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Tydzień   z Tygodnikiem Solidarność

Reprezentacja 
związkowa

Na kilka dni przed wyborami sa-
morządowymi Piotr Duda mówi na 
konwencji PiS-u w Rzeszowie: „Je-
stem dumny, że tak wielu związ-
kowców kandyduje w wyborach samorządowych. 
Tu są nasze małe ojczyzny i tu musimy być jako 
członkowie Solidarności”. Podziękował związkow-
com, którzy posłuchali jego apelu i zaangażowali 
się w wybory samorządowe, kandydując do władz 
na różnych szczeblach. Dodał, że Solidarność ma 
moralne i historyczne prawo do angażowania się 
w wybory samorządowe choćby dlatego, że 33 lata 
temu, na I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „S” 
wiele miejsca w uchwale programowej poświęcono 
Polsce samorządowej. Przyjęty przez I KZD pro-
gram „Samorządna Rzeczpospolita” stał się dro-
gowskazem dla odrodzenia autentycznego samo-
rządu. Mapa obecności przedstawicieli związku, 
jaka się wyłania po wyborach, będzie dopiero po-
wstawać, to zależy od tworzących się koalicji bio-
rących władze na różnych szczeblach. Ale nawet 
jeśli nie będzie przedstawicieli Solidarności w wie-
lu zarządach, to będą obecni w sejmikach woje-
wódzkich i radach wszystkich szczebli. Ich głos 
będzie zawsze słyszany. Można mieć nadzieję, że 
ta obecność poprawi w wielu przypadkach relacje 
pracodawcy samorządowego z pracownikami i ich 
reprezentacją związkową. n

To twardzi ludzie
Inowrocław, to ważny węzeł kolejowy i jak na 

75-tysięczne miasto jest nieźle uprzemysłowiony. 
A przynajmniej był. Z huty szkła „Irena” pozostał 
jedynie blady cień. Pamiętam ją z czasów świet-
ności, gdy jako uczeń technikum zwiedzałem ją 
w latach 80. ubiegłego wieku.

„Irena” słynęła wtedy z barwionych kryształów, które m.in. formo-
wano w wielowarstwowe figury i wyszukane naczynia. Dzisiaj jakiś 
Irańczyk zamierza tam robić jedynie szklanki, ale póki co – jak mówią 
koledzy z inowrocławskiej Solidarności – wziął kasę z urzędu pracy i nie-
wiele się tam dzieje. 

Miasto ma też zakłady chemiczne „Soda” Mątawy, fabrykę maszyn 
oraz kopalnię soli. A właściwie to co z niej zostało, bo dzisiaj należąca 
do grupy Orlen „Solino” to raczej zbiornik paliwowy, niż kopalnia. Jest 
przemysł przetwórczy, sporo różnych firm, poligrafia oraz uzdrowisko 
z solankowymi tężniami. 

Niby wszystko jest, a jednak miasto sprawia ponure wrażenie. Jest 
tam ponad 20-proc. bezrobocie, a sama zabudowa, choć kiedyś piękna, 
delikatnie mówiąc, do zadbanych nie należy. Trudno się dziwić, że lu-
dzie walczą o resztki dawnego Inowrocławia, gdzie pracy nie brakowało. 

W miniony czwartek byliśmy tam wesprzeć głodujących od 24 dni pra-
cowników „Solino”. Protestują o elementarny szacunek i dialog. Wielki pań-
stwowy koncern zrobił sobie duży „baniak” na ropę i ma gdzieś co się dzieje 
z firmą i ludźmi. Ale oni kilka lat temu już prowadzili głodówkę. Wtedy 40 
dni. Dopięli swego i doprowadzili do zmiany zarządu. Są zmęczeni i zdeter-
minowani. Niektórzy nie dali rady. Są w szpitalu. Ale widzę, że wytrzymają. 

Zastanawia mnie tylko bierność mieszkańców, samorządowców (na-
wet przy okazji wyborów) czy lokalnych polityków. We Francji, Belgii 
czy Włoszech za coś takiego płonęłyby ulice. U nas jedynie papierosy 
gapiów, dla których manifestacja w nudnym mieście to mała, bo mała, 
ale jednak odmiana.  n

Tajemnice szkatułki z relikwiami  
bł. ks. Jerzego

Jak zostały przechowane relikwie ks. Jerzego, opowiada s. Laurencja Kazimiera Fa-
bisiak w wywiadzie drukowanym na naszych łamach. Teraz ostatnia, trzecia część wy-
wiadu. S. Laurencja zrelacjonowała krok po kroku jak doszło do pobrania 31 październi-
ka 1984 r. podczas sekcji zwłok ks. Popiełuszki próbek zawierających wysuszoną krew 
oraz wycinków narządów: nerek, śledziony i wątroby. Najpierw ukryto je w Katedrze 
i Zakładzie Medycyny Sądowej. W 1986 r. relikwie wmurowano w ścianę kaplicy, budu-
jącego się domu zakonnego w Białymstoku – dziś Sanktuarium bł. Bolesławy Lament – 
założycielki Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny. 11 maja 2010 roku wydoby-
to z murów sanktuarium ukryte relikwie Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. 
13 czerwca podczas Uroczystości Dziękczynnych za Jego Beatyfikację zostały wniesio-
ne i wmurowane w białostockim kościele Zmartwychwstania Pańskiego.  n

Komen t ar z  t ygodn ia

Marek Lewandowski
Jerzy Kłosiński
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Porad prawnych udzielają eksperci związkowi. W tym wydaniu TS następujące tematy:  
międzyzakładowa komisja koordynacyjna (MKK), prawo do zasiłku przedemerytalnego  
a dochód z wynajmu

Klauzule społeczne w zatrudnieniu
Państwo ma w swoim ręku narzędzie mogące poprawić sytuację zarówno 

pracowników na śmieciówkach, jak i grup wykluczonych z rynku pracy. To 
klauzule społeczne. Niestety, są one bardzo rzadko wykorzystywane, choć za-
pisane w prawie zamówień publicznych. Teraz doszła nowa klauzula – zgodnie 
z nią, ogłaszający przetarg może zażądać w specyfikacji od generalnego wy-
konawcy, jak i podwykonawców zatrudniania na podstawie umowy o pracę.

Nie mają na wypłaty,  
chcą zwalniać ludzi

To już pewne: o przyszłości polskiego górnictwa zdecydują najbliższe 
miesiące. Brak pieniędzy na grudniowe wypłaty dla pracowników Kompa-
nii Węglowej SA (KW) to wymowny sygnał kondycji, w jakiej znalazła się 
cała branża.

Złe prognozy dla Instytutu 
Meteorologii

Czy dojdzie do protestu w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej? To 
coraz bardziej prawdopodobne. Powód: ostre cięcia budżetu instytucji i spo-
wodowane tym zwolnienia pracowników.

Amerykanie  
a różnice kulturowe

Nasz stały komentator z Waszyngtonu, prof. Ma-
rek Jan Chodakiewicz pisze jak różnice kulturowe 
wpływają na przebieg misji wojskowych Amery-

kanów w innych częściach świata: „Generalnie Amerykanie uważają, 
że wystarczy logika (nie rozumiejąc, że logocentryzm jest metodą wy-
bitnie zachodnią i tylko sporadycznie pojawia się w innych kulturach), 
aby rozwiązać wszelkie konflikty. Przyzwyczajeni do robienia intere-
sów, myślą, że zawsze znajdzie się jakiś sposób, aby się dogadać. Let 
us make a deal. No i taki układ można zrobić z każdym, co wynika i z 
pragmatyzmu, i z demokracji. Bo każdy chce demokracji, pokoju, wolności i barów MacDonalds’a. Afgańczycy nie działają według 
tych samych zasad naturalnie, wyznają prawo silniejszego, czego większość Amerykanów często nie chce przyjąć do wiadomości. 
Ale niektórzy tak, chociaż wiedza ta nie gwarantuje sukcesu. Dochodzi do przedziwnych, czasami tragicznych sytuacji. 

Porad prawnych udzielają eksperci związkowi. W tym wydaniu TS następujące tematy:  
zmiany w statucie NSZZ Solidarność dokonane na XVII KZD, rezygnacja z tworzenia funduszu 
świadczeń socjalnych, prawa konsumenta w Unii Europejskiej.

S t a łe  f e l i e tony  z amies zc z a ją: 
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Polskie Inwestycje Rozwojowe

Ch**, d*** i kamieni kupa
Polskie Inwestycje Rozwojowe to znakomity przykład, jak działa w Polsce 

koalicja PO–PSL i koalicyjny (nie)rząd. Najpierw Donalda Tuska, teraz Ewy 
Kopacz. Otóż premier wpada na genialną ideę, która ma zmienić Polskę. PR-
-owcy przekuwają je w słupki popularności, a prorządowe media zapluwają się 
z zachwytu. Później okazuje się, że inwestycja przyniosła jedynie straty i wy-
syp dobrze płatnych stanowisk, a z zamierzonych celów nie zrealizowano nic 
albo prawie nic. Odpowiedzialnych za to nie ma. A prorządowi klakierzy, któ-
rzy się projektem zachwycali robią wszystko, żeby go przemilczeć i przykryć. 

Naukowcy, którzy nie chcą wierzyć, 
lecz chcą wiedzieć

Janusz Sobieszczański pisze, że w natłoku wielu ostatnio wydarzeń wiele czo-
łowych mass mediów nie zauważyło, że odbyła się III Konferencja Smoleńska. 
Naukowcy, którzy nie chcą wierzyć, lecz chcą wiedzieć, uparcie krok po kroku 
starają się wyjaśnić natłok wątpliwości. Za sprzymierzeńców mają tylko pra-
wa fizyki, doskonale opanowany warsztat naukowy i dociekliwość badawczą. 

W 75 rocznicę utworzenia Związku 
Walki Zbrojnej

Prof. Przemysław Waingertner z Uniwersytetu Łódzkiego przypomina jak 
tworzono poprzedniczkę Armii Krajowej: Powstanie AK poprzedziła działal-
ność innych tajnych, ogólnonarodowych organizacji, mających stanowić zbroj-
ne ramię zjednoczonej wokół władz na uchodźstwie Polski Walczącej, a mniej 
znanych współczesnym.

Wzlot i upadek Marka Hłaski
Piotr Łopuszański, przybliżając sylwetkę Marka Hłaski, jednocze-

śnie kreśli epokę lat 50. i 60. Pisze, że Marek Hłasko należał do poko-
lenia zetempowców. Wpływ indoktrynacji tego pokolenia widać tak-
że w jego wczesnych opowiadaniach. Żył tylko 35 lat. W PRL wydał 
zaledwie jedną książkę, zbiór opowiadań „Pierwszy krok w chmu-
rach”. Kolejne zatrzymała cenzura. Wydał je więc na Zachodzie, za 
co władze komunistyczne uniemożliwiły mu powrót do kraju. Zmarł 
w Niemczech 14 sierpnia 1969 roku. Pozostała legenda o młodym, 
zbuntowanym pisarzu.
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Ponadto w każdym numerze oprócz tematyki związkowej i społecznej: gospodarka, historia, 
kultura, sport, krzyżówka i wiele więcej...
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fot. www.wybierzpis.org.pl

P. Duda: Polska 
samorządowa to dziecko 
Solidarności
– Polska samorządowa to dziecko NSZZ Solidarności, dlatego 
związek angażuje się w wybory – tłumaczył dziennikarzom 
Piotr Duda podczas regionalnej konwencji PiS w Rzeszowie.

Jak informuje Polska Agen-
cja Prasowa, lider Solidarności 
podziękował działaczom, którzy 
posłuchali jego apelu i zaanga-
żowali się w wybory, kandydując 
do władz na różnych szczeblach. 
– Tu są nasze małe ojczyzny i tu 
musimy być jako członkowie So-
lidarności – zaznaczył. 

Przewodniczący podkre-
ślił, że władza musi służyć 
społeczeństwu, a nie dzia-
łać przeciw niemu. Zdaniem 

Dudy, w ostatnich latach było 
dużo przykładów, gdzie wła-
dza nie liczyła się z głosem 
społeczeństwa. 

– Jako społeczeństwo pa-
miętamy i będziemy rozliczać 
tych wszystkich ludzi i tych 
wszystkich posłów, którzy 
chcą się ukryć i kandydują 
do samorządu, a głosowali 
przeciwko wielu milionom 
ludzi, którzy podpisali się 
pod wnioskami pod referen-

dum w sprawie wieku eme-
rytalnego, o referendum ws. 
sześciolatków i wiele bardzo 
ważnych inicjatyw obywa-
telskich zabili. My im tego 
nie zapomnimy – oświad-
czył szef „S”. 

Piotr Duda wręczył mar-
szałkowi woj. podkarpackie-
go Władysławowi Ortylowi 
wyróżnienie, jakie otrzymali 
św. Jan Paweł II i śp. prezy-
dent Lech Kaczyński.

aja

www.sprawdzampolityka.pl
– Obiecaliśmy swego czasu, że będziemy rozliczać polityków 
z tego co robią – mówi Piotr Duda, przewodniczący KK. – 
Czas doprowadzić do sytuacji, że politycy będą bali się wy-
borców, a nie szefa swojej partii.

Solidarność po raz kolejny 
daje swoim członkom, sym-
patykom a także wszyst-
kim obywatelom możliwość 
sprawdzenia aktywności 
parlamentarzystów, którzy 
startują w wyborach samo-
rządowych 16 listopada. Na 
stronie www.sprawdzampo-
lityka.pl w zakładce "Samo-
rząd" można sprawdzić, czy 
obecni kandydaci na prezy-
dentów, burmistrzów i wój-
tów głosowali w Sejmie albo 
Senacie za przyjęciem anty-
pracowniczych przepisów, 
czyli m.in. w sprawie wydłu-
żenia wieku emerytalnego, 
antypracowniczych zmian 
w kodeksie pracy, ogranicze-
nia swobód obywatelskich 
w ustawie o zgromadzeniach 
albo w sprawie wydłużenia 

czasu pracy osobom niepeł-
nosprawnym. Dzięki temu 

wyborcy będą mogli w peł-
ni świadomie podejmować 
decyzje dotyczące kandyda-
tów ze swoich okręgów wy-
borczych, ponieważ w wybo-
rach samorządowych startuje 
kilkunastu obecnych posłów. 
Związek po raz drugi prowa-

dzi akcję rozliczania posłów. 
Poprzednia, przed wyborami 
do Parlamentu Europejskie-
go, cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem obywate-
li i została wysoko oceniona 
przez ekspertów. 

hd

Serwis Informacyjny Solidarności
Redaguje Dział Informacji KK
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Zagrożone grudniowe 
wypłaty. Górnicy żądają 
interwencji premiera
Zarząd Kompanii Węglowej poinformował dziś przedstawi-
cieli związków zawodowych, że brakuje środków na gru-
dniowe wynagrodzenia dla pracowników KW. Oświadczył 
też, że nie udało mu się pozyskać źródeł finansowania klu-
czowych elementów programu naprawczego spółki. Związ-
kowcy żądają interwencji premiera, we wszystkich kopal-
niach Kompanii ruszyły przygotowania do protestu.

Dziś zarząd spółki miał oficjal-
nie zaprezentować przedstawi-
cielom załogi Kompanii plan na-
prawczy, zaakceptowany półtora 
tygodnia temu przez właściciela. 

– Okazało się, że nie ma o czym 
rozmawiać, bo nie dość, że ten 
dokument zawiera szereg zapi-
sów, o których już wcześniej mó-
wiliśmy, że są nie do przyjęcia 

przez stronę społeczną, to w do-
datku okazało się, że zarządowi 
nie udało się pozyskać środków 
z euroobligacji na finansowanie 
kluczowych elementów progra-

mu naprawczego. W tej sytuacji 
dyskusja nie ma sensu, bo ten 
program po prostu stał się nie-
aktualny – powiedział Jarosław 
Grzesik, przewodniczący górni-
czej Solidarności.

– Jednocześnie zarząd potwier-
dził informacje, którym jeszcze 
dzień wcześniej zaprzeczał, że 
zagrożone są wypłaty wynagro-
dzeń w grudniu. Usłyszeliśmy, że 
o ile są jeszcze pewne szanse na 
pozyskanie pieniędzy na zasadni-
cze wynagrodzenia, to o „barbór-
ce” górnicy powinni zapomnieć 
– dodał przewodniczący.

Więcej na  
www.solidarnosckatowice.pl

Oświatowa Solidarność 
pyta prezydenta Gdańska
Czy brak dialogu i współpracy władz Gdańska z organiza-
cjami związkowymi wynika z działań Solidarności dotyczą-
cych szkoły w Gdańsku-Kokoszach? Z takim pytaniem do 
prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza zwróciła się w liście 
otwartym Bożena Brauer, przewodnicząca Komisji Między-
zakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wy-
chowania w Gdańsku.

Pismo trafiło również m.in. 
do obecnych radnych miasta 
oraz szkół i placówek oświato-
wych w grodzie nad Motławą.

Szefowa gdańskiej oświa-
towej „S” wyraża niepokój 
w związku z tym, że w Gdań-
sku „od kilku miesięcy usta-

ły rozmowy z oświatowymi 
związkami zawodowymi”. Bo-
żena Brauer wymienia kon-
kretne przykłady lekceważenia 
związkowców – brak spotkań 
dwustronnych i odpowiedzi na 
pisma – i zapewnia, że pomimo 
tego Solidarność nie zrezygnuje 
z „obrony praw pracowniczych 
zagwarantowanych w ustawie, 
jaką jest Karta Nauczyciela, 
której to nie stosuje się w szko-
le publicznej w Kokoszkach ze 
względu na przekazanie jej do 
prowadzenia podmiotowi nie-

publicznemu – spółce z ogra-
niczoną odpowiedzialnością”.

 Więcej na  
www.solidarnosc.gda.pl

Petardy i kamienie.  
Belgowie protestują
Co najmniej sto tysięcy ludzi protestowało w Brukseli prze-
ciwko planom oszczędnościowym nowego rządu Belgii. W mie-
ście płonęły samochody, rzucano kamieniami i petardami. 

Belgowie protestowali prze-
ciwko rządowym planom do-
tyczącym m.in. podniesienia 
wieku emerytalnego z 65 do 
67 lat, począwszy od 2030 roku 
i planom przewidującym niż-
sze dodatki na dziecko, droższą 
edukację i opiekę nad dzieć-
mi, a także droższy transport 
publiczny i wyższe ceny ener-
gii. Manifestującym nie po-
doba się, że od 2015 r. płace 
i świadczenia społeczne nie 
mają być jak co roku indek-
sowane, co przyczyni się do 
wzrostu kosztów utrzymania.

– Rząd, pracodawcy i nie-
które media zarzucają Soli-
darności, że zachowują się 
agresywnie podczas de-
monstracji. Niech zobaczą 
co się dzieje w Belgii, kie-
dy związkowcy sprzeciwia-
ją się planom rządowym na 
wzór Tuska – tłumaczy Piotr 
Duda, przewodniczący NSZZ 
KK Solidarność. Jak doda-
je, trzeba zaznaczyć, że nie 
jest to jeszcze strajk gene-
ralny, który ma się odbyć 
15 grudnia.

aja
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Głodówka po raz drugi
Odwołania zarządu, przestrzegania pakietu socjalnego 
oraz przywrócenia przedstawicielstwa załogi w radzie nad-
zorczej domagają się pracownicy należącego do grupy Or-
len inowrocławskiego Solino. Część protestujących od 25 
dni prowadzi głodówkę. Dwóch z nich trafiło do szpitala.

Blisko 100 osób pojawiło 
się na ulicach Inowrocławia 
w czwartek 13 listopada, aby 
wesprzeć prowadzących gło-
dówkę pracowników Kopa-
li Soli Solino. Finał manife-
stacji odbył się na parkingu 
przed budynkiem dyrekcji 
tuż obok okien głodujących. 

– Jak długo można prosić, jak 
długo można proponować roz-
wiązania – mówił do zgroma-
dzonych szef zakładowej Soli-
darności Jerzy Gawęda. 

Gawęda odczytał listę postu-
latów, z których najważniejszy 
dotyczy odwołania członków 
zarządu. Jego zdaniem panuje 
tam koteryjny styl zarządzania 
i brak woli dialogu. Związkowcy 
zarzucają też niewywiązywa-
nie się koncernu z zawartego 
w momencie przejęcia kopalni 
pakietu socjalnego, który gwa-

rantował nie tylko miejsca pra-
cy, ale również rozwój firmy. 
Tymczasem jak mówił – akcjo-
nariat traktuje spółkę jak teren 
okupowany, a firma zamiast się 
rozwijać zaczyna przypominać 
jeden wielki bezzbiornikowy 
magazyn ropy.

Załoga chce też zaprzesta-
nia zastraszania pracowników 
dla zmuszenia ich do sprzedaży 
akcji oraz przywrócenia przed-
stawicielstwa załogi w radzie 
nadzorczej. Zdaniem Gawędy 
zostali usunięci, bo zadawa-
li zbyt wiele trudnych pytań.

Związkowcy z Solino chcą też 
niezależnej od Orlenu kontroli 
stanu bezpieczeństwa podziem-
nych bezzbiornikowych maga-
zynów ropy.

– Jestem tu w imieniu prze-
wodniczącego Komisji Krajo-
wej Piotra Dudy, aby przeka-

zać wam pełne poparcie dla 
waszych działań – powiedział 
do zgromadzonych Jerzy Ja-
worski, zastępca przewodni-
czącego KK.

– To co się tu dzieje jest ka-
rygodne, bo ma miejsce w wiel-
kim państwowym koncernie, 
który wydaje ogromne pienią-
dze na promocję i reklamę. Jak 
widać robi to tylko na pokaz – 
powiedział Jaworski.

Dodał, że w tym dniu prze-
wodniczący Piotr Duda podczas 
uroczystego wkopania kamie-
nia węgielnego pod zakłady 
Volkswagena we Wrześni, rela-

cjonował ministrowi gospodar-
ki Januszowi Piechocińskiemu 
sytuację w Solino. 

– Piechociński deklarował, 
że zbada sprawę, zobaczymy 
ile warte są te deklaracje – mó-
wił Jaworski.

Na manifestację poparcia 
przybyły delegacje z kopalni 
Halemba, z kopalni soli w Kło-
dawie oraz związków zawo-
dowych z grupy PKN Orlen. 
Po manifestacji zastępca sze-
fa związku spotkał się osoba-
mi prowadzącymi głodówkę.

– Chciałem wam wyrazić 
ogromny szacunek, za to co ro-
bicie. Sam mieszkam w Wielicz-
ce w sąsiedztwie kopalni i wku-
rza mnie to, że i tutaj zamiast 
wykorzystać taki skarb, nie tyl-
ko jako kopalnię i magazyny, ale 
też uzdrowisko i atrakcję tury-
styczną, doprowadza się firmę 
do degradacji – mówił do pro-
testujących Jaworski. 

Po manifestacji zarząd Soli-
no wydał oświadczenie, że za 
eskalację konfliktu odpowiadają 
związki zawodowe. Związkow-
cy nie rezygnują. Prowadzona 
w 2006 roku głodówka trwała 
40 dni i zakończyła się odwo-
łaniem zarządu. Tym razem też 
nie zamierzają ustąpić.

 
Marek Lewandowski
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Polacy szykują się  
do bogatszych świąt
Deklarujemy, że na święta wydamy więcej niż rok temu, 
podaje „Dziennik Gazeta Prawna”. 

1160 zł – tyle zamierza prze-
ciętna rodzina wydać na nadcho-
dzące Boże Narodzenie, wynika 
z ankiety internetowej Deloite. To 
około 3 proc. więcej niż deklaro-
waliśmy w 2013 r. i 13 proc. wię-
cej od tego, ile ostatecznie wy-
daliśmy w ubiegłym roku. Jak 
podaje gazeta, z roku na rok de-

klaracje co do planowanych wy-
datków stają się coraz bardziej 
zbliżone do faktycznie poniesio-
nych kosztów. Jeszcze trzy, cztery 
lata temu Polacy deklarowali, że 
wydadzą na święta ok. 1800 zł. 

W rankingu świątecznych wy-
datków Polacy plasują się w ogo-
nie Europy, gdzie od kilku lat za-

powiadane świąteczne koszta to 
ok. 1,8–1,9 tys zł. 

Jak podkreślają eksperci, ten 
rok zapowiada się dobrze, cze-
go dowodem jest rosnąca sprze-
daż detaliczna. Maleje również 
stopa bezrobocia, a z powodu 
deflacji spadają ceny żywności.  
– W grudniu oczekujemy, że 
banki będą zabiegały o klien-
ta. Obniżki stóp procentowych 
spowodowały bowiem pota-
nienie kredytów konsumpcyj-
nych – tłumaczy cytowany przez 
gazetę Jakub Borowski, głów-

ny ekonomista Credit Agricole 
Bank Polska. 

aja

Co piąty Polak rozważa wyjazd za granicę
Z raportu Work Service „Migracje zarobkowe Polaków” 
wynika, że aż 75 proc. osób rozważających wyjazd z Polski 
w celach zarobkowych to osoby poniżej 35 roku życia oraz 
40 proc. to osoby w wieku 18–24 lata. Preferowanymi kie-
runkami emigracji zarobkowej są w szczególności: Niemcy, 
Wielka Brytania i Holandia.

Według raportu 1/5 badanych 
aktywnych lub potencjalnych 
uczestników rynku pracy rozważa 
emigrację w ciągu najbliższych 
12 miesięcy. 5 proc. badanych 
rozważa taki wyjazd „zdecydo-
wanie”. Aż 74 proc. wśród nich 
to osoby poniżej 35 roku życia, 

a aż 40 proc. osoby w wieku 18–
24 lata. 

Wyższe wynagrodzenie jest 
najczęście podawanym powo-
dem wyjazdu. Kolejne pozycje to 
wyższy standard życia (33 proc.), 
możliwość podróżowania i zwie-
dzania świata (23 proc.), lepsza 

służba zdrowia (22 proc.) czy lep-
sze warunki socjalne (18 proc.). 

Najważniejszym powodem 
pozostania w Polsce jest przy-
wiązanie do rodziny i przyjaciół 

(68 proc.), dalej atrakcyjna pra-
ca w kraju (30 proc.). Ale jest to 
również brak znajomości języków 
obcych (29 proc.) lub brak odpo-
wiednich kwalifikacji do pracy za 
granicą (11 proc.).

hd

Możemy pracować w sobotę, ale za dodatkowym wynagrodzeniem
Z badania TNS Polska wyni-
ka, że ponad połowa Polaków 
(69 proc.) przynajmniej raz 
w ciągu ostatniego roku pra-
cowała w sobotę, informuje 
portal gazetapraca.pl. Najczę-
ściej w zamian za wynagrodze-
nie (27 proc.) albo dzień wol-
ny (19 proc.). 

Prawie 70 proc. responden-
tów dopuszczało możliwość pra-
cy w sobotę, głównie z powo-
du dodatkowych pieniędzy (34 
proc.). Jedna piąta badanych (22 
proc.) dopuszcza pracę w sobo-
tę tylko w szczególnych sytu-

acjach ze względu na nagłą po-
trzebę pracodawcy. 

Posłowie proponują, aby pra-
cownik na etacie sam mógł wy-
brać formę rekompensaty za pra-
cę w sobotę. W chwili obecnej 
należy się za to dzień wolny. Ba-
dania pokazują jednak, że Pola-
cy pracujący w sobotę otrzymu-
ją za to dodatkowe pieniądze, 
choć jest to niezgodne z prawem.

Większość pracujących Po-
laków rozważyłaby możliwość 
pracy w sobotę, ale pod pew-
nymi warunkami. Podwyższo-
na stawka w dniu wolnym lub 

system naprzemienny – czasem 
dzień wolny, a czasem rekom-
pensata pieniężna są satysfak-
cjonujące dla większosci. W tym 
wariancie decyzję o tym, któ-
ra z dwóch form rekompensaty 
byłaby zastosowana, podejmo-
wałby pracownik. Tylko co jede-
nasty pracownik preferowałoby 
wyłącznie odbiór dnia wolnego 
lub system naprzemienny, ale 
taki, w którym to pracodawca 
ma ostatnie słowo i to on decy-
duje, która forma rekompensa-
ty zostałaby zaproponowana.

hd

fot. I. Sakowicz
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