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PRACA ZDALNA - kompendium wiedzy dla

pracodawcy oraz wytyczne Ministerstwa

nowelizacja Kodeksu Pracy
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liczba pracowników tymczasowych w 2022 roku

spadła o 8%

nadal duży wzrost w rekrutacjach i usługach

outsourcingowych

branża produkcyjna: 53% polskich managerów uważa,

że automatyzacja przyczyni się do wzrostu

zatrudnienia

W NUMERZE
Rynek usług HR w 2022 roku

Praca zdalna - kompendium wiedzy dla

pracodawcy

Raporty wynagrodzeń

Branża produkcyjna – Globalne trendy HR

Monitor Rynku pracy

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

RYNEK USŁUG HR 2022

firmy członkowskie zatrudniały łącznie 167 tys. pracowników tymczasowych, o 8%

mniej niż w ubiegłym roku

obroty w zakresie pracy tymczasowej wzrosły zaledwie o 1%, osiągając poziom 3 442

mln PLN

rynek usług outsourcingowy niezmiennie rośnie, w ubiegłym roku o 24%, osiągając

wśród firm członkowskich PFHR wartość 1 582 mln PLN

nadal duże wzrosty w zakresie realizacji projektów rekrutacyjnych na rzecz polskich

pracodawców, wyniosły one 35% osiągając wśród firm członkowskich PFHR wartość

ponad 297 mln PLN

rośnie zainteresowanie wyjazdami za granicę: wzrosły zarówno rekrutacje na rzecz

zagranicznych pracodawców (o 28% do poziomu 35,4 mln PLN) jak i obroty w zakresie

delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (o 33% do poziomu 260 mln

PLN)

Polskie Forum HR podsumowało wyniki firm członkowskich w 2022 roku. 

https://www.polskieforumhr.pl/wp-content/uploads/2023/03/RAPORT-_RYNEK_USLUG_HR_2022.pdf
https://www.polskieforumhr.pl/wp-content/uploads/2023/03/RAPORT-_RYNEK_USLUG_HR_2022.pdf
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„Raport trendów 2023. Wynagrodzenia i rynek pracy”
ManpowerGroup

53% polskich managerów uważa, że automatyzacja przyczyni się do wzrostu

zatrudnienia

78% firm ma trudności w znalezieniu zarówno pracowników fizycznych, jak i

wykwalifikowanej kadry 

Według Światowego Forum Ekonomicznego obecnie najbardziej pożądani na rynku

pracy są analitycy danych i naukowcy, specjaliści AI i uczenia maszynowego oraz

specjaliści Big Data

Branża produkcyjna – Globalne trendy HR 2023 Gi Group
Holding

więcej

Raport wynagrodzeń w sektorze BSS 2023 Grafton, Gi
Group Holding 

Monitor Rynku Pracy, Randstad

inflacja może być tym czynnikiem, który wciąż wpływać będzie na presję płacową w

firmach

co drugi badany spodziewa się podwyżki, co trzeci - sam zamierza o nią wystąpić

jednocześnie jednak mniejsza dostępność ofert pracy może wpływać na wyhamowanie

rotacji pomimo oczekiwań płacowych

RAPORT

https://www.gigroupholding.com/polska/insights/raport-manufacturing-globalne-trendy-hr/
https://www.grafton.pl/pl/raport-wynagrodzen-w-sektorze-bss-2023
https://raportyhr.manpowergroup.pl/raport-trendow-2023?utm_source=SM&utm_medium=SM&utm_campaign=raport-trendow-2023&utm_id=raport_trend%C3%B3w_wynagrodze%C5%84_23
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=raport&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A7024297068324085761
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=monitorrynkupracy&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6988105756239638528
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=monitorrynkupracy&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6988105756239638528
https://info.randstad.pl/13489/monitor-rynku-pracy-50?utm_campaign=56NW%3A+50.+Monitor+Rynku+Pracy&utm_medium=email&_hsmi=244974714&_hsenc=p2ANqtz-9nPs2OS15Y_6n7qhUbM4PiPNu_DNB-Bny_r5ox7VJLQSYgFYz0jF9Y64kizIlACdMMVCbSEi08F0GjYggwsCghayfS2uPlw0T7K5J18u4og0YJnPE&utm_content=244974714&utm_source=hs_automation
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Praca zdalna 

Publikacja stanowi mini przewodnik dla pracodawcy w zakresie nowych regulacji Kodeksu

pracy. Staraliśmy się w jednym miejscu zebrać i uporządkować nowe przepisy oraz

obowiązki pracodawców w zakresie pracy zdalnej. Liczymy, że pomoże to Państwu w

przygotowaniu do wdrożenia pracy zdalnej w Państwa organizacjach

Wytyczne resortu pracy w sprawie pracy zdalnej

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na stronach rządowych opublikowało
odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania w zakresie pracy zdalnej. 

Wytyczne

https://www.polskieforumhr.pl/wp-content/uploads/2023/02/PRACA-ZDALNA-kompendium-wiedzy-dla-pracodawcy.pdf
https://www.linkedin.com/company/talent-place/
https://www.linkedin.com/company/talent-place/
https://www.gov.pl/web/rodzina/praca-zdalna---pytania-i-odpowiedzi
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Ustawa wprowadza zmiany w zakresie m. in. umów na okres próbny, obowiażku

informacyjnego pracodawcy, wypowiadania umów o pracę na czas okreśłony, urlopów

rodzicielskie, a takżę wprowadza nowy urlop opiekuńczy i zwolnienie od pracy z powodu

działania siły wyższej.

Unijna nowelizacja Kodeksu Pracy uchwalona przez Sejm

Ustawa

Rozporządzenie w sprawie kontroli stanu trzeźwości

Rozporządzenie

https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/2932_u.htm
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/317/D2023000031701.pdf
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KALENDARZ PFHR

8.03 Spotkanie z TENT PARTNERSHIP FOR REFUGEES - Sytuacja
uchodźców w Polsce

13.03 Szkolenie PFHR: Czas pracy od A do Z

20.03 Szkolenie PFHR: Recepta na skuteczną rozmowę
kwalifikacyjną

AKADEMIA MANAGERA PFHR23.03


