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Sejm przyjął zmiany w ustawie o cudzoziemcach

Projekt ustawy w sprawie weryfikacji szczepień przez

pracodawców 
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Rekordowa liczba opublikowanych ofert pracy w

listopadzie

Od stycznia do marca nowego roku aż 43% firm w

Polsce chce pozyskiwać nowych pracowników

Niemal co druga firma (48 proc.) planuje podwyżki w

pierwszym półroczu 2022 roku
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INFORMACJE

Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia

Oferty pracy w listopadzie

 rok do roku liczba ofert pracy wzrosła o blisko 58%
 w listopadzie opublikowano o 15% ofert pracy więcej niż przed pandemią
 podwoiła się liczba ofert pracy skierowana do menedżerów i specjalistów

Więcej informacji

 od stycznia do marca nowego roku aż 43% firm w Polsce chce pozyskiwać nowych     
 pracowników, podczas gdy 19% planuje redukować etaty
 największych wzrostów liczby zatrudnionych oczekują firmy z sektora produkcji

przemysłowej, IT & technologii, telekomunikacji, komunikacji i mediów oraz
bankowości, finansów, ubezpieczeń i nieruchomości
 najwyższe prognozy rekrutacyjne wskazali pracodawcy z centralnej, wschodniej i 

 północnej Polski

Więcej informacji

https://elementapp.ai/blog/wp-content/uploads/2021/12/Rynek-pracy-w-czasie-koronawirusa-w-listopadzie-2021.pdf
https://www.polskieforumhr.pl/aktualnosci/rynek-pracy-w-polsce/bezrobocie-nie-rosnie-tarcze-antykryzysowe-chronia-miejsca-pracy/
http://biuroprasowe.manpowergroup.pl/167971-poczatek-roku-z-rekordowo-duzym-zapotrzebowaniem-na-nowych-pracownikow
https://www.polskieforumhr.pl/aktualnosci/rynek-pracy-w-polsce/bezrobocie-nie-rosnie-tarcze-antykryzysowe-chronia-miejsca-pracy/
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Konferencja PRACA 4.0

44. edycja badania Plany Pracodawców, Randstad

 niemal co druga badana firma (48 proc.) planuje podwyżki w pierwszym półroczu 2022
roku
 po raz pierwszy od dwóch lat do ponad 30 proc. wzrósł odsetek przedsiębiorstw
planujących zwiększenie załóg w ciągu półrocza
 aż 81 procent firm w ostatnim czasie powróciło w całości do pracy stacjonarnej.
Tendencja wygląda następująco: im mniej pracowników zatrudnionych w firmie, tym
więcej z nich wróciło do miejsc pracy

Więcej informacji

Polskie Forum HR po raz kolejny zostało partnerem strategicznym konferecji PRACA
4.0,organizowanej przez Konfederację Lewiatan

Więcej informacji

https://www.randstad.pl/o-randstad/dla-mediow/press/poczatek-2022-roku-przyniesie-rekordowe-podwyzki-oraz-znaczny-wzrost/#pobierz
https://www.praca4zero.pl/partnerzy-konferencji
https://www.praca4zero.pl/partnerzy-konferencji
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/


styczeń 2022
MONITOR.HR4

LEGISLACJA

Więcej informacji

Stan obowiązujący od 1 stycznia 2022 roku

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

Ustawa oczekuje na podpis Prezydenta RP.

USTAWA

Weryfikacja szczepień przez pracodawców

14 grudnia 2021 roku do Sejmu wniesiono poselski projekt ustawy o szczególnych
rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w
czasie epidemii COVID-19. 

Projekt ustawy

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000210501.pdf
https://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/1681_u/$file/1681_u.pdf
https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000210501.pdf
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1846
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Szkolenie PFHR: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce –
zmiana prawa

AKADEMIA MANAGERA PFHR Moduł 6:  Zarządzanie
Zmianą
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