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10 lat SAZ
Od początku istnienia celem SAZ
jest nie tylko wspomaganie i reprezentowanie
członków organizacji oraz budowanie dobrego
wizerunku branży, ale również kreowanie właściwego
kierunku jej rozwoju, zgodnego z wymogami
gospodarki i przepisami prawa,
a także kształtowanie prawnej rzeczywistości.

WSPARCIE I ROZWÓJ
CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Wiedza i doświadczenie
 Agencje zrzeszone w SAZ mają możliwość uczestniczenia w cyklicznych spotkaniach
sekcyjnych, umożliwiających utrzymywanie stałych kontaktów biznesowych wśród liderów
branży.
 Dzięki specjalnie w tym celu stworzonej platformie członkowie SAZ mogą korzystać ze
szczegółowo wypracowanych dokumentów i informacji takich jak:
• Wzory umów i dokumentów,
• Materiały dydaktyczne i informacyjne,
• Akty prawne i interpretacje przepisów związanych z rynkiem HR
• Dane z rynku pracy i aktualne informacje z rynku pracy
 Ze Stowarzyszeniem na stałe współpracuje kancelaria prawna specjalizująca się w
zagadnieniach prawa pracy, służąca pomocą prawną SAZ oraz jej członkom.
 SAZ cyklicznie organizuje branżowe konferencje i seminaria takie jak: International
Recruitment Congress, konferencje dotyczące delegowania pracowników (Sekcji Agencji
Opieki), Śniadania HR, Akademia SAZ czy Akademia HR.
 W ramach sekcji działa wiele projektów optymalizujących koszty i poprawiających
bezpieczeństwo finansowe agencji takie jak umowa z Bisnode, zewnętrzną wywiadownią
gospodarczą, oraz wewnętrzna wymiana informacji o klientach nierzetelnych.

Szkolenia
 W ramach spotkań sekcyjnych odbywają się również konsultacje z prawnikami
i profesjonalistami na tematy dotyczące zmian w przepisach kodeksu pracy, metod
parametryzacji agencji zatrudnienia, budżetowania czy księgowości zarządczej APT.
 Śniadania HR to jedna z inicjatyw szkoleniowych przeznaczonych dla członków SAZ,
przedstawicieli HR i dostawców usług dla agencji zatrudnienia. Z warsztatów prowadzonych
przez znanych trenerów i doświadczonych menedżerów skorzystało ponad 150 osób,
skupiając się na rozwijaniu umiejętności miękkich.
 Wspólnie z kancelarią prawno-podatkową Chakowski & Ciszek organizujemy cykl szkoleń pt.
Akademia Pracy Tymczasowej z zakresu szeroko pojętej tematyki prawa pracy.
 Akademia SAZ to cykl 6 spotkań, które odbyły się w latach 2012-2013, skierowanych do
prezesów, członków zarządu i dyrektorów. Szkolenia były prowadzone przez największe
autorytety z zakresu zarządzania strategicznego, kierowania zespołem, negocjacji czy
profesjonalnego wizerunku. Gościliśmy m.in. Joannę Malinowską- Parzydło, Małgorzatę
Głębocką – Szurko, Tadeusza Woźniaka, Roberta Kroola.
 SAZ przeprowadził także cykl seminariów z przedstawicielami ZUS, GIODO, PIP i WUP.

Konferencje SAZ i SAO
 W ciągu roku mają miejsce również dwa ważne wydarzenia w kalendarzu
SAZ: International Recuitment Congress SAZ oraz Konferencja Sekcji
Agencji Opieki (SAO)

 W poprzednich latach odbyły się również konferencje takie jak Praca
tymczasowa – Debata, Rynek pracownika a Pracodawca – Wyzwania,
Polska Innowacyjna- Rynek Pracy 2030, W poszukiwaniu elastycznego ryku
pracy: Elastyczne formy zatrudnienia sposobem ograniczania bezrobocia,
Nowoczesne Kadry - kompleksowe rozwiązania w zarządzaniu personelem,
Rynek pracy w dobie kryzysu - wyzwania.

International Recruitment Congress
 To jedyny w Polsce kongres skierowany do branży rekrutacyjnej.
 Co roku skupia prawie 200 dyrektorów, właścicieli i menedżerów firm
rekrutacyjnych oraz HR top management największych firm w Polsce.

 Ideą, która przyświecała organizacji kongresu była potrzeba edukacji i integracji
branży rekrutacyjnej w Polsce.
 Wykłady na najwyższym światowym poziomie, przełomowe rozwiązania,
praktyczne case studies, możliwości zaprezentowania się na branżowym forum i
podpatrzenia, co oferuje konkurencja, a przede wszystkim możliwości pozyskania i
utrwalenia przydatnych kontaktów biznesowych to główne atuty wydarzenia.
 Dotychczasowi wybitni prelegenci to m.in.: Ann Swain (APSCO), Tom Hadley (REC),
James Osbourne (Ellite Recruitment), Natalia Hatalska, Mateusz Grzesiak, Michał
Młynarczyk, Tomasz Misiak, Marcin Sieńczyk czy Tomasz Szpikowski.

97%

Byłem zaskoczony
profesjonalnością prelegentów,
innowacyjnym podejściem
i nowatorskim wykorzystaniem
portali społecznościach jako
narzędzi do rekrutacji. Bardzo
interesujące i inspirujące.

96%
Ankietowanych
uczestników
chciałoby wziąć
udział w konferencji
w przyszłym roku

Ankietowanych
uczestników poleciłoby
konferencję
swoim znajomym
i współpracownikom

Bardzo ciekawa
inicjatywa, warto
ją rozwijać.

Bardzo
profesjonalnie!

Kongres odwiedziło dużo pośredników i agencji – świetna
okazja do networkingu

Konferencja SAO
Celem konferencji jest promowanie legalnych form
zatrudnienia, popularyzacja tematu delegowania
oraz dostarczenie bieżących informacji, dotyczących
aktualnych rozwiązań prawnych w tym zakresie.
Wydarzenie umożliwia zainicjowanie merytorycznej i obiektywnej dyskusji między
urzędnikami państwowymi, prawnikami a przedsiębiorcami na aktualne tematy oraz
nakreślenie wytycznych, ułatwiających przygotowanie się do nadchodzących zmian.
Tematem konferencji w 2014 roku było: „Delegowanie pracowników do Niemiec w
kontekście zmian w prawie niemieckim i europejskim” , natomiast w 2013 r .:
„Delegowanie pracowników w kontekście zmian prawnych i demograficznych we
współczesnej Europie”.
Rokrocznie w konferencjach bierze udział ponad
100 osób. Wśród prelegentów dotychczasowych
edycji znalazły się takie osoby jak:
Dr Paweł Kaczmarczyk (OBMF), dr hab. Maciej
Duszczyk (WDiNP UW) i dr Agnieszka
Chłoń-Domińczak (SGH).

Integrujemy społeczność
Bale integracyjne, spotkania integracyjne sekcji odbywające się kilka razy w roku
czy rokroczne nieformalne spotkania wigilijne członków SAZ z przedstawicielem
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej to tylko niektóre z wydarzeń skierowanych
do członków Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

REPREZENTOWANIE
BRANŻY AGENCJI ZATRUDNIENIA

Patronaty nad wydarzeniami
Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia w ciągu roku obejmuje patronatem od kilku do
kilkunastu najważniejszych i najbardziej znaczących wydarzeń branży rekrutacyjnej. Są
to między innymi:













Kongres Kadry
Solidny Pracodawca Roku
Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Nagroda Rekrutera
Perły HR
Outsourcing Stars
Perspektywy HR
Warsztaty Akademii HR
Rozwiązania HR
Warszawskie Dni Rekrutacji
HR Tech Summit
Top HR Manager

Public Relations
Działania PR od lat mają za zadanie budowanie pozytywnego
wizerunku agencji zatrudnienia oraz propagowanie
korzystania z ich usług i wsparcia jakie oferują biznesowi.

Konferencje prasowe

Aktywność SAZ w social mediach

Działania CSR
 Współpraca z Fundacją Banku BGŻ w zakresie wsparcia młodych osób
wchodzących na rynek pracy, pochodzących z małych miast i wsi.
 W ramach programu współpracy ze Stowarzyszeniem „ABSOLWENCI
KLASY BGŻ” zorganizowano sesje coachingowe oraz przygotowano
oferty staży pracy dla studentów studiów wyższych.
 Prawie 20 osób wzięło udział w sesjach coachingowych rozwijających
umiejętności planowania i zarządzania swoją karierą.
 Absolwenci mieli do wyboru również szeroki wachlarz ponad 100
ofert staży pracy od agencji członkowskich i ich kontrahentów.

ZMIENIAMY PRAWO I WYZNACZAMY
NOWE KIERUNKI ROZWOJU BRANŻY

Zmieniamy prawo
 Dzięki współpracy z Business Centre Club SAZ reprezentuje głos
środowiska m.in. w zespołach Komisji Trójstronnej, Komisjach
Parlamentarnych, wielu oficjalnych ciałach konsultacyjno-doradczych
i eksperckich oraz w relacjach z instytucjami publicznymi
 Prezes SAZ Jarosław Adamkiewicz został Wiceprzewodniczącym
Rady Rynku Pracy, która podzieli 180 mln zł z Krajowego Funduszu
Szkoleniowego. Rada będzie opiniowała Krajowy Plan Działań Na
Rzecz Zatrudnienia oraz sprawozdania z działalności Funduszu Pracy,
a także oceni projekty ustaw dotyczących promocji zatrudnienia i
łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

 W 2010 r. dzięki zabiegom SAZ rząd nie wprowadził podatku VAT od
osób prawnych na usługi opiekuńcze w zakresie osób starszych,
chorych i niepełnosprawnych.

10 lat pracy tymczasowej
 Podczas konferencji z okazji 10-lecia pracy tymczasowej w Polsce we wrześniu 2014
organizacje reprezentujące branżę i pracodawców omówiły główne wyzwania przed
jakimi stoi ten dynamicznie rozwijający się sektor oraz przedłożyły na ręce Wiceministra
Pracy projekt rekomendacji zmian ustawy o pracownikach tymczasowych. Przyjęły one
również wspólnie opracowany kodeks dobrych praktyk gwarantujący zachowanie
najwyższych standardów w branży pośrednictwa pracy.
 Prezes Jarosław Adamkiewicz jest jednym z członków zespołu ekspertów powołanego przez
Ministra Pracy i Polityki Społecznej do prac nad nową ustawą. Zespół składa się
z trzech przedstawicieli pracodawców (Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia, PFHR,
Konfederacja Lewiatan), trzech przedstawicieli związków zawodowych, trzech
Państwowej Inspekcji Pracy oraz przedstawiciele z Ministerstwa Pracy
oraz Ministerstwa Gospodarki.
 Prace zespołu ekspertów nad nową
ustawą to znaczące działania,
które zmieniają sposób patrzenia na rynek
pracy i określają nowe kierunki rozwoju.
Myślę, że zmiany te w istotny sposób
wpłyną na bezpieczeństwo i elastyczność
nowych form zatrudnienia wyjaśnia Jarosław Adamkiewicz.

Członkostwo w SAZ to:
 Bezpłatna promocja
•
•
•

wzmocnienie wizerunku w mediach
udział w wydarzeniach branżowych
logo wraz z linkiem do strony firmy na stronie SAZ oraz promocja na innych materiałach
marketingowych

 Dostęp do wiedzy
•
•
•
•
•

spotkania, szkolenia i wydarzenia wyłącznie dla członków SAZ
wzory umów i dokumentów
akty prawne i interpretacje przepisów
materiały dydaktyczne i informacyjne
aktualności, dane z rynku i wyniki badań

 Integracja i współpraca środowiska agencji zatrudnienia
•
•
•

spotkania i wymiana doświadczeń
współtworzenie przejrzystych i jednolitych zasad całego rynku
promocja najlepszych praktyk

Dziękujemy
i zapraszamy do kontaktu

