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HOT NEWS!

LEGISLACJA

Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku

Prace nad nowelizacją ustawy o cudzoziemcach

Projekt ustawy o zmianach w podatkach w Sejmie

RYNEK

Co szósta firma chce zatrudniać nowych

pracowników, wynika z raportu „Barometr

ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia" 

Liczba ofert pracy opublikowanych w sierpniu

wzrosła o blisko 34% 

Stopa bezrobocia wyniosła w sierpniu br. 5,8% i nie

zmieniła się w stosunku do lipca 
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W NUMERZE

Procedowane projekty zmian legislacyjnych

Raport z II edycji Badania Pracodawca na TAK już

dostępny!

Wyniki raportu „Barometr ManpowerGroup

Perspektyw Zatrudnienia" 

Sytuacja na rynku pracy

1

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


Więcej
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Rozwój rynku agencji zatrudnienia na świecie - dane World
Employment Confederation

Więcej informacji

INFORMACJE

Stopa bezrobocia w sierpniu 2021 roku wyniosła 5,8%
Bezrobocie w sierpniu br. nie zmieniło się w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Widać duże zróżnicowanie między województwami. Stopa bezrobocia kształtowała się
od 3,4% w wielkopolskim do 8,7% w warmińsko-mazurskim.

Więcej informacji

Dynamika wzrostu wynagrodzeń wraca do poziomu sprzed
pandemii

Od początku roku obserwujemy zauważalny wzrost wynagrodzeń we wszystkich
sekcjach PKD - od 5,1% w sekcji „Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją"
do 12,4% w sekcji „Pozostała działalność usługowa".

Więcej informacji

https://wecglobal.org/uploads/2021/02/Agency-work-trends-during-covid-19.pdf
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2021/2/co_trzeci_bezrobotny_nie_ma_zadnych_kwalifikacji_zawodowych_
https://wecglobal.org/uploads/2021/02/Agency-work-trends-during-covid-19.pdf
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/
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
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2021/3/place_szybko_rosna_bo_firmy_coraz_mocniej_rywalizuja_o_pracownikow_
https://www.polskieforumhr.pl/aktualnosci/rynek-pracy-w-polsce/bezrobocie-nie-rosnie-tarcze-antykryzysowe-chronia-miejsca-pracy/
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INFORMACJE

Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia
Pomiędzy październikiem a grudniem aż 17% przedsiębiorców zamierza pozyskiwać
nowych pracowników – to najwięcej od czasu wybuchu pandemii COVID-19.
Największe zapotrzebowanie na ręce do pracy zgłaszają organizacje reprezentujące
sektor produkcji przemysłowej oraz budownictwa.

Więcej informacji

http://biuroprasowe.manpowergroup.pl/155501-co-szosta-firma-chce-zatrudniac-nowych-pracownikow
http://biuroprasowe.manpowergroup.pl/155501-co-szosta-firma-chce-zatrudniac-nowych-pracownikow
https://www.polskieforumhr.pl/aktualnosci/rynek-pracy-w-polsce/bezrobocie-nie-rosnie-tarcze-antykryzysowe-chronia-miejsca-pracy/
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INFORMACJE

Rynek pracy silniejszy niż przed pandemią
Jak wynika z raportu Element i Grant Thornton Poland liczba ofert pracy
opublikowanych w sierpniu wzrosła o blisko 34% w porównaniu do 2020 i o 4,2% w
porównaniu do 2019 roku.

Więcej informacji

Raport z II edycji Badania Pracodawca na TAK

Raport oparty jest na 10 zasadach skutecznego zatrudniania osób z
niepełnosprawnościami według międzynarodowego standardu ILO Global Business
and Disability Network. To  kompendium zawierające praktyczne porady, wartościowe
wypowiedzi i dużą dawkę wiedzy na temat strategicznego zarządzania
niepełnosprawnością w firmie.

Więcej informacji

https://elementapp.ai/blog/wp-content/uploads/2021/09/Rynek-pracy-w-czasie-koronawirusa-w-sierpniu-2021.pdf
https://www.linkedin.com/company/elementappai/
https://www.linkedin.com/company/grant-thornton-poland/
https://www.polskieforumhr.pl/aktualnosci/rynek-pracy-w-polsce/bezrobocie-nie-rosnie-tarcze-antykryzysowe-chronia-miejsca-pracy/
https://takpelnosprawni.pl/wp-content/uploads/2021/09/raport_Pracodawca_na_TAK_2021.pdf
https://www.polskieforumhr.pl/aktualnosci/rynek-pracy-w-polsce/bezrobocie-nie-rosnie-tarcze-antykryzysowe-chronia-miejsca-pracy/
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Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku wyniesie 3010 zł, a
stawka godzinowa 19,70 zł

Rozporządzenie

Więcej informacji

Prace nad nowelizacją ustawy o cudzoziemcach

Projekt założeń

Założenia przewidują m. in. uproszczenia dotyczące udzielania cudzoziemcom zezwoleń na
pobyt czasowy i pracę czy wprowadzenie zmian dotyczących oświadczeń o powierzeniu
wykonywania pracy cudzoziemcowi (rozważane jest wydłużenie okresu ważności
oświadczeń).

Praca zdalna - dalsze prace nad zmianami w Kodeksie pracy

Projekt ustawy

Polski Ład - zmiany podatkowe

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Tekst
ustawy został przekazany do Senatu 

Tekst ustawy do Senatu

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001690/O/D20211690.pdf
https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r513313140830,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-cudzoziemcach-oraz-niektorych-innych-ustaw.html
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12346911/12789150/12789151/dokument503604.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/1532_u/$file/1532_u.pdf
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KALENDARZ PFHR
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18.10 Spotkanie dla członków PFHR: Paperless HR Baker McKenzie 

19.10 EU Sectoral Social Dialogue Committee Meeting

20-22.10

26-27.10

EFNI, Sopot

Konferencja MotoIdea, Łódź 
 

20.10 European Public Affairs Committee Meeting

15.10

13.10

12.10

21.10

22.10

25.10

26.10

27.10

Szkolenie PFHR: Pozyskiwanie klientów i sprzedaż usług -
rekrutacje stałe cz. II

Szkolenie PFHR: Kompendium wiedzy nt. pracy tymczasowej

AKADEMIA MANAGERA Moduł 2: Podróż od Managera do Lidera

Szkolenie PFHR: Pozyskiwanie klientów i sprzedaż usług - praca
tymczasowa cz. I

Szkolenie PFHR: Zatrudnianie i pobyt cudzoziemców w Polsce 2021

Szkolenie PFHR: Abecadło prawa pracy

AKADEMIA MANAGERA Moduł 3: Automotywacja i
motywowanie zespołu

Szkolenie PFHR: Recepta na skuteczną rozmowę kwalifikacyjną


