
Biuletyn Komisji 

Zakładowej  

NSZZ SOLIDARNOŚĆ           Komisja Za-
kładowa NSZZ Soli-
darność przy POL-
MOR w Bytowie od-
powiadając na zło-
żone do podpisu po-
rozumienie płacowe 
kształtujące wyna-
grodzenia w roku 
2014 postanowiła 
nie podpisywać po-
rozumienia. 
          Komisja Zakła-
dowa nie neguje pod-
wyżek jako takich a 
tylko sposób w jakie 
je wprowadzono. W 
czasie negocjacji nie 
przyjęto naszych 
wniosków i zastrze-
żeń zgłaszanych co 
do sposobu nalicza-
nia nagrody dyrekto-
ra, która jest przyczy-
ną nie zadowolenia 
pracowników. Wzrost 
stawki na podstawie 
której jest wyliczana 
nagroda dyrektora ma 
na celu tylko zrzuce-
nie odpowiedzialności 
za braki organizacyj-
ne na barki pracowni-
ków. 

          Negocjacje 
skupiały się na poka-
zywaniu negatywnych 

indywidualnych za-
chowań pracowników 
z równoczesnym su-
gerowaniem, że doty-
czy to wszystkich pra-
cowników. Zabrakło 
pozytywnego przeka-
zu do pracowni-
ków ,że ich wysiłek w 
2013 był ogromny.  

          Jeżeli tak 
ogromny wysiłek nie 
przyniósł spodziewa-
nych efektów to może 
przyczyna leży gdzie 
indziej. Oskarżanie 
pracowników o to że 
niewłaściwie wykorzy-
stują czas pracy, palą 
papierosy, piją wodę, 
słuchają radia nawet 
jeżeli takie przypadki 
mają miejsce mają na 
celu tylko zastrasza-
nie i wywieranie presji 
na pracownika.  

          Braku ludzkie-
go podejścia do pra-
cownika czasami wy-
starczyłoby zwykłe 
dziękuję, ale także 
wsłuchanie się w jego 
potrzeby. W zamian 
mamy ciągłą presję 
na pracownika ,że 
mało ,że za wolno, że 
nie lojalnie. 

          Komisja zakła-
dowa zdaje sobie 
sprawę ,że nie podpi-
sanie porozumienia 
będzie wykorzystywa-
ne przez decydentów 
firmy przeciwko nam, 
przeciwko związkowi, 
ale są granice których 
nie wolno przekra-
czać jeżeli dialog to 
rzeczywisty, jeżeli 
rozmowy to rzeczo-
we, jeżeli porozumie-
nia to partnerskie. W 
innym przypadku ma-
my do czynienia z 
jednostronnym narzu-
canie swojej woli tylko 
dlatego ,że wydaje sie 
komuś ,że ma do tego 
prawo wykorzystując 
do tego swoją pozycję 
traktując pracownika 
jako przedmiot a nie 
podmiot, partnera z 
którym można wspól-
nie rozwiązać proble-
my. Lepiej dzielić i 
rządzić. 

          Komisja Zakła-
dowa nie odcina się 
od dialogu wręcz 
przeciwnie domaga 
się tego dialogu. Dia-
logu w duchu partner-
stwa.  

Na wesoło 
Pierwszy Czukcza w hi-

storii opłynął świat do-

okoła. Po rocznym rejsie 

urządzono mu wielkie 

powitanie na Czukotce. 

Witano go z orkiestrą, 

okrzyknięto bohaterem 

narodowym. Dostał też 

prezenty - telewizor, radio 

i skrzynkę konserw. Gdy 

w domu Czukcza włączył 

telewizor, na pierwszym 

kanale pokazał się Putin, 

na drugim też Putin i na 

wszystkich pozostałych 

Putin. Czukcza włączył 

radio, a tam znów - w 

pierwszym programie 

Putin, w drugim Putin i 

we wszystkich pozosta-

łych tak samo. Czukcza 

wyłączył radio, pomyślał i 

postanowił, że na wszelki 

wypadek nie będzie otwie-

rać konserw.  
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pieczne środowisko pracy jest istotne 

nie tylko dlatego, że pozwala pracow-

nikom pracować dłużej, ale również 

dlatego, że zapewnia im zdrowie i 

dobrą kondycję również wtedy, gdy 

będą na emeryturze. 

          Co stresuje pracowników w 

Polsce? Polskie badania na temat 

stresu zawodowego pokazują, że dla 

pracowników najbardziej stresujące 

są: ryzyko utraty zdrowia i życia, 

zagrożenie zwolnieniami z pracy i zła 

organizacja pracy, w tym zbyt duża 

biurokracja. Wskazuje na to ponad 

65% respondentów, a ponad 90% z 

nich odczuwa z tego powodu stres. Z 

badań wynika także, że na poziom 

niezadowolenia z pracy mają wpływ 

przede wszystkim: niezadowalająca 

wysokość wynagrodzenia i świadczeń 

socjalnych, ograniczone możliwości 

rozwoju zawodowego oferowane 

przez firmę oraz warunki, w jakich 

praca jest wykonywana. Największe 

zadowolenie pracownicy wyrażają ze 

swoich relacji ze współpracownika-

mi, rodzaju wykonywanej pracy oraz 

z relacji z przełożonymi. Przeważają-

ca większość pracowników ocenia 

swój poziom zaangażowania w pracę 

jako wysoki lub bardzo wysoki. Stres 

sam w sobie może nieść negatywne 

konsekwencje zdro-

wotne, ale jego wy-

stępowanie wpływa 

również pośrednio 

na bezpieczeństwo 

pracowników. Do-

brym tego przykła-

dem może być grupa 

zawodowa kierow-

ców. Wyniki badań 

przeprowadzonych 

w Centralnym In-

stytucie Ochrony 

Pracy – Państwo-

wym Instytucie Ba-

dawczym w latach 

2011-13 w grupie 

pracowników przed-

siębiorstw transpor-

tu drogowego 

(włączając komuni-

kację miejską) poka-

zują, że wypadko-

wość jest skorelowa-

na dodatnio z kon-

fliktowością roli, 

czyli koniecznością 

pracy w sytuacji 

sprzecznie precyzo-

wanych poleceń i 

norm (np. jedź szybko i bezpiecznie) 

oraz z odczuwanym przeciążeniem 

pracą. Im więcej tego typu trudności 

w pracy, tym więcej wypadków do-

świadczali pracownicy. Stwierdzono 

również, że uczestnictwo w progra-

mach modyfikacji zachowań kierow-

ców istotnie zwiększa intensywność 

postaw prospołecznych i zmniejsza 

nasilenie postaw agresywnych na 

drodze, poprawia samopoczucie psy-

chiczne oraz zmniejsza poziom koli-

zyjności i wypadkowości. 

           Materiał opracowano na pod-

stawie danych z wprowadzanej w 

życie w latach 2014 - 2015 kampanii 

„Stres w pracy? Nie, dziękuję!“. Zja-

wisko stresu powszechnie występuje 

w naszej firmie. Stąd uznaliśmy ,że o 

temacie stresu warto rozmawiać. 

           Stres zawodowy pojawia się 

najczęściej wtedy, gdy pracownicy 

nie mają gwarancji stałego zatrud-

nienia, gdy wymagania szefa są za 

wysokie lub jest mało czasu na wyko-

nanie zadań. Ponad połowa pracow-

ników w Europie 

uznaje stres zawo-

dowy za powszech-

nie występujący w 

ich miejscu pracy. 

Psychologowie pod-

kreślają, że stres 

prowadzi do po-

ważnych chorób 

psychicznych i ob-

niża fizyczną od-

porność organizmu. 

Jednocześnie zale-

dwie czterech na 

dziesięciu pracow-

ników uważa, że 

ten problem jest 

właściwie zarzą-

dzany w ich fir-

mach. Niemniej, 

zarówno pracodaw-

cy, jak i zatrudnie-

ni mogą wspólnie 

zapobiegać ryzyku 

psychospołecznemu 

i szukać właści-

wych rozwiązań. 

Zapobiegając za-

grożeniom psycho-

społecznym, mają 

bowiem szansę chronić nie tylko 

zdrowie swoich pracowników, ale 

także poprawić produktywność firm. 

Skuteczne zarządzanie stresem i 

innymi zagrożeniami psychospołecz-

nymi jest jednym z głównych wy-

zwań w zapewnianiu zdrowia, bez-

pieczeństwa i dobrego samopoczucia 

pracowników europejskich 

           Przedsiębiorstwa nie mogą 

sobie pozwolić na ignorowanie stre-

su, który wpływa na zwiększenie 

absencji w pracy i zmniejszenie pro-

duktywności firmy. W podejściu eu-

ropejskim i strategii dotyczącej bez-

pieczeństwa pracy kładzie się nacisk 

na to, że lepsza ochrona zdrowia psy-

chicznego zatrudnionych, stanowi 

kluczowy czynnik w zapobieganiu 

chorobom zawodowym. Zdrowe i bez-
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Komisja Zakładowa  

SOLIDARNOŚĆ 

77-100 Bytów 

ul. Lęborska 24 

Tel.: 59 822 30 84 

operacje w I klasie kwota od-

szkodowania wynosi 2000zł w II 

klasie 1200zł w III klasie 400zł. 

            W ostatnim czasie pra-

cownicy skarżą sie na problemy 

wynikające z uznania wielkości 

uszczerbku na zdrowiu. Skarży-

my się na zaniżanie powstałej 

szkody a co za tym idzie wielko-

ści wypłacanego odszkodowa-

nia. Jeżeli można doradzić , to 

warto skorzystać z procedury 

odwoławczej. Nie koniecznie tej 

proponowanej przez ubezpieczy-

ciela czyli sądu , ale można sko-

rzystać z procedury odwołania 

bezpośrednio do ubezpieczycie-

la. Warto jeszcze przed przystą-

pieniem do procedury likwidacji 

szkody zapoznać się z tabelą 

uszczerbku na zdrowiu i warun-

kami ogólnymi ubezpieczenia. 

Pamiętać  należy o gromadze-

               Od kwietnia zaczną obo-

wiązywać nowe stawki za ubez-

pieczenie grupowe pracownika 

typ P Plus . opłata wzrasta o 2 

zł w zamian została zwiększona 

oferta o około 540 operacji chi-

rurgicznych. szczegóły i ogólne 

warunki dodatkowego ubezpie-

czenia na wypadek operacji chi-

rurgicznych są dostępne w ko-

misji zakładowej NSZZ Solidar-

ność a także w dziale personal-

nym firmy. Zmiana jest wyj-

ściem na zgłaszane w ostatnim 

czasie postulaty pracowników 

skarżącym się na nie wypłaca-

nie odszkodowań za np. usunię-

cie wyrostka robaczkowego i 

innych. suma ubezpieczenia wy-

nosi 4000zł a operacje zostały 

podzielone na trzy klasy w za-

leżności od stopnia skompliko-

wania zabiegu operacyjnego. Za 

niu wszystkich dokumentów 

dotyczących zdarzenia wypad-

kowego. Ważnym jest  aby opis 

zdarzenia wypadkowego był 

zgodny z opisem zawartym w 

dokumentacji lekarskiej a w 

szczególności w dokumencie z 

zakończenia leczenia, wystawio-

nego przez lekarza prowadzące-

go. Warto zasugerować lekarzo-

wi aby opis zdarzenia wypadko-

wego zawierał określenia zgod-

ne z opisem zawartym w tabeli 

uszczerbku na zdrowiu. Tabele 

uszczerbku na zdrowiu i ogólne 

warunki ubezpieczenia są do-

stępne w siedzibie związku , u 

poszczególnych członków komi-

sji zakładowej a także w dziale 

kadr naszej firmy.   W razie py-

tań kontaktować się z członka-

mi komisji zakładowej oraz z 

działem kadr naszej firmy. 

E-mail: 

solidarnoscpolmor@op.pl 

Nowe warunki ubezpieczenia w PZU 
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