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O POLITYCE PERSONALNEJ FIRMY
Síldarvinnslan (SVN) jest wysoko zaawan
sowaną technologicznie firmą przemysłu 
rybołówczego. Tego typu działalność 
opiera się na znajomości i wydajności 
zatrudnionych osób. W interesie firmy leży, 
by posiadać dobrych i zadowolonych pra
cowników, dlatego staramy się zapewnić 
środowisko pracy, w którym motywacja, 
bezpieczeństwo i dobra współpraca znaj
dują się na pierwszym miejscu. Naszym 
pracownikom pragniemy zaoferować:

• Środowisko pracy, gdzie menedże
rowie i pracownicy pracują wspólnie 
dążąc do zwiększenia bezpieczeństwa, 
dobrego samopoczucia oraz wydaj
ności

• Stabilną pracę i dobre dochody
• Pracę, w której ludzie są zachęcani do 

dokładania wszelkich starań w to co 
robią oraz do stałego doskonalenia 
swojej wiedzy i umiejętności

• Elastyczność i równowagę między 
pracą a życiem prywatnym w takim 
stopniu, w jakim jest to możliwe

• Współpracę opartą na dialogu i wza
jemnym szacunku

• Równouprawnienie do wynagrodzenia 
i możliwości rozwoju zawodowego

Polityka personalna firmy nie jest wy
czerpująca, ponieważ obowiązują w niej 
także różne przepisy dotyczące realizacji 
pracy, odpowiedzialności oraz obowiąz
ków. Co więcej, firma Síldarvinnslan 
podlega przepisom prawnym i układom 
zbiorowym, których reguł przestrzega pod 
każdym względem. Bliższe informacje 
można znaleźć na stronie internetowej 
firmy Síldarvinnslan (svn.is). 



Wszelkie wypadki przy pracy są niedo
puszczalne i można im zapobiegać właści
wymi metodami pracy. Kładziemy nacisk 
na to, by praca w Síldarvinnslan była bez
pieczna i miała jak najmniej negatywny 
wpływ na zdrowie pracowników. 

Korzystamy z wiedzy pracowników w celu 
usprawnienia procesów produkcji, mając na 
uwadze bezpieczeństwo pracowników oraz 
jakość produktów. 

Występujące w środowisku pracy zagrożenia 
analizujemy, zapobiegamy im i eliminujemy.

Działająca we wszystkich oddziałach firmy 
Komisja ds. bezpieczeństwa organizuje 
kwartalne zebrania w celu omówienia wpro
wadzanych zmian i sytuacji związanych z  
bezpieczeństwem.

Przedstawiciele ds. bezpieczeństwa oraz kie
rownicy BHP ponoszą odpowiedzialność za  
wprowadzane zmiany w miejscu pracy.  
Rada ds. bezpieczeństwa firmy oraz kierownik  
BHP nadzorują bezpieczeństwo w firmie,  
zapewniają wsparcie i przeprowadzają  
kontrole.

DZIAŁANIA NAPRAWCZE, BEZPIE
CZEŃSTWO I HIGIENA PRACY (BHP)

Priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa 
nowym pracownikom, dlatego przed pod
jęciem pracy na samodzielnym stanowisku 
przejdą oni szkolenie z zakresu BHP. 

Pracownikom oferujemy okresowe badania 
zdrowotne oraz dofinansowanie poniesionych 
kosztów związanych z poprawą zdrowia. 

Znajdowanie się w pracy pod wpływem środ
ków odurzających jest surowo zabronione 
i jest naruszeniem zasad bezpieczeństwa. 
Oferujemy wsparcie dla osób uzależnionych 
oraz dla tych, którzy chcą zerwać z nałogiem 
nikotynowym.



W miarę możliwości dążymy do zapewnienia 
naszym pracownikom stabilnej pracy i zarob
ków. Pracy w rybołówstwie i przetwórstwie 
rybnym towarzyszy zawsze pewna niewi
adoma, jednakże biorąc pod uwagę obecną,  
silną pozycję firmy Síldarvinnslan, możliwe  
jest zaoferowanie naszym pracownikom  
zatrudnionym na czas nieokreślony, bezpiec
znego miejsca pracy oraz dobrego dochodu 
rocznego.

Dążymy do tego, by pracownicy otrzymywali 
dobre wynagrodzenie za rozsądny nakład  
pracy oraz wydajność. 

Jakikolwiek przejaw dyskryminacji  
np. ze względu na płeć, pochodzenie etniczne, 
orientację seksualną lub inne czynniki oso
biste, jest zabroniony. Decyzje dotyczące za
trudniania, wynagradzania i awansu powinny 
opierać się na kwalifikacjach związanych z  
danym stanowiskiem, umiejętnościami i  
doświadczeniem pracownika i/lub na podst
awie przepisów układu zbiorowego, mających 
zastosowanie w konkretnym przypadku.

STABILNA PRACA I ZAROBKI
Síldarvinnslan ma na celu utrzymanie wyso
kiego stopnia równości między kobietami  
i mężczyznami zarówno pod względem  
dochodów jak i możliwości zawodowych w 
firmie, dlatego będzie przeprowadzać nieza
leżne audyty dotyczące wynagrodzenia  
mające na celu wyeliminowanie dyskryminacji 
ze względu na płeć. 



Kierownictwo firmy Síldarvinnslan po
winno jasno określić swoje oczekiwania 
względem pracowników. Zobowiązani są 
oni do monitorowania wydajności pra
cowników oraz do przekazywania kon
struktywnej informacji zwrotnej. Skutkuje 
to poprawą wydajności i wykorzystaniem 
potencjału każdej osoby. Wymagania  
wobec pracowników są różne ze względu 
na umiejętności, wydajność i zaintereso
wania każdego pracownika.

Należy korzystać z umiejętności poszcze
gólnych osób jak najlepiej i powierzać im 
zadania zgodne z ich predyspozycjami. 
Celem jest zapewnienie dobrym pracow
nikom jak najlepszych warunków do 
awansu zawodowego.

Potrzeba dokształcania się jest regularnie 
analizowana, dlatego organizowane są 
kursy oraz szkolenia dla pracowników.

MOTYWACJA, 
ROZWÓJ  
I SZKOLENIE

Síldarvinnslan zapewnia pracownikom 
dostęp do najnowszych informacji na  
temat swojej działalności, które można 
znaleźć na stronie internetowej firmy.

Síldarvinnslan organizuje kwartalne  
spotkania pracownicze we wszystkich 
swoich oddziałach, na których omawiane  
są sprawy dotyczące bezpieczeństwa  
pracy, perspektyw oraz planowanych 
zmian w firmie.

O zmianach i przedsięwzięciach dotyczą
cych pracowników informujemy ich we 
właściwym czasie, dając im możliwość 
przedstawienia uwag i zadania pytań.

Wszyscy pracownicy firmy Síldarvinnslan 
powinni traktować się z wzajemnym 
szacunkiem i uprzejmością. Jakikolwiek 
przejaw mobbingu bądź molestowania jest 
całkowicie zabroniony.

KOMUNIKACJA I 
WSPÓŁPRACA



Należy dążyć do tego, by praca, dni wolne 
i przerwy w produkcji były przewidywalne 
na tyle, na ile jest to możliwe, a wszelkie 
informacje z nimi związane jak najszybciej 
przekazywane. 

Jeżeli zdolność pracownika do wykony
wania obecnej pracy zmieni się, rozpatry
wana będzie ewentualność wykonywania 
innej pracy w firmie.

Należy dokładać wszelkich starań do tego, 
by pracownicy otrzymywali wolne od  
pracy kiedy o to poproszą, biorąc pod 
uwagę aktualną sytuację na produkcji.  
Szczególną uwagę należy zwrócić na 
prośbę o czas wolny lub elastyczne  
godziny pracy w przypadku, gdy sytuacja 
dotyczy choroby w rodzinie lub innych 
przyczyn osobistych.

Síldarvinnslan dąży do tego, by umożliwić 
przejście na emeryturę w bardziej elastycz
ny sposób. 

ELASTYCZNOŚĆ I RÓWNOWAGA
W wieku 67 lat pracownik odbywa roz
mowę z kierownikiem działu personalne
go na temat zakończenia pracy. Moment 
przejścia na emeryturę uzależniony jest od 
charakteru wykonywanej pracy, wydajno
ści i zdrowia pracownika. Jeśli stan 
zdrowia jest dobry i obie strony wykażą 
zainteresowanie, pracownik może kontyn
uować pracę w firmie do 70 roku życia.

Rozmowa dotycząca planu przejścia na 
emeryturę przeprowadzana jest w wieku 
62 lat i wtedy oceniana jest zdolność pra
cownika do kontynuowania pracy na tym 
samym stanowisku. Oczywistym jest, iż 
niektóre rodzaje prac z wiekiem stają się 
trudniejsze do wykonania, takie jak praca 
w systemie zmianowym czy rybołówstwo. 
W przypadku, gdy pracownik chciałby 
zmniej szyć godziny pracy lub jest niezdol
ny do wykonywania swoich obowiązków 
z przyczyn zdrowotnych, podjęte zostaną 
starania, aby zaoferować mu pracę w fir
mie na innym stanowisku.
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