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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

STANOWISKO
z dn. 1 lutego 2018 r. do Prezesa Rady Ministrów
Mateusza Morawieckiego ws. wp³ywu podatku
od wydobycia niektórych kopalin na sytuacjê
KGHM Polska Mied S.A.
Opodatkowanie wydobycia miedzi i srebra wprowadzono w Polsce ustaw¹
z dnia 2 marca 2012 roku o podatku od wydobycia niektórych kopalin,
której przepisy zaczê³y obowi¹zywaæ 18 kwietnia 2012 roku.
W przypadku KGHM wyniki finansowe jednoznacznie dowodz¹, ¿e funkcjonowanie podatku ma bardzo negatywny wp³yw na:
1. Drastyczny wzrost kosztów dzia³alnoci operacyjnej - oznacza to, ¿e
oko³o 65% produkowanej na wiecie miedzi jest wytwarzane po ni¿szym koszcie ni¿ w KGHM Polska Mied S.A.,
2. Zdecydowane obni¿enie konkurencyjnoci,
3. W przypadku spadku cen miedzi i srebra o ponad 10% efektywna
stawka podatkowa mo¿e przekroczyæ 100%, co oznacza, ¿e Spó³ka
bêdzie ponosiæ wiêcej obci¹¿eñ podatkowych ni¿ wygospodaruje
wolnych przep³ywów pieniê¿nych,
4. W zwi¹zku z brakiem uznania kosztów podatku od niektórych kopalin
jako kosztu uzyskania przychodów, Spó³ka ponosi dodatkowe obci¹¿enia podatkiem CIT,
5. Spadek rentownoci bie¿¹cej dzia³alnoci,
6. Spadek rentownoci planowanych inwestycji,
7. Wzrost zad³u¿enia do ok. 10 mld PLN.
W tym miejscu nale¿y przypomnieæ, ¿e podczas kampanii wyborczej do
Parlamentu RP w 2015 r. zarówno pos³owie jak i kandydaci na pos³ów
deklarowali podjêcie dzia³añ w kierunku likwidacji tego podatku, który w
istocie jest p³acony niezale¿nie od wyniku finansowego, czyli w³aciwie
jest to danina. Osobicie równie¿ Pani Beata Szyd³o, bêd¹c w Lubinie na
uroczystociach okolicznociowych pod pomnikiem Zbrodni Lubiñskiej,
takie deklaracje sk³ada³a. Wielk¹ nadziejê wród pracowników KGHM
Polska Mied S.A. wzbudzi³a informacja, ¿e pos³owie Prawa i Sprawiedliwoci przes³ali projekt ustawy ws. zniesienia podatku od miedzi i srebra,
w której to ustawie przewidziano zawieszenie pobierania daniny od 1
stycznia 2016 r.
Efektywne obci¹¿enie podatkiem od kopalin w Polsce jest prawie 6 razy
wiêksze ni¿ rednia dla innych krajów z rozwiniêtym sektorem górniczym,
a odchylenie cen metali w dó³ powoduje, i¿ efektywna stawka podatkowa
p³acona przez KGHM przekracza 100%. Oznacza to, ¿e Spó³ka ju¿ p³aci³a
wiêcej podatków, ni¿ wygeneruje wolnych przep³ywów pieniê¿nych przed
opodatkowaniem. Dzisiaj ju¿ widaæ, ¿e KGHM tego nie udwignie. Wskutek wprowadzenia podatku jedna z trzech kopalñ jest trwale nierentowna,
a rentownoæ pozosta³ych kopalñ systematycznie spada. Czy to zamierzony skutek wkalkulowany w analizy Rz¹du?
Czy w przypadku koniecznoci zamkniêcia kopalñ t³umaczenia bêd¹ takie
same jak dla kopalñ na l¹sku, ¿e to efekt spadaj¹cych cen surowców i ¿e
rz¹d nic nie mo¿e ?
Przera¿aj¹ce jest ca³kowite pomijanie kszta³towania siê w przysz³oci danych kluczowych z punktu widzenia dzia³alnoci KGHM. Jak bowiem
inaczej oceniaæ opiesza³oæ i milczenie o potrzebach inwestycyjnych
Spó³ki stanowi¹cych nieroz³¹czny element dzia³alnoci wydobywczej,
gdzie podatek miedziowy ma wp³yw na rentownoæ projektów inwestycyjnych, poziom zad³u¿enia Spó³ki oraz mo¿liwoæ pozyskania róde³

finansowania.
Bezczynnoæ w kwestii drastycznego poziomu obci¹¿eñ podatkowych
ci¹¿¹cych na KGHM Polska Mied S.A. ju¿ doprowadzi³a do istotnego
pogorszenia kondycji gospodarczej tej Spó³ki, maj¹cej strategiczne znaczenie dla gospodarki. W naszej ocenie niepodejmowanie istotnych zmian
w obszarze formu³y powoduje koniecznoæ natychmiastowego zamro¿enia podatku od niektórych kopalin.
Panie Premierze, jaka jest strategia rz¹du RP wobec KGHM?
Jaki jest plan zwi¹zany z trudn¹ sytuacj¹ Spó³ki i co jeszcze musi siê
zdarzyæ?
Czy trzeba bêdzie zamkn¹æ kopalnie i zwolniæ pracowników?
Za NSZZ Solidarnoæ
Przewodnicz¹cy SKGRM NSZZ Solidarnoæ
Józef Czyczerski
Do wiadomoci:
1. Pan Andrzej Duda Prezydent RP
2. Pan Krzysztof Tchórzewski Minister Energii
3. Pan Piotr Duda Przewodnicz¹cy KK NSZZ Solidarnoæ

Komunikat dla pracowników O/ZG
Polkowice-Sieroszowice
Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ w KGHM Polska Mied S.A. O/ZG
Polkowice-Sieroszowice w zwi¹zku z pojawiaj¹cym siê owiadczeniem
dla pracowników Oddzia³u odnonie pracy nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz delegowania poza sta³e miejsce pracy, informuje, ¿e zgodnie
z treci¹ Art. 178 par. 2 Kodeksu Pracy: Pracownika opiekuj¹cego siê
dzieckiem do ukoñczenia przez nie 4 roku ¿ycia nie wolno bez jego
zgody zatrudniaæ w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139, jak równie¿ delegowaæ
poza sta³e miejsce pracy. Pracownik mo¿e jednak zgodziæ siê na podjêcie takiego zatrudnienia, kieruj¹c siê posiadanymi mo¿liwociami zapewnienia opieki dziecku. W tym przypadku pracownik musi podpisaæ stosowne owiadczenie (zgodê) i przedmiotowe owiadczenie jest tak¹ zgod¹
pracownika, jednak¿e podpisanie przez pracownika owiadczenia jest
dobrowolne.

KGHM: jest porozumienie,
bêd¹ podwy¿ki
Drugie spotkanie p³acowe z 5 lutego 2018 r. zakoñczy³o siê zawarciem Porozumienia. Strony Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy 
zwi¹zki zawodowe i pracodawca  podpisa³y Protokó³ Dodatkowy nr
22 dotycz¹cy trzech spraw. Najwa¿niejszym zapisem jest nowa tabela z kategoriami osobistego zaszeregowania zapisana w Za³¹czniku
nr 2 do ZUZP, która wzros³a o 6,1%.
Wzrost p³acy zasadniczej ka¿dego pracownika  zgodnie z par. 76 ust. 3

ZUZP  o 6,1% z wyrównaniem od 1 stycznia 2018 r. oznacza tak¿e
przyrost pozosta³ych wskaników wynagrodzenia. Taki wzrost stawek
jest mo¿liwy dziêki propozycji zmiany zapisów w ZUZP zg³oszonej przez
NSZZ Solidarnoæ i wprowadzeniu nowego mechanizmu corocznego
minimalnego wzrostu stawek aneksem do ZUZP.

zaledwie 16 z³ ró¿nicy. Poni¿ej zamieszczamy tabelê z przypomnieniem
jaki by³ wzrost w latach 2008-2015 i jaki by³by, gdyby obecne zapisy
obowi¹zywa³y ju¿ wtedy.
Kolejne zmiany ustalone w negocjacjach miêdzy stronami ZUZP dotycz¹
Tabeli zaszeregowañ stanowisk z Za³¹cznika nr 1 do ZUZP. W czêci 1b.
Robotnicy do³owi w zwi¹zku ze zmian¹ przepisów w Polsce stanowisko
Górnika operatora samojezdnych maszyn górniczych zosta³o zrównane z
Górnikiem operatorem samojezdnych maszyn górniczych przodkowych
 od 1 kwietnia 2018 r. na obu stanowiskach pracownicy bêd¹ zaszeregowani od 12 do 16 kategorii. Do czêci 1a. Robotnicy powierzchniowi
dodano dwa nowe stanowiska: Kierowca pojazdów uprzywilejowanych
(od 6 do 12 kategorii osobistego zaszeregowania) i Ratownik s³u¿by
specjalistycznej (od 6 do 13).

Pocz¹tkowo nie wszystkie centrale zwi¹zkowe by³y przychylne temu
rozwi¹zaniu, jednak upór Przewodnicz¹cego Józefa Czyczerskiego doprowadzi³ do zmiany i zast¹pienia zapisu powi¹zania pierwszej stawki
osobistego zaszeregowania z minimaln¹ p³ac¹ krajow¹. Zarz¹d Herberta
Wirtha przez 8 lat oszukiwa³ pracowników i podwy¿sza³ pierwsze kilka
kategorii osobistego zaszeregowania pomijaj¹c pozosta³¹ czêæ tabeli,
do której zaszeregowana jest wiêkszoæ pracowników. Doprowadzi³o to
do sp³aszczenia tabeli p³ac i sytuacji, w której miêdzy 1 a 8 kategori¹ jest
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Pozosta³e, zg³oszone na poprzednim spotkaniu
sprawy bêd¹ omawiane w kolejnych miesi¹cach,
 niezale¿nie od powy¿szych zmian. Mowa m.in. o
wy³¹czeniu wp³ywu podatku od miedzi i srebra
na nagrodê z zysku oraz w³¹czenie demotywuj¹
 cej premii C1 do p³acy zasadniczej. Obok tekstu
zamieszczamy now¹ tabelê z kategoriami osobistego zaszeregowania.
 









Nasza dobroczynnoæ
Jestemy jako naród bardzo ofiarni i pomocni
blinim. Chocia¿ sami czêsto nie mamy zbyt
wiele, próbujemy i chcemy dzieliæ siê z innymi
 zauwa¿a ks. dr Andrzej Ulaczyk.

 Pomagam prosto z serca. Radzono mi nawet,
¿eby za³o¿yæ fundacjê, ale nie chcê na tym zarabiaæ. Wszystkie akcje prowadzê prywatnie i oddolnie. Skrzykujê przez
internet obcych sobie ludzi, którzy wspieraj¹ mnie w organizowanych
zbiórkach  opowiada Katarzyna Szymanek z Radomia, która pomagaæ
innym zaczê³a po mierci swojej córeczki Marysi. Wówczas postanowi³a
oddaæ jej ubranka potrzebuj¹cym dzieciom.
W 2016 r. radomianka zorganizowa³a przed wiêtami zbiórkê zabawek i
s³odyczy dla dzieci z miejscowego hospicjum. Z czasem zasiêg oddolnych akcji siê rozszerza³. Przed minionym Bo¿ym Narodzeniem pomaga³o jej ju¿ kilkaset osób, dziêki czemu paczki dotar³y do dzieci z Oratorium
w Radomiu i ma³ych pacjentów z Centrum Zdrowia Dziecka.  Wierzê, ¿e
mieræ Marysi to by³ plan Boga, dziêki któremu zaczê³am pomagaæ innym
i ¿e to ona z góry kieruje moimi poczynaniami  mówi.
Dobroczynnoæ po polsku
Takich osób jak pani Katarzyna jest znacznie wiêcej. Z ostatnich badañ
przeprowadzonych przez CBOS na temat dobroczynnoci wynika bowiem, ¿e a¿ 78 proc. Polaków pomaga osobom potrzebuj¹cym.  Prawie
dwie trzecie ankietowanych co najmniej raz przekaza³o pieni¹dze na cele
dobroczynne. Ponad po³owa udzieli³a pomocy rzeczowej, np. przekazuj¹c ubrania lub ksi¹¿ki, a mniej wiêcej co szósty doros³y Polak przynajmniej raz bezinteresownie przeznaczy³ na cele charytatywne w³asn¹ pracê lub us³ugi  wylicza Rafa³ Boguszewski z CBOS.
Formy udzielanej pomocy charytatywnej, a zw³aszcza ich czêstoæ, s¹ w
du¿ej mierze zró¿nicowane spo³ecznie. Przekazywanie na cele dobroczynne pieniêdzy oraz dóbr rzeczowych najczêciej deklaruj¹ osoby legitymuj¹ce siê wy¿szym wykszta³ceniem oraz osoby praktykuj¹ce religijnie
kilka razy w tygodniu.  Z kolei ze wzglêdu na status zawodowy s¹ to
przede wszystkim: kadra kierownicza oraz specjalici wy¿szego i redniego szczebla, a tak¿e pracownicy administracyjno-biurowi  wyjania Rafa³
Boguszewski.
Drobne gesty i wielkie kwoty
Z innych badañ, przeprowadzonych w ub. roku przez Panel Badawczy
Ariadna, wynika, ¿e jednak nie jestemy zbyt hojni. Najwiêcej Polaków
(42 proc.) w ci¹gu ostatniego roku przekaza³o na pomoc finansow¹
jedynie do 50 z³. Kwoty miêdzy 51 a 100 z³ przekaza³o 23 proc. badanych,
miêdzy 101 a 200 z³  19 proc., a ponad 201 z³ tylko 16 proc.  Z moich
obserwacji wynika, ¿e jako naród jestemy bardzo ofiarni i pomocni
blinim. Wielu Polaków wykazuje siê dobroczynnoci¹ czy gocinnoci¹. Chocia¿ sami czêsto nie mamy zbyt wiele, próbujemy i chcemy
dzieliæ siê z innymi  uwa¿a ks. dr Andrzej Ulaczyk, socjolog z Wy¿szej
Szko³y Kultury Spo³ecznej i Medialnej w Toruniu.  Pamiêtajmy, ¿e nie

wysokoæ pomocy jest najwa¿niejsza, a liczy siê ka¿dy drobny gest 
dodaje socjolog.
Oprócz zwyk³ych, mniej lub bardziej zamo¿nych Polaków we wszelkiego
typu akcje charytatywne w³¹czaj¹ siê gwiazdy znane z pierwszych stron
gazet i ekranów telewizorów. Jednak nigdy nie mo¿na mieæ pewnoci,
czy pomoc celebrytów na pewno pochodzi z ich czystej dobroci, czy jest
mo¿e tylko marketingow¹ zagrywk¹. Ale tak¿e i oni czasami dzia³aj¹ bez
b³ysków fleszy. W 2010 roku piosenkarka Dorota Rabczewska Doda
przekaza³a na rzecz Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane
150 tys. z³. Anna Lewandowska, ¿ona super snajpera reprezentacji Polski
w pi³ce no¿nej, w ub.r. podarowa³a 15 tys. z³ na rzecz Domu Samotnej
Matki w Gdañsku. Pieni¹dze zosta³y przeznaczone na zakup mebli kuchennych, zmywarki, a tak¿e na remont orodka. Politycy w³¹czaj¹ siê w
pomoc charytatywn¹. Prezes Prawa i Sprawiedliwoci Jaros³aw Kaczyñski przekaza³ s³ynny Atlas kotów na internetow¹ aukcjê na rzecz Towarzystwa Opieki nad Zwierzêtami w Krakowie, który ostatecznie zosta³ kupiony za 25 300 z³.
Pieni¹dze, dary, paczki
Ponad 81 mln z³ uda³o siê zebraæ w tym roku Wielkiej Orkiestrze wi¹tecznej Pomocy. Pieni¹dze wci¹¿ jednak nap³ywaj¹. WOP zagra³a w³anie po
raz 26., tym razem zbieraj¹c na pomoc chorym noworodkom. Ale coroczna zbiórka prowadzona przez WOP to nie jedyna akcja charytatywna
prowadzona w naszym kraju. I co ciekawe, Orkiestra pod batut¹ Jerzego
Owsiaka nie jest wcale najpopularniejsz¹ organizacj¹ charytatywn¹ w
Polsce.
Z opublikowanych pod koniec grudnia 2017 r. wyników badañ przeprowadzonych przez Kantar Public wynika, ¿e najbardziej rozpoznawaln¹
organizacj¹ dobroczynn¹ jest Caritas. Jej nazwê potrafi³o wymieniæ 63
proc. przebadanych Polaków. W drugiej kolejnoci najbardziej znana jest
w³anie WOP. Jej znajomoæ stopniowo ros³a od 2012 roku, jednak w
porównaniu z badaniem realizowanym rok temu odnotowano spadek o
11 punktów procentowych z 60 do 49 proc. Polacy pamiêtaj¹ te¿ o
Polskim Czerwonym Krzy¿u (34 proc.). Autorzy sonda¿u zbadali tak¿e
znajomoæ konkretnych fundacji i stowarzyszeñ w danych grupach wiekowych. Okaza³o siê, ¿e dla starszego pokolenia organizacje nios¹ce pomoc to przede wszystkim Caritas i Polski Czerwony Krzy¿. Z kolei m³odzi
najczêciej kojarz¹ WOP.
Pamiêtajmy jednak, ¿e popularnoæ, choæ istotna, nie jest najwa¿niejsza.
Zdecydowanie bardziej przemawiaj¹ kwoty pieniêdzy, które dziêki organizacjom dobroczynnym trafiaj¹ do najbardziej potrzebuj¹cych. Z rozliczenia finansowego na koniec 2016 roku wynika, ¿e przychody WOP wynosi³y wówczas ponad 84 mln z³, z czego w trakcie trwania 24. Fina³u akcji
zebrano ponad 72 mln z³. Z kolei przychody Caritas w 2016 r. wynios³y 38
mln z³, a PCK 30 mln z³. Po przeanalizowaniu raportów wynika, ¿e polskie
organizacje dobroczynne w ci¹gu roku gromadz¹ na swoim koncie ok.
pó³ miliarda z³otych. Nale¿y pamiêtaæ jednak, ¿e czêæ z zebranych pieniêdzy wiêkszoæ fundacji przeznacza tak¿e na swoj¹ dzia³alnoæ i wyp³aty
dla pracowników.
Fundacje i stowarzyszenia nie zajmuj¹ siê jedynie zbieraniem pieniêdzy.
Bardzo popularne w Polsce sta³o siê przygotowywanie paczek wi¹tecznych. Stowarzyszenie Wiosna co roku przygotowuje ca³e pud³a z darami
dla najubo¿szych rodzin. Przed minionymi wiêtami Bo¿ego Narodzenia
dziêki ofiarnoci ponad 700 tys. darczyñców Szlachetna Paczka dotar³a
do ponad 20 tys. ubogich polskich rodzin, a ³¹czna wartoæ materialna
przekazanej pomocy siêgnê³a 54 mln z³.
Nieco mniej rozpoznawaln¹ w skali kraju, ale równie¿ bardzo wa¿n¹ i
spo³ecznie potrzebn¹ inicjatyw¹ jest akcja Polacy Rodakom.  Przed
ostatnimi wiêtami Bo¿ego Narodzenia zakoñczylimy 18. edycjê naszej
akcji. Naszym wolontariuszom z Lubelszczyzny uda³o siê zebraæ 4,3 tys.
paczek o ³¹cznej wadze 70 ton, które trafi¹ do polskich rodzin na Wschodzie  mówi w rozmowie z Tygodnikiem Solidarnoæ senator PiS Stanis³aw Gogacz, pomys³odawca i organizator akcji. Oko³o 500 paczek trafi³o
lub trafi na Bia³oru, reszta na Ukrainê.  2/3 darów uda³o siê dostarczyæ
jeszcze przed wiêtami, pozosta³e w tym tygodniu wyjad¹ w konwoju na
Wschód. Sam bêdê uczestniczy³ w rozdawaniu czêci paczek  zapewnia
senator Gogacz.
Jak pomagaj¹ inni?
Nie tylko w Polsce prowadzone s¹ ró¿ne unikatowe akcje charytatywne.
Np. w Wielkiej Brytanii od 1988 r. co dwa lata organizowany jest show
telewizyjny, w czasie którego organizacja Comic Relief namawia osoby
z pierwszych stron gazet do wyst¹pieñ w nietypowych dla siebie rolach.

W ramach Dni Czerwonego Nosa aktorzy, politycy i cz³onkowie rodziny
królewskiej np. depiluj¹ nogi czy farbuj¹ w³osy. Wszystko to z nieod³¹cznym atrybutem klowna  czerwonym nosem. W czasie tej nietypowej
akcji prowadzone s¹ zbiórki pieniêdzy, które przekazywane s¹ potem potrzebuj¹cym w Wielkiej Brytanii i Afryce. Z kolei w USA od 1970 r. odbywaj¹ siê Marsze dla dzieci. W wydarzeniu wziê³o ju¿ udzia³ 7 mln Amerykanów, dziêki czemu organizatorzy zebrali na pomoc potrzebuj¹cym dzieciom ponad 2 mld dolarów.
Marcin Koziestañski, Tygodnik Solidarnoæ nr 4/2018

Bezrobotni przez PESEL
Niby mamy w Polsce rynek pracownika, ale na pewno nie rz¹dzi rynkiem pracownik po 50. Ci ludzie, czêsto wypychani z zak³adów pracy
pod byle pretekstem, nowego zatrudnienia musz¹ szukaæ du¿o d³u¿ej
ni¿ m³odsi bezrobotni. Jak siê maj¹ na rynku pracy najstarsze aktywne zawodowo osoby?
M³ode panie do pomocy w kuchni, M³od¹, pozytywn¹ dziewczynê w
wieku 18-23 lat do prac biurowych, Osobê do sklepu w wieku 25-55 lat
zatrudniê. Wród og³oszeñ o pracê umieszczonych w internecie lub
wywieszonych w witrynach sklepów te z zastrze¿eniem wieku stanowi¹
niema³y odsetek.
Równi i równiejsi na rynku pracy
Zakaz dyskryminacji w polskim prawie  w tym dyskryminacji ze wzglêdu na wiek  wynika przede wszystkim z Konstytucji RP  czytamy na
stronie internetowej pe³nomocnika rz¹du do spraw spo³eczeñstwa obywatelskiego i równego traktowania. Art. 32 ust. 2 Konstytucji RP zakazuje
dyskryminacji w ¿yciu spo³ecznym, politycznym i gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
Nierównego traktowania ze wzglêdu na wiek w obszarze rynku pracy
zakazuje równie¿ ustawa o wdro¿eniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.
Art. 11 Kodeksu pracy brzmi jasno: jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezporednia lub porednia, w szczególnoci ze wzglêdu na p³eæ,
wiek, niepe³nosprawnoæ, rasê, religiê, narodowoæ, przekonania polityczne, przynale¿noæ zwi¹zkow¹, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacjê seksualn¹, a tak¿e ze wzglêdu na zatrudnienie na czas okrelony lub
nieokrelony albo w pe³nym lub w niepe³nym wymiarze czasu pracy  jest
niedopuszczalna.
Zgodnie z przepisami urzêdy pracy nie powinny wiêc przyjmowaæ tego
typu og³oszeñ, w którym zastrzega siê wiek potencjalnego zatrudnionego. Ale jeli og³oszenie jest wywieszone na kartce w witrynie sklepu albo
widnieje w internecie, nie zawsze jest kontrolowane przez odpowiednie
organy. Czêsto te¿ og³oszenia nie zawieraj¹ niezgodnych z prawem treci,
ale kiedy osoba po piêædziesi¹tce zg³osi siê jako kandydat do pracy, jej
wiek zaczyna byæ przeszkod¹ w zatrudnieniu.
Z³y PESEL
Kilka lat temu na zlecenie pe³nomocnika rz¹du ds. równego traktowania
realizowano projekt Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rz¹dzenia. Z badañ wynika³o, ¿e podczas procesu rekrutacji zapytano o wiek 73
proc. kandydatów i kandydatek do pracy. Czêsto wiek kandydata by³
decyduj¹cy.
 Cz³owiek aplikuje i dopiero na rozmowie o pracê okazuje siê, ¿e ma z³y
PESEL  mówi Jan Kowalski, który kilka miesiêcy temu dosta³ wypowiedzenie w zwi¹zku z przekszta³ceniami w firmie. Ma 63 lata. Podczas wrêczania wypowiedzenia nie wyjaniono mu, z jakiego powodu jest zwalniany, oprócz wzmianki o zwolnieniu grupowym. Mimo ¿e bezrobocie w
ostatnich latach zmniejsza siê, osoby po piêædziesi¹tce na rynku pracy
wci¹¿ nie maj¹ lekko.
Wbrew statystykom, chêtnych do zarejestrowania siê w urzêdzie pracy
nie brakuje. Wed³ug statystyk w 2015 roku wskanik zatrudnienia osób
w wieku 55-64 lata wynosi³ 45,8 proc. i by³ jednym z najni¿szych w
Europie (rednio w UE  50,8 proc.). Ale liczby nie s¹ jedynym problemem
starszych bezrobotnych. Maj¹ oni du¿o wiêkszy problem z powrotem na
rynek pracy ni¿ m³odsi ludzie. Znalezienie pracy trwa w ich przypadku
d³u¿ej. Co trzecia osoba szuka pracy d³u¿ej ni¿ dwa lata.

Byle przed okresem ochronnym
Jeli starszy pracownik jest zatrudniony, pojawiaj¹ siê kolejne trudnoci.
Jak potwierdzaj¹ badania, rzadziej kieruje siê go na szkolenia czy kursy
podnosz¹ce kwalifikacje. Rzadziej te¿ dostaje awans. Pracodawcy nie
op³aca siê po prostu doszkalaæ osoby, która za kilka lat i tak przejdzie na
emeryturê.
Piotr Szukalski, socjolog z Uniwersytetu £ódzkiego, napisa³ kilka lat temu
pracê pt. Ageizm (czyt. ejd¿yzm, z ang. dyskryminacja ze wzglêdu na
wiek  red.) na polskim rynku pracy. Pisze w niej, ¿e dyskryminacjê osób
starszych uzasadnia siê czêsto m.in. niemo¿noci¹ dotrzymania kroku
przez starsze osoby zmianom technologicznym i organizacyjnym, a tak¿e
brakiem u nich kreatywnoci, innowacyjnoci i adaptacji do zmian.
Czasem dyskryminacja starszych pracowników nie jest ³atwo uchwytna.
Kursuj¹ce w pracy dowcipy, ¿arty ze starszych pracowników, które spotykaj¹ siê z jego sprzeciwem, gorsze traktowanie tylko dlatego, ¿e pracownik jest seniorem, mo¿e byæ traktowane jako dyskryminacja w miejscu pracy. A takie postawy spotyka siê w zak³adach czêsto. W takiej
sytuacji spada samoocena starszego pracownika, co w rezultacie mo¿e
prowadziæ do braku chêci z jego strony do podtrzymywania kontaktów z
innymi. To sprawia, ¿e dyskryminacja wobec niego i uznawanie go za
osobê niesamodzieln¹ pog³êbia siê. Ca³y ten proces ma oczywicie tak¿e
wp³yw na efektywnoæ pracy dyskryminowanego.
Czemu jeszcze w 2016 roku jedynie co pi¹ty pracodawca planowa³ zatrudniæ osoby w wieku 50 plus, a 64 proc. firm, które zatrudniaj¹ starszych pracowników, nie zamierza zatrudniaæ ich wiêkszej liczby?
Mo¿e dlatego, ¿e pracodawcy powielaj¹ stereotypy. Doæ powszechny
jest stereotyp roszczeniowego, niesamodzielnego pracownika, spadkobiercy najgorszych cech systemu socjalistycznego, nieprzystosowanego do pracy w kapitalizmie, jak pisa³a w 2013 roku £ucja Krzy¿anowska
w pracy pt. Homo Sovieticus czy dowiadczony pracownik  opinie
pracodawców o pracownikach w wieku 50+.
W Polsce obowi¹zuje 4-letni okres ochronny przed emerytur¹. W tym
czasie pracownika nie mo¿na zwolniæ, a¿ do czasu przejcia na emeryturê. Przepis ma chroniæ starszych pracowników przed zwolnieniem. Wed³ug ekspertów czasem jednak przynosi on odwrotny skutek, zw³aszcza
tam, gdzie nie dzia³aj¹ zwi¹zki zawodowe. Pracodawcy boj¹ siê bowiem
zatrudniaæ osoby, których nie bêd¹ mog³y przez najbli¿sze lata zwolniæ. A
dotychczasowi pracodawcy zwalniaj¹ seniorów tu¿ przed wejciem w
okres ochronny lub ju¿ w tym okresie pod innym pretekstem.
Dowiadczenie i kompetencje
Tymczasem, jak podkrelaj¹ osoby zajmuj¹ce siê zawodowo sytuacj¹
pracowników 50 plus, a tak¿e niektórzy pracodawcy, starsi pracownicy
okazuj¹ siê byæ bardzo cenni przynajmniej z kilku powodów. Maj¹ d³ugie
i czêsto imponuj¹ce dowiadczenie zawodowe. Maj¹ te¿ dowiadczenie
¿yciowe, co czêsto okazuje siê byæ praktyczniejsze ni¿ niejeden kurs
kompetencji miêkkich. S¹ dyspozycyjni, bo nie musz¹ ju¿ biec odebraæ
dzieci z przedszkola ani na wywiadówkê do szko³y, maj¹ ju¿ odchowane
dzieci i mog¹ powiêciæ siê pracy w wiêkszym stopniu. Poza tym s¹
bardzo lojalni. Rzadko sami decyduj¹ siê na zmianê pracy, bo s¹ przyzwyczajeni do swojego miejsca pracy, w którym czêsto spêdzili kilkadziesi¹t
lat. S¹ te¿, jak deklaruj¹ pracodawcy, spokojniejsi, solidni, dok³adni i
odpowiedzialni.
Wojciech Kacprzak, prezes stowarzyszenia Kreatywni 50 Plus, które organizuje kursy komputerowe dla seniorów, twierdzi, ¿e dojrzali ludzie s¹
bardzo cennymi pracownikami. Sam zatrudni³ w stowarzyszeniu kilka
osób, które na pocz¹tku przychodzi³y na kurs.  Okaza³o siê, ¿e ich wiedza
i kwalifikacje s¹ du¿e i warte wykorzystania. W ten sposób zatrudnilimy
ksiêgow¹ i skarbnika naszego stowarzyszenia.
Wojciech Kacprzak twierdzi, ¿e wbrew obiegowym opiniom osoby starsze czêsto s¹ otwarte na zmiany i maj¹ ogromne dowiadczenie, cenione
przez pracodawców.  Wa¿ne, by wykorzystywaæ ich potencja³. Seniorzy
chêtnie siê ucz¹, jeli widz¹, ¿e tê wiedzê bêd¹ mogli do czego wykorzystaæ  mówi.

W wieku 49 lat tragicznie odszed³ od nas,
29 stycznia 2018 r. w drodze do pracy,
pracownik KGHM Polska Mied S.A. Oddzia³ ZG Rudna

p. Adam Kwany
Kondolencje i wyrazy szczerego ¿alu
dla rodziny i znajomych sk³ada:
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ,
Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ O/ZG Rudna
oraz Redakcja Pryzmatu

W wieku 46 lat tragicznie odszed³ od nas,
29 stycznia 2018 r. w drodze do pracy,
pracownik KGHM Polska Mied S.A. Oddzia³ ZG Rudna

p. Marek Pelak
Kondolencje i wyrazy szczerego ¿alu
dla rodziny i znajomych sk³ada:
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ,
Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ O/ZG Rudna
oraz Redakcja Pryzmatu

W wieku 27 lat tragicznie odszed³ od nas,
29 stycznia 2018 r. w drodze do pracy,
pracownik KGHM Polska Mied S.A. Oddzia³ ZG Rudna

p. Jaros³aw Woniak
Kondolencje i wyrazy szczerego ¿alu
dla rodziny i znajomych sk³ada:
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ,
Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ O/ZG Rudna
oraz Redakcja Pryzmatu
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