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Chcemy, aby Wielki Piątek był dniem wolnym od pracy
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Między innymi Holendrzy, Słowacy, Hiszpanie czy Portugalczycy mogą cieszyć się dniem wolnym od pracy w
Wielki Piątek. Jeszcze w zeszłym roku wydawało się, że do tego grona mogą dołączyć także Polacy. Finalnie
okazało się, że jednak nic z tego. Co na to sami pracownicy?
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Aż 83 proc. Polaków chciałoby w Wielki Piątek mieć wolne, a jedynie 8 proc. deklaruje chęć pracy tego dnia – tak wynika
z sondażu przeprowadzonego przez agencję HR Global Group.

Warto sprawdzić: Aktualne oferty pracy

Dyskusja o tym, czy Wielki Piątek powinien być dniem wolnym od pracy wraca każdego roku. W zeszłym powstał nawet
projekt uchwały zakładający wolne zarówno w Wielki Piątek jak i 24 grudnia (Wigilia). Ostatecznie jednak ustawa nie
została przyjęta i trudno zakładać, żeby w najbliższej przyszłości się to zmieniło.

Tak jak i nie zmieni się pragnienie Polaków, żeby takie dodatkowe wolne jednak wygospodarować. Wszystko dlatego, że
Święta Wielkanocne to zaledwie jeden dzień wolnego więcej od standardowego weekendu.

– Same Święta Bożego Narodzenia trwają tyle samo, ale przez to, że wypadają w różne dnia tygodnia, te wolne bardzo
często jest zdecydowanie dłuższe, czasami – łącznie z Sylwestrem – przy wykorzystaniu kilku dni urlopu, można
odpocząć od pracy nawet 10-11 dni – zauważa Dariusz Michalski, prezes HR Global Group. I dodaje: – Nie brakuje
jednak w Polsce firm, które coraz częściej decydują się dać wolne swoim pracownikom w Wielki Piątek, a słyszałem także
o przypadkach z odpoczynkiem już od Wielkiego Czwartku.

Z sondażu wynika, że aż 83 proc. Polaków chciałoby cieszyć się wolnym w Wielki Piątek, dla 9 proc. dzień więcej/mniej
wolnego nie robi żadnego znaczenia, a 8 proc. stwierdziło, że w Wielki Piątek woli jednak pracować.

Zobacz też: Dni wolne od pracy w 2019 roku. Jak korzystnie zaplanować urlop na długi weekend? [KALENDARZ
DNI WOLNYCH] 

Co jednak ciekawe, aż 66 proc. spośród zwolenników dłuższego o Wielki Piątek wolnego, przyznało, że dodatkowy dzień
odpoczynku sprawiłby, że ciężej byłoby im wrócić do służbowych obowiązków. Tylko 23 proc. stwierdziło, że dłuższe
wolne wpłynęłoby na nich pozytywnie i wróciliby do pracy pozytywnie nastawieni, a 11 proc. uznało, że dodatkowy dzień
wolnego w żaden sposób nie wpłynąłby na ich dyspozycję w pracy.
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0 komentarzy

– 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 Michalski. 

Autor: Gratka Praca
Współpraca: HR Global Group.
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