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Wielkanoc. Chcemy wolnego w Wielki Piątek, choć
trudniej będzie nam wrócić do pracy
MIKO

•

18 kwietnia

•

Zaktualizowano 15 minut temu
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Najnowsze

Wiele narodów, między innymi Hiszpanie, Holendrzy, Portugalczycy czy Słowacy może się
cieszyć Wielkim Piątkiem wolnym od pracy. Jeszcze w 2018 roku wydawało się, że do tego
grona dołączą także Polacy. Okazało się, że jednak tak się nie stanie. A co na to
pracownicy? Aż 83 proc. z nas chciałoby mieć Wielki Piątek wolny od pracy, a jedynie 8
proc. deklaruje chęć pracy tego dnia – tak wynika z sondażu przeprowadzonego przez
agencję HR Global Group.

Podwyżki płac dla służby
więziennej od kwietnia
Chcemy wolnego w Wielki
Piątek!
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W okresie świąt wystąpią
problemy z przelewami
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Prezes Kaczyński
zapowiedział 500 złotych
Więcej
na każdą krowę
500 plus. Sąd wydał
ważną decyzję dotyczącą
programu
Tak nas oszukują przy
sprzedaży jajek

Sprawdź, ile kosztują jajka
w popularnych sklepach

Czytaj też: Czy Wielki Piątek będzie wolny od pracy?

Wielki Piątek wolny od pracy - projekt
W 2018 roku powstał projekt uchwały zakładający, że wolne od pracy będą Wielki Piątek
i Wigilia Bożego Narodzenia. Pomysłodawcy projektu argumentowali, że Wielki Piątek i
Wigilia Bożego Narodzenia są bardzo ważnymi dniami w kalendarzu świąt katolickich,

Komunikaty i przetargi

poprzedzającymi dwa najważniejsze święta i z tej racji powinny być dniami wolnymi od

■ Informacja Zarządu Województwa
Wielkopolskiego

pracy. Ustawa nie została jednak przyjęta.

■ Ogłoszenie o licytacji nieruchomości

Polacy nadal chcieliby, żeby Wielki Piątek był dniem wolnym od pracy, szczególnie z
tego powodu, że święta wielkanocne to zaledwie jeden dzień wolnego więcej od

■ Ogłoszenie przetargowe - docieplenie

standardowego weekendu. Są i takie firmy, które zapewniają wolne swoim pracownikom

■ Obwieszczenie

w Wielki Piątek, ale najczęściej, jeśli nie chcemy w ten dzień pracować, musimy wziąć

■ LICYTACJA nieruchomości gruntowej
zabudowanej położonej w
miejscowośc...

urlop.
Czytaj też: Pieniądze z programu Mama 4+: dla kogo i ile?

■ Obwieszczenie

Wielki Piątek wolny od pracy - sondaż

■ Ogłoszenie Wójta Gminy Nowy Targ

Z sondażu przeprowadzonego przez agencję wynika, że:
■ aż 83 procent Polaków chciałoby się cieszyć wolnym od pracy Wielkim Piątkiem,

■ Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna
S.A. ogłasza przetarg nieograniczo...

■ dla 9 procent dzień więcej wolnego nie robi żadnego znaczenia,
■ a 8 procent stwierdziło, że w Wielki Piątek woli jednak pracować.

Zobacz więcej

Aż 66 proc. spośród zwolenników dłuższego o Wielki Piątek wolnego, przyznało, że
dodatkowy dzień odpoczynku sprawiłby, że trudniej by im było wrócić do pracy. Tylko

OGŁOSZENIA

Lokalne oferty

23 proc. stwierdziło, że dłuższe wolne wpłynęłoby na nich pozytywnie, a 11 proc. uznało,
że dodatkowy dzień wolnego w żaden sposób nie wpłynąłby na ich dyspozycję w pracy.
Czytaj też: Sprawdź czy Księżyc może wpływać na nasze samopoczucie
– Im dłuższe wolne od pracy, tym dłużej potem wracamy na właściwe tory do
obowiązków służbowych i to jest zupełnie naturalne. Sondaż pokazał, że Polacy mają
tego świadomość, ale pomimo tego chcieliby święta – i to też jest naturalne – obchodzić
nieco dłużej – komentuje Dariusz Michalski, prezes HR Global Group.
Zobacz też:

Sklepy w Wielką Sobotę: Biedronka, Lidl, Tesco, Żabka, Carre...
Zobacz ofertę
KONIEC BLOKU OGŁOSZEŃ
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ZOBACZ GALERIĘ
(9 ZDJĘĆ)
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