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Precedensowy wyrok Sądu Najwyższego

Muzyk-związkowiec wygrał z dyrektorem
Robert Szymański, wokalista muzycznego zespołu Sexbomba i szef organizacji „S” 

w Miejskim Ośrodku Kultury w Legionowie, został w styczniu 2012 roku bezpraw-
nie wyrzucony z pracy. Teraz Sąd Najwyższy orzekł, że złożone pracodawcy oświad-
czenie w trybie ustawowym o liczbie członków związku zawodowego, jest wiążące 
przez kolejny kwartał, a przewodniczącemu takiej organizacji przysługuje ochrona.

To precedensowe orzeczenie Sądu Najwyższego wzmacnia pozycję małych or-
ganizacji związkowych i ich liderów. – Jeśli jest się wytrwałym i niewinnym, pra-
wo można wyegzekwować – mówi „Tygodnikowi Solidarność” muzyk. – Wiem, że 
w całej Polsce toczy się wiele procesów wyrzuconych z pracy związkowców i mam 
nadzieję, że mój przykład tym koleżankom i kolegom pomoże.

Sąd Najwyższy orzekł, że o tym czy organizacja związkowa posiada uprawnienia, 
decyduje oświadczenie złożone pracodawcy, określające liczbę członków organiza-
cji związkowej na koniec danego kwartału. I nie jest ważne czy w trakcie kwartału liczba członków organizacji związkowej 
uległa zmianie. Ochrona przewodniczącego komisji zakładowej obowiązuje przez cały kwartał.

Krzyżyk na drogę 
– Przywieźliśmy trumnę z atrybutami władzy PO i PSL – ośmiorniczkami, kasetami, winem. Władza zajmuje się właśnie 

tym. Wierzę w to, że społeczeństwo jej powie: krzyżyk na drogę – mówił do manifestujących związkowców zastępca prze-
wodniczącego Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność Piotr Nowak.    

Pod siedzibą Prezesa Rady Ministrów 22 października odbyła się  manifestacja w proteście przeciwko złamaniu przez rząd 
porozumienia zawartego z na Śląsku ze stroną związkową 17 stycznia tego roku. Demonstrację zorganizował Międzyzwiąz-
kowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Podobne odbywały się w 100 miastach w całym kraju.
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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

Piotr Duda szefem Rady Dialogu Społecznego
Prezydent Andrzej Duda powołał Radę Dialogu Społecznego, instytucję stawiającą sobie za cel szukanie dobra wspólnego 

między pracownikami, pracodawcami i rządem. Na jej czele stanął Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność.

Nadciąga Gwardia 
Krajowa?

Wydaje się, że między największymi 
partiami politycznymi, PO i PiS, panu-
je zgoda – obrona terytorialna jest Pol-
sce potrzebna – pisze Stanisław Żaryn. 
Szczególnie, że lansowany i budowany 

przez koalicję PO-PSL pomysł Narodowych Sił Rezerwowych 
okazał się zupełną klapą. Jak donosiła „Rzeczpospolita”, MON 
ma już plan budowy Gwardii Krajowej. Ma być wzorowana na 
szwedzkiej Hemvarnet i amerykańskiej Gwardii Narodowej, 
w jej szeregach ma się znaleźć docelowo 300 tys. członków, 
a jej jednostki mają działać w każdej gminie. (…) Budowa obro-
ny terytorialnej jest ważna, szczególnie w dobie coraz więk-
szej niepewności. Fala imigrantów zalewających Europę, ro-
syjskie działania na Wschodzie – stawiają przed Polską nowe 
wyzwania związane z bezpieczeństwem.

Porad prawnych udzielają eksperci związkowi. W tym wydaniu TS następujące tematy: 
mianowanie w służbie cywilnej, rozwiązanie umowy za porozumieniem stron w czasie zwolnienia, 
dostałeś spadek – nie dziedzicz długów!

St a łe  f e l i e tony  z amies zc z a ją: 
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Error 404  
„Jestem niezwykle wdzięczny sztabowi wyborczemu Bro-

nisława Komorowskiego i chciałbym gorąco podziękować sze-
fowi jego kampanii” – powiedział na antenie telewizji Repu-
blika Jarosław Kaczyński tuż po zwycięstwie Andrzeja Dudy. 
Wydaje się, iż kampania Ewy Kopacz także zasługuje na spe-
cjalne wyrazy wdzięczności od Prawa i Sprawiedliwości. 

W numerze przypominamy najważniejsze, najbardziej ab-
surdalne, najzabawniejsze, a zarazem najbardziej przeraża-
jące wpadki pani premier.

Polska,  
czyli specjalna strefa ekonomiczna

Polska zamienia się w industrialne getto całkowicie zależne od zewnętrznego 
finansowania. Mimo dętych planów ekonomicznych obecna praktyka gospodar-
cza ogranicza się de facto do udzielania przez państwo polskie obcym inwesto-
rom pomocy publicznej w formie zwolnień podatkowych.

Jak naprawiać 
Rzeczpospolitą

Od dyskusji na temat bezpie-
czeństwa zdrowotnego Polaków 

rozpoczęła prace powołana przez prezydenta Andrzeja Dudę Narodowa Rada 
Rozwoju. Wśród ekspertów, którzy mają doradzać prezydentowi, jest m.in. 
Maria Ochman przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia 
Solidarności.

Literacki Nobel 2015 
Przyznanie Swietłanie Aleksijewicz li-

terackiej Nagrody Nobla nie jest może za-
skoczeniem, ale na pewno ważnym wyda-
rzeniem literackim dla Europy wschodniej, 
ponieważ po raz pierwszy od czasu rozpadu 
ZSRR został uhonorowany twórca postso-
wiecki. Nagroda została przyznana za „po-
lifoniczny pomnik dla cierpienia i odwagi 
w naszych czasach”. 

zaprenumeruj i czytaj więcej informacji na: www.tygodniksolidarnosc.com

Ponadto w każdym numerze oprócz tematyki związkowej i społecznej: gospodarka, historia, 
kultura, sport, krzyżówka i wiele więcej...
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Serwis Informacyjny Solidarności
Redaguje Dział Informacji KK

KK apeluje o udział w wyborach

Nie dajmy się zwieść obietnicom
„Weźmy udział w wyborach, głosujmy z rozwagą  na ugrupowania 
i ludzi, którzy chcą budować Polskę solidarną, Polskę równych szans 
dla wszystkich obywateli”. Komisja Krajowa zaapelowała do swo-
ich członków i sympatyków o udział w wyborach parlamentarnych.

Skutki podjętej 25 paździer-
nika decyzji będą miały wielkie 
znaczenie dla rozwoju Polski oraz 
poziomu życia jej mieszkańców, 
podkreśla „Solidarność”. Dlate-
go żaden członek związku nie 
powinien głosować na tych, któ-
rzy podejmowali szkodliwe de-
cyzje, „stojące w sprzeczności 
z powszechnym odczuciem do-
bra wspólnego”.

Komisja Krajowa apeluje, aby 
nie głosować na tych, którzy wy-

dłużyli czas pracy osób niepełno-
sprawnych, wydłużyli wiek eme-
rytalny, ograniczyli nasze prawa 
obywatelskie w ustawie o zgro-
madzeniach czy wprowadzili an-
typracownicze zmiany w kodek-
sie pracy i ustawie o związkach 
zawodowych,  liberalizując tym 
samym prawo o czasie pracy. Nie 
wybierajmy tych, którzy byli prze-
ciw obniżeniu podatku dla osób 
najuboższych, przeciw prawu ro-
dziców do decydowania o obo-

wiązku szkolnym ich sześciolet-
nich dzieci.

Nie dajmy się zwieść gładkim 
i pustym obietnicom – podkreśla-
ją członkowie KK. Dzięki stronie 
www.sprawdzampolityka.pl moż-
na skonfrontować to, co posło-
wie mówią w kampanii wybor-

czej, z tym co robili przez ostatnie 
dwie kadencje.

Weźmy udział w wyborach i  
głosujmy z rozwagą na tych, któ-
rzy chcą budować „Polskę soli-
darną, Polskę równych szans dla 
wszystkich obywateli”.

hd

Prezydent RP powołał Radę Dialogu Społecznego

Odbudować dialog
Prezydent Andrzej Duda powołał Radę Dialogu Społecznego, in-
stytucję stawiającą sobie za cel szukanie dobra wspólnego między 
pracownikami, pracodawcami i rządem. Na jej czele stanął Piotr 
Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność”.

– To ważny moment. Przede 
wszystkim dziękuję za to, że sku-
tecznie nastawaliście, aby po-
wstała ta ustawa. Dziękuję za 
to, że do Rady Dialogu Społecz-
nego z głosem doradczym został 
wprowadzony przedstawiciel pre-
zydenta Rzeczypospolitej, które-
go nie było wcześniej w Komisji 
Trójstronnej – powiedział An-
drzej Duda po wręczeniu w Pa-
łacu Prezydenckim nominacji 
członkom Rady. Przypomniał, 

iż to prezydent Rzeczypospolitej 
jest najwyższym przedstawicie-
lem państwa, stojącym na stra-
ży jego bezpieczeństwa – tak-
że bezpieczeństwa społecznego. 
– Obecność prezydenta w tym 
gremium poprzez jego przed-
stawiciela jest sprawą niezwy-
kle ważną i za to zrozumienie 
dla spraw państwowych jestem 
ogromnie wdzięczny – podkre-
ślił prezydent Duda. Przedstawi-
cielem prezydenta w RDS zosta-

ła Agnieszka Lenartowicz, która 
jednocześnie została doradcą pre-
zydenta ds. dialogu społecznego.

Wskazał na brak dialogu spo-
łecznego jako jedną z najpoważniej-
szych bolączek obywateli. – Kiedy 
podczas kampanii wyborczej wie-
lokrotnie spotykałem się z naszy-
mi rodakami we wszystkich za-
kątkach Polski, rozmawiając na 
temat bieżących spraw, problem 
dialogu pojawiał się bardzo czę-
sto. Jego brak powodował, iż wie-
le ważnych spraw dziejących się 
w naszym kraju, a wpływających 
na życie obywateli, rozgrywa się 
obecnie poza nimi, a nawet wbrew 
ich woli – zaznaczył Andrzej Duda. 
– Rola Komisji Trójstronnej wyczer-
pała się. W związku z tym ogrom-
nie się cieszę, że powstała Rada 
Dialogu Społecznego. Bardzo na 
nią liczę – na jej rolę w tworzeniu 
lepszej Polski – tak aby państwo 
było budowane w sposób spójny, 
aby rzeczywiście został w nim za-
pewniony zrównoważony rozwój 
i by istniało w nim poczucie soli-
daryzmu społecznego. Trzeba je 
w obywatelach odbudować – dodał.

W skład powołanej przez prezy-

denta Rady Dialogu społecznego 
weszli przedstawiciele rządu, pra-
codawców, przedsiębiorców oraz 
organizacji związkowych. Znalazł 
w niej miejsce również przedsta-
wiciel prezydenta RP. Rada liczy 
59 osób, a jej przewodniczący bę-
dzie powoływany rotacyjnie na 
rok spośród przedstawicieli rządu, 
pracodawców i związków zawodo-
wych. W posiedzeniach RDS będą 
uczestniczyć z głosem doradczym 
także przedstawiciele prezesa NBP 
i szefa GUS. Cztery organizacje pra-
codawców – Konfederacja Lewia-
tan, Pracodawcy RP, Związek Rze-
miosła Polskiego i Business Centre 
Club – przedstawiły prezydentowi 
po sześciu swoich członków Rady, 
a trzy centrale związkowe – po 
ośmiu. Premier Ewa Kopacz wy-
brała do rady osiem osób – sześciu 
ministrów i dwóch wiceministrów. 
Pierwsze, wyjątkowe posiedzenie 
Rady odbyło się w Pałacu Prezy-
denckim. – To wielki zaszczyt dla 
mnie jako dla prezydenta RP – pod-
kreślił Andrzej Duda.

Agnieszka Żurek  
„Tygodnik Solidarność”

red. hd

fot. M. Żegliński
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fot. M. Żegliński

Piotr Duda przewodniczącym 
Rady Dialogu Społecznego
Piotr Duda, szef NSZZ „Solidarność” został przewodniczącym Rady 
Dialogu Społecznego powołanej dzisiaj przez prezydenta Andrzeja 
Dudę. Rada zastąpiła Komisję Trójstronną i będzie stanowić forum 
współpracy przedstawicieli pracowników, pracodawców i rządu.

 W RDS będzie zasiadać 59 
osób. Nowa Rada w odróżnieniu 
od Komisji Trójstronnej ma być 
ciałem niezależnym, w którym 
każda ze stron ma równe pra-
wa. W Radzie po ośmiu człon-
ków będą miały „Solidarność”, 
OPZZ i Forum Związków Zawo-
dowych, a po sześciu cztery or-

ganizacje pracodawców – Kon-
federacja Lewiatan, Pracodawcy 
RP, Business Centre Club i Zwią-
zek Rzemiosła Polskiego. Prezy-
dent będzie miał swojego przed-
stawiciela z głosem doradczym, 
podobnie jak prezesi NBP i GUS.

Rada zastąpi Trójstronną Komi-
sję do Spraw Społeczno-Gospo-

darczych, ponieważ w czerwcu 
2013 r. związki zawodowe zawie-
siły swój udział w pracach komi-
sji. Dialog w KT był pozorowany, 
a rząd jedynie komunikował swo-
je decyzje.  – Byłem wtedy na-
zywany bandytą politycznym – 
przypomina szef „Solidarności”. 
– Dziś okazuje się, że bez tego 
gestu Rada Dialogu Społeczne-
go by tak szybko nie powstała.

Przewodniczący będą się co 
roku zmieniali – na przemian 
będą to reprezentanci związków, 
pracodawców i rządu. W komisji 
przewodniczącym był stale re-
prezentant rządu. Obecnie rada 

ze swojego grona sama wybiera 
przewodniczącego.

hd

Komisja Krajowa podjęła decyzję – rozporządzenie Zembali do Trybunału Konstytucyjnego
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią obradująca w Płocku 
Komisja Krajowa skierowała do Trybunału Konstytucyj-
nego wniosek o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą, 
konwencjami MOP oraz ustawą o związkach zawodowych 
rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 8 września i 14 paź-
dziernika zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych 
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

Dzisiejszą Komisję Krajową roz-
począł od modlitwy duszpasterz 
ludzi pracy ks. Tadeusz Łebkow-
ski. – Dzisiejszy czas wymaga od 
Polski podobnego zaangażowania 
w ratowaniu Europy przed pogań-
stwem, jak za czasów Jana III So-
bieskiego. Aby temu podołać trzeba 
prosić o wsparcie Boga, mając ku 
temu dwóch wielkich pośredników 
– Świętego Jana Pawła II i patro-
na Solidarności bł. a już właściwie 
Świętego ks. Jerzego Popiełuszkę. 
Po nim wystąpił wiceprezydent 
Płocka Roman Siemiątkowski. Pod-
kreślał przede wszystkim znacze-
nie „Solidarności” dla przemian, 
które dokonały się w Polsce oraz 
zwracał uwagę na wkład Płocka 
w powstanie NSZZ „Solidarność”.

 W pierwszej części odbyła się 
prezentacja strony www.diariusz-
zwiazkowy.pl, po której rozpoczę-
ło się procedowanie porządku KK. 
Jednym z pierwszych było właśnie 

przyjęcie wniosku o złożenie skar-
gi do TK o zbadanie zgodności § 2 
ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia Mi-
nistra Zdrowia z dnia 8 września 
2015 r. w sprawie ogólnych warun-
ków umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej oraz § 2 ust. 4 
pkt 1, § 3 i § 4 ust. 7 i 8 rozporzą-

dzenia ministra zdrowia z dnia 14 
października 2015 r. zmieniające-
go rozporządzenie w sprawie ogól-
nych warunków umów o udziela-
nie świadczeń opieki zdrowotnej 
z Konstytucją, Konwencją MOP nr 

87 oraz ustawą o związkach zawo-
dowych w zakresie, w jakim przy-
znają prawo do zawarcia porozumie-
nia dotyczącego sposobu podziału 
miesięcznie środków na świad-
czenia opieki zdrowotnej udziela-
ne przez pielęgniarki i położne je-
dynie przedstawicielom związków 
zawodowych pielęgniarek i położ-
nych, zrzeszających wyłącznie pie-
lęgniarki i położne. Wniosek przy-
jęto jednogłośnie.

Czlonkowie KK przyjęli również 
stanowisko, w którym potępiają 
ostatnie decyzje ministra zdrowia, 

gwarantujące wzrost wynagrodzenia 
tylko dla jednej grupy zawodowej, 
Wywołało to uzasadnione protesty 
środowiska medycznego, konfliktując 
pracowników i tworząc napięcia spo-
łeczne w placówkach zdrowia, tym 

bardziej, że towarzyszy im łamanie 
prawa. „Solidarność” domaga się 
wzrostu wynagrodzeń dla wszyst-
kich pracowników zatrudnionych 
w opiece zdrowotnej zapewnione-
go w trwałych rozwiązaniach sys-
temowych, zerwania z plagą umów 
śmieciowych oraz zaprzestania wy-
muszania na pracownikach zawie-
rania umów cywilnoprawnych bądź 
samozatrudnienia, systematyczne-
go zwiększania nakładów finanso-
wych na opiekę zdrowotną ze środ-
ków publicznych oraz zaprzestania 
dalszej komercjalizacji i prywatyza-
cji sektora ochrony zdrowia.

„Solidarność” protestuje przeciw-
ko nadaniu  Pedro Pereira da Silva 
dyrektorowi operacyjnemu Grupy 
Jeronimo Martins (właściciel sieci 
Biedronka) Krzyża Kawalerskiego 
Orderu Zasługi Rzeczypospolitej 
Polskiej. Mając na uwadze rozbież-
ność między antypracowniczymi 
i antyzwiązkowymi działaniami 
sieci Biedronka, a uzasadnieniem 
przyznania odznaczenia, KK  wy-
raża pogląd, że w oparciu Ustawę 
o orderach i odznaczeniach nale-
żałoby rozważyć możliwość ode-
brania orderu. 

ml

fot. M
. Lew

andow
ski
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fot. W. Obremski„Solidarność” wygrała przed sądem

Szkoła to nie kiosk 
z warzywami 
Przekazanie publicznej szkoły podstawowej w Gdańsku Kokosz-
kach spółce prawa handlowego odbyło się niezgodnie z prawem – 
orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po skardze 
złożonej przez KM Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność”. Związki zawodowe są stroną przy przekazywa-
niu zadań własnych gminy podmiotom prywatnym stwierdził 
sąd. To przestroga dla innych samorządów, które planują  pry-
watyzację oświaty publicznej.

Koszta budowy pokryli 
gdańszczanie z budżetu mia-
sta. Szkoła w Kokoszkach zosta-
ła wybudowana z publicznych 
pieniędzy za 36 mln zł. Profity 
z jej prowadzenia czerpie, decy-
zją prezydenta miasta Gdańska 
spółka prawa handlowego. Do 
niej też trafia subwencja oświa-

towa i przychody z tytułu naj-
mu powierzchni szkolnej, jak 
np. sali gimnastycznej i basenu.

O tym, że NSZZ „Solidarność” 
powinien być stroną w proce-
durze zawiadywania systemem 
oświaty zawyrokował Naczel-
ny Sąd Administracyjny. NSA 
uznał też, że decyzja prezyden-

ta Gdańska Pawła Adamowicza 
o ogłoszeniu postępowania kon-
kursowego na najem budynków 
powinien być konsultowany ze 
związkami zawodowymi. 

Przypominamy, że wcze-
śniej Wojewódzki Sąd Admi-
nistracyjny w Gdańsku uznał, 
że związek zawodowy nie jest 
stroną w tej sprawie i nie roz-

patrzył merytorycznych argu-
mentów przedstawionych przez 
NSZZ „Solidarność”, skarżących 
tryb przekazania szkoły spółce 
z o.o. do prowadzenia. W oce-
nie związku było to wyzbywa-
nie się zadań własnych gminy,  
w tym organizowania oświaty 
publicznej.

Więcej na www.solidarnosc.gda.pl

Manifestacja w Warszawie

Krzyżyk na drogę
– Przywieźliśmy trumnę z atrybutami władzy PO i PSL – ośmior-
niczkami, kasetami, winem. Władza zajmuje się właśnie tym. 
Wierzę w to, że społeczeństwo jej powie: krzyżyk na drogę – 
mówił do manifestujących związkowców zastępca przewod-
niczącego regionu śląsko-dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” 
Piotr Nowak.   

Pod siedzibą Prezesa Rady 
Ministrów 22 października, 
w samo południe odbyła się  
manifestacja w proteście prze-
ciwko złamaniu przez rząd poro-
zumienia zawartego z na Śląsku 
ze stroną związkową 17 stycz-
nia tego roku. Do końca wrze-

śnia wszystkie jego zapisy mia-
ły być zrealizowane. Nie stało 
się tak do dziś.

W proteście w Warszawie bra-
li udział przedstawiciele jedena-
stu kopalń Krajowej Spółki Wę-
glowej, związkowcy z Związku 
Zawodowego Ratowników Gór-

niczych w Polsce i Związku Za-
wodowego Górników w Polsce. 
Oprócz górników i hutników byli 
przedstawiciele Solidarności ko-
lejarzy, NSZZ „S” pracowników 
Biedronki oraz Związek Zawodo-
wy Kontra z zakładów zbrojenio-
wych „Bumar-Łabędy” S.A. Nad 
zebranymi powiewały transpa-
renty: „Nie płacz Ewka”, , „Ch.., 
d… i kamieni kupa”, „Żądamy 
realizacji obietnic”.

Związkowcy jako symbol do-
tychczasowych obietnic premier 
Kopacz postawili wierzbę z grusz-
kami, pod którą Alfred Bujara 
przewodniczący Sekretariatu 

Handlu, Banków i Ubezpieczeń 
położył order z drapieżną Bie-
dronką, jako symbol podejścia 
obecnego rządu wobec pracow-
ników handlu i obcego kapitału. 
I przypomniał, że ten rząd po kry-
jomu przyznał wysokie odznacze-
nie szefowi Biedronki w Polsce.

Następnie manifestanci prze-
szli pod siedzibę Platformy Oby-
watelskiej. Tam złożono  trumnę 
z winem, ośmiorniczkami i ka-
setami. – Wierzę w to, że spo-
łeczeństwo powie temu rządo-
wi: krzyżyk na drogę – mówił 
Nowak. A na pożegnanie za-
brzmiała piosenka Mieczysława 
Fogga „To ostatnia niedziela”.

Pikietę zorganizował Mię-
dzyzwiązkowy Komitet Pro-
testacyjno-Strajkowy Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego. Podobne 
odbywały się w 100 miastach 
w całym kraju.

Michał Miłosz  
„Tygodnik Solidarność”
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Serwis Informacyjny Solidarności
Redaguje Dział Informacji KK

Najlepsze na świecie miejsca pracy
Już po raz piąty Instytut Great Place to Work wybrał 25 naj-
lepszych miejsc pracy na świecie, informuje portal gazeta.
praca.pl. Zwycięzców wyłoniono spośród 6,6 tys. firm bio-
rących udział w badaniu. 

Great Place to Work to 
coroczne zestawienie firm 
oferujących najlepsze wa-
runki pracy, przygotowane 

jest przez Instytut. W gro-
nie zwycięzców jest 5 firm, 
które świetnie radzą sobie na 
polskim rynku.

Jak zostać najlepszym pra-
codawcą? Analitycy z Insty-
tutu GPTW przygotowują 
swoje zestawienie, bazując 
na autorskiej metodzie ba-
dania zaufania w firmie (tzw. 
Trust Index). Ale oprócz pozio-
mu zaufania do przełożonych 
i współpracowników ocenia-

ne są też praktyki związane 
z zarządzaniem personelem. 
Źródłem informacji są ano-
nimowe ankiety pracownicze 
i kwestionariusze wypełniane 
przez działy zasobów ludzkich.

Pierwsza dziesiątka listy 
Najlepszych Międzynarodo-
wych Miejsc Pracy

1. Google 
2. SAS Institute 
3. W. L. Gore
4. NetApp
5. Telefónica
6. EMC
7. Microsoft
8. BBVA 
9. Monsanto 
10. American Express

hd 

Europa się starzeje
Eurostat przewiduje bardzo szybkie starzenie się Europy. 
W 2014 roku odsetek osób, które przekroczyły 65 lat, osiągnął 
w UE 18,5 proc. W 2080 roku prognozowany odsetek osób 
starszych wzrośnie do 30 proc. Polska znajdzie się w pierwszej 
czwórce najstarszych społeczeństw, informuje portal forsal.pl.

W Polsce w 2080 roku co 
trzeci obywatel będzie miał 65 
lub więcej lat. Od 2014 roku do 
2080 r. odsetek osób starszych 
w Polsce wzrośnie z 14,9 proc. 
do 32,3 proc. Szczególnie szyb-
ko będzie rósł odsetek 80-lat-
ków. W 2014 roku liczba osób 
w wieku 80 lat lub starszych 

wynosiła nieco ponad 5 proc. 
populacji w UE. Polska z od-
setkiem 80-latków na pozio-
mie 3,9 proc. plasuje poniżej 
średniej unijnej.

W 2080 roku udział osiem-
dziesięciolatków w popula-
cji wyniesie więcej niż 12 
proc. Według analityków 

Eurostatu, Polska z wyni-
kiem 14,9 proc. stanie się 
czwartym najstarszym spo-
łeczeństwem w UE, za Sło-

wacją (16,3 proc.), Portuga-
lią (15,8 proc.) i Niemcami 
(15,1 proc.).
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Francuzi chcą 32-godzinnego tygodnia pracy
Francuski związek zawodowy CGT domaga się, by 35-go-
dzinny tydzień pracy we Francji został skrócony dodatkowo 
o 3 godziny – do 32 godzin.

Według związkowców taka 
zmiana spowoduje wzrost pro-
duktywności oraz umożliwi 
stworzenie nowych miejsc 
pracy.  – Redukcja tygodnia 
pracy to wynik postępu tech-
nologicznego, czy to cyfrowe-

go czy mechanicznego, który 
ostatecznie przyczyni się do 
zniknięcia wielu stanowisk 
pracy – argumentuje CGT.

Obecnie we Francji obowią-
zuje 35-godzinny tydzień pracy. 
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