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W NUMERZE
Zmiany prawne wchodzące w życie od 1 stycznia 

2019 roku

WEC - Europe: Making Europe the best place to 

work - wizja rynku pracy na najbliższe 5 lat

Prognozy zatrudnienia w pierwszym kwartale 2019 

roku

HOT NEWS!
W 2019 roku życzymy Państwu tylko dobrych wiadomości, 

oby ten rok upłynął nam wszystkim pod znakiem stabilnego 

rozwoju!!!

LEGISLACJA

od 1 stycznia  2019 roku w życie wchodzą zmiany w 

przepisach dotyczących prowadzenia dokumentacji 

pracowniczej oraz ustawa o PPK

minimalne wynagrodzenie w 2019 roku to 2250 PLN, 

stawka godzinowa 14,70 PLN brutto

projekt zmian w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu 

(dodatek stażowy)

RYNEK

Making Europe the best place to work - manifest World 

Employment Confederation Europe

spotanie firm członkowskich Polskiego Forum HR

spotkanie członków Konfederacji Lewiatan
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LEGISLACJA

skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 do 10 lat
umożliwienie przechowywania dokumentacji pracowniczej w formie 
elektronicznej

wyłączenie tzw. dodatku stażowego z zakresu składnikowego minimalnego 
wynagrodzenia za pracę

ustawą w pierwszej kolejności (od 1 lipca 2019) objęci będą pracodawcy, 
którzy na dzień 31 grudnia 2018 roku zatrudniali wiecej niż 250 pracowników w 
rozumieniu ustawy o PPK 

Dokumentacja pracownicza

Projekt zmian w ustawie o minimalnym 
wynagrodzeniu

Zmiany legislacyjne wchodzące w życie 
1 stycznia 2019 roku

Pracownicze Plany Kapitałowe

Ustawa o PPK

Projekt zmian ustawy

Rozporządzenie Ustawa o skróceniu okresu przechowywania
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Minimalne wynagrodzenie w 2019 roku

2250 zł – tyle od 1 stycznia 2019 r. wyniesie minimalne wynagrodzenie za pracę, to o 150 zł 
więcej niż w roku poprzednim i o 500 zł więcej niż jeszcze w 2015 r. 
minimalna stawka godzinowa wynosi natomiast 14,70 zł 

http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/2811_u/$file/2811_u.pdf
https://www.polskieforumhr.pl/wp-content/uploads/2018/12/Rozporz%C4%85dzenie-MRPiPS-z-dnia-10-grudnia-2018-r.-w-spr.-dok.-prac..pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318950/katalog/12555164#12555164
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000357
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WEC - Europe przygotowało materiał będący podsumowaniem wizji dla rynku pracy 
na najbliższe 5 lat
wybory do Parlamentu Europejskiego zbliżają się wielkimi krokami, dokument ma na 
celu przybliżyć interesariuszom najważniejsze obszary, które z punktu wiedzenia 
ekspertów WEC są kluczowe dla zrównoważonego rozwoju rynku pracy

według Barometru MapowerGroup, produkcja przemysłowa, transport i logistyka oraz 
budownictwo to branże, w których firmy planują najbardziej zwiększyć zatrudnienie w 
pierwszym kwartale 2019 roku 
najwięcej nowych pracowników będą poszukiwać pracodawcy w południowej, południowo- 
zachodniej i wschodniej Polsce 

Bezrobocie w listopadzie wyniosło 5,7%

Making Europe the best place to work

Zatrudnienie i wynagrodzenie w gospodarce narodowej 
w I-III kwartale 2018 r. 

Prognozy zatrudnienia w 1Q2019 
 

Odbyło się grudniowe spotkanie firm członkowskich 
Polskiego Forum HR  
 

Raport GUS

Cały artykuł

Przeczytaj artykuł
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http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/zatrudnienie-i-wynagrodzenia-w-gospodarce-narodowej-w-1-3-kwartale-2018-r-,1,32.html
https://www.polskieforumhr.pl/aktualnosci/rynek-pracy-w-polsce/produkcja-przemyslowa-transport-i-logistyka-oraz-budownictwo-to-branze-w-ktorych-firmy-planuja-najbardziej-zwiekszyc-zatrudnienie-w-pierwszym-kwartale-2019-roku/
https://www.weceurope.org/index.php?id=113&tx_ttnews%5Btt_news%5D=832&tx_ttnews%5BbackPid%5D=15&cHash=dfa598f26ee78377d6c3314958db9950

