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Silni razem

Twój udział się liczy

Twój udział się liczy
Nasi członkowie są dla nas najważniejsi. Razem możemy sobie pomagać i
zapewnić, aby członkostwo opłacało się Tobie i Twoim kolegom z pracy. Twoje
zaangażowanie przynosi widoczne różnice dla Ciebie oraz Twojego zakładu
pracy, dla związku zawodowego Handels i ogólnie dla społeczeństwa.
Związek Handels posiada wieloletnie
doświadczenie w naszej branży i wie, co
jest ważne dla Ciebie i Twoich kolegów. Jeśli
masz pytania dotyczące pracy lub sytuacji na
rynku pracy, zawsze możesz skontaktować
się z którymś z przedstawicieli związku
Handels. Pytania mogą dotyczyć wszystkiego, od wynagrodzeń po wypadek w
miejscu pracy, molestowanie, ryzyko zwolnienia lub spór z szefem.
Bez układu zbiorowego nie ma
bezpieczeństwa

Układ zbiorowy można porównywać do
zasad gry, uzgodnionych między związkami
a pracodawcą, i które obwiązują w całej
branży. Jeśli brakuje układu zbiorowego
pracy to pracodawca decyduje o wszystkim.
Pracodawcy mogą ustalać wynagrodzenia
wedle własnych upodobań, ignorując dodatkowe ubezpieczenia oraz dodatki z tytułu
niedogodnego czasu pracy.
Uczciwe warunki

Ponieważ układ obejmuje wiele osób – nazywany jest układem zbiorowym. Idea opiera
się ona na tym, że wszyscy wspierają siebie
na wzajem będąc członkami związku. Dzięki
temu związek Handels może przedstawiać
wymagania w stosunku do pracodawców,
negocjując warunki pracy i wynagrodzenia
obowiązujące w całej branży.

W układzie pracy regulowane są
różne kwestie:

• minimalne wynagrodzenie. Jednakże pracodawca zawsze może wypłacić wyższe
wynagrodzenie
• zasady zwolnień i zatrudnienia
• poziom wynagrodzenia za nadgodziny
oraz niedogodny czas pracy (praca zmianowa)
• sposób rozliczania i rejestracji czasu pracy
• uprawnienia do płatnego urlopu
Ponadto, układ zbiorowy zapewnia:

• wyższą emeryturę
• ubezpieczenia na wypadek choroby,
śmierci, bezrobocia, lub wypadku w
miejscu pracy.

Robimy wiele dobrego, ale możemy być
jeszcze lepsi. Jest to możliwe dzięki Twojej
pomocy i wszystkich tych, którzy są
członkami związków Handels. Abyś Ty i
Twoi koledzy z pracy, a nawet cała branża,
mogli uzyskać jak najlepsze warunki pracy
i płacy, istotne jest, aby nasze wymagania
były poparte przez jak najwięcej osób. Twoje
członkostwo bardzo się liczy.

Oto przykład, ile dwóc
zarabia, dzięki układow
Michał, pracownik magazynu
Michał pracuje w magazynie i zarabia 134,14
koron na godzinę, co daje mu 23 340 koron
miesięcznie. Michał pracuje w pełnym
wymiarze godzin, na dwie zmiany, tydzień
pierwszy (1) w godzinach 06.00-14.30,
tydzień drugi (2) w godzinach 14.30-23.00.
W okresie roku Michał będzie również
pracował w nadgodzinach, obejmujących trzy
soboty w czasie okresowego wzrostu pracy.
Wartość układu zbiorowego pracy dla Michała
to blisko 83 200 koron rocznie.

Wartość roczna
Podwyżka za rok 2011
Dodatek za pracę zmianową/
Niedogodny czas pracy

40 000

Zmiana/ krótszy czas pracy

14 700

Emerytura

13 800

Dodatkowe składki na ubezpieczenie

Osoba na zdjęciu jest członkiem Handels, ale podany przykład i imię są fikcyjne.

5 100

3 600

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

3 200

Płatny urlop

2 800

		

83 200

Nasza kasa bezrobocia
Przyłącz się również do związkowej kasy bezrobocia Handels. Daje to bezpieczeństwo w
przypadku utraty pracy. Gdy staniesz się członkiem związku Handels, wyślemy Ci do domu
zgłoszenie do naszej kasy bezrobocia. Jeżeli potrzebujesz pomocy w przejściu z innej kasy
bezrobocia do kasy w Handels, oczywiście służymy pomocą.

ch członków związku
wi zbiorowemu pracy.
Linda, ekspedientka w sklepie
Linda pracuje jako ekspedientka w sklepie i
zarabia 128,93 koron na godzinę, co daje jej
równą kwotę miesięczną w wysokości 21 400
koron. Linda pracuje na pełen etat.
Harmonogram pracy obejmuje dwa wieczory
w tygodniu, co drugi tydzień jest to wieczór
w sobotę lub niedzielę.
Wartość układu zbiorowego dla Lindy to
blisko 75 000 koron rocznie.

Wartość roczna
Podwyżka za rok 2011

6 000

Niedogodny czas pracy

49 400

Emerytura

13 300

Dodatkowe składki na ubezpieczenie
Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
Płatny urlop
		

Osoba na zdjęciu jest członkiem Handels ale podany przykład i imię są fikcyjne.

Więcej informacji o członkostwie w związku zawodowym Handels uzyskasz na naszej witrynie: handels.se lub kontaktując się z Handels Direkt (0771-666 444).

3 400
2 700
74 800

10 powodów, aby wstąpić do związków Handels
01. Godziwy zarobek i godne warunki pracy.
02. Pomoc w uzyskaniu odpowiedniej płacy.
03. Wynagrodzenie za pracę w niedogodnym
czasie pracy (dodatki).
04. Pomoc eksperta w prawie pracy, który może
podjąć dyskusje z pracodawcą.
05. Doradztwo i pomoc prawna w sprawach prawa
pracy, dzięki systemowi ochrony prawnej.
06. Lepsze warunki BHP.
07. Szkolenia w zakresie wynagrodzeń i prawa pracy.
08. Dobre ubezpieczenia dla członków tj.
ubezpieczenie mieszkaniowe, oraz wypadkowe.
09. Rekompensata finansowa w czasie strajków i
blokad.
10. Nasze ubezpieczenie dochodów, które oprócz
zasiłku dla bezrobotnych mogą Cię zabezpieczyć
na wypadek bezrobocia.

POLSK

HA13032-201202

Handels Direkt (Handels Wprost)
– twój osobisty doradca
Ułatwiamy bez kompromisów w zakresie
jakości i obsługi. Niezależnie od tego gdzie
w kraju mieszkasz, z nami zawsze możesz
skontaktować się pod tym samym numerem
0771-666 444
we wszystkie dni robocze między
godz. 8:00–18:00.
Zapraszamy do Handels Direkt

Związek zawodowy Handels

handels.se

