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Jacek Ró żalski

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

Tysiące Polaków, którzy wyjechali pracować do Rosji, mogą stracić posady. Do kraju wrócą
analitycy, menedżerowie i dyrektorzy, przyzwyczajeni do wysokich zarobków. Czy znajdą tak
dobrze płatną pracę w Polsce?
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Polskie miasta kuszą emigrantów
Przez wi ększo ść ubieg łego roku Rosja bogaci ła się jak nigdy

7.

Koniec rosyjskiego eldorado

duże miasta kwitły i potrzebowa ły coraz więcej

ZOBACZ TAKŻE
Emigrancie, urzędnik po ciebie
jedzie (12-01-09, 22:00)
Rosja/ Miedwiediew rozmawiał z
Juszczenką o warunkach
wznowienia dostaw gazu (12-0109, 20:50)

Rosja/ Miller: Próbne dostawy
gazu rozpoczną się we wtorek
(opis) (12-01-09, 20:50)

tydzie ń

TEMATY DNIA

dzięki gwałtownie rosn ącym cenom surowców. Za tym sz ły
niespotykane wcze śniej inwestycje. Moskwa, Petersburg i inne
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Przedszkole przenocuje malucha
Wszystkiego najlepszego. Z okazji ...
Mamo, daj odetchn ąć dziecku
Kate na dwóch Globach
Koniec rosyjskiego eldorado
Owsiak -MSWiA: znów iskrzy
Rodzina nie zamieszka na swoim

Tysiące Polaków, którzy wyjechali
pracowa ć do Rosji, mogą stracić
posady. Do... »

wykwalifikowanych i do świadczonych mened żerów. Z ofert pracy
dla fachowców od finansów lub zarz ądzania skorzysta ło wielu
Polaków. Wed ług rosyjskiego ministerstwa spraw
wewn ętrznych - nawet 10 tys. Zostawali mened żerami lub

Kate na dwóch Globach

analitykami i dostawali pensje, o których w Polsce mogli tylko
pomarzyć - średnio po 7 -10 tys. euro miesięcznie. Do tego

Wielką zwyci ężczynią tegorocznej
edycji Złotych Globów została Kate
Winslet.... »

mieszkanie, samochód s łużbowy z szoferem, karnety do klubów
fitness oraz op łacone prywatne szko ły dla dzieci i bilety lotnicze
do Polski raz na kwarta ł.

Ferrari numer 60
Włoska stajnia jako pierwsza w
stawce F1 pokazała nowy bolid.
Ferrari o... »

Kryzys finansowy najpierw zatrząsł rosyjską giełdą. Potem na
łeb, na szyję poleciały ceny ropy. Jeszcze latem za baryłkę

Rosja odwleka wznowienie

trzeba by ło zap łacić 150 dolarów, teraz ok. 40. W dodatku
zdaniem specjalistów kryzys w Rosji dopiero nabiera tempa. Na
ten rok wzrost PKB niedawno planowano na 6 proc., a teraz

dostaw gazu do Europy (12-01-09,

mówi się, że może wynie ść minus 1 proc.

Przedszkole przenocuje
malucha
Przedszkola czynne do godz. 17 już
nie wystarczaj ą rodzicom. Coraz
wi ęcej... »

20:38)

Stoczniowcy sk ładają wnioski o
zwolnienia (12-01-09, 20:02)
Polscy emigranci są niezbyt
zainteresowani abolicją
podatkową (12-01-09, 11:25)
Kolejne ofiary kryzysu zwolnienia w Crystal
Dynamics (11-01-09, 13:05)
Pięć tysięcy osób do
zwolnienia (05-01-09, 18:55)

Stracę mieszkanie, a córka szkołę
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- Już w grudniu w moim banku szepta ło się o rychłych

reklama

zwolnieniach. Pracę może stracić nawet 20 -30 proc. załogi, w
tym kadra kierownicza, do której i ja się zaliczam - mówi Marcin
Kiliński, który od dwóch lat pracuje w jednym z rosyjskich
banków jako analityk. - Gdyby padło na mnie, musiałbym nie

ZAKRĘĆ SIĘ ZA PRACĄ!

tylko pożegna ć się z pensj ą, która w przeliczeniu na z łotówki

Praca w Warszawie

wynosi 35 tys., ale i z luksusowym mieszkaniem, które wynajął
mi bank.

Praca we Wrocławiu
Praca w Poznaniu

- Dowiedzia łem się, że na liście do zwolnie ń są obcokrajowcy, a
w mojej firmie jest ich tylko siedmiu. Jeśli mnie zwolnią, to córka
SERWISY
będzie musiała po żegna ć się z dobrą amerykańską szko łą w
Kraj
Petersburgu, za któr ą płaci firma - mówi Michał Klepacz, który od
roku pracuje w firmie handluj ącej terenami przemysłowymi.
Świat
Zwolnienia jednak si ę nie boi, gdyż niemiecki pracodawca
obieca ł mu w umowie przeniesienie do innego kraju w Europie
Wschodniej, gdzie przyda si ę jego do świadczenie zdobyte w Rosji.
- Informacje o zwolnieniach pojawi ą się lada dzie ń, gdyż do 11 stycznia w Rosji trwał okres
świąteczny i nikt nie pracowa ł - mówi Dariusz Cwajda, który od pięciu lat pracuje w moskiewskim
oddziale polskiej firmy Alpha Consulting i prowadzi portal dla Polaków zatrudnionych w Rosji. Jego
zdaniem eldorado si ę skończyło i należy się spodziewa ć redukcji zatrudnienia g łównie w firmach
rosyjskich i zachodnich. W polskich, których w Rosji działa niewiele, zwolnie ń podobno si ę nie
planuje - Ale tuż przed sylwestrem wszyscy życzyli sobie, by nie otrzyma ć wypowiedzenia przyznaje Dariusz Cwajda. Zagro żeni są głównie pracownicy banków, bran ż zajmujących się
wydobyciem surowców oraz handlem nieruchomo ściami.
Wrócą, odbiorą pracę innym
O tym, że Polacy pracujący w Rosji nie mogą spa ć spokojnie, przekonana jest te ż Agata Dubas z
Ośrodka Studiów Wschodnich: - W Rosji gwa łtownie ro śnie bezrobocie. Ju ż teraz wyd łuża się
ludziom urlopy i opóźnia wyp łacanie pensji. Szczyt zwolnie ń może nast ąpić w lutym i marcu.
Czy polscy mened żerowie po powrocie do kraju znajd ą tu pracę? - Do Rosji wyjecha ła wysoko
wykwalifikowana kadra. Zdobyli do świadczenie na bardzo trudnym rynku, wi ęc nie sądzę, by mieli
trudności po powrocie - uwa ża Jacek Mierzwa, analityk z Polskiej Konfederacji Pracodawców
Prywatnych "Lewiatan". Jego zdaniem nawet w czasie kryzysu mogą oni łatwo wyprze ć krajowych
menedżerów, którzy nie maj ą doświadczenia międzynarodowego. Nie powinni mie ć też kłopotów
ze znalezieniem posad na Zachodzie, gdzie ceni si ę kwalifikacje zdobyte w krajach, w których
kapitalizm jest tak jak w Rosji w powijakach. Poza tym niemal wszyscy Polacy zatrudnieni na
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menedżerskich stanowiskach zapewnili sobie w kontraktach wysokie odprawy na wypadek
zwolnienia.
Podziel się swoją opinią. Napisz, co o tym myślisz: metro@agora.pl
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