
MONITOR.HR
W R Z E S I E Ń ,  2 0 2 1

HOT NEWS!

LEGISLACJA

Pracodawca będzie mógł przetwarzać dane

pracownika o zaszczepieniu - projekt założeń

Ponad 100 uwag Konfederacji Lewiatan do Polskiego

Ładu

RYNEK

Wyniki firm członkowskich PFHR w 2Q2021: popyt na

usługi HR znacząco wzrósł, zarówno w zakresie pracy

tymczasowej, jak i rekrutacji stałych

Bezrobocie w lipcu br. wyniosło 5,8%

53% pracowników chce hybrydowego modelu pracy,

w którym ponad połowę czasu pracuje zdalnie
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W NUMERZE

Wyniki firm członkowskich Polskiego Forum HR

w 2Q2021

Uwagi Konfederacji Lewiatan do Polskiego Ładu

Social Impact Report 2021, World Employment

Confederation

Raport The Adecco Group: „Reset normalności”

XI edycja konferencji MOTO IDEA, Łódź 26-27

października
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https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=bezrobocie&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6835924285920485376


Więcej
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Raport World Employment Confederation (WEC): Social
Impact Report 2021

Więcej informacji

INFORMACJE

Stopa bezrobocia w lipcu 2021 roku wyniosła 5,8%
Bezrobocie w lipcu br. najniższe od marca 2020 r. - stopa bezrobocia wyniosła 5,8%, to
spadek o 0,1% w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Więcej informacji

Poprzez historie pracowników i dane zebrane od członków WEC, Social Impact Raport
2021 pokazuje pozytywny wkład, jaki sektor usług HR na całym świecie wnosi w
budowanie bardziej odpornego i dostępnego dla wszystkich rynku pracy.

https://wecglobal.org/uploads/2021/08/WEC-Social-Impact-Report-2021.pdf
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/biuletyn-statystyczny-nr-72021,4,114.html
https://wecglobal.org/uploads/2021/08/WEC-Social-Impact-Report-2021.pdf
https://www.linkedin.com/company/world-employment-confederation/
https://www.polskieforumhr.pl/aktualnosci/rynek-pracy-w-polsce/bezrobocie-nie-rosnie-tarcze-antykryzysowe-chronia-miejsca-pracy/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=bezrobocie&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6835924285920485376
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=bezrobocie&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6835924285920485376
https://www.polskieforumhr.pl/aktualnosci/rynek-pracy-w-polsce/bezrobocie-nie-rosnie-tarcze-antykryzysowe-chronia-miejsca-pracy/


Więcej
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INFORMACJE

Raport „Reset normalności”, The Adecco Group – jak
zmieniło się podejście do pracy

Na całym świecie praca hybrydowa stała się w czasie pandemii koronawirusa
standardowym modelem pracy. Jak wynika z globalnego raportu The Adecco Group,
model hybrydowy zwiększa produktywność, ale i wywiera presję na pracodawcę i
pracownika. 

XI edycja konferencji MOTO IDEA, Łódź 26-27 października

Polskie Forum HR objęło swoim patronatem 11. edycję Konferencji Moto Idea. Program
konferencji obejmuje prelekcje oraz panele dyskusyjne dotyczące bieżącej i przyszłej
sytuacji tego sektora. Podczas spotkania zostaną też zaprezentowane wyniki raportu
MotoBarometr 2021. Zachęcamy do udziału w spotkaniu!

https://www.niezwalniajbiznesu.pl/raport-reset-normalnosci
https://www.polskieforumhr.pl/aktualnosci/wydarzenia/xi-edycja-konferencji-moto-idea-lodz-26-27-pazdziernika/
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Pracodawca będzie mógł przetwarzać dane pracownika o
zaszczepieniu

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt założeń do zmian w ustawach, mających na
celu wprowadzenie rozwiązań, które pozwolą pracodawcom uzyskiwać informacje
dotyczące zaszczepienia, faktu przebycia zakażenia SARS-CoV-2 lub posiadania
ważnego negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Projekt

Więcej informacji

Ponad 100 uwag Konfederacji Lewiatan do Polskiego Ładu

Stanowisko KL

Ponad 100 uwag do zmian podatkowych zaproponowanych w Polskim Ładzie, a
dotyczących m.in. składki zdrowotnej, ulg inwestycyjnych czy leasingu, zgłosiła
Konfederacja Lewiatan.
Pracodawcy sprzeciwiają się nowym rozwiązaniom i apelują do rządu o odstąpienie od
propozycji, których celem jest zwiększenie opodatkowania i oskładkowania
przedsiębiorców i pracowników.
W związku z ogromną liczbą zastrzeżeń do przedstawionych przez resort finansów
przepisów konieczne jest wydłużenie procesu legislacyjnego. Inaczej nowe rozwiązania
będą rozpatrywane w wielkim pośpiechu, co negatywnie wpłynie na ich jakość.

https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r767322903,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-szczegolnych-rozwiazaniach-zwiazanych-z-zapobi.html
http://konfederacjalewiatan.pl/legislacja/stanowiska/podatki/1/_files/2021_09/20210830_Polski_ad_opinia_final.pdf


Dobra passa rynku agencji zatrudnienia
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W drugim kwartale 2021 roku (2Q2021) popyt na usługi HR znacząco wzrósł, zarówno w
zakresie pracy tymczasowej, jak i rekrutacji stałych. Wszystko wskazuje na to, że w
najbliższych miesiącach ten trend się utrzyma.

 Boom na rekrutacje stałe

Zapotrzebowanie na pracowników w minionym kwartale było ogromne. Już od trzeciego
kwartału 2020 roku stopniowo poprawiała się sytuacja na rynku, ale prawdziwy boom miał
miejsce w 2Q2021, kiedy to firmy członkowskie Polskiego Forum HR (PFHR) odnotowały
obroty w zakresie rekrutacji stałych na poziomie 56 mln PLN. Oznacza to wzrost rok do
roku na poziomie ok. 90% (uwzględniając korektę wynikającą ze zmiany liczby podmiotów
raportujących).

Według raportu Element i Grant Thorton, w lipcu 2021 roku opublikowano o 23% więcej
ofert pracy niż w tym samym miesiącu poprzedniego roku. Jest to dobry sygnał,
potwierdzający że popyt na pracowników w kolejnych miesiącach nadal będzie rósł.

Liczba pracowników tymczasowych wzrosła o 30%

Liczba pracowników tymczasowych w 2Q2021 wzrosła o 30%. Firmy członkowskie PFHR
zatrudniały w tej formie 87 tys. osób. Szybciej, bo o 59% wzrósł współczynnik FTE, czyli
liczba przepracowanych godzin w przeliczeniu na pełne etaty, co wskazuje na wzrost
średniej liczby godzin przepracowanych przez jednego pracownika. Ponad 87% wszystkich
pracowników w firmach członkowskich PFHR zatrudnionych było w na podstawie umów o
pracę.
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833 mln PLN – praca tymczasowa
312 mln PLN – outsourcing
56 mln PLN – rekrutacje stałe na rzecz polskich pracodawców
7 mln PLN – rekrutacje stałe na rzecz zagranicznych pracodawców
52 mln PLN – delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług
16 mln PLN – RPO (Recruitment Process Outsourcing)
6 mln PLN – career management
35 mln PLN – pozostałe obroty

Obroty firm członkowskich w zakresie pracy tymczasowej rok do roku wzrosły o ok. 55%
osiągając poziom 833 mln PLN. Wartość całego polskiego rynku w tym zakresie w 2Q2021
szacujemy na ok. 1,5 mld PLN.
 
Pozostałe usługi firm członkowskich

Reasumując, całkowite obroty firm członkowskich w 2Q2021 roku wyniosły 1,3 mld PLN.
Podział na poszczególne usługi wyglądał następująco:
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KALENDARZ PFHR
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6-8.09 World Employment Conference 2021 

9.09 Spotkanie firm członkowskich Polskiego Forum HR, Hotel
Haffner, Sopot

17.09 AKADEMIA MANAGERA PFHR II Moduł 6: Zarządzanie Zmianą,
online

21.09

22.09

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

Szkolenie PFHR: Pozyskiwanie klientów i sprzedaż usług -
rekrutacje stałe cz. I, online

 


