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Dziennik Gazeta Prawna, 31 lipca 2017, nr 146 

 

Wynagrodzenie minimalne wyższe niż planowane 

 

Wywiad z Elżbietą Rafalską: Liczę, że dane makroekonomiczne przekonają rząd do wyższej 

podwyżki płacy minimalnej. 2100 zł to racjonalna i wyważona propozycja. 

 

 

Dziennik Gazeta Prawna, 02 sierpnia 2017, nr 148 

 

Odszkodowanie za spóźnione pobory 

 

Pracodawca, który z powodu trudnej sytuacji finansowej opóźnia się nawet kilka dni z 

wypłaceniem pensji pracownikom, naraża się na zarzut ciężkiego naruszenia swoich 

obowiązków wobec podwładnych. Tak orzekł Sąd Najwyższy. 

 

 

Dziennik Gazeta Prawna, 07 sierpnia 2017, nr 151 

 

Uczelnie czeka rewolucyjna zmiana 

 

Finansowanie nauki z budżetu państwa także w uczelniach niepublicznych i zwrot 

otrzymanych pieniędzy po ukończeniu studiów – to niektóre postulaty studentów. 

 

 

Dziennik Gazeta Prawna, 08 sierpnia 2017, nr 152 

 

Zwolnieni nauczyciele zamiast do szkoły idą do sądu 

 

Pedagodzy, którzy stracili zatrudnienie na skutek likwidacji gimnazjów, masowo odwołują się 

do sądów pracy. A dyrektorzy szkół w odpowiedzi na pozwy nie mogą tłumaczyć się reformą. 

 

http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1063077,zwolnienia-nauczycieli-reforma-

edukacji-sad-pracy.html 

 

 

Dziennik Gazeta Prawna, 30 sierpnia 2017, nr 167 

 

Nowe technologie ułatwią kontrolę 

 

Pracodawcy będą mogli pozyskiwać dane biometryczne zatrudnionych. Przy okazji tych 

zmian należałoby szerzej uregulować zasady nadzoru nad załogą. 

 

 

Dziennik Gazeta Prawna, 31 sierpnia 2017, nr 168 

 

http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1063077,zwolnienia-nauczycieli-reforma-edukacji-sad-pracy.html
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Prace dyplomowe nieobowiązkowe. Zamiast nich może być egzamin 

 

Uczelnie same zdecydują, czy studia licencjackie i inżynierskie skończą się obroną pracy. Tak 

wynika z projektu nowej ustawy dla uczelni, nad którą pracuje resort nauki i szkolnictwa 

wyższego. 

 

http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1067655,prace-dyplomowe-

nieobowiazkowe-zamiast-nich-egzamin.html 

 

 

Dziennik Gazeta Prawna, 04 września 2017, nr 170 

 

Związkowa reforma nabiera rozpędu 

 

Sejm wkrótce rozpocznie prace nad zmianami w funkcjonowaniu związków zawodowych. 

Firmy mają nadzieję, że na ostatniej prostej uda się wprowadzić korekty w projekcie 

przygotowanym przez rząd. 

 

http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/galerie/1068424,duze-zdjecie,3,reforma-

zwiazkow-zawodowych.html 

 

 

Dziennik Gazeta Prawna, 07 września 2017, nr 173 

 

Rzuciłeś studia? Rząd się o tym dowie 

 

Resort zamierza śledzić kariery doktorantów i doktorów. Od dwóch lat monitoruje już losy 

studentów na rynku pracy. Zmiany prawne, które na to pozwolą, mają zostać przeprowadzone 

przy okazji nowelizacji niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności 

innowacyjnej (dotyczy ona przede wszystkim ulg dla firm inwestujących w badania 

naukowe). 

 

http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1069320,szkolnictwo-wyzsze-

studia.html 
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