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Jaki będzie rok 2020 na rynku pracy? Takie wyzwania czekają 
pracodawców - "Zarówno pracownicy, jak i pracodawcy mierzą się z 
dynamicznie zmieniającym się rynkiem pracy. Jedna i druga grupa chce 
realizować swoje cele i potrzeby. To, co je różni, to problemy i 
wyzwania, którym muszą sprostać. Najnowsze badania wskazują na 
dwa największe wyzwania na współczesnym rynku pracy - efektywna 
rekrutacja i rotacja pracowników."

Siedzisz w ogródku, a ktoś lata dronem nad twoją głową? 
Niebawem będziesz mógł sprawdzić, do kogo należy 
wścibskie dron. DJI pracuje nad aplikacją, która skończy z 
anonimowym podglądaniem. -"DJI, największy producent 
dronów na świecie, pracuje nad niecodzienną aplikacją, która 
ma pokazywać na mapie wszystkie drony latające w okolicy. 
Całość będzie działała poprzez Wi-Fi i ma być gotowa w 2020 
roku."

Pensja minimalna w Polsce. Od 2020 roku spore zmiany dla 
pracowników i pracodawców - "Pensja minimalna jest prawnie 
ustalonym, najniższym dopuszczalnym poziomem wynagrodzenia 
pieniężnego, wypłacanego za pracę na etacie w Polsce. Jest określona 
w postaci stawki lub minimalnego zarobku za pracę w obowiązującym 
wymiarze czasowym (najczęściej w okresie miesiąca). Chociaż 
pieniądze wypłacają pracodawcy, to tzw. najniższa krajowa jest 
ustalana jest przez państwo i jest niezależna od poziomu kompetencji 
pracownika, a także pozostałych składników wynagrodzenia."

Terminy ferii zimowych 2020 - "Ferie zimowe to drugi popularny 
po wakacjach okres wyjazdów i wypoczynku Polaków. To 
prawdziwa gratka dla miłośników narciarstwa i nie tylko. Dwa 
tygodnie zimowego szaleństwa pozwolą odpocząć od szkoły i 
pracy. W 2020 roku ferie zimowe odbywają się w Polsce w 4 
turach. Poniżej prezentujemy harmonogram dla poszczególnych 
województw".
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Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, 
życzymy Państwu, chwil wypełnionych radością
i miłością, niosących spokój i odpoczynek, 

by w życiu zawsze panowała ta niepowtarzalna 
świąteczna atmosfera. 

Wielu budujących myśli, energii potrzebnej 
do osiągnięcia wszystkich zamierzonych celów 
oraz wspaniałego 2020 Nowego Roku, 
obfitującego w pasmo sukcesów!


