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W NUMERZE
zmiany w prawie podatkowym

założenia projektu budżetu na 2020 rok

sytuacja na rynku agencji zatrudnienia w 2Q2019

nabór na studia podyplomowe Rekrutacja i Selekcja

kalendarz PFHR

HOT NEWS!

LEGISLACJA
Zerowy PIT dla młodych do 26. roku życia

Zniesienie limitu składek w projekcie budżetu na 2020 r.

Obniżenie dolnej stawki podatku dochodowego z 18 do

17 proc.

RYNEK
W 2Q2019 spadek liczby pracowników tymczasowych o

12% (rok do roku)

Obroty całkowite agencji członkowskich PFHR niższe o 3%

Wyniki badania Monitor Rynku Pracy firmy Randstad:

rotacja pracowników w czerwcu wyniosła 19%

W październiku rusza już VII edycja studiów

podyplomowych Rekrutacji i Selekcja, które Polskie

Forum HR współorganizuje wspólnie z Akademią

Leona Koźmińskiego
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Projekt rozporządzea

ZMIANY W PRAWIE

PODATKOWYM
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LEGISLACJA UE

Projekt budżetu na rok 2020 zakłada m. in. zniesienie limitu składek na ZUS

Od 1 sierpnia b.r. osoby poniżej 26. roku życia zwolnione są z podatku
dochodowego. Zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 4 lipca 2019
roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy
o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych.
 

PFR opublikował stanowisko dot. korekt wpłat do PPK – mają opierać się
na zasadzie bilansowania. Oznacza to, że w przypadku dokonania wpłat do PPK
obliczonych od zaniżonej lub zawyżonej podstawy wymiaru składek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe, należy w następnym miesiącu obliczyć te
wpłaty od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
odpowiednio podwyższonej o kwotę tej niedopłaty lub zaniżonej o kwotę nadpłaty

Zniesienie limitu 30-krotności

Zerowy PIT dla młodych do 26. roku życia

PPK
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więcej

więcej

www.mojeppk.pl
www.mojeppk.pl

Obniżenie dolnej stawki podatku
dochodowego z 18 do 17 proc.

Sejm przyjął ustawę obniżającą dolną stawkę podatku dochodowego z 18 do 17
proc. Zmiany obejmą też podwyższenie kosztów uzyskania przychodów.
Nowelizacja ma zacząć obowiązywać już 1 października b.r.

treść ustawy przyjętej przez Sejm

https://www.polskieforumhr.pl/aktualnosci/rynek-pracy-w-polsce/zerowy-pit-dla-mlodych-do-26-roku-zycia/
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2019/1/tysiace_miejsc_pracy_zagrozone_po_zniesieniu_limitu_skladek
https://www.mojeppk.pl/pliki/repozytorium-plikow/regulaje-prawne/interpretacje_indywidualne/Zagadnienia-prawne-w-zakresie-Ustawy-o-PPK_v.1.1-opublikowana-26.08.2019.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/3714_u/$file/3714_u.pdf
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Rzadziej zmieniamy pracodawcę, dłużej szukamy
nowego zatrudnienia – wynika z badania Monitor
Rynku Pracy

Sytuacja na rynku agencji zatrudnienia w 2Q2019

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe Rekrutacja
i Selekcja na Akademii Leona Koźmińskiego,
współorganizowane przez Polskie Forum HR
 

więcej

W drugim kwartale 2019 firmy członkowskie PFHR zatrudniały blisko 89
tysięcy pracowników tymczasowych. W porównaniu do poprzedniego roku
mamy do czynienia z wysokim spadkiem na poziomie 12%.oziomie 12%

3

Rapor

Więcej na str. 4

https://www.polskieforumhr.pl/aktualnosci/rynek-pracy-w-polsce/rzadziej-zmieniamy-pracodawce-dluzej-szukamy-nowego-zatrudnienia-wynika-z-badania-monitor-rrynku-pracy/
https://www.kozminski.edu.pl/studiapodyplomowe/
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Sytuacja na rynku agencji
zatrudnienia w 2Q2019

RYNEK

Polskie Forum HR (PFHR) podsumowało sytuację na rynku agencji
zatrudnienia w drugim kwartale 2019 roku. Liczba pracowników
tymczasowych nadal spada, ale widać już oznaki stabilizacji

W drugim kwartale 2019 firmy członkowskie PFHR zatrudniały blisko 89
tysięcy pracowników tymczasowych. W porównaniu do poprzedniego roku
mamy do czynienia z wysokim spadkiem na poziomie 12%, ale w
porównaniu do poprzedniego kwartału spadek jest już znacznie mniejszy i
wynosi 2% (w poprzednim okresie spadek kwartał do kwartału wyniósł 12%).
Widać więc, że sytuacja nieco się stabilizuje. Szacujemy, że w badanym
okresie całkowita liczba pracowników tymczasowych w Polsce wyniosła ok.
294 tys.
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12%

Liczba godzin przepracowanych przez pracowników tymczasowych w
agencjach PFHR w przeliczeniu na pełne etaty (FTE – full time equivalent)
wyniosła 44,6 tys. i była mniejsza o 15% w porównaniu do poprzedniego roku i
3% w porównaniu do poprzedniego kwartału.
 
Ponad 88% pracowników tymczasowych w firmach członkowskich
zatrudnianych było na podstawie umowy o pracę.

spadek liczby
pracowników
tymczasowych
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Obroty firm członkowskich PFHR
 
W 2Q2019 firmy członkowskie wygenerowały obroty całkowite na poziomie
965 mln PLN – o 3% mniej niż w tym samym okresie poprzedniego roku, ale
o 2% więcej niż w pierwszym kwartale 2019 roku.
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Aż 83% tych obrotów to sprzedaż usługi pracy tymczasowej, która wyniosła
ponad 805 mln PLN – 7% mniej niż w poprzednim roku i o 1% mniej niż w
poprzednim kwartale. 
 
Szacujemy, że wartość tego rynku w Polsce w badanym okresie wyniosła ok.
1,58 mld PLN. Rynek rekrutacji na rzecz polskich pracodawców odnotował
niewielki, 2-procentowy spadek w porównaniu rok do roku, ale już w
porównaniu do 1Q2019 zanotował 4-procentowy wzrost. Firmy członkowskie
uzyskały obroty w tym zakresie na poziomie blisko 34 mln PLN.
 
Dodatkowo w zakresie rekrutacji na rzecz zagranicznych pracodawców
uzyskały obroty w wysokości ponad 4 mln PLN.
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KALENDARZ 

Spotkanie Zarządu PFHR, Warszawa

SZKOLENIE PFHR: Zatrudnianie cudzoziemców, Warszawa

Executive Committee WEC-Europe, Rzym

Rada Dyrektorów Personalnych
Konfederacja Lewiatan

SZKOLENIE PFHR: Czas pracy od A do Z, Warszawa

IX Europejskie Forum Nowych Idei, Sopot

11.09

17.09

20.09

23.09

25.09

25-27.09
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PATRONATY PFHR 

VI Kongres HR Summit w Warszawie

HR Camp, PGE Narodowy

11-12.09

17.10
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24 prelekcje, 6 warsztatów i 3 panele w
ciągu
jednego dnia i ... Gala EBstars!
 
Bilety na konferencję oraz warsztaty
dostępne tutaj: www.hrcamp.pl

https://www.pb.pl/konferencje/vi-kongres-hr-summit-c575c193-1cd6-49fe-86df-63698627bca8

