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Jeżeli chcesz spraw-

dzić stan swojego kon-

ta w Pracowniczym 

Programie Emerytal-

nym dla pracowników 

Polmor prowadzonego 

przez AVIVA - to jest 

to w tej chwili możli-

we. 

          Wystarczy wejść 

na stronę  https://

www.aviva.pl na-

stępnie otworzyć 

zakładkę Moja 

Aviva. Przy pierw-

szej rejestracji po-

trzebne jest wpro-

wadzenie swoich 

danych takich jak 

adres poczty email 

(który równocze-

śnie będzie Twoim 

loginem), PESEL, 

oraz podać numer 

umowy ubezpiecze-

nia grupowego. Nu-

mer umowy ubez-

pieczenia grupowe-

go znajdziecie w 

informacji o zgro-

madzonych środkach 

(dokument z AVIVA 

który otrzymujemy raz 

w roku). Rejestracji 

dokonać zgodnie z 

wskazówkami zaleco-

nymi przez ubezpieczy-

ciela. 

          Po zalogowaniu 

kliknąć na zakładkę 

Inwestycje i otrzyma-

my stan naszego kon-

ta. W szczegółach znaj-

dziemy wiele cieka-

wych informacji takich 

jak struktura funduszy 

w których lokowane są 

Twoje środki, także 

możesz odnaleźć wyso-

kość wpłat jak i termin 

przelewanych środ-

ków.  

Naszymi pieniędzmi 

zarządza AVIVA w ra-

mach czterech fundu-

szy funkcjonujących w 

naszym programie 

PPE są to; 

Fundusz obligacji PPE 

- AVIVA 

Fundusz Stabilnego 

Wzrostu PPE - AVIVA 

Zrównoważony PPE - 

AVIVA 

Akcji PPE - AVIVA 

Szczegóły i zasady 

inwestowania moż-

na znaleźć na stro-

nie  www.aviva.pl 

Kto może zostać 

uczestnikiem PPE 

dla POLMOR? 

Prawo do uczestni-

czenia w programie 

przysługuje pracow-

nikowi , który jest 

zatrudniony w 

POLMOR co naj-

mniej  przez 36 

miesięcy. W tym 

celu pracownik mu-

si wypełnić deklara-

cję przystąpienia 

(do pobrania w ka-

drach) Przystąpienie 

do PPE jest dobrowol-

ne i wymaga złożenia 

deklaracji. 
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Pracowniczy Program 

Emerytalny w POLMOR 

funkcjonuje już od1999r. 

Powstał z  inicjatywy  

NSZZ Solidarność i był 

jednym z elementów pa-

kietu socjalnego zawar-

tego z firmą STORCK. 

Obecny pracodawca kon-

tynuuje ubezpieczenie. 

Od grudnia 2017 kwota 

przekazywana przez pra-

codawcę na PPE wynosi 

200zł  

 Na wesoło 

Spotykają się dwaj ko-

ledzy: 

- Co u ciebie słychać? 

- Pracy szukam 

- Przecież jeszcze wczo-

raj pracowałeś 

No tak, ale były imieni-

ny szefa i on wzniósł 

toast „niech żyją pra-

cownicy!”, a ja jak głupi 

zapytałem  - A z czego?! 

**** 

Ile będę zarabiał? – py-

ta młody człowiek po-

dejmujący pierwszą w 

życiu pracę. 

– Na początek dostanie 

pan 2100 zł, ale później 

będzie pan mógł zaro-

bić dużo więcej. 

– Doskonale – ucieszył 

się młodzieniec. To ja 

przyjdę później. 



PPE — sprawdź stan swojego konta. 

Str. 2 POLMORowiec 

ki Funduszu Obligacji PPE 

W zależności od stopnia ryzyka 

jakie jest w stanie ponieść 

uczestnik wybiera strategię 

inwestycyjną. Strategia IV jest 

najbardziej bezpieczna następ-

ne w kolejności to strategie I, 

II i strategia III mogąca przy-

nieść największe zyski ale i też 

największe straty. Środki wno-

szone w ramach dodatkowej 

wpłaty mogą być inwestowane 

w ramach dowolnego wyboru 

przez uczestnika PPE. Wybór 

sposobu inwestowania zależy 

od ryzyka jakie jesteśmy wsta-

nie ponieść młodzi pracownicy 

mogą ponosić większe ryzyko 

ewentualne straty w perspek-

tywie długiego okresu inwesto-

wania zostaną zniwelowane.  

Nie działa tu zasada automa-

tycznego uczestnictwa z chwilą 

nabycia uprawnień. 

W ramach PPE zarządzanego 

przez AVIVA pracownik - 

uczestnik ma do wyboru cztery 

strategie inwestycyjne. 

Strategia I: 100% na jednostki 

Funduszu Stabilnego Wzrostu 

PPE 

Strategia II: 70% na jednostki 

Funduszu Stabilnego Wzrostu 

PPE 30% na jednostki Fundu-

szu Zrównoważonego PPE 

Strategia III: 50% na jednostki 

Funduszu Stabilnego Wzrostu 

PPE, 30% na jednostki Fundu-

szu Zrównoważonego PPE, 

20% na jednostki Funduszu 

Akcji PPE 

Strategia IV 100% na jednost-

Środki wnoszone w ramach 

dodatkowej wpłaty mogą być 

inwestowane w ramach dowol-

nego wyboru przez uczestnika 

PPE. Wybór sposobu inwesto-

wania zależy od ryzyka jakie 

jesteśmy wstanie ponieść mło-

dzi pracownicy mogą ponosić 

większe ryzyko ewentualne 

straty w perspektywie długie-

go okresu inwestowania zosta-

ną zniwelowane. Jednak im 

bliżej przejścia na emeryturę 

powinniśmy stopień ryzyka 

zmniejszyć poprzez wybór bez-

piecznych form lokowania na-

szych pieniędzy. 

Wszelkie informacje na temat 

PPE można uzyskać  w dziale 

personalnym naszej firmy a 

także w komisji Zakładowej 

NSZZ Solidarność. 

Czas pracy BHP 

Zgodnie z definicją kodeksu pracy czasem pracy jest 

czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji 

pracodawcy w zakładzie pracy lub innym miejscu 

wyznaczonym do jej wykonywania. Analizując rela-

cje pomiędzy czasem pracy a bezpieczeństwem i hi-

gieną pracy można wyróżnić wiele różnych sytuacji. 

Dla przykładu: od którego momentu należy liczyć 

czas pracy pracowników pracujących w kontakcie z 

substancjami szkodliwymi, którzy mają obowiązek 

przebrać się w odzież i obuwie ochronne? Czy od go-

dziny wskazanej w harmonogramie czasu pracy, czy 

od momentu, gdy pracownik jest już przebrany w 

odzież ochronną i znajduje się na stanowisku pracy. 

Kodeks pracy nie wyjaśnia tej kwestii, a interpreta-

cje tego zagadnienia są różne.Od 1 maja 2017 r. obo-

wiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 

kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążli-

wych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia 

kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią, 

zgodnie z którym pracownica w ciąży, pracująca przy 

komputerze, może pracować przy monitorze ekrano-

wym łącznie 8 godzin na dobę, przy zastrzeżeniu, że 

czas spędzony przy obsłudze monitora nie może jed-

norazowo przekraczać 50 minut.  



wia uważa się tylko tego, dla którego 

praca w określonych warunkach na-

leży do podstawowych obowiązków. 
Jeśli wykonuje on pewne obowiązki 

w tych warunkach sporadycznie, to 

nie ma podstaw do stosowania tych 

ograniczeń. Szczególne ograniczenia 

czasu pracy dotyczą także pracują-

cych w nocy. Pracownikiem pracują-

cym w nocy jest pracownik, którego 

rozkład czasu pracy obejmuje w każ-

dej dobie co najmniej 3 godziny pracy 

w porze nocnej lub którego co naj-

mniej jedna czwarta czasu pracy w 

okresie rozliczeniowym przypada na 

porę nocną. Czas pracy pracującego 

w nocy nie może przekraczać 8 go-

dzin na dobę, jeżeli wykonuje prace 

szczególnie niebezpieczne albo zwią-

zane z dużym wysiłkiem fizycznym 

lub umysłowym.  

Czas pracy BHP 
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Po 50 minutach pracy pracownicy 

przysługuje 10-minutowa przerwa 

wliczana do czasu pracy. Zgodnie z 

wyżej wymienionym rozporządze-

niem ograniczanie czasu pracy doty-

czy także kobiet w ciąży pracujących 

w pozycji stojącej. Ich maksymalny 

czas pracy w pozycji stojącej nie mo-

że przekraczać 3 godzin w czasie 

zmiany roboczej, przy czym czas spę-

dzony w pozycji stojącej nie może 

jednorazowo przekraczać 15 minut. 

Po tym czasie pracownica w ciąży ma 

prawo do 15-minutowej przerwy. 

Podstawowa norma czasu pracy to 

maksymalnie 8 godzin na dobę i 

przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 

pięciodniowym tygodniu pracy w 

przyjętym     okresie rozliczeniowym 

nieprzekraczającym 4 miesięcy, z 

pewnymi zastrzeżeniami. Kodeks 

pracy przewiduje możliwość skróce-

nia czasu pracy poniżej określonych 

norm dla pracowników zatrudnio-

nych w warunkach szczególnie uciąż-

liwych lub szczególnie szkodliwych 

dla zdrowia. Skrócenie to może pole-

gać na ustanowieniu przerw w pracy 

wliczanych do czasu pracy albo na 

obniżeniu norm, a w przypadku pra-

cy monotonnej lub pracy w ustalo-

nym z góry tempie, na wprowadzeniu 

przerw w pracy wliczanych do czasu 

pracy. Wykaz tych prac ustala praco-

dawca po konsultacji z pracownikami 

lub ich przedstawicielami w   trybie i 

na zasadach określonych w rozdziale 

XI Działu X kodeksu pracy oraz po 

zasięgnięciu opinii lekarza sprawują-

cego profilaktyczną opiekę zdrowot-

ną nad pracownikami. Jeżeli skróce-

nie czasu pracy nastąpiło w stosunku 

do pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach, na których występują 

przekroczenia najwyższych dopusz-

czalnych stężeń lub natężeń czynni-

ków szkodliwych dla zdrowia, to pra-

ca w godzinach nadliczbowych jest 

niedopuszczalna.  W stosunku do 

tych pracowników, podobnie jak do 

pracownic w ciąży oraz pracowników 

opiekujących się dzieckiem do ukoń-

czenia przez nie 4 roku życia, bez ich 

zgody – niezależnie od systemu i roz-

kładu czasu pracy – czas pracy nie 

może przekraczać 8 godzin. Przy 

czym za pracownika zatrudnionego 

w warunkach szkodliwych dla zdro-



Komisja Zakładowa  

SOLIDARNOŚĆ 

77-100 Bytów 

ul. Lęborska 24 

Tel.: 59 822 30 84 

Wykaz tych prac określa pracodawca 

w porozumieniu z zakładową organi-

zacją związkową, a jeżeli u praco-

dawcy nie działa zakładowa organi-

zacja związkowa – z przedstawiciela-

mi pracowników wybranymi w trybie 

przyjętym u danego pracodawcy oraz 

po zasięgnięciu opinii lekarza spra-

wującego profilaktyczną opiekę zdro-

wotną nad pracownikami, uwzględ-

niając konieczność  

zapewnienia bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia pracowników. Prze-

pis ten nie dotyczy pracowników za-

rządzających zakładem pracy oraz 

przypadków konieczności prowadze-

nia akcji ratowniczej w celu ochrony 

życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony 

mienia lub środowiska albo usunię-

cia awarii. Pracodawca informuje 

właściwego okręgowego inspektora 

pracy o zatrudnianiu pracowników 

pracujących w nocy na ich pisemny 

wniosek. 

 Iwona Pawelczyk 

E-mail: 

solidarnoscpolmor@op.pl 

Czas pracy BHP 
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http://www.solidarnosc.or

g.http://www.solidarno

sc.org.pl/slupsk/index2

.php 

. 
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