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Bezrobocie na koniec lutego 2021 roku wyniosło 6,5 %. Oznacza to, że wartość tego
wskaźnika nie zmieniła się w stosunku do poprzedniego miesiąca – podał GUS.
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Bezrobocie stoi w miejscu

Więcej informacji

Lewiatan i OPZZ wybiorą najlepsze agencje zatrudnienia

Rozpoczęła się już rekrutacja do programu certyfikacji „Agencja zatrudnienia przyjazna
pracowniom”, którego celem jest promowanie najlepszych agencji zatrudnienia.

Porozumienie w tej sprawie podpisali Konfederacja Lewiatan i Ogólnopolskie
Porozumienie Związków Zawodowych. To pierwsza inicjatywa podjęta wspólnie przez
organizację pracodawców i związki zawodowe.

Więcej informacji

Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia

Z raportu opublikowanego przez ManpowerGroup w ramach raportu „Barometr
ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia” wynika, że w miesiącach kwiecień – czerwiec
redukcję etatów planuje tylko 3% przedsiębiorców. Przeważająca większość (83%) nie
przewiduje zmian personalnych, natomiast 10% chce pozyskiwać nowych pracowników.

Więcej informacji

RYNEK PRACY

https://www.polskieforumhr.pl/aktualnosci/rynek-pracy-w-polsce/bezrobocie-stoi-w-miejscu/
https://www.polskieforumhr.pl/aktualnosci/materialy-dla-prasy/lewiatan-i-opzz-wybiora-najlepsze-agencje-zatrudnienia/
https://www.polskieforumhr.pl/aktualnosci/rynek-pracy-w-polsce/raport-wiecej-ofert-pracy-na-wiosne/
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/
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Raport "Rok przełomowych zmian z perspektywy sektora
usług biznesowych"

Więcej informacji

RYNEK PRACY

MONITOR.HR

ABSL – Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych, we współpracy z partnerami – The
Adecco Group i firmą Colliers, przygotował raport „Rok przełomowych zmian z
perspektywy sektora usług biznesowych. Sektor usług biznesowych wsparciem przy
wychodzeniu z kryzysu”, identyfikując najważniejsze kierunki rozwoju gospodarczego. 
 Jak wynika z analiz, w ujęciu długoterminowym kluczowe będą planowane zmiany
regulacji prawnych, które powinny wspierać trendy zarysowujące się w odbudowywanej
gospodarce. 

Więcej informacji

Rynek pracy w czasie COVID - 19

 Jak wynika z podsumowania przygotowanego przez Element i Grant Thornton, w luty
opublikowano o 12,4% ofert pracy mniej niż rok temu. Liderem spadków liczby miejsc
pracy pozostaje Poznań – pracodawcy publikują tu aż 48 proc. mniej ofert pracy niż
przed rokiem. Najszybciej z kryzysu wychodzi aktualnie Bydgoszcz, gdzie spadek sięga
zaledwie 4 proc

Więcej informacji

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/rok-przelomowych-zmian-z-perspektywy-sektora-uslug-biznesowych-sektor-uslug-biznesowych-wsparciem-przy-wychodzeniu-z-kryzysu/
https://www.polskieforumhr.pl/aktualnosci/rynek-pracy-w-polsce/bezrobocie-nie-rosnie-tarcze-antykryzysowe-chronia-miejsca-pracy/
https://elementapp.ai/blog/rynek-pracy-w-lutym-2021/
https://www.polskieforumhr.pl/aktualnosci/rynek-pracy-w-polsce/bezrobocie-nie-rosnie-tarcze-antykryzysowe-chronia-miejsca-pracy/
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ALERT PRAWNY PFHR

Od 30 marca 2021 r. podróżni przybywający ze strefy Schengen będą podlegali
kwarantannie, chyba że przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19 (PCR lub
antygenowy). Test będzie musiał być wykonany nie później niż 48 godzin przed
przekroczeniem granicy. Dotyczy to wszystkich środków transportu, a także pieszego
przekroczenia granicy. Podróżni, którym została nałożona kwarantanna w Polsce, będą
mogli wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny. Podróżni
przybywający spoza strefy Schengen zostaną objęci obowiązkową kwarantanną, z której
nie będzie zwalniać test wykonany w kraju, z którego przybywa dana osoba. Podróżni,
którym została nałożona kwarantanna, mogą w Polsce wykonać test, którego
negatywny wynik zwolni z kwarantanny.

MONITOR.HR

Przedłużenie obowiązywania obostrzeń i nakazów

Z dniem 20 marca 2021 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w
związku z wystąpieniem stanu epidemii, zastępujące dotychczasowe rozporządzenie z
dnia 26 lutego 2021 r.

Termin obowiązywania określonych obostrzeń, nakazów i zakazów przedłużono do dnia
9 kwietnia 2021 r. i wprowadzono dodatkowe obostrzenia obowiązujące na terytorium
całej Polski dotyczące m. in. ograniczeń w działalności hotelarskiej, kulturalnej, galerii
handlowych i obiektów sportowych.

Rozporządzenie

Zmiany dotyczące kwarantanny po wjeździe do Polski

Rozporządzenie

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000512/O/D20210512.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000574/O/D20210574.pdf
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Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 11 kwietnia
2021 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje ponownie od 9 listopada 2020 roku. Okres
wypłaty zasiłku został przedłużony do 11 kwietnia 2021 r. na mocy rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 26 marca 2021 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

Przewodniki dotyczące zmian w prawie pracy i podatkach
w czasie pandemii COVID-19 przygotowane przez
Konfederację Lewiatan

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000559/O/D20210559.pdf
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2021/3/_files/2021_03/prawo_pracy.pdf
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2021/3/_files/2021_03/podatki.pdf


Główne wskaźniki dotyczące sytuacji na polskim
rynku pracy wykazały się sporą odpornością na
pandemię, nie mniej jednak ubiegły rok przyniósł
wiele zmian w zakresie tego jak przedsiębiorcy
podejmowali decyzje dotyczące zmian
zatrudnienia. Sytuacja na rynku usług HR
doskonale odzwierciedla te zmiany.

PRACA TYMCZASOWA

Już pierwsze miesiące 2020 roku przyniosły znaczny spadek zatrudnienia pracowników
tymczasowych. Branża zareagowała dużo szybciej niż oficjalne wprowadzenie stanu epidemii w
Polsce. Wynikało to z faktu, iż duża część pracowników tymczasowych świadczy pracę na rzecz
branży produkcyjnej, w dużym stopniu zależnej od zagranicznych, głównie chińskich poddostawców.
Drugi kwartał przyniósł kolejne spadki. Sytuację dodatkowo pogarszał fakt braku faktycznej
możliwości objęcia pracowników tymczasowych rozwiązaniami pomocowymi z kolejnych tarcz.
Dopiero w trzecim kwartale przyszło odbicie i gwałtowny wzrost zatrudnienia pracowników
tymczasowych. Pracodawcy powoli wracali do normalnego funkcjonowania, nie mniej jednak
wszelkie decyzje w zakresie zatrudnienia były podejmowanie znacznie ostrożniej, stąd większa
otwartość na korzystanie z usług agencji pracy tymczasowej. Podobny trend obserwowaliśmy ponad
dekadę temu, w trakcie globalnego kryzysu. Praca tymczasowa jest niezbędnym rozwiązaniem
pozwalającym na stosunkowo szybki powrót do normalności. Z jednej strony zapewnia pracownikom
możliwość świadczenia pracy w warunkach równego traktowania, z drugiej daje pracodawcom
większą elastyczność działania i dostosowania się do zmieniających się warunków otoczenia.

Podsumowując, ubiegły rok zmniejszył liczbę pracowników tymczasowych o ok. 10%, co wydaje się
nie najgorszym wynikiem biorąc pod uwagę ogromne spadki na początku roku. Szacujemy, że w
całej Polsce liczba pracowników tymczasowych w 2020 roku wyniosła ok. 641 tys. osób.

„Należy pamiętać, iż spadek liczby pracowników tymczasowych towarzyszy nam już od kilku lat,
czego główną przyczyną był rynek pracownika i duża łatwość w dostępie do stałych miejsc pracy.
Co naturalne, dla dużej części społeczeństwa praca tymczasowa zawsze pozostaje opcją drugiego
wyboru. Fakt ten przekłada się to na rosnącą liczbę obywateli państw trzecich, którzy świadczą pracę
tymczasową w Polsce. Szybciej niż liczba pracowników tymczasowych spada liczba godzin
przepracowana przez tych pracowników, co do tej pory było sygnałem potwierdzającym trend
częstszego przechodzenia na bezpośrednie zatrudnienie. W 2020 roku ten spadek świadczy o czymś
inny, odzwierciedla duży spadek zapotrzebowania na pracę tymczasową, który obserwowaliśmy w
pierwszych dwóch kwartałach roku, wynikający z sytuacji epidemiologicznej w Polsce, jak i na
rynkach zagranicznych” – komentuje Anna Wicha, Prezes Polskiego Forum HR.
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https://polskieforumhr.pl/wp-content/uploads/2021/03/RAPORT_-RYNEK_USLUG_HR_2020.pdf


Liczba godzin przepracowanych przez tych pracowników spadła aż o 21% (o tyle samo zmalał
współczynnik FTE, czyli liczba przepracowanych godzin w przeliczeniu na pełne etaty). Średnio
jeden pracownik tymczasowy przepracował w ubiegłym roku 50 dni, w porównaniu do 57 w roku
ubiegłym.
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Wśród firm członkowskich PFHR odsetek umów o pracę zawieranych z pracownikami
tymczasowymi nadal jest bardzo wysoki, stanowi bowiem 89%. Dla porównania ten wskaźnik dla
całego rynku jest dużo niższy – wynosi 44% (dane z Informacji o działalności agencji zatrudnienia
2019, MRPiPS 2020).

Wartość rynku pracy tymczasowej spadła w podobnym tempie co FTE, bo o 18%. Firmy
członkowskie w zakresie pracy tymczasowej w 2020 roku wypracowały obroty na poziomie 2,8 mld
PLN. Wartość całego polskiego rynku szacujemy na ok. 5 mld PLN.



REKRUTACJE STAŁE

Duża część procesów rekrutacyjnych była zawieszona od momentu wybuchu pandemii. Dopiero w
trzecim kwartale pracodawcy zaczęli oswajać się z panującą sytuacją i wtedy to zaczęto
podejmować odkładane decyzje i wzrosła liczba rekrutacji. Nie uratowało to niestety całorocznego
wyniku branży, która odnotowała blisko 19% spadek.

Firmy członkowskie PFHR w ubiegłym roku w ramach rekrutacji prowadzonych na rzecz polskich i
zagranicznych pracodawców wygenerowały obroty na poziomie 156,2 mln PLN.

„Sytuacja na rynku rekrutacyjnym na początku 2020 roku wyglądała jeszcze normalnie, spadki
odczuwaliśmy przez cały drugi kwartał roku. Najbardziej dotknęły one przemysł hotelarski, turystykę
i sprzedaż detaliczną. Co ciekawe, w odróżnieniu od poprzedniego kryzysu, w pozostałych sektorach
zmiany zachodzące w zatrudnieniu nie miały gwałtownego charakteru. Mamy sektory, gdzie popyt
na pracowników wręcz wzrósł, odnosi się do centrów logistycznych i dystrybucyjnych, e-commerce
czy branży IT. Ciekawym zjawiskiem jest zmiana postawy kandydatów. Podobnie jak dekadę temu,
spora ich część traktuje udział w projektach rekrutacyjnych jako sposób na weryfikacje swoich szans
na rynku pracy. Chcą się poczuć bezpiecznie. Niestety, przekłada się to często na rezygnację z
procesów na finalnym etapie ich realizacji. Mimo obaw, które towarzyszyły rozpoczęciu tego roku, po
upływie dwóch pierwszych miesięcy widzimy, iż zainteresowanie pracodawców poszukiwaniem
nowych pracowników nie spada” – mówi Piotr Dziedzic, członek Zarządu PFHR.
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OUTSOURCING

Rynek usług HR rozwija się bardzo dynamicznie. Początkowo agencje ograniczały swoją działalność
do usługi rekrutacyjnej, potem biorąc coraz większą odpowiedzialność za pracowników zaczęły
świadczyć usługi pracy tymczasowej, teraz agencje coraz częściej biorą na siebie odpowiedzialność
za całe usługi czy procesy, wkraczając tym samym w świat outsourcingu.

„Ostatni rok był przełomowym dla usług outsourcingu. Pomimo pandemii i spowolnienia, zarówno w
rekrutacji stałej, jak i tymczasowej, firmy zrzeszone w ramach PFHR odnotowały wzrost
zapotrzebowania na outsourcing usług. Wynika to z faktu, że przedsiębiorcy w warunkach
niepewności (czy to zamówień czy rynków zbytu) preferowali oddanie całej odpowiedzialności za
daną usługę podmiotowi zewnętrznemu. Dodatkowo postępująca cyfryzacja i spopularyzowanie
modelu pracy zdalnej otworzyło oczy wielu zagranicznym klientom na niewykorzystany potencjał
zasobów z Europy Środkowej i Wschodniej. Ten trend jest szczególnie widoczny w sektorze IT gdzie
przez covid łańcuchy dostaw i dostarczania usług IT z krajów azjatyckich zostały zakłócone. Tym
samym, klienci europejscy coraz częściej poszukiwali rozwiązań Nearshoringowych, czyli dostawców
usług w kraju o geograficznej i kulturowej bliskości” – mówi Michał Młynarczyk, członek zarządu
Polskiego Forum HR.



Polskie Forum HR, podążając za tymi zmianami, w ubiegłym roku rozpoczęło gromadzenie danych w
zakresie świadczonych przez firmy członkowskich usług outsourcingowych. Ich wartość w ubiegłym
roku wyniosła 902 mln PLN.
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DELEGOWANIE

Stosunkowo niewielki spadek obrotów nastąpił w ubiegłym roku również w zakresie delegowania
pracowników. Wyniósł on 6%, firmy członkowskie osiągnęły obroty na poziomie 222 mln PLN.
Utrudniony ruch tras granicznych z pewnością wpłynął na wyniki firm w tym zakresie.

CAREER MANAGEMENT

Career management to grupa usług w zakresie podnoszenia i zmiany kompetencji. W tym
kontekście najczęściej wymienia się outplacement, lecz career management to znacznie więcej.
Firmy członkowskie od lat wspierają swoich klientów w odpowiednim zarządzaniu kompetencjami,
aby w możliwie najlepszy sposób zabezpieczyć przyszłość zarówno pracowników, jak i firmy.
Budowanie strategii zarządzania kompetencjami, mobilność kariery, tzw. redeployment, w
kontekście niezmieniających się wyzwań rynku pracy, wśród których najważniejszym pozostaje
deficyt kompetencji, nabiera na znaczeniu. Od 2020 roku Polskie Forum HR przygląda się bliżej
również tym usługom. W ubiegłym roku ich wartość w gronie członków organizacji wyniosła 3,3 mln
PLN.

RAPORT RYNEK USŁUG HR 2020

https://polskieforumhr.pl/wp-content/uploads/2021/03/RAPORT_-RYNEK_USLUG_HR_2020.pdf
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14.04 AKADEMIA MANAGERA PFHR Moduł 3: Automotywacja i
motywowanie zespołu, online

20.04 SZKOLENIE PFHR: Abecadło prawa pracy, online

KALENDARZ PFHR

MONITOR.HR


