Pod Napięciem
Biuletyn Informacyjny Komisji Podzakładowej
Gorzów Wlkp.
W numerze:
-Posiedzenia KM NSZZ „S”

Wydanie Świąteczne
Nr 90 Grudzień 2009

-Posiedzenie KP NSZZ „S”

-Rokowania i ArbitraŜ

-13.12.1981-Pamiętamy

Aby wszystkie dni w roku były tak piękne i szczęśliwe ,
jak ten jeden wigilijny wieczór. Aby Wasze twarze i
twarze Waszych bliskich zawsze rozpromieniał uśmiech.
śyczy w imieniu własnym i KP NSZZ „Solidarność”
Enea Gorzów Wlkp. Krzysztof Gonerski
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Powtórka z historii
12-17
grudnia 1970

Noc z 12 na 13
grudnia 1981

(identycznie jak w tym
roku z soboty na nie-strajki, wiece
dzielę) na ulicach
demonstracje
miast, na rogatkach, w
głównie w Gdywiększych zakładach
ni, Gdańsku i
pracy stanęły wozy boSzczecinie.
jowe wojska i patrole.
Bezpośrednią
Przestały działać telefoprzyczyną strajny i teleksy. O godz.
ków i demon6.00 rano Polskie Radio
stracji była wprowadzona 12 grudnia podwyŜka cen
nadało przemówienie
detalicznych mięsa, przetworów mięsnych oraz ingen. Wojciecha Jaruzelskiego, który stanął na czele
nych artykułów spoŜywczych. 12 grudnia wieczoWojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Wprowarem za pośrednictwem radia poinformowano społedzając stan wojenny uŜyto około 70 tys. Ŝołnierzy,
czeństwo o podwyŜkach cen Ŝywności głównych
około 30 tys. funkcjonariuszy MSW, 1750 czołgów,
artykułów, średnio o 17% (mąka o 17%, ryby o 16%,
1400 pojazdów opancerzonych.
dŜemy i powidła o 36%). 13 grudnia komunikaty o
podwyŜkach cen podała prasa. Społeczeństwo zareagowało protestem, zbierano się na wiecach domagając się od władz cofnięcia podwyŜki, uregulowania
systemu płac ,odsunięcia od władzy odpowiedzialnych za podwyŜkę (m.in. Władysława Gomułki, Józefa Cyrankiewicza i Stanisława Kociołka)
Bilans grudniowych wydarzeń przyniósł około 39
osób zabitych - 1 w Elblągu, 6 w Gdańsku, 13 w
Szczecinie i 18 w Gdyni. Rannych zostało 1 164
Wprowadzono Cenzurę. Na podstawie dekretów Raosób. Zatrzymano przeszło 3 tysiące osób. Były
dy Państwa i rozporządzeń Rady Ministrów ograniprzypadki rozjeŜdŜania ludzi gąsienicami czołgów.
czono podstawowe prawa obywatelskie. WprowaW wyniku starć oraz wypadków zginęło teŜ kilku
dzono godzinę policyjną. Pierwszej nocy stanu wofunkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz Ŝołniejennego internowano około 5 tys. osób.
rzy LWP, a kilkudziesięciu zostało rannych. Podpalono 17 gmachów (w tym budynek Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku. Z dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej wynika, Ŝe grudniowe zajścia nie ograniczyły się do WybrzeŜa. Do demonstracji i strajków doszło takŜe w Krakowie, Wałbrzychu i innych miastach. Według historyków strajkowało wtedy ponad 20 tysięcy osób . Do upadku komunizmu nikt z decydentów nie poniósł odpowiedzialności za masakrę robotników w wydarzeniach
W sumie aresztowano lub internowano ponad 10 tys.
grudniowych 1970 roku. Jedynym oficjalnym geosób. Zawieszono, a następnie rozwiązano wszystkie
stem było przeproszenie za błędy i obietnica ludzzwiązki zawodowe, (w 1983 r. pozwolono złoŜyć tz.
kich rządów podczas spotkania Gierka z robotnikami
konstruktywne związki zawodowe ,NSZZ Solidarw Gdańsku po zajściach na WybrzeŜu.
ność czekała na ponowną rejestrację do 1989r) ZdeZmiana ustroju umoŜliwiła zmianę tego podejścia.
legalizowano część organizacji społecznych (m. in.
W 1995 roku ówczesna Prokuratura Wojewódzka w
NiezaleŜne Zrzeszenie Studentów, Stowarzyszenie
Gdańsku wniosła do Sądu Wojewódzkiego akt
Dziennikarzy Polskich, Związek Artystów Scen PoloskarŜenia przeciwko Jaruzelskiemu, Kociołkowi,
skich, Związek Literatów Polskich), zakazano strajTuczapskiemu oraz dowódcom wojsk tłumiących
ków, zmilitaryzowano podstawowe dziedziny gospoprotesty.
darki :transport, energetyka , przemysł wydobywczy,
Do dnia dzisiejszego nikogo nie skazano.!!!!!!!!!!!
(Ciąg dalszy na stronie 3)
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telekomunikacja (wprowadzono umundurowanie
oraz stopnie energetyczne –Energetyk I, II, III stopnia )

13.12.1981 ul Sikorskiego Gorzów Wlkp

W 2006 r. IPN oszacował liczbę ofiar stanu wojennego (w okresie od 13 grudnia 1981 do 22 lipca 1983), które poniosły śmierć (głównie śmiertelne postrzały i pobicia) podczas strajków i manifestacji na
56 osób.

Warszawa 13.12.1981

Całkowita liczba ofiar stanu wojennego w latach 1981-1989 wynosi nie mniej niŜ 91 osób, co ustaliła
badająca zbrodnie stanu wojennego Nadzwyczajna
Komisja Sejmowa w latach 1989-1991. Jest moŜliwe, Ŝe całkowita liczba ofiar śmiertelnych sięga ponad 100 osób (nie wyjaśniono ok. 90. przypadków
tajemniczych morderstw politycznych).
Stan wojenny zniesiono 22 lipca 1983 r.

(Ciąg dalszy na stronie 4)

Kalendarium czyli:
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co? gdzie? kiedy? odwiedzamy grób zmarłego w 2005 roku Przewodniczącego NSZZ Solidarność z Bydgoszczy Bernarda
Paszkiewicza.

19.11.2009 Spotkanie Koła Rencistów i
Emerytów.

W świetlicy Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów
Wlkp. spotkali się członkowie Koła Rencistów i
Emerytów działającego przy Komisji Podzakładowej
NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.

Członkowie KM przed grobem ŚP. B. Paszkiewicza

Członkowie Koła Rencistów i Emerytów

Głównym tematem zebrania były wybory władz Koła na kadencję 2010-2014. Ustalono termin zebrania
wyborczego -14 styczeń 2010r. W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący KP –K. Gonerski. Zebrani
wysłuchali informacji na temat aktualnej sytuacji w
Enea-Operator. Wiele pytań dotyczyło prywatyzacji
i akcji pracowniczych. Spotkanie było teŜ okazją do
spotkania byłych koleŜanek i kolegów z pracy. Przy
ciasteczku i kawie wspominano dawne czasy.

Tematyka poruszana podczas zebrania:-Spory zbiorowe w Enea S.A. i Enea Operator,- omówiono projekt porozumienia na okoliczność prywatyzacji
ENEA S.A. -Sad ArbitraŜowy -członkowie Prezydium MK zostali upowaŜnieni do zreferowania
sprawy przed Sądem.-Struktura związku na kadencję
2010-2014 –ustalono parytety wyborcze na delegata
na WZD NSZZ Solidarność ENEA. -Ubezpieczenia
pracownicze –członkowie zespołu powołanego do
tego tematu zdali relację z postępu prac nad wyłonieniem jednego ubezpieczyciela dla GK Enea. Nieprawidłowości w korzystaniu z ZFŚS –
omówiono przebieg kontroli w Oddziale Dystrybucji
Gorzów Wlkp.-Bezpieczeństwo systemów IT- negatywnie oceniono uchwałę Zarządu w tej sprawie, tematyka uchwały powinna się znaleźć w Regulaminie
Pracy. -Restrukturyzacja wewnętrzna –wydzielanie
słuŜb z Operatora bez stosownych uzgodnień stanowi złamanie wcześniej zawartych porozumień. Dezinformacja płynąca `z ENEA Kuriera- w wewnętrznym informatorze pojawiają się nieprawdziwe
informacje –sprawa zostanie poruszona na spotkaniu
z Zarządem ENEA S.A.

Zebranie Koła Rencistów i Emerytów

23.11.2009 Posiedzenie KM NSZZ
Solidarność Enea.
W Bydgoszczy spotkali się przedstawiciele 5 Komisji Podzakładowych wchodzących w skład Komisji
Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea.
Miejsce spotkania nie było przypadkowe, juŜ czwarty rok w tym terminie spotykamy się w listopadzie i

KM NSZZ „S” podczas obrad

(Ciąg dalszy na stronie 5)
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-Praca w warunkach szczególnych ,-przedstawiono
(Ciąg dalszy ze strony 4)
wyniki prac zespołów problemowych oraz wstępną
24.11.2009 Apelacja od wyroku Sądu
listę osób (nie stanowisk) zakwalifikowanych jako
Okręgowego w Gorzowie Wlkp.
pracujących w warunkach szczególnych i szczególPo przeanalizowaniu uzasadnienia do oddalenia ponym charakterze.-Spory zbiorowe-omówiono aktualzwu przeciw Ministrowi Skarbu Państwa Kancelaria
ny stan negocjacji i rokowań w prowadzonych spoRadcy Prawnego P. Cierkońskiego złoŜyła apelację
rach zbiorowych w Enea S.A. i Enea Operatorze.w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie. Kancelaria
Nagonka medialna na związki zawodowe –
dalej domaga się uznania ,Ŝe K. Gonerski nabył
negatywnie oceniono nagonkę medialną jaka odbyła
uprawnienia do akcji pracowniczych w momencie
się w ostatnich dniach. Jednoznacznie oceniono ,Ŝe
podniesienia Kapitału Zakładowego ENEA S.A.
jest to próba odwrócenia uwagi od prawdziwych
26.11.2009 Posiedzenie KP NSZZ
problemów występujących w naszym kraju.
Solidarność Enea Gorzów Wlkp.
-Pozew przeciw MSP- przedstawiono wyrok i uzaW centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp spo- sadnienie oddalenia pozwu oraz apelację złoŜoną w
tkali się członkowie Komisji Podzakładowej z
Sadzie Apelacyjnym w Szczecinie. -Premia dla praGorzowa Wlkp.
cowników Energotrans- na wniosek pracowników
spółki Energotrans zostaną podjęte działania w celu
wypłacenia dodatkowej premii na Święta BoŜego
Narodzenia.- Wybory na kadencję 2010-2014 –
przekazano ustalenia na temat terminarza wyborczego na nową kadencję.-Zapomogi- członkom ,którzy
znajdują się w bardzo złej sytuacji finansowej
udzielono zapomóg losowych.

27.11.2009 Rokowania w sporze w Enea
S.A.
Kolejna tura rokowań rozpoczęła się od oświadczenia przedstawiciela Zarządu Enea S.A. ,Ŝe skoro nie
doszło do procesu prywatyzacji to przedmiot sporu
Członkowie Komisji Podzakładowej Enea Gorzów Wlkp. zbiorowego przestaje istnieć.
Tematyka jaką zajmowali się członkowie Komisji:
-Przyjęcie protokołu z 27.11.2009 .
-Sprawozdanie z działalności –Przewodniczący KP
przedstawił szczegółowe sprawozdanie z działalności od ostatniego zebrania Komisji. -Przyjęcia
członków-w szeregi naszej organizacji przyjęto kolejne 2 osoby.-Nieprawidłowości w korzystaniu z
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych- negatywnie oceniono sposób kontroli tej działalności
oraz psychozę jaką przy tej okazji stworzyli pracodawcy.
Przedstawiciele Zarządu Enea S.A.

Strona związkowa nie zgodziła się z ta opinią argumentując to zapowiedziami Ministerstwa Skarbu
Państwa o rozpoczęciu następnego procesu prywatyzacji Enea .Przedstawiciele strony społecznej po raz
kolejny potwierdzili ,Ŝe chcą zakończyć prowadzony spór warunkują jednakŜe ten fakt zawarciem porozumienia zabezpieczającego interesy pracownicze
w procesie prywatyzacji. Projekt stosownego porozumienia po omówieniu i uzasadnieniu wręczono
stronie pracodawcy. Przedstawiciele Zarządu po zapoznaniu się z wręczonym dokumentem rozwaŜą
moŜliwość jego zawarcia. Strona związkowa bardzoObrady KP NSZZ „S” podczas obrad

(Ciąg dalszy na stronie 6)
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negatywnie oceniła poziom akcji informacyjnej na
temat procesów prywatyzacyjnych prowadzoną na
łamach Enea –Kuriera oceniając ją jednoznacznie
jako dezinformującą załogę .
W podobnym tonie związkowcy ocenili przecieki do
mediów i pojawiające się artykuły szkalujące stronę
społeczną. Jednoznacznie oceniono ,Ŝe taka polityka
szkodzi firmie Enea. Przedstawiciele Zarządu poinformowali ,Ŝe nie maja nic wspólnego z przeciekami
i prowadzoną negatywną kampania medialną.

7.12.2009 Nowy emeryt Antoni
Bohdanowicz
W centrali Oddziału
Dystrybucji Gorzów
Wlkp. poŜegnaliśmy ,kolegę który
przeszedł na zasłuŜoną
emeryturę -Antoniego
Bohdanowicza radcę
prawnego Oddziału
Dystrybucji Gorzów
Wlkp , W kameralnej
imprezie uczestniczyli
członkowie Prezydium
Komisji Podzakładowej oraz współpracownica kolegi Bohdanowicza. Koledze Antoniemu Ŝyczymy
wszystkiego najlepszego na nowej drodze Ŝycia oraz
zachęcamy do działalności w Kole Emerytów i Rencistów działającym przy Naszej Organizacji.

rze o 8 %. Strona pracodawcy przed Sądem zakwestionowała zapis mówiący o przyroście płac i przedstawiła swoje uzasadnienie w tej kwestii. Postępowanie pracodawcy strona związkowa oceniła jednoznacznie jako negocjacje prowadzone w złej wierze.
W toku negocjacji prowadzonych od marca nigdy
pracodawca nie kwestionował zapisów porozumienia
o przejściu do Operatora. Przeciągane negocjacje
doprowadziły w końcu do arbitraŜu przed Sądem i tu
pracodawca przedstawił nowy wątek kwestionujący
zapisy porozumienia. Pracodawca w odpowiedzi na
Ŝądanie podwyŜszenia płac zasadniczych przedstawił
propozycję jednorazowej premii motywacyjnej oraz
talonu na święta. Strona społeczna nie chcąc ogłaszać strajku generalnego przed świętami BoŜego Narodzenia przyjęła propozycję pracodawcy.

11.12.2009 –Rocznica 13.12.1981konferencja w Zielonej Górze.
Związkowcy z Solidarności regionu gorzowskiego
oraz zielonogórskiego zorganizowali w Zielonej Górze konferencję „Czy stan wojenny odebrał nam
wolność?” Była to okazja by podziękować tym którzy wspierali organizację w czasach stanu wojennego.

9.12.2009 Sąd arbitraŜowy w Enea
Operator.
Prowadzony od marca spór zbiorowy w sprawie zrealizowania porozumienia z 29 czerwca 2007 o
przejściu do Enea Operatora znalazł swój epilog
przed Sądem Okręgowym w Poznaniu.

Przewodniczący Zarządów Regionów wręczyli tytuły
ZasłuŜony dla NSZZ Solidarność

Dziś o stanie wojennym przypominają nam głównie
materiały i dokumenty z tamtych czasów. Konferencję działacze Solidarności zorganizowali by przypominać prawdę o stanie wojennym. Program słowno –
muzyczny p.t. „Trzynastego grudnia roku pamiętnego” w wykonaniu uczniów III LO Zielonej Górze
wprowadził uczestników w atmosferę tamtych dni.
Strony sporu przed Sądem w Poznaniu
Dotychczasowe rokowania ,mediacje ,strajk ostrze- Podczas konferencji wręczono nagrody uczniom
gawczy nie doprowadziły do wyegzekwowania w/w szkół średnich ,którzy uczestniczyli w konkursie litewojennego oraz
porozumienia tj. wzrostu średniej płacy w Operato- rackim związanym z tematyka stanu(Ciąg
dalszy na stronie 7)
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opowieści i bajek, niczym sławny agent Tomek posłankę
Sawicką, tak rozkochała w sobie Polaków, Ŝe ci kompletnie oślepli i ogłuchli. Miłosnymi wyborczymi czułościami: polityka miłości, będą nas leczyć doskonale zarabiający lekarze, uczyć nasze dzieci będą dobrze wynagradzani nauczyciele a kierowcy będą pomykać po setkach kilometrów nowych lub wyremontowanych dróg i autostrad
Platforma Obywatelska zdobyła szturmem serca i umysły
rodaków. Ba, Polska miała stać się drugą Irlandią
(opatrzność czuwała, Ŝe na nasze szczęście się to nie stało, bo wtedy to dopiero mielibyśmy przerąbane), a wszyscy rodacy pracujący za granicą mieliby hurtowo wracać
pod opiekuńcze skrzydła miłościwie panującego Słońca
Peru. Okazało się jednak, Ŝe nikt tak za bardzo do tego
polskiego
raju nie chce wracać. Bo co tak naprawdę przy13.12.2009 Obchody rocznicy
pomina nasz kraj pod rządami PO. Ano Białoruś i Rosję
wprowadzenia stanu wojennego
w najgorszym wydaniu. Na konferencji prasowej na tle
Mieszkańcy Gorzowa członkowie i sympatycy
czerwonej mapy państwa UE jedyna zielona plama. Jako
NSZZ Solidarność wzięli udział w obchodach
jedyni mamy dodatni przyrost PKB. Polska, to wręcz kra28.rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Do go- ina mlekiem i miodem płynąca. W cały świecie kryzys, a
u nas raj! Prawda jest jednak okrutna- pod względem
rzowskiej katedry przybyły poczty sztandarowe
NSZZ Solidarność z gorzowskich zakładów pracy i PKB na jednego mieszkańca pośród państw UE plasujemy się, mówiąc językiem sportowym, w strefie spadkoorganizacji niepodległościowych.
wej. Mamy kosmiczną dziurę budŜetową, przyszły rok
moŜe się okazać jeszcze gorszy. Olbrzymie zadłuŜenie
obciąŜy nasze dzieci .Trwa katastrofa w słuŜbie zdrowianie ma pieniędzy na leczenie, a Polacy umierają nie doczekawszy się pomocy. ZUS ledwo piszczy, podpierając
się komercyjnymi kredytami. Media, zamiast patrzyć
władzy na ręce, zajęte są zwalczaniem opozycji, realizując słowa Radosława Sikorskiego o dorŜnięciu Pisowskiej
watahy. Miro, Zbychu, Grzechu i Rychu kręcą przy tzw.
Ustawie Hazardowej. Efekt- odstrzelony szef CBA (śmiał
władzy patrzeć na ręce), z Komisji Śledczej wylecieli
niewygodni dla PO przedstawiciele PiS. Rzecznikiem
rządu zajmuje się strasznie opieszale kontrola skarbowa.
Trwa powszechna inwigilacja- za rządów PO załoŜono
Poczty sztandarowe pod gorzowską katedrą
więcej podsłuchów, niŜ w mrocznych czasach rządów
W kazaniu ks. Witold Andrzejewski przypomniał
PiS. Podsłuchuje się dziennikarzy, wykorzystując potem
pierwsze godziny stanu wojennego, kiedy to właśnie te materiały do prywatnego procesu. I jakoś media nie
w katedrze poświęcono sztandar Solidarności Elek- biją na alarm, Ŝe zagroŜona jest demokracja! Trwa wytrociepłowni Gorzów.
przedaŜ strategicznych dziedzin gospodarki, jak np. ener"Celem wprowadzenia stanu wojennego, nie było
getyka.A gdy juŜ sprzedadzą wszystko, co pozostało pańuchronienie Polski przed interwencją Sowietów, by- stwowego zostaniemy do sprzedaŜy my, Polacy wraz z
ło utrzymanie władzy tych, którzy wówczas ją spra- naszym dobytkiem. Bez mrugnięcia okiem sprzedadzą
wowali. Celem było zabicie zaufania, które zaczęło naszą ziemię, mieszkania i domy oraz nas samych- no bo
jakoś trzeba załatać dziurę budŜetową! Sztandarowe hasło
się rodzić między ludźmi w okresie tzw. festiwalu
Solidarności. Celem było zabicie nadziei, Ŝe moŜna ratowania stoczni okazało się totalną klęską. Politykę miłości realizują beściaki PO:
coś w tym kraju zmienić na lepsze" - mówił ks. AnNiesiołowski, Komorowski i
drzejewski, kapelan podziemnej Solidarności. Po
Palikot. Usiłują im dorównać
mszy, zebrani złoŜyli kwiaty pod białym krzyŜem Nitras i Karpiniuk. O ile Polacy
pod którym w latach 80-tych, składano kwiaty i zanie otrząsną się z tego miłosnepalano znicze. Uroczyste obchody zakończyło odgo uniesienia, to ten namiętny i
śpiewanie hymnu Polski.
wyrafinowany kochanek pod
nazwą PO, niczym Kalibabka
Mój Komentarz-Dwa lata zaślepienia
ogołoci ich ze wszystkiego.
Trwa fenomen pod tytułem „Wszyscy Polacy kochają
Wiesław Szydełko
PO”. Prawda jest jednak okrutna: wykorzystają ich i
porzucą. Platforma Obywatelska, mistrzowie w snuciu

odznaczenia „ZasłuŜony dla NSZZ Solidarność”
przyznanym przez Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ
Solidarność. Zaszczytne odznaczenia otrzymali: ks.
Witold Andrzejewski ks. Eugeniusz Jankiewicz oraz
Marek Rusakiewicz. Odznaczone osoby przedstawiły swoje wspomnienia związane ze stanem wojennym. Przemysław Zwiernik z IPN na podstawie archiwów przedstawił sytuację w województwie lubuskim w latach 1980 – 89, a socjolog
Tomasz śukowski – zapoznał uczestników konferencji z wynikami badań socjologicznych „stan
wojenny a współczesne wybory Polaków”
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HUMOR CZESKI
-ogórek konserwowy - "styrylizowany uhorek" terminator - "elektronicky mordulec"
-Info. stojące na przystankach autobusowych "odchody autobusow" -mam pomysł - "mam napad" -miejsce stałego zamieszkania - "trvale bydlisko" -stonka ziemniaczana - "mandolinka
bramborova" -plaster na odciski - "naplast na
kure oko"n -wiewiórka - "drevni kocur""Gwiezdne wojny" z czeskim dubbingiem: Lord
Vader do Luke'a Skywalkera -"Luk! jo sem twoj
Ciepłych i radosnych Świąt BoŜego
tatinek!" -płyta CD - "cedeczko" -teatr narodowy
Narodzenia, wyjątkowej, rodzinnej
- "narodne divadlo" -zepsuty - "poruhany" koparka - "ripadlo" -"Zaczarowany flet" atmosfery oraz samej pomyślności
"Zahlastana fifulka"-"Być albo nie być - oto jest
w nadchodzącym Nowym Roku
pytanie" - "Bytka albo ne bytka to je zapytka" Ŝyczy Redakcja i M. Pluciński
komentarz meczu hokeja: "... z levicku na pravicku, pristavka i SITO "-w liście do Koryntian Liczby Miesiąca
Hymn o miłości: "miłość sie nie obraŜa i gniewem
nie unosi" -- "laska se ne wypina i ne wydyma se" - 3113,86 zł wyniosło przeciętne wynagrodzenie w
III kwartale br. i wzrosło o 1 proc. w porównaniu z
-gwiazdozbiór - "hvezdokupa"
II kwartałem br. W skali roku przeciętne płace brutto
Archiwum Czesława M.
wzrosły o 4,8 proc. (GUS)
- 3311,79 zł wyniosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw
bez wypłat nagród z zysku w
październiku br. i wzrosło o
0,9 proc. W stosunku do poprzedniego miesiąca, a w ujęciu rocznym wzrosło o 2,0
proc.
-11,1 proc. wyniosła stopa
bezrobocia w październiku br.
i była wyŜsza o 0,2 proc. w stosunku do września br.
W ciągu trzech miesięcy doszło 800 tys. ludzi bez
pracy. Bezrobocie najszybciej rośnie wśród młodych
ludzi.
21.VIII .1994-Częstochowa- Poświęcenie Sztandaru „S”
- 59,2 tys. osób straciło pracę w ramach zwolnień
grupowych w ciągu 10 miesięcy 2009 r. To blisko
Okiem Jujki
dwa razy tyle, co w całym 2008 r.
- 40 podatków ma średnio do zapłacenia polska firma i zajmuje jej to 395 godzin. Polska jest jednym z
najgorszych na świecie krajów do płacenia podatków. .W rankingu Banku Światowego zajęliśmy 151
miejsce na 183 ocenione kraje.
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