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Co związki zawodowe 

mogą dla mnie zrobić? 

Związki zawodowe dają Ci 

głos w sprawach związa-

nych z Twoim miejscem 

pracy. Działając sam masz 

niewielką siłę przebicia i 

niewielkie możliwości de-

cydowania. Jeśli upomnisz 

się o podwyżkę, będziesz 

chciał coś udoskonalić lub 

zostaną naruszone Twoje 

prawa, a pracodawca powie 

"nie!" - co możesz zrobić?  

Działając w związku zawo-

dowym, poprzez zbiorowe 

działania i mówienie jed-

nym, wspólnym głosem, 

możecie zdziałać bardzo 

dużo.  

Działanie w związku zawo-

dowym oznacza, że w dys-

kusjach na temat Waszego 

zakładu pracy zawsze jest 

ktoś po Twojej stronie, kto 

podziela Twoje racje. Kto 

poda Ci rękę.  

 

Chcesz wiedzieć  

więcej odwiedź naszą 

stronę internetową 
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Skontaktuj się z nami 

Twój problem, 

Naszym Problemem 

 

Dołącz do Nas  
Razem możemy więcej 

Masz problemy w pracy? Za mało zarabiasz? 

Nie wolno Ci iść na zwolnienie lekarskie? W 

Twojej umowie o pracę jest inna kwota niż 

w tabeli płac? Zastanów się, czy tylko Ty 

masz podobne problemy i jak je rozwiązać. 

Pamiętaj 

W Twoim zakładzie pracy istnieje  

organizacja zakładowa  

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego  

Pracowników Transportu,  

wystarczy tylko wypełnić deklarację  

członkowską by być jednym z nas. 

 

Twój problem, Naszym problemem 

Dołącz do Nas 

Razem możemy więcej 
BROSZURA  

INFORMACYJNA 



Fachowa pomoc prawna 

Zatrudnieni w Ogólnopolskim Związku 

Zawodowym Pracowników Transportu 

radcy prawni są do Twojej dyspozycji. 

Udzielą porady, pomogą w sporządzaniu 

różnego rodzaju pism, w razie potrzeby 

będą reprezentować Cię przed Sądem 

Pracy. 

 

Ochrona przed nieuzasadnionym 

wypowiedzeniem umowy o pracę 

Pracodawca chcąc rozwiązać z Tobą umo-

wę o pracę musi zasięgnąć opinii Związ-

ku. Nasz sprzeciw powoduje, że Twoja 

sytuacja staje się niewspółmiernie lepsza. 

Pracownik nie będący członkiem Związku 

nie będzie nawet ostrzeżony o zamiarze 

wypowiedzenia umowy o pracę. 

 

Znaczący wpływ na swoje  

warunki płacy i pracy 
 

Zasady Twojego wynagrodzenia ustalane 

są z naszym Związkiem. Z pracodawcą 

uzgadniamy podział nagród i wysokość 

otrzymywanych przez Ciebie premii. Ne-

gocjujemy i uzgadniamy z pracodawcą 

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, Regu-

lamin Pracy, a nawet tak drobną rzecz, 

ale dla Ciebie ważną - plan urlopów. 

Wpływ na podział środków z Funduszu 

Świadczeń Socjalnych 

Poprzez swoich związkowych przedstawicieli masz 

możliwość kontrolowania i wydatkowania środków z 

funduszu świadczeń socjalnych. 

 

Wpływ na poprawę warunków pracy 

Związek egzekwuje świadczenia należne Tobie i Two-

im kolegom wynikające z zasad bezpieczeństwa i wa-

runków pracy a także kontroluje przestrzeganie prze-

pisów BHP. 

 

Szkolenia i kursy 

Możesz podnosić swoje kwalifikacje biorąc udział w 

bezpłatnych kursach i szkoleniach organizowanych 

przez wyspecjalizowaną kadrę Ogólnopolskiego Związ-

ku Zawodowego Pracowników Transportu i Ogólnopol-

skiego Porozumienia Związków Zawodowych. 

 

Zasiłki statutowe 

Każdemu członkowi Związku  przysługują świadczenia 

statutowe w następujących przypadkach: urodzenie 

dziecka, śmierć członka rodziny, wypadki losowe, 

przejście na emeryturę lub rentę. 

 

Dlaczego potrzebujesz związków  

zawodowych? 
 

Być może, w idealnym świecie nie byłoby miejsca dla 

istnienia i działalności związków zawodowych. Praco-

dawcy traktowaliby swoich pracowników z należnym 

im szacunkiem i płacili za ich pracę godne wynagro-

dzenie. Nikt nie byłby w niesprawiedliwy sposób dys-

cyplinowany lub zwalniany z pracy, nikt nie byłby 

nękany w miejscu pracy przez swoich szefów lub zmu-

szany do pracy przez długie godziny bez 

należnej mu zapłaty. 
 

Mówiąc wprost, związki zawodowe wpro-

wadzają zasady demokracji do miejsca 

pracy. Nie wyobrażamy sobie życia w 

społeczeństwie, w którym ktoś pozbawio-

ny byłby prawa głosu lub nie mógłby wy-

razić swojej opinii na temat tego, jak do-

tyczące go sprawy powinny wyglądać. 

Czemu więc mielibyśmy zaakceptować 

taką sytuację w miejscu swojej pracy. 

 

Czym dokładnie są związki  

zawodowe? 
 

Związki zawodowe to demokratyczne or-

ganizacje kierowane przez samych pra-

cowników w zakładzie pracy, za pośred-

nictwem wybranych przez siebie liderów. 

Podstawowym zadaniem związków zawo-

dowych jest reprezentowanie interesów 

pracowników wobec przedsiębiorców i 

władzy publicznej. To związki zawodowe 

negocjują z pracodawcą wysokość płacy 

roboczej i warunki pracy, a z władzą pod-

stawowe przepisy w tym zakresie. 

 

PAMIĘTAJ:  

przystąpienie do związku za-

wodowego jest Twoim niezby-

walnym prawem. Jeśli w od-

powiedzi na aktywność związ-

kową Twój pracodawca podej-

mie działania skierowane 

przeciwko Tobie lub Twoim 

koleżanko i kolegom - to jest 

to bezprawne i nielegalne! 
 

Dlaczego warto należeć 

do Związku Zawodowego 


