
Podejmij właściwą decyzję, wstąp 
do związku, to wcale nie kosztuje za 

dużo!   
Być członkiem SEL jest zawsze przydatnym, bez względu 

na formę zatrudnienia. Jako członek Związku, gwarantujesz 
sobie zatrudnienie na przyszłość bez ewentualnych 

problemów i zgromadzisz staż na zasiłek dla bezrobotnych. 
Składki członkowskie związku obejmują składki członkowskie 

kasy. Członkowskie składki SEL stanowią 1,4% 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.

Jak wstąpić do związku? 
ZWstąpienie do SEL jest możliwe, poprzez wypełnienie 

wniosku wraz z przedstawicielem związkowym z twojego 
zakładu pracy. Możesz wstąpić również poprzez wejście 
na stronę www.selry.fi lub oddział SEL w danym rejonie. 

Jeśli jesteś już członkiem SEL, zrób dobry uczynek i poleć 
członkostwo w związku swoim kolegom i studentom branży 

spożywczej.  

Masz pytania?
Porozmawiaj z liderem związkowym u siebie w pracy. 

Możesz również zadzwonić do związku pod numer telefonu 
09 4246 1200 lub zapoznać się ze stronami internetowymi 

www.selry.fi.

W ciągu 10 minut po 
przeczytaniu będziesz 

wiedzieć, dlaczego warto 
być członkiem związku. 

Co jeśli…
NIE PRACUJESZ STALE? Podczas pracy mogą powstać proble-
my zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin, zatrudnienia 

czasowego lub wynajmowanej siły roboczej. Będąc członkiem 
związku, uzyskasz pomoc od lidera/przedstawiciela związku 
jak i samego związku. Członek związku zawodowego, pracu-

jąc nawet z przerwami, akumuluje prawo do otrzymywania 
zasiłku dla bezrobotnych, który zależy od stażu pracy. Wymóg 

zatrudnienia wynosi 26 tygodni kalendarzowych, co ozna-
cza że może on być spełniony w okresie najkrótszym sześciu 
miesięcy. Ten staż obejmuje każdy tydzień pracy, w którym 

było minimum 18 godzin i praca została opłacona w ramach 
umowy. 

CZY NADAL SIĘ UCZYSZ? Jeżeli uczysz się w instytucji na-
uczania przemysłu spożywczego, jeszcze podczas nauki 
warto jest wstąpić do SEL. Członkostwo uczących się jest 
bezpłatne. Jeśli podczas nauki pracujesz latem lub rów-
nolegle do nauki, radzimy płacić składki ze swojej pensji i 

skumulujesz okres kontrolny dla ewentualnego otrzymania 
zasiłku dla bezrobotnych i otrzymania zapomogi, który zale-

ży od stażu pracy.  

JESTEŚ JUŻ CZŁONKIEM YTK? Jeśli jesteś już członkiem 
Powszechnej Kasy Zapomogowej powinienieś wstąpić do 

związku branżowego i zostać członkiem kasy z nim współ-
pracującej.YTK nie negocjuje o warunkach kontraktu, i nie 

ma na celu poprawy warunków pracy, wynagrodzenia i 
świadczeń podczas bezrobocia. Tylko samo członkostwo 
w kasie nie będzie ci pomocnym, jeśli masz bardzo małe 

wynagrodzenie, lub zostaniesz zwolniony bezprawnie lub, 
gdy nagle ulegniesz wypadkowi przy pracy. 

Związek jest 
dla wszystkich, 
wszyscy mogą 
być członkami 

związku!  

Zadbaj o siebie 
i swoich współ-
pracowników! 
Po przeczytaniu tego tekstu, 
będziesz wiedzieć, dlaczego 
warto zostać członkiem SEL.



Warunki pracy
SEL omawia ze stowarzyszeniem pracodawców bran-
ży spożywczej postanowienia umów pracy i warunków 
pracy, które są wspólne dla wszystkich pracowników w 
branży (lub TES), czyli najniższy poziom wynagrodzenia 

oraz inne warunki, np., czas pracy, premie, wynagro-
dzenie za nadgodziny, urlopu i opłatę podczas urlopu, a 

także płatności za okres niezdolności do pracy. W niektó-
rych przypadkach, mogą istnieć uzgodnienia dotyczące 

lepszych warunków, ale nie gorszych.

Współpracownicy
Związek Pracowników Przemysłu Spożywczego Finlandii 
SEL jest związkiem zawodowym samych pracowników. 
Pracę członków SEL stanowi np. produkcja, pakowanie 
i magazynowanie produktów, a także praca nad utrzy-
maniem porządku i serwis. Będąc członkiem związku, 

będziesz mógł najlepiej zapewnić swoje tło zatrudnienia, 
również w przypadku bezrobocia. Jako członek SEL, ty 

dbasz o siebie i o swoich kolegów.

Władza
Jako członek związków zawodowych masz prawo do 
wpływania na jego działalność i przyczynić się do po-

prawy warunków umowy i warunków pracy w roboczym 
miejscu, uczestniczyć w wyborach związkowego lidera a 
także wzięcia udziału w zebraniach kadry pracowników. 

Każdy członek związku jest członkiem zawodowego 
oddziału. Możesz uczestniczyć w pracach swojego za-

wodowego oddziału, na zebraniach i imprezach. Podczas 
zebrań członkowie wspólnie decydują o wykorzystaniu 

środków z opłat składek członkowskich.

Zabezpieczenie
Przystępując do SEL, stajesz się jednocześnie członkiem 

kasy zapomogowej. Składki członkowskie obejmują 
składki kasy związku. W wypadku zostania bezrobotnym 
lub oddelegowania ciebie na urlop, zgodnie ze stażem 

pracy otrzymasz rekompensatę, która jest znacznie 
większa niż podstawy zasiłek. Jeśli staniesz się zatrudnio-
nym w niepełnym wymiarze godzin, kasa również będzie 

wypłacać rekompensatę. 

Nasza siła 
Im więcej pracowników w miejscu pracy oraz w przemy-
śle jest członkami Związku, tym większą siłę ma przedsta-
wiciel związku oraz Związek podczas negocjacji z praco-

dawcami w kwestiach dotyczących warunków pracy. 

Wsparcie
SEL monitoruje interesy członków i zapewnia, żeby w 
miejscu pracy nie było wykroczeń prawa i warunków 

zatrudnienia oraz innych umów i praw pracowników. Jeśli 
masz pytania lub nastąpiło nieporozumienie z pracodawcą 

odnośnie warunków umowy o pracę, lub wydarzył się 
wypadek przy pracy, związek doradzi i pomoże rozwiązać 
te kwestie. Przedstawiciel Związku zawsze pomoże tobie. 

A jeśli nadal w pracy nie ma takiego przedstawiciela, 
istnieje możliwość skontaktowania się bezpośrednio z 

lokalnym oddziałem SEL. Jeśli drogą pertraktacji kwestia 
nie została rozwiązana, związek, w razie potrzeby 

doprowadzi sprawę do sądu.

Przywileje
Jako członek związku możesz korzystać z usług przedsta-
wiciela związku , organizacji związkowej i związku. Urzędy 
terytorialne SEL pomagają swoim członkom we wszystkich 

sprawach dotyczących stażu pracy, warunków umów, 
zasiłku dla bezrobotnych i przynależności do związków 

zawodowych. Oprócz ochrony interesów związek zawo-
dowy szkoli swoich członków, oferuje przywileje i orga-
nizuje wolny czas. Jako członek związku możesz wziąć 

udział w imprezach organizowanych przez związek i 
oddział związkowy, w podróżach oraz Dniach Lata i Zimy. 
Otrzymasz prenumeratę gazety SEL „Elintae” i prawo do 

korzystania z internetowych usług związku i kasy pomocy. 
Informacje na temat ubezpieczenia turystycznego i od na-
stępstw nieszczęśliwych wypadków oraz innych korzyści 

członkowskich znajdziesz na stronach www.selry.fi. 

Poszanowanie
Jako członek związku zawodowego, poprawiasz warunki 
umów i pracy w przemyśle spożywczym, a także podno-
sisz wiarygodność krajowych producentów produktów i 

napojów. Członkostwo w Związku – jest dowodem na to, 
że szanujesz siebie i swoją pracę.


