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zniesienie limitu 30-krotności coraz mniej realne

sytuacja na rynku zatrudnienia w 3Q2019

nowy Zarząd PFHR

HOT NEWS!

LEGISLACJA

nowy Sejm nie zniesie limitu 30-krotności

RYNEK

liczba pracowników tymczasowych spada szybciej

niż liczba pełnych etatów w 3Q2019

obroty całkowite agencji członkowskich PFHR niższe

o 2%

członkowie Polskiego Forum HR powołali nowy

zarząd - Prezesem PFHR pozostała Anna Wicha
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Więcej inforacji

Zniesienie limitu 30-krotności coraz mniej realne

Wicepremier Jarosław Gowin poinformował, że Porozumienie nie zagłosuje za
zniesieniem limitu składek na ZUS - bez 18 posłów tej partii Zjednoczona Prawica nie
ma większości potrzebnej do uchwalenia ustawy. Przeciwko zniesieniu limitu 30-
krotności wypowiadają się przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, SLD, PSL i
Konfederacji. Za zniesieniem limitu składek na ZUS może zagłosować tylko 217 posłów,
przeciwko będzie 242.
 
Dodatkowo, Prezydent Andrzej Duda zasugerował ewentualne weto ustawy znoszącej
limit 30-krotności.
 
Apel 65 organizacji przedsiębiorców, w tym Konfederacji Lewiatan i Polskiego Forum
HR, w sprawie utrzymania limitu zyskuje coraz większe poparcie.
 
 

Więcej informacji

http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2019/3/zniesienie_limitu_3krotnosci_coraz_mniej_realne
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Sytuacja na rynku agencji
zatrudnienia w 3Q2019

RYNEK

Liczba pracowników tymczasowych spada szybciej niż liczba pełnych

etatów

 

W trzecim kwartale 2019 firmy członkowskie PFHR zatrudniały ponad 84

tysiące pracowników tymczasowych. W porównaniu do poprzedniego roku

mamy do czynienia ze spadkiem na poziomie 19%, ale w porównaniu do

poprzedniego kwartału spadek jest już znacznie mniejszy i wynosi 5% (w

poprzednim okresie spadek kwartał do kwartału wyniósł 12%). Szacujemy,

że w badanym okresie całkowita liczba pracowników tymczasowych w

Polsce wyniosła ok. 280 tys.
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Polskie Forum HR (PFHR) podsumowało sytuację na rynku agencji
zatrudnienia w trzecim kwartale 2019 roku.

Liczba godzin przepracowanych przez pracowników tymczasowych w
agencjach PFHR w przeliczeniu na pełne etaty (FTE – full time equivalent)
wyniosła 45,5 tys. W tym przypadku spadek rok do roku wyniósł 14%, ale już
w porównaniu kwartał do kwartału mamy wzrost na poziomie 2%. Widać
zatem, że średni okres zatrudnienia jednego pracownika tymczasowego
nieco się wydłuża.
Ponad 87% pracowników tymczasowych w firmach członkowskich
zatrudnianych było na podstawie umowy o pracę.
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O 5% w porównaniu do poprzedniego roku spadły obroty w zakresie pracy
tymczasowej, wśród firm członkowskich PFHR wyniosły 862 mln PLN.
Szacujemy, że wartość tego rynku w Polsce w badanym okresie wyniosła
ok. 1,5 mld PLN. Rynek rekrutacji na rzecz polskich pracodawców również
odnotował spadek na poziomie 7%. Firmy członkowskie uzyskały obroty w
tym zakresie na poziomie ponad 31 mln PLN. Dodatkowo w zakresie
rekrutacji na rzecz zagranicznych pracodawców uzyskały obroty w
wysokości ponad 4,8 mln PLN.

Obroty firm członkowskich PFHR w 3Q2019 
 
Firmy członkowskie wygenerowały obroty całkowite na poziomie 1 016 mln
PLN – o 2% mniej niż w tym samym okresie poprzedniego roku, ale o 5%
więcej niż w drugim kwartale 2019 roku.

Przygotowała Agnieszka Zielińska, Dyrektor PFHR
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NOWY ZARZAD PFHR
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9 października odbyło się spotkanie firm członkowskich Polskiego Forum HR,
na którym wybrano nowy zarząd. Prezesem organizacji pozostała Anna
Wicha z firmy Adecco. 
 
Do grona Zarządu dołączyły nowe osoby: Olga Gierada-Jabłonka
(ManpowerGroup) oraz Michał Młynarczyk (Devire). Ponownie wybrani
członkowie Zarządu to Piotr Dziedzic (Michael Page), Wojciech Ratajczyk
(Trenkwalder), Stefan Schwarz (Grupa Aterima), Liliana Strupp (Randstad)
oraz Anna Wicha (Adecco), która została również wybrana na prezesa
organizacji.

/

https://www.polskieforumhr.pl/aktualnosci/wydarzenia/polskie-forum-hr-wybralo-nowy-zarzad/
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KALENDARZ PFHR

Spotkanie grupy roboczej ds. career management, Warszawa

Spotkanie Zarządu PFHR, Warszawa

SZKOLENIE PFHR: Zmiany prawne 2020, Warszawa

22.11

27.11

29.11
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Spotkanie grupy roboczej ds. RODO, Warszawa

21.11

20.11

XLIII Pracownia Legalnego Delegowania (we współpracy
z Inicjatywą Mobilności Pracy), Warszawa


