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W NUMERZE

kolejna edycja konferencji Praca 4.0 już 21-22

stycznia

wysokość wynagrodzenia w ofercie pracy -

wyzwania dla agencji

badania rynku pracy

kalendarz PFHR

 

HOT NEWS!

LEGISLACJA

Projekt nowelizacji Kodeksu pracy dot.

wprowadzenia obowiązku publikacji wysokości

wynagrodzenia w ofertach pracy (więcej str. 3)

1 stycznia 2020 r. rozpoczął się proces wdrażania

PPK dla firm zatrudniających od 50 do 249

pracowników

RYNEK

W 2020 roku płaca minimalna wzrośnie o 350

złotych, do kwoty 2600 złotych, co oznacza wzrost o

15,6%.

W ciągu ostatniego roku podwyżkę otrzymała

niemal połowa pracowników. Jednocześnie aż 61%

osób, które nie dostało podwyżki, chce zmienić

pracę i aktywnie jej szuka.
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 INFORMACJE

Minimalne wynagrodzenie w Polsce w 2020 roku to 2600
PLN, co oznacza wzrost o 15,6%
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Więcej inforacji

Terminarz wdrożenia PPK dla firm zatrudniających od 50
do 249 pracowników (wg. stanu na dzień 30 czerwca
2019)
 1 stycznia 2020 – 24 marca 2020 – czas na wybór instytucji finansowej  

24 kwietnia 2020 - ostateczny termin podpisania umowy o zarządzanie
11 maja 2020 - ostateczny termin podpisania umowy o prowadzenie

 

Z raportu firmy Devire „Rynek Zmiany Pracy” wiemy, że o przyjęciu oferty pracy
decyduje przede wszystkim duet pieniędzy i możliwości rozwoju (odpowiednio 65 i
66% wskazań w badaniu). Największą presję płacową widzimy w sektorze
nowoczesnych usług biznesowych – aż 78% respondentów z tego sektora przyznaje,
że otrzymało podwyżkę w 2019 r.

Więcej informacji

Które branże podniosły wynagrodzenia w 2019 roku?

Plany Pracodawców na 2020 rok

Aż 48% firm planuje podnieść wynagrodzenie swoim pracownikom na początku 2020
roku. To najwyższy odsetek w całej historii badania „Plany Pracodawców”
realizowanego przez Instytut Badawczy Randstad.

Więcej informacji

https://www.polskieforumhr.pl/aktualnosci/rynek-pracy-w-polsce/ktore-branze-podniosly-wynagrodzenia-w-2019-roku/
https://www.polskieforumhr.pl/aktualnosci/rynek-pracy-w-polsce/firmy-wydadza-wiecej-na-tegoroczne-bonusy-swiateczne-w-przyszlym-roku-planuja-podwyzki-ale-takze-redukcje-etatow-powodem-moze-byc-m-in-wzrost-placy-minimalnej/


Należy podkreślić, że praktyka zawierania informacji o proponowanym

wynagrodzeniu w ofertach o pracę zasługuję na aprobatę. Określenie

wysokości wynagrodzenia na początku rekrutacji pozwala przyspieszyć

jej proces i zwiększyć jej transparentność. Praktyka taka istnieje na rynku

i zyskuje coraz większą popularność.

 

Pojawia się jednakże pytanie czy pozytywną praktykę należy zamienić

na kodeksowe przepisy obwarowane sankcjami? 

 

Agencje pośrednictwa pracy, prowadzące proces rekrutacji w imieniu

klienta – pracodawcy, będą zobowiązane do uzyskiwania informacji w

zakresie wysokości planowanego wynagrodzenia na danym stanowisku

w celu umieszczenia jej w publikowanym ogłoszeniu.

 

Co w sytuacji kiedy agencja pośrednictwa pracy opublikuje ogłoszenie

w imieniu klienta bez informacji o wysokości planowanego

wynagrodzenia, czy to z powodu własnego niedopatrzenia czy braku

takiej informacji od klienta – czy agencja będzie mogła zostać

pociągnięta do odpowiedzialności na podstawie projektowanych

przepisów? Możemy wyobrazić sobie również inną złożoną sytuację,

kiedy pracodawca zatrudni danego kandydata za wynagrodzeniem

mniejszym niż określonym w danym ogłoszeniu opublikowanym w 
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Obowiązek publikacji
proponowanego wynagrodzenia
w ogłoszeniu o pracę – co na to
firmy rekrutacyjne?

LEGISLACJA

Posłowie Koalicji Obywatelskiej złożyli w Sejmie projekt zmian w
Kodeksie Pracy dotyczący nałożenia na pracodawców obowiązku
przedstawiania w publikowanych przez nich ofertach zatrudnienia
proponowanej wysokości wynagrodzenia. Projekt zakłada sankcje dla
pracodawców za nieopublikowanie kwoty wynagrodzenia bądź
nawiązanie stosunku pracy za wynagrodzeniem niższym niż
przedstawione w ogłoszeniu.
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imieniu klienta – czy agencje mogą obawiać się roszczeń ukaranych

klientów twierdzących, że ustalenia w zakresie wynagrodzenia były

inne?

 

Poza pytaniami pojawiającymi się w zakresie relacji agencja rekrutacyjna

– pracodawca i ich odpowiedzialności, proponowane zmiany w Kodeksie

Pracy rodzą również szereg innych wątpliwości. Informacja na temat

wysokości wynagrodzenia nie jest informacją publiczną, a

negocjowanym elementem umowy między pracodawcą a

pracownikiem. Obligatoryjność upubliczniania tej informacji może

naruszać interesy obu stron. Obowiązek taki zmuszałby do ujawniania

tajemnicy przedsiębiorstwa, której częścią jest informacja dotycząca

kształtowania polityki wynagrodzeń. Dodatkowo nasuwa nam się

pytanie, czy opublikowana w ogłoszeniu o prace wysokość

wynagrodzenia miałaby być podstawą do roszczeń? Rozwiązanie takie

wprowadziłoby niepotrzebny chaos do procesu zatrudniania

pracowników. – komentuje r. pr. Liliana Strupp, członek zarządu

Polskiego Forum HR. Ponadto, projektowane zmiany nie odnoszą się do

złożoności systemu wynagradzania na polskim rynku pracy –

wynagrodzenie składa się często z wielu elementów, spośród których

niektóre są stałe, inne mają postać premii, dodatków czy prowizji, wobec

czego nie zawsze jest możliwe określenie z góry poziomu

wynagrodzenia na danym stanowisku.

 

W opinii Polskiego Forum HR decyzja o publikowaniu wysokości

wynagrodzenia powinna pozostać w gestii pracodawcy.
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KALENDARZ PFHR

Spotkanie grupy roboczej PFHR ws. RODO, Warszawa

WARSZTATY: Pracowania Legalnego Delegowania, Warszawa20.01
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21-22.01

10.01

KONFERENCJA PRACA 4.0, Centrum Konferencyjne
Nimbus, Warszawa

https://www.praca4zero.pl/

