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Branża IT, budownictwo i nieruchomości oraz e-commerce i digital marketing - wbrew
kryzysowi wynagrodzenia rosną. Za to w turystyce, gastronomii, hotelarstwie, retailu oraz
produkcji seryjnej tendencja jest odwrotna..
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Raport DEVIRE: Przegląd wynagrodzeń Polska 2021

Więcej informacji

Pandemia zmieniła warunki pracy imigrantów z Ukrainy

W 2020 roku zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownicy, musieli zmierzyć się ze skutkami
pandemii koronawirusa. Według raportu OTTO Work Force Central Europe w minionym
roku, aż 82% pracowników z Ukrainy doświadczyło zmian w miejscu pracy. Niemal 70%
respondentów musiało dostosować się do większej ilości procedur i obostrzeń, a dla 39%
zwiększył się  zakres obowiązków.

Więcej informacji

Raport płacowy HAYS: Pracodawcy uwzględnili rekrutacje w
planach na rok 2021

Mimo że sytuacja, w jakiej znajdują się organizacje, jest silnie uzależniona od branży
działalności, to 84% pracodawców w planach na rok 2021 uwzględniło rekrutacje. Jak
wynika z Raportu płacowego 2021 opracowanego przez Hays Poland, o podwyżkę
wynagrodzenia będzie trudniej, lecz firmy wciąż będą musiały odpowiadać na presję
płacową wywieraną przez najlepszych specjalistów, posiadających cenne i pożądane na
rynku kompetencje.

Więcej informacji

INFORMACJE

https://www.polskieforumhr.pl/aktualnosci/rynek-pracy-w-polsce/raport-devire-przeglad-wynagrodzen-polska-2021/
https://www.polskieforumhr.pl/aktualnosci/rynek-pracy-w-polsce/pandemia-zmienila-warunki-pracy-imigrantow-z-ukrainy/
https://www.polskieforumhr.pl/aktualnosci/rynek-pracy-w-polsce/raport-placowy-hays-pracodawcy-uwzglednili-rekrutacje-w-planach-na-rok-2021/
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/


To już druga edycja  kompleksowego
badania, którego rezultatem będzie wydanie
wartościowego raportu zawierającego
propozycje praktycznych rozwiązań
zwiększających aktywizację zawodową osób
z niepełnosprawnością.
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Randstad: wyniki 42. edycji badania Monitor Rynku Pracy

INFORMACJE

MONITOR.HR

Startuje II edycja badania Pracodawca na TAK

W ostatnim kwartale 2020 r. spadł optymizm w kwestii szans na znalezienie nowej
posady w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Jakiejkolwiek szanse widzi obecnie 79 proc.
badanych (spadek o 5 p.p. w porównaniu do trzeciego kwartału), a na znalezienie pracy
tak samo dobrej lub lepszej – już tylko 55 proc. (spadek z 62 proc.)

Więcej informacji

Konferencja PRACA 4.0

O doświadczeniach ostatniego roku,
zmianach legislacyjnych i sposobach firm
na nową rzeczywistość porozmawiamy
podczas 5. edycji kongresu Praca4zero,
organizowanego przez Konfederacja
Lewiatan który odbędzie się w dniach 11-15
lutego . Polskie Forum HR po raz kolejny
jest partnerem strategicznym wydarzenia.

https://takpelnosprawni.pl/#badanie
https://www.polskieforumhr.pl/aktualnosci/rynek-pracy-w-polsce/randstad-wyniki-42-edycji-badania-monitor-rynku-pracy/
https://www.praca4zero.pl/
https://www.polskieforumhr.pl/aktualnosci/rynek-pracy-w-polsce/bezrobocie-nie-rosnie-tarcze-antykryzysowe-chronia-miejsca-pracy/


Wprowadzono możliwość zwolnienia z odbycia obowiązkowej kwarantanny po wjeździe
do Polski dla osób, które posiadają negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku
SARS-CoV-2 wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od
momentu wyniku tego testu (§ 3 ust.2 pkt 19).

Możliwość zwolnienia z kwarantanny po wjeździe do Polski
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Rozporządzenie z 22 stycznia 2021 r.

Rozszerzenie Tarczy 6.0

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia
uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19,
rozszerzono zakres tzw. tarczy antykryzysowej 6.0 dotyczącej wsparcia dla wybranych
branż. Przepisy wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2021 roku. Rozporządzenie m. in.
rozszerza katalog branż, które mogą ubiegać się o powyższe świadczenia, a także
przedłuża okres ich trwania.

MONITOR.HR

Rozporządzenie z 21 stycznia 2021 r.

Dwa dni wolne od pracy za oddanie osocza po COVID-19

Ustawa z 21 stycznia 2021 r.

Możliwość skierowania na zaległy urlop wypoczynkowy
niewykorzystany za rok 2020

Z dniem 1 stycznia 2021 roku zaległym stał się niewykorzystany przez pracownika urlop
wypoczynkowy za rok 2020. Pracodawca ma prawo skierowania pracownika do
wykorzystania zaległego urlopu w terminie przez siebie wskazanym i bez zgody
pracownika na mocy art. 15gc tzw. ustawy covidowej.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000153/O/D20210153.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000152/O/D20210152.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000159/O/D20210159.pdf


Punktem wyjścia do przygotowania „RODO mały kodeks postępowania. II edycja” była  
pierwsza odsłona publikacji, która ukazała się w 2018 roku. Biorąc pod uwagę
wyzwania, które nadal stoją przed branżą rozbudowano pierwszą edycję o nowe
przykłady, rozszerzoną argumentację, dodatkowe przestrzenie działalności agencji
oraz o suplement wskazujący możliwe do zastosowania techniczne i organizacyjne
środki zabezpieczeń.

Pracodawca użytkownik administratorem danych pracowników tymczasowych
Mimo, iż nowe zasady przetwarzania danych osobowych funkcjonują już od 2018 roku,
pewne aspekty nadal budzą wątpliwości interpretacyjne. Szczególnie obszar
dotyczący zatrudniania pracowników tymczasowych, roli agencji i pracodawcy
użytkownika, który biorąc pod uwagę pojawiające się głosy, wydaje się
nierozstrzygnięty. Analiza relacji pomiędzy agencją pracy tymczasowej a pracodawcą
użytkownikiem oraz roli pracodawcy użytkownika w świetle RODO musi być
dokonywana z uwzględnieniem przepisów Ustawy o zatrudnianiu pracowników
tymczasowych. 

RODO mały kodeks postępowania. II edycja
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Blisko trzy lata temu wejście w życie Rozporządzenia 2016/679 zmieniło zasady
ochrony danych osobowych w Europie. Branża agencji zatrudnienia,
zatrudniająca w Polsce ponad 700 tys. pracowników tymczasowych i rekrutująca
około 200 tys. pracowników rocznie, musiała sprostać nowym regulacjom. Aby
wesprzeć branżę w tym procesie, Polskie Forum HR przygotowało kolejną edycję
publikacji RODO – mały kodeks postępowania dla agencji zatrudnienia.9).

https://www.polskieforumhr.pl/wp-content/uploads/2021/02/RODO_maly_kodeks_postepowania_dla_agencji_zatrudnienia_II_edycja.pdf


W opinii Polskiego Forum HR pracodawca użytkownik pełni samodzielną rolę
administratora danych, działając we własnym celu i posługując się własnymi środkami
przetwarzania. W drugiej edycji małego kodeksu postępowania celowo rozbudowano
cześć poświęconą temu aspektowi, kompleksowo uzasadniając takie stanowisko.

Przetwarzanie danych osobowych w ramach usługi kierowania pracowników do
zagranicznych pracodawców oraz legalizacji zatrudnienia obywateli państw trzecich

Te obszary nie zostały ujęte w małym kodeksie postępowania opublikowanym przez
Polskie Form HR w 2018 roku. Z uwagi na rozwój usług HR, szczególnie wzmożoną
współpracę z kandydatami do pracy spoza granic Unii Europejskiej, przeanalizowano te
procesy, szczegółowo opisując zasady przetwarzania danych, które im towarzyszą.
 
Suplement

W II edycji znalazł się rozbudowany materiał dotyczący wybranych technicznych i
organizacyjnych środków zabezpieczeń danych osobowych. RODO bardzo oszczędnie
wypowiada się w tym temacie, wskazuje jedynie m.in. na pseudonimizację i
anonimizację danych jako sposoby zabezpieczenia danych. Bazując na doświadczeniu
ekspertów na co dzień zajmujących tematyką RODO w agencjach zatrudnienia,
opracowaliśmy listę możliwych działań, które agencje mogą podejmować w celu
minimalizowania ryzyka związanego z przetwarzaniem danych. Lista ta jest szczególnie
przydatna w przypadku mniejszych firm, które nie mają tak rozbudowanego zaplecza
ekspertów we własnych strukturach.
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POBIERZ PUBLIKACJĘ

https://www.polskieforumhr.pl/wp-content/uploads/2021/02/RODO_maly_kodeks_postepowania_dla_agencji_zatrudnienia_II_edycja.pdf
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02.02 RODO Mały kodeks postępowania dla agencji zatrudnienia II
edycja 2021 – publikacja

15.02

25.02 AKADEMIA MANAGERA PFHR II: Moduł 1: Zarządzanie
różnorodnością i wywieranie wpływu, online

SZKOLENIE PFHR: Kompendium wiedzy nt. pracy
tymczasowej, online

KALENDARZ PFHR

MONITOR.HR

25.02 SZKOLENIE PFHR: Pozyskiwanie klientów i sprzedaż usług
rekrutacyjnych cz. II, online

11, 12 i 15.02 KONFERENCJA PRACA 4.0

https://www.praca4zero.pl/

