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World Employment Confederation podsumowało

sytuację na globalnym rynku agencji zatrudnienia  w

Economic Report 2020

ustawa o koronawirusie przyjęta przez Sejm

bezrobocie w styczniu wyniosło 5,5%

kalendarz wydarzeń PFHR

 

 

HOT NEWS!

LEGISLACJA

Projekt ustawy o koronawirusie przyjęty przez Sejm

RYNEK

Agencje na całym świecie wsparły w zatrudnieniu

blisko 58 mln osób w 2018 roku

Według danych GUS bezrobocie w styczniu 2020

roku wyniosło 5,5% i wzrosło w porównaniu z

grudniem 2019 roku o 0,3 pkt proc.

W stosunku do stycznia ubiegłego roku tempo

wzrostu zatrudnienia jest słabsze, przed rokiem

zwiększyło się o 2,9%, a w styczniu br. o 1,1%

Komisja Europejska zapowiedziała publikację 

 „Skills Action Plan" na 19 marca br.
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pracy zdalnej (art. 3 ustawy) - w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca
może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy
określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca
zdalna), brak jest określenia minimalnego lub maksymalnego okresu pracy
zdalnej, jak również formy takiego polecenia
wydłużonego zasiłku opiekuńczego (art.  4 ustawy) - w przypadku zamknięcia
żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza
dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania
pracy z powodu konieczności osobistego     sprawowania opieki nad dzieckiem
przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni

W zakresie kwestii dotyczących zatrudnienia przyjęto zapisy dotyczące:

2 marca Sejm przyjął procedowany w trybie pilnym rządowy projekt ustawy o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (druk nr 265). Przyjęta ustawa czeka na rozpatrzenie przez Senat.
Przepisy mają wejść w życie dzień po ogłoszeniu ustawy w dzienniku ustaw.
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Firma Talent Place nowym członkiem Polskiego Forum HR
 

Projekt ustawy o koronawirusie przyjęty przez Sejm
 

Ustawa

Talent Place to innowacyjne rozwiązanie rekrutacyjne oparte o crowdstaffing. Tworzy
je społeczność +80 profesjonalnych rekruterów i HR ekspertów z szerokim
doświadczeniem. Dzięki temu Talent Place jest w stanie oferować swoim klientom
najlepiej dopasowane rozwiązania rekrutacyjne i zagwarantować sukces
realizowanych przez siebie projektów. Specjalizujemy się również w obszarach
wdrażania i zarządzania pracą zdalną.
Działaniom firmy przyświeca idea skutecznego dopasowywania pracowników i
pracodawców, tak aby obie strony czerpały maksymalne korzyści i wykorzystywały
swój wzajemny potencjał. Międzynarodowa społeczność specjalistów pozwala
rekrutować efektywniej, szybciej i zawsze iść o krok dalej aby zapewniać najwyższą
jakość rekrutacji

http://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/265_u/$file/265_u.pdf
https://talentplace.pl/
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W 2018 roku agencje na całym świecie wsparły w zatrudnieniu 57,7 mln osób z czego

53,9 mln w formie pracy tymczasowej, 3,8 mln w zakresie rekrutacji stałych. W

porównaniu do poprzedniego okresu oznacza to wzrost na poziomie 9%.

Wzrost wartości rynku był znacznie mniejszy i wyniósł 1,9%, co oznacza, że

spowolnienie sektora, którego doświadczamy w Polsce, jest zauważalne również na

poziomie globalnym. Wartość rynku w 2018 roku wyniosła 473 mld euro

 

Pięć największych rynków: amerykański, brytyjski, japoński, niemiecki i australijski,

reprezentuje 64% wartości rynku agencji zatrudnienia na świecie.

 

Agencje na całym świecie wsparły w
zatrudnieniu blisko 58 mln osób w 2018
roku

ECONOMIC REPORT 2020

O World Employment Confederation, międzynarodowa organizacja reprezentująca
rynek agencji zatrudnienia, której Polskie Forum HR jest członkiem, opublikowała
raport dotyczący sytuacji sektora na świecie, prezentujący dane za 2018 rok.



 

Stopa penetracji rynku, czyli udział zatrudnienia w formie pracy tymczasowej w całym

zatrudnieniu, na poziomie globalnym utrzymał się na tym samym poziomie 1,6%,

podczas gdy w Europie wyniósł 2,1%. W Polsce tylko 1,1% zatrudnionych wykonuje

pracę w ramach pracy tymczasowej.
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Zobacz wiecej: >>> Economic Report 2020<<<  

https://www.polskieforumhr.pl/aktualnosci/wiadomosci-ze-swiata/agencje-na-calym-swiecie-wsparly-w-zatrudnieniu-blisko-58-mln-osob-w-2018-roku/
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KALENDARZ PFHR

Spotkanie grupy roboczej PFHR ds. RODO, Warszawa

SZKOLENIE: AKADEMIA MANAGERA, Warszawa

9.03

5

17.03

6.03

23.03

SZKOLENIE: Abecadło prawa pracy, Warszawa25.03

19.03 SPOTKANIE AGENCJI CZŁONKOWSKICH PFHR, Warszawa

SZKOLENIE: Zatrudnianie cudzoziemców dla
początkujących, Warszawa

SZKOLENIE: Pozyskiwanie Klientów i sprzedaż usług
rekrutacyjnych MODUŁ I, Warszawa

10.03

Rada Dyrektorów Personalnych, Konfederacja Lewiatan,
Warszawa

https://jobsolutions.clickmeeting.pl/bezpieczna-i-zyskowna-elektroniczna-dystrybucja-pit-1/register?fbclid=IwAR10_pPmOkV7QWxJTgn5l1nMlygjTQ5kg182mzP6kS2yK1Lgils1MWNC5G4

