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Delegaci Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Przemysłu 

Elektromaszynowego  NSZZ „Solidarność” bardzo krytycznie oceniają działania Zarządu 

Spółki, które nie tylko nie zmierzają do poprawy warunków pracy pracowników,  

ale wpływają na pogarszanie stanu ich zdrowia i zwalnianie z pracy z tego powodu. Brak 

profilaktyki zapobiegającej chorobom i bardzo ciężkie warunki pracy stają się przyczyną 

nasilających się chorób kręgosłupa i kończyn górnych, które nieomal stają się chorobą 

zawodową Whirlpoola. Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Whirlpool Company 

Polska Sp. z o. o. Oddział Wrocław w dniu 18.03.2018 zwróciło się do Zarządu Spółki  

o wprowadzenie profilaktyki zapobiegającej chorobom pracowników żądając  wprowadzenia: 

- wykazu stanowisk, na których praca może spowodować choroby zawodowe, 

- oznakowania stanowisk dla pracowników z przeciwskazaniami, 

- rotacji na stanowiskach przeciążonych, 

- poszerzenia badań okresowych o obowiązkowe  badania kręgosłupa, gdyż przyczyną tych 

chorób jest praca stojąca. 

Nadal nie ma profilaktyki zapobiegającej chorobom a  jedyną reakcją Whirlpoola jest 

rozpoczęcie procesu zwalniania pracowników, ze względu na długotrwałe zwolnienie 

lekarskie bądź przeciwskazania lekarskie do wykonywania pracy na stanowisku.  Zarząd 

Whirlpoola nie chce przenosić pracownika z przeciwskazaniami lekarskimi na inne 

stanowisko a kryteria określone na skierowaniu na badania lekarskie nie dotyczą stanowiska 

na którym pracuje  pracownik, tylko  górne wymogi stanowiska produkcyjnego a są one 

bardzo zróżnicowane. Takie działanie jest sprzeczne z Rozporządzeniem  Ministra  

Zdrowia i Opieki Społecznej, gdyż określenie stanowiska pracy powinno dotyczyć 

stanowiska, na którym pracownik pracuje.  

Delegaci Walnego Zebrania Delegatów  takie postępowanie odbierają  jednoznacznie, 

jako celowe działanie w kierunku eliminowania ludzi starszych i  spracowanych, którzy 

stracili zdrowie  spowodowane warunkami pracy  w Whirlpool Company Polska Sp. z o.o.  

Oddział we Wrocławiu. Delegaci Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Przemysłu 

Elektromaszynowego NSZZ „Solidarność” zwracają się do Zarządu Whirlpool Company 

Polska Sp. z o.o. o zaprzestanie tych praktyk, przywrócenie do pracy osób zwolnionych, 

których sprawy są w Sądzie Pracy, wystawianie skierowań na badania  lekarskie zgodnie  

z określeniem  stanowiska, na którym pracownik pracuje oraz pilne wprowadzenie 

profilaktyki zapobiegającej chorobom. Jednocześnie informujemy, że o stosowanych 

praktykach powiadamiamy  Zarząd Whirlpool Company Polska Sp. z o.o., Zarząd Whirlpool 

Europe i Zarząd Whirlpool Word oraz Międzynarodową Organizację Pracy, industriAll 

Europe  i Sekretariat Metalowców NSZZ „Solidarność”. 

 


