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https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=monitorrynkupracy&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6988105756239638528
https://www.linkedin.com/company/randstad-polska/
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INFORMACJE

Zarząd Polskiego Forum HR 2022-2025

Anna Wicha, Prezes Zarządu

Olga Gierada- Jabłonka, Wiceprezes Zarządu

Liliana Strupp, Wiceprezes Zarządu

Wojciech Ratajczyk, Wiceprezes Zarządu

Przemek Kadula, Członek Zarządu

Michał Młynarczyk, Członek Zarządu

Członkowie Polskiego Forum HR wybrali Zarząd organizacji na kolejne 3 lata.

Skład Zarządu PFHR:

Gratulujemy i życzymy powodzenia w kontynuowaniu działań w zakresie budowania

efektywnego rynku pracy w Polsce!
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INFORMACJE

Raport PFHR: Trendy w zatrudnieniu 2022

co trzecia firma odczuła braki kompetencyjne w swoich strukturach

największe braki deklarują firmy sektora transportu i logistyki oraz motoryzacji

bardzo niski odsetek firm diagnozuje jakich kompetencji będzie potrzebował w ciągu

najbliższych dwóch lat. Tylko co czwarta firma dokonuje tej analizy. Najczęściej robią to

duże firmy (33%), znacznie rzadziej firmy średnie (25%) i małe (23%)

firmy deklarują, że zmiana kompetencji w ciągu najbliższych 2 lat, będzie dotyczyła 19%

pracowników na stanowiskach produkcyjnych i 21% na stanowiskach nieprodukcyjnych

czynniki wpływające na kształtowanie zatrudnienia w firmie: 48% rosnące

wynagrodzenia, 41% trudności z pozyskiwaniem kandydatów, 40% niepewność

otoczenia makroekonomicznego

więcej

Monitor Rynku Pracy Randstad Polska

co piąty pracownik planuje znalezienie nowego zajęcia w celu podniesienia zarobków,

a 13 proc. chce brać w tym celu nadgodziny

14 proc. badanych chce podwyższyć swoje kompetencje, a 8 proc. planuje całkiem się

przekwalifikować, żeby zapewnić sobie wyższe zarobki lub stabilne zatrudnienie

14 proc. ankietowanych planuje zmianę pracodawcy na takiego, który zaproponuje

wyższe wynagrodzenie, a 4 proc. już to zrobiło

więcej
więcej

https://admin.polskieforumhr.pl/wp-content/uploads/2022/10/RAPORT_Trendy-w-zatrudnieniu-2022.pdf
https://admin.polskieforumhr.pl/wp-content/uploads/2022/10/RAPORT_Trendy-w-zatrudnieniu-2022.pdf
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=monitorrynkupracy&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6988105756239638528
https://www.linkedin.com/company/randstad-polska/
https://info.randstad.pl/176624/monitor-rynku-pracy-49?utm_campaign=49.+Monitor+Rynku+Pracy&utm_medium=email&_hsmi=229530027&_hsenc=p2ANqtz-9QymCeXo9xeT8OiYw9lUQnkCxENlxfZulQCz0qZngZd4wmzJRfpBufUTu9mbJed0tPJV1-Usy95hbB5OexePORaTCL84762rvZGo334Ix_6RpB6g4&utm_content=229530027&utm_source=hs_automation
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Projekt ustawy o aktywności zawodowej

Nowelizacja specustawy dot. pomocy obywatelom Ukrainy

To kolejna nowelizacja specustawy, tym razem projekt zakłada m. in.: wydłużenie okresu

ważności dokumentów pobytowych do dnia 24 sierpnia 2023 r., nałożenie na obywateli

Ukrainy obowiązku uzyskania numeru PESEL, legalizację pobytu bez konieczności

składania wniosku o pobyt czasowy (likwidacja instytucji zezwolenia na pobyt czasowy

wydawanego obywatelom Ukrainy w trybie uproszczonym). Ponadto, projektodawca chce

wprowadzić zmiany w tzw. ustawie covidowej poprzez uchylenie przepisów dotyczących

przedłużenia legalnego pobytu cudzoziemców ze względu na stan epidemii / zagrożenia

epidemicznego. 

oddzielenie statusu bezrobotnego od ubezpieczenia zdrowotnego,

cyfryzacja procesów obsługi klientów PUP,

prowadzenie działalności w zakresie poradnictwa personalnego i doradztwa

zawodowego poza działalnością regulowaną, 

świadczenie usług polegających na gromadzeniu w postaci dokumentu

elektronicznego i udostępnianiu informacji o wolnych i poszukiwanych miejscach pracy

za pośrednictwem systemów teleinformatycznych działalnością regulowaną,

wymagany wpis do rejestru agencji zatrudnienia.

Główne założenia projektu:

projekt ustawy

projekt ustawy

Koniec oświadczeń dla obywateli Rosji
Na mocy rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, od dnia 28 października br.

obywatelom Rosji nie może zostać powierzone wykonywanie pracy na podstawie tzw.

oświadczenia. Na oświadczeniach obowiązujących przed dniem wejścia w życie zmian,

obywatele Rosji mogą kontynuować wykonywanie pracy do czasu upływu jego ważności.

rozporządzenie

https://www.linkedin.com/company/talent-place/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=monitorrynkupracy&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6960501897577283584
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12364052/katalog/12910620#12910620
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12365505/katalog/12921510#12921510
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=monitorrynkupracy&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6960501897577283584
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2203


Braki kompetencyjne pozostają jednym z
najważniejszych czynników charakteryzujących obecny
rynek pracy. Jednak większość pracodawców nie
podejmuje działań, które pomogłyby im niwelować
negatywne skutki braku kompetencji na ich
działalność. Tylko co czwarta firma diagnozuje jakich
kompetencji będzie potrzebować w ciągu najbliższych
dwóch lat.

Co trzecia firma odczuła braki kompetencyjne w swoich strukturach

Wśród przebadanych firm 9% twierdzi, że braki kompetencyjne ograniczały możliwości rozwoju

organizacji, 23% je odczuło, ale nie wpływały one na działalność przedsiębiorstwa. Najczęściej braki

kompetencyjne diagnozują duże firmy – 40%. Największe braki deklarują firmy sektora transportu i

logistyki oraz motoryzacji. Najbardziej są one odczuwalne w regionie centralnym oraz południowo-

zachodnim.

W badanym okresie listę kompetencji najtrudniejszych do pozyskania otwierają kompetencje:

techniczne i inżynieryjne, sprzedażowe i marketingowe oraz umiejętności obsługi maszyn.

Nadal bardzo niski odsetek firm diagnozuje jakich kompetencji będzie potrzebował w ciągu

najbliższych dwóch lat. Tylko co czwarta firma dokonuje tej analizy. Najczęściej robią to duże firmy

(33%), znacznie rzadziej firmy średnie (25%) i małe (23%).

– Słabe przygotowanie pracodawców nadal zaskakuje. Z wiadomych przyczyn duże firmy są dużo

bardziej świadome problemu i realizują działania, które mają na celu zabezpieczenie ich przyszłych

potrzeb kompetencyjnych. Nie mniej jednak, 33% to bardzo mało. Znaczenie obszaru HR w

przygotowaniu strategii rozwoju firmy musi wzrosnąć. Obserwujemy te zmiany, ale następują one

zbyt wolno – komentuje Anna Wicha, Prezes Polskiego Forum HR.

Firmy deklarują, że zmiana kompetencji w ciągu najbliższych 2 lat, będzie dotyczyła 19%

pracowników na stanowiskach produkcyjnych i 21% na stanowiskach nieprodukcyjnych. W sektorze

motoryzacji, aż 26% pracowników produkcyjnych i 34% nieprodukcyjnych będzie musiała podnieść

swoje kwalifikacje.
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https://www.linkedin.com/company/talent-place/
https://admin.polskieforumhr.pl/wp-content/uploads/2022/10/RAPORT_Trendy-w-zatrudnieniu-2022.pdf


– W sektorze motoryzacji bardzo wyraźnie obserwujemy rewolucję jeśli chodzi o profile

kompetencyjne pracowników. Głównym powodem jest oczywiście rozwój elektromobilności.

Dodatkowo należy pamiętać, iż Polska jest daleko w tyle jeśli chodzi o poziom robotyzacji

przemysłu. Zmiany w tym zakresie są konieczne, co z kolei przyczynia się do tworzenia popytu na

nowe kompetencje – dodaje Wicha.

Najbliższe dwa lata cechować będzie wysoki popyt na umiejętności sprzedażowe i marketingowe,

poszukiwać ich będzie aż 37% przedsiębiorstw, przy czym najczęściej będą to firmy średnie i małe,

głównie w sektorze usług finansowych, handlu i motoryzacji.

Kluczowe czynniki zmian w zatrudnieniu w najbliższym roku

Zapytaliśmy pracodawców, które czynniki będą miały największy wpływ na kształtowanie

zatrudnienia w firmie. Aż 48% respondentów wskazało rosnące wynagrodzenia, 41% trudności z

pozyskiwaniem kandydatów i 40% niepewność otoczenia makroekonomicznego. Jednocześnie dla

dużych firm najważniejszym elementem są trudności z pozyskiwaniem kandydatów –

wyszczególniło je 49% badanych, jest to też czynnik najczęściej wskazywany w sektorze transportu i

logistyki. Rosnące wynagrodzenia są największą bolączką firm średnich i małych, głównie w

sektorze przemysłu spożywczego i handlu.
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– Pandemia zapoczątkowała pasmo gwałtowanych zmian na rynku pracy. Poziom niepewności

rośnie, co ma duże znaczenie jeśli chodzi o decyzje pracodawców w zakresie zatrudnienia. Wiemy,

że optymizm pracodawców jeśli chodzi o plany zatrudnieniowe słabnie, zmniejszyła się też znacznie

dynamika wzrostu liczby publikowanych ofert pracy i co gorsza, firmy wstrzymały inwestycje, co

oznaczać będzie brak nowych miejsc pracy. Na to wszystko nakłada się obawa, że jeśli dojdzie do

zwolnień, odzyskanie utraconych pracowników, przy tych deficytach kompetencyjnych, które

mamy, będzie niemożliwe – komentuje Wojciech Ratajczyk, Wiceprezes Polskiego Forum HR.

Wykorzystanie usług agencji zatrudnienia

W badanych sektorach 11% przedsiębiorstw korzystało w ciągu ostatnich 12 miesięcy z usługi

rekrutacyjnej, 8% z pracy tymczasowej. Z usług agencji zatrudnienia korzystają najczęściej firmy

duże: 26 % z nich korzystało z rekrutacji, 22% z pracy tymczasowej, 10% z RPO.

Wykorzystanie usługi rekrutacyjnej najczęściej występuje wśród pracodawców z sektora przemysłu

spożywczego, usług dla biznesu, finansowego. Praca tymczasowa najpopularniejsza jest w sektorze

przemysłu i motoryzacji.

– Historycznie w Polsce praca tymczasowa związana jest z przemysłem, głównie z motoryzacją oraz

z zatrudnianiem pracowników na stanowiska produkcyjne czy do wykonywania prostych prac.

Rekrutacja z kolei jest usługą wykorzystywaną przez firmy praktycznie w każdym sektorze.

Znaczenie usług HR z pewnością będzie rosło. Deficyt kandydatów z jednej strony spowodował

spadek liczby pracowników tymczasowych w ostatnich miesiącach, z drugiej wpłynął na znaczny

wzrost zapotrzebowania na usługę rekrutacyjną. Potwierdzają to dane firm członkowskich Polskiego

Forum HR. Firmy coraz częściej będą szukały wsparcia wyspecjalizowanych podmiotów, które z

jednej strony przyczynią się do podniesienia efektywności procesów rekrutacyjnych, z drugiej,

biorąc pod uwagę coraz większą zmienność otoczenia, dostarczą rozwiązań w zakresie

elastycznego zarządzania pracownikami – dodaje Anna Wicha.
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Najczęściej technologie wdrażane będą w dużych firmach, taką deklarację złożyło 59% badanych,

dużo rzadziej w małych podmiotach, tylko 34%. Listę technologii najczęściej wdrażanych otwierają

rozwiązania w zakresie szyfrowania, cyberbezpieczeństwa (23%), następnie chmura obliczeniowa

(9%) i e-commerce (9%). W przypadku dużych firm sytuacja wygląda jednak zupełnie inaczej,

najwięcej, bo aż 28% deklaruje inwestycje w roboty niehumanoidalne (robotyzacja, automatyzacja

przemysłu, drony).

– Polska jest krajem, który pod względem robotyzacji przemysłu znajduje się w ogonie Europy.

Według raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego na 10 tys. pracowników w Polsce przypadają

jedynie 42 roboty, w Niemczech 230. W trakcie pandemii robotyzacja przemysłu zwolniła. W dobie

znacznego niedoboru kandydatów, w dużej mierze na podstawowe stanowiska w produkcji,

inwestycje na automatyzację procesów muszą przyspieszyć. Zmienią się wtedy też profile

poszukiwanych kandydatów – komentuje Michał Młynarczyk, członek Zarządu Polskiego Forum HR

Globalne trendy, przedstawione w raporcie World Economic Forum: Future of Jobs 2020, znacznie

się różnią. Przede wszystkim odsetek pracodawców planujących wdrożenie technologii jest

znacznie wyższy. Przykładowo rozwiązania w zakresie chmury obliczeniowej czy big data planuje

wdrożyć około 90% firm.

Do 2025 roku 42% firm planuje wdrożenie nowych technologii. Plany te znacznie różnią

się w zależności od wielkości firmy. Implementacja technologii wymagać będzie zmian

w zatrudnieniu
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– Mimo, że w badaniu WEF wzięły udział jedynie duże, globalne firmy, nie sposób nie zauważyć, że

podejście firm w Polsce i na świecie bardzo się różni. Nie bez znaczenia jest czas realizacji badania.

Wiemy, że ten rok jest trudny na Polskich pracodawców, kolejny nie będzie dużo łatwiejszy.

Rosnące koszty energii, inflacja powodują, że decyzje o nowych inwestycjach są powstrzymywane i

odkładane na lepsze czasy. Musimy jednak pamiętać, iż zbyt długie odwlekanie tych decyzji może

spowodować, iż pojawią się różnice nie do nadrobienia i ucierpi na tym konkurencyjność naszej

gospodarki – dodaje Przemysław Kadula, członek Zarządu Polskiego Forum HR.

Nowe technologie, mimo że nie są wymieniane w pierwszej trójce czynników mających wpływ na

kształtowanie zatrudnienia w firmach w najbliższym roku, są niezaprzeczalnie jedną z przyczyn

rewolucji na rynku pracy. Wśród firm, które planują wdrożenie technologii, 16% wskazuje, że

konsekwencją tego będzie zwiększenie zatrudnienia, 8% mówi o spadku, a 34% o konieczności

zmiany kompetencji zatrudnionych pracowników. Najczęściej wzrost zatrudnienia spowodowany

wdrożeniem technologii prognozowany jest w transporcie i logistyce oraz motoryzacji. Procesy w

ramach upskillingu i reskillingu będą najczęściej wstępowały w przemyśle innym i usługach

finansowych.

więcej

https://admin.polskieforumhr.pl/wp-content/uploads/2022/10/RAPORT_Trendy-w-zatrudnieniu-2022.pdf
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KONFERENCJA FORUM HR
 

6 października br. odbyła się konferencja FORUM HR organizowana przez Polskie Forum HR z okazji 20-lecia

organizacji. Zebraliśmy fantastycznych prelegentów: Grzegorz Baczewski, Joanna Pokojska, Andrzej Kubisiak, Ola

Pucicka, Anna Wicha, Sylwia Królikowska, Maciej Noga, Monika Fedorczuk, którzy w ciągu kilku godzin zdołali

podsumować wszystkie najważniejsze informację o stanie i przyszłości polskiego rynku pracy. Bardzo dziękujemy

zarówno prelegentom, jak i licznym uczestników wydarzenia stacjonarnego i onlinowego!
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KALENDARZ PFHR

8.11 WEBINAR PFHR: Onboarding szyty na miarę 

10.11 WEBINAR PFHR: Employer branding

15.11 WEBINAR PFHR: Generacja Z na rynku pracy

16 -17.11 Szkolenie PFHR: Nowoczesna komunikacja w biznesie 

17.11

WEBINAR PFHR: Zarządzanie sobą w czasie22.11

WEBINAR PFHR: Wellbeing w strategii organizacji

22.11

24.11 WEBINAR PFHR: PRACOWNIK- OBYWATEL ŚWIATA

29.11 WEBINAR PFHR: OFERTA WARTOŚCI W REKRUTACJI

Szkolenie PFHR: Abecadło prawa pracy


