Polsk

Układ
zbiorowy
– zapewnia większe
bezpieczeństwo
w pracy!

Czym jest układ zbiorowy?
Układ zbiorowy to pisemne porozumienie pomiędzy
organizacją związkową a pracodawcą, lub zrzeszeniem pracodawców, określające poziom wynagrodzeń oraz warunki
zatrudnienia, które będą obowiązywać w zakładzie pracy.
Umowa taka ustala reguły gry i definiuje, co jest prawidłowe
a co niewłaściwe. Celem Handels jest zawarcie układów
zbiorowych we wszystkich zakładach pracy.
Dlaczego układ zbiorowy jest 		
tak ważny?
Układ zbiorowy zapewnia porządek i ład w
miejscu pracy. Dzięki temu w całej branży
panują podobne zasady, a pracodawcy nie
mogą prowadzić konkurencji poprzez oferowanie niskich wynagrodzeń. Układ zbiorowy
chroni pracownika i sprawia, że pracodawca
nie będzie zatrudniał „najtańszej” siły roboczej, stosując dumpingowe ceny pracy, czyli
płace.
Co zawiera układ zbiorowy?
Układ zbiorowy nie określa, jak dobre
warunki może oferować miejsce pracy, ale
pokazuje, jak wysokie standardy zakład
musi spełniać. Oznacza to, że pracodawca
nie może proponować swoim pracownikom
gorszych warunków niż te, które zapisano w
układzie zbiorowym. Z drugiej strony może
wypłacać wyższe wynagrodzenia i zapewniać
lepsze warunki zatrudnienia. Układ zbiorowy
wyznacza zatem minimalną, dolną poprzeczkę
a nie górny standard.
A jeśli nie ma układu zbiorowego?
Jeśli w miejscu pracy nie ma układu zbiorowego, pracodawca w pełni samodzielnie decyduje o obowiązujących wynagrodzeniach
i warunkach. Jednocześnie pracownicy nie
mają gwarancji, że zostaną objęci ubezpieczeniami. Po prostu brak jasnych reguł gry.

Co należy zrobić, by
zawrzeć układ zbiorowy
w miejscu pracy?
Najłatwiej będzie, jeśli wraz z
kolegami z pracy skontaktujecie się z najbliższym oddziałem
Handels. Tam uzyskacie pomoc
przy podpisaniu układu. To
organizacja związkowa, czyli
Handels, następnie negocjuje
z pracodawcą lub zrzeszeniem pracodawców, by
uzgodnić treść układu.
Obecnie ponad 90 procent wszystkich pracowników jest objętych układami zbiorowymi.
Pokazuje to, że większość pracodawców
uznaje za oczywiste, że powinny istnieć
reguły gry odnośnie do warunków zatrudnienia i wynagrodzeń, ustalone między
przedsiębiorstwem a związkiem zawodowym.
Jeśli pracodawca nie stosuje się 		
do układu zbiorowego?
Nie ma szczególnej instytucji kontrolującej
stosowanie się do układu i do praw
wynikających z prawa pracy, za wyjątkiem
obowiązków wynikających z ustawy o
bezpieczeństwie i higienie pracy. Państwo
zamiast tego przekazało ten obowiązek
stronom uczestniczącym w rynku pracy, czyli
związkom zawodowym i pracodawcom. Dlatego naszym wspólnym zadaniem – waszym i

naszym - jest dopilnować, by układy zbiorowe
były zawierane i respektowane. Jeśli istnieje
układ zbiorowy, pracownik nie musi sam
negocjować własnych warunków i samodziel-

nie pilnować ich respektowania. Pomaga mu
w tym nasza organizacja - Handels. Dzięki
układowi zbiorowemu nigdy nie jesteście
sami, ale zawsze jesteście silni!

Układ zbiorowy reguluje między
innymi:				

Ubezpieczenia:			
•

•

cykliczne podwyżki płac

w razie choroby – dodatkowe ubezpieczenie
chorobowe (AGS)

•

płace minimalne – najniższe wynagrodzenie,
które może być wypłacane

•

•

zasady obowiązujące przy zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników

w razie wypadku w pracy tudzież w drodze do
lub z pracy – ubezpieczenie od wypadków w
pracy (TFA)

•

•

sposób obliczania i interpretowania czasu
pracy

•

prawo do wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach i w niedogodnym czasie

w razie śmierci – zbiorowe ubezpieczenia na
życie na rzecz krewnych (TGL), przy przejściu
na emeryturę – dodatek do emerytury powszechnej

•

•

zwolnienie w płatnym czasie pracy – zachowanie wynagrodzenia w przypadku nieobecności
z powodu, między innymi, ważnych spraw
rodzinnych

w razie utraty pracy – odprawa jako dodatek do
świadczenia z urzędu pracy – A-kassa (AGB)

•

ubezpieczenie w razie przekwalifikowania się –
wsparcie przy znajdowaniu nowej pracy

•

wyższe wynagrodzenie w czasie urlopu niż
przewiduje prawo
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Teraz Infolinia
Handels Direkt
jest dostępna
pod numerem
0771- 666 444

W infolinii Handels Direkt uzyskasz porady w indywidualnych sprawach
dotyczących Twojego członkostwa w Związku, warunków pracy oraz życia zawodowego. Oferujemy doradztwo we wszystkich
kwestiach, począwszy od warunków zatrudnienia,
wynagrodzenia, środowiska pracy, poprzez prawa członków Związku i
przysługujące im świadczenia, po kwestie związane
z opłatą członkowską.
Handels Direkt jest otwarty każdego dnia tygodnia, telefon
0771-666 444, bez względu na to, gdzie mieszkasz.
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Tutaj możesz zostać członkiem!

Handels Direkt 0771-666 444

