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Szkolenie na otarcie łez
dla zwalnianego
RYNEK PRACY I Coraz więcej firm zmuszonych do redukcji etatów wprowadza programy
tzw. przyjaznych zwolnień, wykorzystując do tego fundusze unijne
IZABELA RAKOWSKA-BOROŃ

Program przyjaznych zwolnień
to inaczej szkolenia, które mają
pomóc zwalnianym pracowni
kom w zdobyciu nowych umie
jętności
Jeszcze w połowie ubiegłego
roku pomocy w znalezieniu no
wego zajęcia potrzebowali nie
liczni Dziś jednak, na fali kryzy
sowej redukcji zatrudnienia, fir
my zmuszone ją zastosować in
westują coraz częściej w progra
my pomocowe, czyli zwolnienia
monitowane zwane też outplacementem. Taki program był
przeprowadzony m.in. w stocz
niach w Gdyni i Szczecinie,
gdzie objął 1038 osób, oraz wlikwidowanej spółce Optotecs,
która sfinansowała outplace
ment wszystkim zwalnianym.

dem pracy działającym na tym • OPINIA
obszarze co jego firma, aby
uzgodnić zakres i formę pomo
cy dla zwalnianych. Ma ona do Marta
tyczyć w szczególności pośred Jasińska
nictwa pracy, poradnictwa za zfirmyAbbeys
wodowego, szkoleń i wsparcia Europejskie
w aktywnym poszukiwaniu za Doradztwo
Finansowe
trudnienia.
Szef nie uczy...
Program nie jest realizowany
bezpośrednio przez przedsię
biorcę. Może być przeprowa
dzony np. przez powiatowy
urząd pracy albo agencję za
trudnienia czy instytucję szko
leniową. - Warto jednak zainwe
stować w kompleksowy pro
gram outplacementu, który nie
ogranicza się do wskazania
przez doradców zawodowych
lub szkoleniowców, jak pisać CV
i listy motywacyjne, czy do prze
syłania pracownikom ofert pra
cy - mówi Łukasz Starczak star
szy specjalista ds. zarządzania
personelem w firmie Włiirlpool
Polska, w której taki outplace
ment był prowadzony do końca
marca tego roku. Wjego przeko
naniu wspomniane programy
powinny ułatwiać wejście na ry
nek przez stosowanie np. warsz
tatów z autoprezentacji czy
otwarcia własnego biznesu.

Nie tylko z dobroci
TaMe działania nie są jednak
całkowicie dobrowolne. Zgod
nie z przepisami ustawy o pro
mocji zatrudnienia firma, która
przeprowadza dużą redukcję
etatów, ma zaoferować zwalnia
nym ten specjalny program po
mocy. Musi wywiązać się z tego
obowiązku, jeśli zwolnienia ma
ją dotknąć w ciągu trzech kolej nych miesięcy co najmniej 50
osób.
- Oprócz pozytywnego wpły
Przedsiębiorca powinien wu na wizerunek takie przyja
w pierwszej kolejności skontak zne zwolnienia przyczyniają się
tować się z powiatowym urzę bezpośrednio do zmniejszenia

Do tej pory dotacje z Brukseli by
ły zarezerwowane wyłącznie dla
firm dobrze prosperujących. Ko
misja Europejska uznała jednak,
że trzeba otworzyć się
na podmioty, które obecnie mają
problemy, ale przed gospodar
czym załamaniem dobrze
funkcjonowały. Otrzymają one

ryzyka napięć na linii pracow
nik - pracodawca, takich jak
strajk lub ucieczki na LA - pod
kreśla Maurice Delbar, prezes
Start People.

DLA „RZ
wsparcie - maksymalnie 500
tys. euro, czyli około 2 mln zl,
które mogą wykorzystać do koń
ca 2010 r. Będzie ono dzielone
na poziomie regionalnym w ra
mach działania 8.1.2 PO „Kapitał
ludzki". Dotacje przeznaczone
są na szkolenia dla zwalnianych
pracowników i finansują je w 100
proc. Najpierw jednak firma musi
udzielić pracownikom wsparcia
w postaci szkoleń, dzięki którym
zdobędą nowe kwalifikacje za
wodowe. Kiedy już ustabilizuje
się jej sytuacja, musi też ponow
nie zatrudnić zwolnionych,
na których uzyska dotacje.

z udziałem pracodawcy. Daniel
Jastrun, radca prawny i partner
w kancelarii Magnusson, przy
pomina, że pracodawca, który
stosuje zwolnienia monitorowa
ne i w ich ramach wysyła zwal
nianych na szkolenia, koszty
tego może pokryć np. z utwo
rzonego w firmie funduszu
szkoleniowego. Ma przy tym
wypłacać tym osobom
świadczenie szkoleniowe
(200 proc. minimalnej pen
sji). W zamian za to otrzyma
z urzędu pracy refundację
składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe. •

... i nie płaci
Ważne jest to, że koszty zwol
nienia monitorowanego nie mu
szą w całości obciążać praco
dawcy. Może on wykorzystać
do tego celu np. dotacje unijne
(patrz ramka).
Może być ono w części finan
sowane także przez odpowied
nie jednostki administracji pu
blicznej lub wspólnie, na pod
stawie porozumienia, przez or @ masz pytanie, wysili e-mail do autorki
ganizacje i osoby prawne l.rakowska@rp.pl

