Litauiska
Lietuvių kalba

Nebūkite vieni.

Tapkite nariais

Byggnads garantuoja saugų įdarbinimą
ir aukštą atlyginimą
Be profsąjungos darbdavys gali diktuoti savo sąlygas ir neklausyti mūsų,
darbuotojų. Bent jau taip buvo anksčiau.
Šiandien „Byggnads“ yra stipri profesinė sąjunga, vienijanti daugiau nei
100 000 narių visoje šalyje.
Turėtumėte dėkoti profsąjungai už tai, kad šiandien galite daryti įtaką
darbovietei, naudotis atostogomis, nedarbingumo pašalpa, turite darbuotojų atstovą sveikatos ir saugos klausimais, tikrinantį jūsų darbo aplinkos
sąlygas, bei atlyginimą, dėl kurio derasi profesinė sąjunga. Mums reikia,
kad mūsų būtų daugiau, nes kuo mes stipresni, tuo labiau galime daryti
įtaką darbo sąlygoms. Ir prisiminkite: „Byggnads“ visada šalia jūsų!
Lengva tapti nariu byggnads.se. Turite klausimų? Pasikalbėkite su savo
profsąjungos atstovu darbo vietoje arba susisiekite su „Byggnads Nu“ telefonu 010-601 10 00.

Jūsų, kaip narių, laukia:
Patarimai ir parama

Mes atsakome į klausimus, susijusius su įdarbinimo sąlygomis, darbo sauga ir aplinka, atlyginimu, atostogomis,
nelaimingais atsitikimais darbe, draudimu ir daug daugiau. Susisiekite su
„Byggnads Nu“
telefonu 010-601 10 00 arba byggnadsnu@byggnads.se

Visi svarbūs draudimai, jei jums kas nors nutiks

Kaip nariai, galite sulaukti administracinės pagalbos ir pagalbos įvertinant
teisę gauti tiek nario, tiek kitų draudimų,
susijusių su kūno sužalojimu, pavyzdžiui, eismo metu, vagyste, atsakomybe
už žalą, padarytą pacientui, išmoką. Daugiau apie draudimus skaitykite
byggnads.se/forsakringar.

Pagalba derybų metu

Mes padėsime jums, jei tarp jūsų ir darbdavio kils konfliktas
dėl teisių ir atlyginimo.

Galia paveikti „Byggnads“

„Byggnads“ priklauso savo nariams. Būdami grandinės, kuriai priklausote
kaip nariai, dalimi galite prisidėti ir nuspręsti, kurie atstovai valdys organizaciją ir kurie klausimai bus sprendžiami.
Jums, norintiesiems prisidėti ir paveikti
visuomenę arba savo darbo saugą ir aplinką, turime daug įvairių mokymų.
Kad galėtumėte geriau suprasti, ką „Byggnads“
gali dėl jūsų nuveikti, rekomenduojame apsilankyti „Påfarten“. Žr. byggnads.se/pafarten.
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Kaip nariai, esate apdrausti

Kaip „Byggnads“ nariams, jums suteikiama daug svarbių draudimų.
Gaunate draudimą nuo nelaimingų atsitikimų, galiojantį ir tokiu atveju, jei nelaimė atsitiko laisvalaikiu. Taip pat gaunate grupinį gyvybės
draudimą ir papildomą profesinės grupės gyvybės draudimą, padedantį jūsų šeimai jums žuvus.
Ypatinga apsauga – pasirenkamieji draudimai
Kaip „Byggnads“ nariai, taip pat turite galimybę pasinaudoti tam
tikrais pasirenkamaisiais draudimais, tokiais kaip namų, gyvenimo
partnerio, vaikų, draudimu susirgus ir netekus maitintojo.
Apsilankykite folksam.se/byggnads ir sužinokite daugiau apie savo,
kaip narių, ir pasirenkamuosius draudimus.
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Štai kas yra kolektyvinė sutartis!

Kolektyvinė sutartis – tai susitarimas tarp „Byggnads“ ir darbdavio,
reguliuojantis, be visa kita, atlyginimą, darbo saugą ir aplinką bei draudimus. Ji saugo jus nuo poreikio konkuruoti dėl darbo sutinkant su mažesniu atlyginimu arba prastesnėmis sąlygomis.
Jei įmonė nėra pasirašiusi kolektyvinės sutarties, gali būti, kad neturėsite
prieigos prie statybinių namelių arba draudimų, kyla pavojus, kad jums
nebus išmokėtas atlyginimas. Kolektyvinė sutartis apima vis daugiau darbo
vietų.
Jei nesate tikri, ar jūsų darbdavys yra pasirašęs kolektyvinę sutartį, galite
susisiekti su „Byggnads“. Žr. lankstinuko nugarėlę.
Pavyzdys: 200 kr per valandą.
Pavyzdys pateiktas pagal vidutinį statybų sutartyje numatytą atlyginimą.
Jei esate
pasirašę kitokią sutartį, jums galioja kitos sumos. Daugiau apskaičiavimo
pavyzdžių galite rasti byggnads.se/kollektivavtal

Su kolektyvine sutartimi

Be kolektyvinės sutarties

• Darbo laiko sutrumpinimas 8 000 kr

• Jokio darbo laiko sutrumpinimo

per metus
• Gaunate 3 480 kr per metus didesnę

• Prarandate 3 480 kr per metus

• Pagal sutartį numatyta pensija

• Jokios pagal sutartį numatytos pensijos

• Tėvystės pašalpa

• Jokios tėvystės pašalpos

• Pagal sutartį numatytas draudimas

• Jokio pagal sutartį numatyto draudimo

• Apmokamos pirmadienį–penktadienį

• Valstybinės šventės neapmokamos

pasitaikančios valstybinės šventės
• Apmokamos kelionės išlaidos

• Kelionės išlaidos į darbą ir iš jo
neapmokamos

Ypatinga apsauga su pagal sutartį numatytais
draudimais – darbo vietose, kuriose yra pasirašyta
kolektyvinė sutartis
Kolektyvinė sutartis saugo jus, nesvarbu, ar susirgote,
susižeidėte darbe arba jus išmetė. Be to, jūsų šeima yra apsaugota,
jei jums nutiks kas nors rimto. Daugiau apie tai skaitykite byggnads.se/
forsakringar.
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Darbuotojų atstovai sveikatos ir
saugos klausimais – jūsų artimiausi
pagalbininkai profesinėje sąjungoje

Darbuotojų atstovai sveikatos ir saugos klausimais atstovauja savo kolegoms ir stebi darbo saugą ir aplinką
darbovietėje. Statybų pramonė vis dar yra viena pavojingiausių Švedijos
sričių ir apima daug darbo užduočių, kurių metu negalima suklysti.
Darbuotojų atstovai sveikatos ir saugos klausimais prižiūri, kad būtų naudojamasi apsauginiais įrengimais, o
darbdavys laikytųsi sutarties. Be darbuotojų atstovo sveikatos ir saugos
klausimais jūsų darbovietėje išauga
pavojus dėl nelaimingų atsitikimų, nusidėvėjimų ir prastų darbo sąlygų.
Ar norite prisidėti ir daryti įtaką? Susisiekite su „Byggnads“ savo apylinkėje.
Byggnads.se/regioner.

Daugiau informacijos iš „Byggnads“

Jei turite klausimų, į kuriuos negali atsakyti profsąjungos atstovas, dirbantis jūsų darbovietėje,
visada galite paskambinti savo apylinkėje veikiančiam „Byggnads“ arba
mūsų narių centrui „Byggnads Nu“.
Svetainė
Byggnads.se rasite savo apylinkės kontaktinius duomenis,
aktualias naujienas ir kitą itin naudingą informaciją.
Socialiniai tinklai
Mus galite rasti „Facebook“, „Twitter“ ir „Instagram“. Sekite mus,
jei norite sužinoti
naujausią sektoriaus informaciją.
SMS
Pagal sutartį galite gauti SMS pranešimą
su informacija apie tai, kaip vyksta derybos
su darbdaviu.
ÖGONEN
Narių laikraštis
Per metus išeina
12 populiariojo „Byggnads“ narių laikraščio „Byggnads“
darbuotojas“ numerių. Laikraštis taip pat prieinamas internetu ir gali
būti prenumeruojamas kaip naujienlaiškis.
Tapkite nariais – pasinaudokite šaknele
Būdami „Byggnads“ nariai, jūs sustiprėjate, įgyjate pasididžiavimo ir
saugumo. Pasinaudokite šaknele ir pateikite prašymą dėl narystės.
Laukiame jūsų!
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Den i särklass
största tidningen
i byggbranschen

Sutikimas nurašyti iš banko sąskaitos
Nõusolek otsekorraldusega tasumisega
Mina, edaspidi Maksja, annan käesolevaga
nõusoleku
raha võtmiseks allpool nimetatud pangakontolt
allpool nimetatud Makse saaja nõudmisel
makse tasumiseks otsekorralduslepinguga.
Maksja kontot haldav pank ei ole kohtustatud
kontrollima Makse saaja pädevust ega Maksjale
raha kontolt võtmisest eelnevalt teatama.
Raha võetakse Maksja kontolt vastavalt kontot
haldava panga reeglitele.
Teate raha väljavõtmise kohta saab Maksja
tema kontot haldavalt pangalt. Maksja antud
nõusoleku võib
Maksja soovil kanda üle teise samas pangas
asuva konto või teises pangas asuva konto
juurde.
Raha võtmisel kehtivad järgmised reeglid:
Eelnev kinnitus/teave
Makse saajal on õigus maksetähtaja päeval nõuda raha võtmist maksja kontolt
• juhul kui maksjat on teavitatud hiljemalt
kaheksa tööpäeva enne maksetähtpäeva summa
suurusest, maksetähtpäevast ja tasumise viisist
või
• kui maksja on nõustunud raha võtmisega kontolt seoses ostuga või kauba eest tasumisega.
Kontol peab olema piisavalt vahendeid
Maksja on kohustatud jälgima, et kontol oleks
hiljemalt maksetähtajale eelneval pangapäeval
piisavalt
vahendeid „Minu maksetes“ registreeritud maksete tasumiseks.
Juhul kui kontol olevatest vahenditest ei piisa
makse tasumiseks maksetähtpäeval, peab makse
saaja proovima uuesti järgnevatel tööpäevadel
maksimaalselt nädala jooksul kontolt raha kätte
saada. Teavet selle kohta, mitu korda prooviti

kontolt raha võtta, annab makse saaja.
Olen nõus, et minu pangakontolt võetakse raha
panga reeglite kohaselt.
Ülekannete peatamine
Maksjal on võimalik peatada
• üks konkreetne ülekanne. Selleks tuleb hiljemalt kaks tööpäeva enne maksetähtaega võtta
kontakti makse saajaga,
• kõik nõusoleku alusel tehtavad ülekanded.
Selleks
tuleb võtta ühendust pangaga hiljemalt kaks
tööpäeva
enne maksetähtaega.
Nõusoleku kehtivusaeg, nõusoleku tagasivõtmine
Nõusolek on kehtiv tähtajatult. Juhul kui
maksja soovib nõusoleku tagasi võtta,
peab maksja võtma ühendust
kontot haldava panga või makse saajaga.
Nõusolek kaotab kehtivuse
hiljemalt viis tööpäeva pärast nõusoleku tagasivõtmise laekumist kontot haldavasse panka või
makse saajale.
Kontot haldava panga ja makse saaja õigus
otsekorralduslepingu lõpetamiseks
Kontot haldaval pangal ja makse saajal
on õigus lõpetada otsekorraldusleping kolmekümne päeva möödumisel
maksja teavitamisest otsekorralduse lõpetamisest kontot haldava panga või makse saaja poolt.
Kontot haldaval pangal ja makse saajal
on vaatamata eeltoodule õigus maksja otsekorraldusega liitumine koheselt lõpetada,
kui maksjal ei ole korduvalt maksetähtajal kontol piisavalt vahendeid, samuti konto sulgemise
korral, millelt raha võtmiseks Maksja nõusoleku
andis.
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Vik och tejpa ihop!

Svarspost
20272998
110 19 Stockholm

Byggnads

Vid tryck ska denna
del skäras bort.

Frankeras ej.
Byggnads
betalar portot.

Zgłoszenie członkostwa od: rok/miesiąc / Medlemskap sökes fr om år/ mån
Zawód /Yrke

Vardas Prašoma narystės nuo metai-mėnuo/ Förnamn

El. pašto adresas Profesija / E-postadress

.................................................. /val

Noriu išklausyti pagrindinius profesinius mokymus „Påfarten“.

Draudimai Noriu, kad su manimi susisiektų draudimo bendrovė ir
gaučiau daugiau informacijos. „Byggnads“ nedarbingumo fondas
Taip pat norėčiau tapti.

Draudimai Noriu, kad su manimi susisiektų draudimo bendrovė
ir suteiktų daugiau informacijos.

.................................................. /mėn

Pajamos / Bruttoinkomst

Įgaliojimas. Šiuo dokumentu švedų Statybininkų profesinei sąjungai (šved. k. Svenska
Byggnadsarbetareförbundet) suteikiama teisė nurašyti banko įstaigos perduodamą mėnesinį
mokestį nuo atlyginimo ar išmokų.

Tiesioginio debeto nr Sąskaitos nr

Sutinku su sąlygomis, susijusiomis su prisijungimu prie tiesioginio debeto
paslaugos, ir sutinku su kitoje aplanko pusėje nurodytomis tiesioginio debeto
paslaugos naudojimo taisyklėmis.

Noriu mokėti tiesioginiu debetu. Būtinas švediškas asmens kodas.

Podpis / Namnteckning

Przejście z innego związku zawodowego/ Övergång annat fackfackförbund

Pavardė Perėjimas iš kitos profesinės sąjungos / Efternamn

Data / Data		
Mob. tel. Data Parašas/ Mobilnummer		

Nazwa firmy: / Företagsnamn:

Liikmeks võtmist võid taotleda ka kodulehe www.byggnads.se kaudu.

Asmens kodas – 10 skaičių Įmonės pavadinimas:/Personnummer

Prašymas tapti švedų Statybininkų profesinės sąjungos Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Vid tryck ska denna
del skäras bort.

Rekomendavo

Vardas ir pavardė ......................................................................................................

Adresas ........................................................................................................................

Pašto kodas .................................................................................................................

Tel ................................................................................................................................

Asmens kodas – 10 skaičių........................................................................................

.

.

.

.

.

Suraskite savo apylinkę!
(4)

GävleDala
Telefon 010-601 10 02

(3)

MellanNorrland
Telefon 010-601 10 03

(5)

Mälardalen

1

Telefon 010-601 10 04
Norrbotten
Telefon 010-601 10 05

(11)

Skåne
Telefon 010-601 10 06

(10)

Småland-Blekinge
Telefon 010-601 10 07

(6)

Stockholm-Gotland
Telefon 010-601 10 08

(9)

Väst
Telefon 010-601 10 09

(2)

Västerbotten
Telefon 010-601 10 10

(7)

Örebro-Värmland
Telefon 010-601 10 11

(8)

Öst
Telefon 010-601 10 12
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Sekite mus „Facebook“!
„Byggnads Nu“

010 - 601 10 00
arba byggnadsnu@byggnads.se.
Visada sulauksite greito ir asmeniško
vieno iš mūsų gabių ombudsmenų,
dirbančių narių aptarnavimo centre,
atsakymo.
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