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Bezrobocie w listopadzie br. wyniosło 6,1% – szacuje resort rozwoju, pracy i technologii.
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Bezrobocie nie rośnie. Tarcze antykryzysowe chronią
miejsca pracy

Więcej informacji

42. edycja badania Plany Pracodawców, Instytut Badawczy
Randstad

Pandemia COVID-19 wciąż niekorzystnie wpływa na nastroje pracodawców i główne
wskaźniki dotyczące optymizmu, płac czy wzrostu gospodarczego utrzymują się na dużo
niższym poziomie niż przed pandemią. Sytuacja jednak stabilizuje się: większość
przedsiębiorców nie planuje zwolnień i spodziewa się utrzymania pensji na tym samym
poziomie, jak wynika z raportu Randstad.

Więcej informacji

Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia

W pierwszym kwartale nowego roku 6% firm będzie powiększać swoje zespoły, a 4%
chce redukować etaty – to dane z najnowszej analizy prognostycznej rynku pracy w
Polsce, opublikowanej dziś przez ManpowerGroup w ramach raportu „Barometr
ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”..

Więcej informacji

RYNEK PRACY

https://www.polskieforumhr.pl/aktualnosci/rynek-pracy-w-polsce/bezrobocie-nie-rosnie-tarcze-antykryzysowe-chronia-miejsca-pracy/
https://www.polskieforumhr.pl/aktualnosci/rynek-pracy-w-polsce/czesciej-nowe-miejsca-pracy-niz-redukcje-zatrudnienia-plany-pracodawcow-na-2021/
https://www.polskieforumhr.pl/aktualnosci/rynek-pracy-w-polsce/jaki-rynek-pracy-przyniesie-nowy-rok/
https://www.polskieforumhr.pl/aktualnosci/rynek-pracy-w-polsce/bezrobocie-nie-rosnie-tarcze-antykryzysowe-chronia-miejsca-pracy/
https://www.polskieforumhr.pl/aktualnosci/rynek-pracy-w-polsce/bezrobocie-nie-rosnie-tarcze-antykryzysowe-chronia-miejsca-pracy/
https://www.polskieforumhr.pl/aktualnosci/rynek-pracy-w-polsce/bezrobocie-nie-rosnie-tarcze-antykryzysowe-chronia-miejsca-pracy/


Exact Systems jest międzynarodową grupą dostarczającą elastyczne rozwiązania w
zakresie produkcji, jakości i logistyki. Oferta firmy dostępna jest w 13 krajach, w których
grupa posiada swoje przedstawicielstwa: Polsce, Czechach, Niemczech, Słowacji,
Turcji, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Węgrzech, Belgii, Holandii, Portugalii, Hiszpanii oraz
Chinach. Klientami grupy są przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej, elektronicznej,
RTV i AGD, medycznej, kosmetycznej, centra logistyczne, również te działające w
przestrzeni e-commerce.
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Grupa kapitałowa Exact Systems nowym członkiem
Polskiego Forum HR

Więcej informacji

INFORMACJE
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https://exactsystems.pl/
https://www.polskieforumhr.pl/aktualnosci/rynek-pracy-w-polsce/bezrobocie-nie-rosnie-tarcze-antykryzysowe-chronia-miejsca-pracy/


obowiązkowej kwarantanny do dnia 17 stycznia 2021 roku w stosunku do osób:
wjeżdżających na terytorium RP, przekraczającej jednocześnie granicę
zewnętrzną UE (§ 2 ust. 2);
przekraczających granicę RP (również wjazd z innego państwa UE) transportem
zorganizowanym (§ 2 ust. 18): 
rozporządzenie przewiduje pewne wyłączenia w tym zakresie (§ 3) m.in. w
stosunku do: kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach
międzynarodowego transportu drogowego, osoby przekraczającej wewnętrzną
granicę w UE w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub
zarobkowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym, osoby
zaszczepionej przeciwko COVID-19;

prowadzenia działalności usług hotelarskich (wyłączenia dot. m. in. hoteli
robotniczych i hoteli dla pracowników sezonowych) oraz działalności obiektów
sportowych.

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2020 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadzono nowe
ograniczenia dot. m. in.:

Nowe obostrzenia do 17 stycznia 2021 roku
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ALERT PRAWNY PFHR

Rozporządzenie z 21 grudnia 2020 r. Rozporządzenie z 27 grudnia 2020 r.

Tarcza 6.0

dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników (art. 15gga ustawy covidowej)
rodzaj działalności określony w art. 15gga ust. 1
przychód z tej działalności uzyskany w jednym z trzech miesięcy
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia
COVID-19 co najmniej o 40%, w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu
poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego

zwolnienie z opłacania składek (art. 31zo ust. 8-11 ustawy covidowej) 

Przepisy tzw. Tarczy 6.0 dotyczą w szczególności dodatkowego wsparcia finansowego
dla przedsiębiorców określonych branż:               

Informacja ZUS Informacja rządowa

MONITOR.HR

Ustawa

https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000231601.pdf
https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000235301.pdf
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-6_0-jakie-wsparcie-mozna-otrzymac-z-zus-/3744870
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-przestrzegac-przepisow-szczegolnych/tarcza-6-0-nowe-wsparcie-dla-wybranych-branz
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002255/O/D20202255.pdf


przedłużenia ważności badań lekarskich
zmiany terminu składania wniosków o przyznanie świadczeń na dofinansowanie
wynagrodzeń pracowników z FGŚP
modyfikacji zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w okresie ciąży
oraz zasiłku macierzyńskiego, przysługujących osobom, którym obniżono wymiar
czasu pracy

Ponadto, ustawa wprowadziła regulacje dotyczące:
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Zgłaszanie umów o dzieło do ZUS od 1 stycznia 2021 roku

Z pierwszym dniem nowego roku, wszedł w życie obowiązek składania do ZUS
informacji o zawarciu umowy o dzieło przez płatnika składek lub osobę fizyczną
zlecającą dzieło. Umowy zawarte od 1 stycznia 2021 r. trzeba wykazać w nowym
formularzu RUD (Zgłoszenie umowy o dzieło). Należy go złożyć w ciągu 7 dni od
zawarcia umowy o dzieło. Formularz RUD można przekazać elektronicznie przez
Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Informacja ZUS

ALERT PRAWNY PFHR

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 28 grudnia 2020 r. do 17
stycznia 2021 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje ponownie od 9 listopada 2020 roku. Okres
wypłaty zasiłku został przedłużony od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r. na mocy
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego
okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-
19. Zasady dotyczące występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy pozostały bez
zmian.

Rozporządzenie

MONITOR.HR

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/katalog-uslug/karty-uslug-inne
https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000234001.pdf
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Ustawa

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

1 grudnia 2020 roku weszła w życie ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie
ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, a także rozporządzenie Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 20 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania
zezwolenia na pracę.

Rozporządzenie

ALERT PRAWNY PFHR

Nowe wykroczenia i kary w Kodeksie Pracy

niepotwierdzenie na piśmie zawartej umowy o pracę przed dopuszczeniem do pracy
pracownika, w przypadku gdy ten pracownik jest dłużnikiem alimentacyjnym i zalega
ze spełnieniem świadczeń alimentacyjnych za okres dłuższy niż 3 miesiące, 
wypłacanie wynagrodzenia wyższego niż wynikające z zawartej umowy o pracę, bez
dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, pracownikowi
będącemu dłużnikiem alimentacyjnym, zalegającemu ze spełnieniem tych
świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

1 grudnia 2020 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie
niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych
dotyczące rozszerzenia katalogu wykroczeń i kar poprzez zmianę art. 281 i 282 Kodeksu
Pracy. Dwa rodzaje naruszeń zakwalifikowano jako wykroczenia zagrożone karą grzywny
w wysokości od 1.500 do 45.000 PLN:

Ustawa
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https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002023/T/D20202023L.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002081/O/D20202081.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002432/O/D20182432.pdf
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19.01 AKADEMIA MANAGERA PFHR I: Zarządzanie Zmianą, online

26.01

27.01 Pozyskiwanie klientów i sprzedaż usług - rekrutacje stałe
cz. I, online

SZKOLENIE PFHR: Czas pracy od A do Z, online

KALENDARZ PFHR

MONITOR.HR


