PODEJMIJ DECYZJĘ Z GŁOWĄ!
WYBIERZ ZWIĄZEK ZAWODOWY
I ZOSTAĆ CZŁONKIEM SEL-U!
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Związek zawodowy SEL jest związkiem pracowników branży
spożywczej. Będąc jego członkiem, chronisz się zarówno w pracy,
jak i przed groźbą bezrobocia.

PODEJMIJ WŁAŚCIWĄ DECYZJĘ, WSTĄP DO
ZWIĄZKU, TO NIE WYMAGA DUŻO ZAJŚCIA!

Jako członek SEL-u wpływasz na polepszenie warunków
zatrudnienia i pracy w branży oraz podwyższaniu uznania dla
pracowników. Członkowstwo w naszym związku pokazuje, że
szanujesz siebie i swoją pracę.

Być członkiem SEL jest zawsze przydatnym, bez względu na
formę zatrudnienia. Jako członek Związku, gwarantujesz
swoje zatrudnienie na przyszłość od ewentualnych problemów
i zgromadzisz staż na zasiłek dla bezrobotnych. Składki
członkowskie związku obejmują składki członkowskie kasy.
Członkowskie składki SEL stanowią 1,7% płacy brutto. Pracodawca
potrąca należności członkowskie bezpośrednio z pensji, a jeśli
chcesz, możesz sobie obliczyć i płacić do związku comiesięcznie.
Dla pełnej kwoty składki członkowskie zastosowanie ma
obniżenie podatków. Kiedy składki członkowskie będą brane pod
uwagę w ostatecznej kalkulacji podatków, za członkostwo w
związku zawodowym w rzeczywistości płacisz mniej niż podczas
rozliczenia twojej pensji.

Jako członek możesz liczyć na pomoc przedstawiciela związku,
inspektora BHP oraz korzystać z usług oferowanych przez
związek.
SEL czuwa nad przywilejami dla pracowników oraz troszczy się
o to, aby w miejscu pracy nie łamano praw pracownika, prawa,
układu zbiorowego pracy ani innych porozumień.
Jeśli masz pytania dotyczące warunków zatrudnienia bądź nie
zgadzasz się z pracodawcą w ich kwestii, albo też przytrafi Ci się
wypadek w pracy – związek doradza i pomaga rozwiązać twoje
problemy.
Przedstawiciel związku w twoim zakładzie pracy będzie Ci służył
pomocą. Jeśli w twoim miejscu pracy nie ma jeszcze takiej
osoby, możesz kontaktować się bezpośrednio z miejscowym
oddziałem SEL-u. Jeśli problemu nie da się rozwiązać na drodze
negocjacji, związek może, w razie potrzeby, zgłoszą Twoją
sprawę do sądu.
Miejscowe oddziały SEL-u pomagają członkom we wszystkich
sprawach dotyczących stosunku pracy, warunków zatrudnienia,
zasiłku dla bezrobotnych oraz członkowstwa w związku.
Poza kontrolą przywilejów pracowniczych, związek zajmuje się
również szkoleniami dla członków oraz oferuje im przywileje
członkowskie i organizuje formy spędzania czasu wolnego. Jako
członek możesz uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych
przez związek i jego miejscowy oddział, czyli m.in. w rejsach
oraz Dniach Lata i Zimy. Ponadto będziesz otrzymywał do domu
gazetkę SEL-u, Elintae, oraz zyskasz prawo do korzystania z usług
online świadczonych przez związek i fundusz dla bezrobotnych.
Więcej informacji o korzyściach płynących z członkowstwa w
SEL-u uzyskasz na stronie internetowej www.selry.fi.

JAK WSTĄPIĆ?
Zostać członkiem SEL jest możliwe, poprzez wypełnienie wniosku
wraz z pracownikiem związkowym twojego zespołu roboczego.
Możesz wstąpić również poprzez wejście na stronie
www.selry.fi/liity lub terytorialny oddział SEL.
Jeśli jesteś już członkiem SEL, zrób dobry uczynek i poleć
członkostwo w Związku swoim kolegom i badających tą
dziedzinę.

MASZ PYTANIA?
Porozmawiaj z liderem związkowym u siebie w pracy. Możesz
zadzwonić do Związku pod numer telefonu 020 774 004 lub
zapoznać się spotkać się ze stronami Internetowymi www.selry.fi.
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SEL
CZY
YTK?
PORÓWNAJ, KTÓRY
ZWIĄZEK OFERUJE
WIĘCEJ KORZYŚCI.

USŁUGI I KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA

FIŃSKI ZWIĄZEK
PRACOWNIKÓW BRANŻY
SPOŻYWCZEJ SEL I FIŃSKA
KASA DLA BEZROBOTNYCH Z
BRANŻY SPOŻYWCZEJ

POWSZECHNY FUNDUSZ
BEZROBOTNYCH YTK, CZYLI
”LOIMAAN KASSA”

1

Płaci zasiłek proporcjonalny do Twoich zarobków, jeśli zostaniesz bez pracy lub Cię zwolnią

TAK

TAK

2

Wypłaca kompensację, jeśli pójdziesz na urlop wynikający z pracy w systemie dzielenia etatu

TAK

TAK

3

Pobiera składkę proporcjonalną do Twoich zarobków

4

TAK

NIE

zarabiający mniej zapłacą niższą składkę
od lepiej zarabiających

szeregowy pracownik i dyrektor wykonawczy
zapłacą takie same składki

Składki odciągane są z Twojej wypłaty w ramach podatku

TAK

TAK

5

Prowadzi negocjacje ze związkiem pracodawców nad układem zbiorowym pracy, w którym określa się płacę minimalną
oraz inne warunki zatrudnienia, m.in. czas pracy, dodatki, stawki za nadgodziny, urlopy, ilość pieniędzy należnych po
powrocie z urlopu oraz wysokość pensji chorobowej dla wszystkich pracowników branży

TAK

NIE

6

Działa na rzecz podwyższenia płac i zasiłku dla bezrobotnych oraz poprawienia warunków zatrudnienia i pracy,
jak i prawa pracy

TAK

NIE

7

Czuwa nad tym, czy w miejscu pracy przestrzega się praw pracownika, prawa, układu zbiorowego pracy oraz
innych porozumień

TAK

NIE

8

Doradza, jeśli potrzebujesz informacji o stosunku pracy czy zasiłku socjalnym innych porozumień

TAK

NIE

9

Pomaga rozwiązywać problemy z pracodawcą, na przykład jeśli dostaniesz za niską wypłatę, zostaniesz
bezprawnie zwolniony, zachorujesz i stracisz zdolność do pracy lub ulegniesz wypadkowi w miejscu pracy

TAK

NIE

10

Dba o Twoje korzyści podczas pertraktacji z pracodawcą oraz prowadzi negocjacje w celu zachowania Twojego miejsca pracy

TAK

NIE

11

Zapewnia darmową pomoc prawną, jeśli rozwiązanie sporu pomiędzy Tobą a pracodawcą jest niemożliwe na drodze
pertraktacji

TAK

NIE

12

Masz prawo uczestniczyć w wyborach przedstawiciela związku, działalności i zebraniach zakładowego i
miejscowego oddziału związku oraz imprezach rekreacyjnych

TAK

NIE

13

Szkoli, jak dbać o swoje przywileje w miejscu pracy

TAK

NIE

14

Prowadzi kampanię na rzecz większego uznania dla pracowników branży spożywczej w kraju

TAK

NIE

