Q2019

RYNEK

Polskie Forum HR (PFHR) podsumowało sytuację na rynku agencji
zatrudnienia w pierwszym kwartale 2019 roku. Odnotowane spadki,
zarówno w liczbie pracowników tymczasowych, jak i obrotach, nie są
zaskoczeniem. Rynek pracownika trwa w najlepsze.
 
Coraz mniej pracowników tymczasowych

Rok 2019 przywitaliśmy kolejnymi spadkami na rynku pracy tymczasowej.

Liczba pracowników tymczasowych w pierwszym kwartale 2019 roku spadła

o 15% porównując z tym samym okresem poprzedniego roku (w porównaniu

do ostatniego kwartału 2018 spadek o 12%). Agencje zrzeszone w Polskim

Forum HR zatrudniały w tym czasie ponad 90 tys. pracowników

tymczasowych, szacujemy że w całej Polsce liczba ta wyniosła ok. 300 tys.

osób.

W tym samym tempie spada liczba pełnych etatów przepracowana przez

pracowników tymczasowych (FTE) w 1Q2019 – w porównaniu do tego

samego okresu poprzedniego roku różnica wyniosła 15%, w porównaniu do

4Q2018 11%.

„Biorąc pod uwagę sytuację na rynku pracy oraz deficyt kandydatów w

wielu branżach i regionach Polski, spadek liczby pracowników

tymczasowych nie jest zaskoczeniem. Pracodawcy użytkownicy bardzo

chętnie przejmują naszych pracowników i zatrudniają ich na stałe” –

komentuje Anna Wicha, Prezes Polskiego Forum HR.

„Sytuację ratują po części pracownicy z Ukrainy, którzy, jak wynika z danych

MRPiPS, stanowią już 32% pracowników tymczasowych w Polsce. Niezwykle

istotne jest zatem usprawnienie procedury legalizującej pracę

cudzoziemców w naszym kraju. Wspólnie z Konfederacją Lewiatan

wystąpiliśmy z postulatami w tym zakresie, m. in. w kwestii efektywnego

wykorzystania bardzo szczelnego systemu rejestracji oświadczeń poprzez

wydłużenie ich obowiązywania z 6 do 18 miesięcy” – dodaje Wojciech

Ratajczyk, wiceprezes ds. pracy tymczasowej w Polskim Forum HR.

Agencje Polskiego Forum HR odnotowały utrzymujący się, wysoki odsetek

pracowników tymczasowych powyżej 50 roku życia (15%). Ponad 90%

pracowników tymczasowych było zatrudnionych na podstawie umowy o

pracę. Nadal najwięcej pracowników zatrudniano na stanowiska

produkcyjne (69%).
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Wartość usług agencji zatrudnienia

W 1Q2019 firmy członkowskie PFHR wygenerowały całkowite obroty ze

sprzedaży swoich usług na poziomie 946 mln PLN, o 6% mniej niż w 1Q2018

i 11% mniej niż w 4Q2018. Biorąc pod uwagę tylko pracę tymczasową

spadek rok do roku wyniósł 9% (kwartał do kwartału 12%).  Możemy

szacować, że wartość rynku pracy tymczasowej w Polsce w 1Q2019

wyniosła 1,6 mld PLN.
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Opracowanie: Agnieszka Zielińska, Dyrektor Polskiego Forum HR
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KALENDARZ PFHR

Spotkanie firm członkowskich PFHR, Sopot

Spotkanie grupy roboczej ds. career management, Warszawa

Zgromadzenie Ogólne Konfederacji Lewiatan, Warszawa

SZKOLENIE PFHR: Pozyskiwanie Klientów i sprzedaż usług
rekrutacyjnych  (cz. 2), Warszawa

13-14.06

18.06

25.06

27.06
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SZKOLENIE PFHR: Kompendium wiedzy nt. pracy
tymczasowej, Warszawa

11.06

4.06 ExCo WEC - Europe, Olso, Norwiegia


