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Pomyśl o przyszłości.

Chroń siebie i
rodzinę!

Jesteś pożądany!

Chcesz dobrze zarabiać i jednocześnie czuć się bezpiecznie?

Negocjujemy Twoje wynagrodzenie oraz dbamy o dobre środowisko
pracy, a także zawsze jesteśmy po Twojej stronie, gdy coś się dzieje. Mamy
ponad 100 000 członków w całym kraju. Im silniejsi jesteśmy, tym bardziej możemy wpływać na Twoje warunki pracy. Pracodawcy woleliby, aby
wynagrodzenie za wydajność pracy, czy akord były zlikwidowane. Związek
zawodowy stara się by te formy zostały zachowane. Możesz łatwo stać się,
wchodząc na stronę internetową byggnads.se. Masz pytania? Skontaktuj
się z przedstawicielem związku zawodowego w miejscu pracy lub z nami,
dzwoniąc pod numer 010-601 10 00.

Jako zrzeszony otrzymujesz:
Poradnictwo oraz wsparcie
Odpowiadamy na pytania dotyczące warunków pracy, środowiska pracy,
wynagrodzenia, urlopów, wypadków przy pracy, ubezpieczeń i in. Z Byggnads Nu skontaktować się możesz
telefonicznie pod numerem tel. 010-601 10 00 lub drogą mailową: byggnadsnu@byggnads.se

Podstawowe ubezpieczenia
Jako członek uzyskasz pomoc podczas załatwiania oraz kwalifikowania
prawa do rekompensaty z tytułu członkostwa, jak również z tytułu innych
ubezpieczeń, obowiązujących w wypadku obrażeń ciała, na przykład w
wypadkach drogowych, w wyniku przestępstwa, odpowiedzialności oraz
obrażeń pacjenta. Więcej informacji o ubezpieczeniach znajdziesz na stronie internetowej byggnads.se/forsakringar

Pomoc podczas negocjacji
Oferujemy swoją pomoc w przypadku negocjacji przy zaistnieniu konfliktu pomiędzy Tobą a pracodawcą w sprawie praw pracowniczych oraz
wynagrodzenia.

Możliwość wpływania na sytuację w miejscu pracy
Zapewniamy możliwość odbycia szkoleń związkowych.
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Jako członek jesteś ubezpieczony

Jako członek Byggnads otrzymasz wiele ważnych ubezpieczeń.
Członkowie posiadają ubezpieczenie na wypadek niebezpiecznych
wypadków, które mogą wydarzyć się w czasie wolnym od pracy. Prócz
tego członkowie posiadają zbiorowe ubezpieczenia oraz dodatkowe
ubezpieczenia rodzinne na wypadek zgonu.
Oferujemy Ci możliwość zawarcia dodatkowych ubezpieczeń dla Ciebie
i Twojej rodziny.
Skontaktuj się z towarzystwem ubezpieczeniowym Folksam, dzwoniąc
pod numer 010-950 950, i poproś o połączenie z pracownikiem mówiącym po polsku lub wyślij e-mail na adres: info@folksam.se.
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To jest umowa zbiorowa!

Umowa zbiorowa jest porozumieniem zawartym między związkiem zawodowym Byggnads a pracodawcą, które reguluje między innymi kwestie
wynagrodzeń, warunków pracy i ubezpieczeń. Coraz więcej miejsc pracy
posiada umowy zbiorowe. Jeżeli nie jesteś pewien, czy Twój pracodawca
zawarł umowę zbiorową, możesz skontaktować się z Byggnads, patrz tylna
okładka broszury. Umowa zbiorowa zapewni Ci lepsze warunki:

Przykład: 185 SEK/godz.
Przykład jest oparty na średnim wynagrodzeniu w ramach umowy
budowlanej. Jeśli pracujesz na podstawie innej umowy, obowiązuje także
inna wysokość wynagrodzenia. Więcej przykładów obliczeń patrz na stronie: byggnads.se/kollektivavtal.
Z umową zbiorową

Bez umowy zbiorowej

• Skrócenie czasu pracy 7 870 SEK/rok

• Brak skrócenia czasu pracy

• Dodatek do wynagrodzenia

• Brak 3 480 SEK/rok z tytułu

urlopowego w wysokości 3 480 SEK/rok

wynagrodzenia urlopowego

• Umowa emerytalna

• Brak dodatku do zasiłku

• Dodatek do zasiłku wychowawczego

wychowawczego

• Ubezpieczenia z tytułu umowy

• Brak ubezpieczeń z tytułu umowy

• Wynagrodzenie w okresie

• Brak wynagrodzenia w okresie

świątecznym poniedziałek – piątek

świątecznym

• Zwrot kosztów dojazdu do pracy oraz

• Brak zwrotu kosztów dojazdu do

powrotu z pracy

pracy

Masz zapewnioną ochronę, niezależnie od tego, czy będziesz na zwolnieniu
lekarskim, ulegniesz wypadkowi w pracy czy zostaniesz zwolniony.
Ponadto Twoja rodzina będzie mieć zapewnioną ochronę, jeśli stanie Ci
się coś poważnego. Więcej informacji uzyskasz na stronie internetowej
byggnads.se/forsakringar.
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Behapowiec – Twój najbliższy
przedstawiciel związkowy

Rzecznik związkowy reprezentuje swoich kolegów oraz monitoruje środowisko pracy w miejscu pracy.
Behapowiec dogląda czy pracodawca spełnia wymogi bezpieczeństwa oraz
przestrzega warunków umowy. Brak w miejscu pracy behapowiec ryzyko
wypadków, braku kontroli zużycia różnych elementów oraz złych warunków pracy. Chciałbyś mieć na to wpływ? Skontaktuj się ze związkiem
zawodowym w Twoim regionie.

Więcej informacji o Byggnads

Jeśli masz pytania, na które nie jest w stanie odpowiedzieć przedstawiciel
związkowy w miejscu pracy, możesz skontaktować z centralą w Twoim
regionie lub główną siedzibą Byggnads Nu.
Storna internetowa
Na naszej stronie internetowej byggnads.se znajdziesz informacje kontaktowe dla poszczególnych regionów, aktualności oraz wiele innych przydat-

nych informacji.
Media społecznościowe
Jesteśmy aktywni na Facebooku, Twitterze oraz Instagramie. Dołącz do

nas, jeśli chcesz śledzić nowości w branży.
SMS
W trakcie zmian w zakresie umów członkowie związku, którzy
sobie tego życzą, mogą odbierać wiadomości SMS z informacją
na temat tego, co dzieje się podczas negocjacji z pracodawcą.
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Gazetka związkowa
VAÖSGSAST
Byggnads wydaje gazetkę związkową„Byggnadsarbetaren”
BYOGNGEN
ÅR!
14 razy w roku. Członkowie związku gazetkę otrzymują
bezpośrednio do skrzynki pocztowej. Na stronie internetowej
Byggnadsarbetaren.se także można śledzić na bieżąco aktualne informacje
na temat branży budowlanej.
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Podjąłeś decyzję?
Wypełnij kupon zgłoszeniowy.
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Wyrażenie zgody na polecenie płatności (Autogiro) tytułu
członkostwa
Stałe polecenie płatności (Autogiro) dotyczy
Swedbank, BGC i innych banków
oraz może być używane na zlecenie odbiorcy
płatności/
banku, gdy płatnik udzieli zezwolenia.
Zgoda na polecenie płatności (Autogiro)
Ja, niżej podpisany, jako płatnik wyrażam zgodę
na polecenie płatności (Autogiro), dokonywane
z podanego rachunku bankowego na żądanie
wskazanego odbiorcy płatności. Bank depozytariusz nie jest zobowiązany do sprawdzania
upoważnień odbiorcy płatności lub informowania z góry o wymaganych płatnościach. Płatność
dokonywana jest zgodnie z zasadami banku.
Informację o płatności płatnik otrzymuje z banku depozytariusza. Polecenie płatności za zgodą
płatnika może być przeniesione na inny rachunek w banku depozytariuszu lub innym banku.
Zasady dotyczące płatności.
Zatwierdzenie / informowanie z góry
Odbiorca płatności może żądać wpłaty środków
z konta płatnika w dniu terminu płatności w
przypadku,
• gdy płatnik w ciągu ośmiu dni roboczych przed
upływem terminu płatności otrzymał zawiadomienie o wysokości płatności, terminie płatności
oraz sposobie płatności lub
• gdy płatnik zatwierdził płatność związaną z
zamówieniem lub usługą.
Wystarczające środki pieniężne na rachunku
bankowym
Płatnik musi upewnić się, że przed terminem
płatności na rachunku bankowym znajduje się
wystarczająca ilość środków pieniężnych na pokrycie danej płatności. Jeżeli na rachunku bankowym w dniu płatności znajduje się niewystarczająca ilość środków pieniężnych na pokrycie
płatności, odbiorca płatności ma prawo dokonać
próby odliczenia w ciągu najbliższego tygodnia.
Odbiorca płatności przedstawia informację o

takiej próbie uzyskania płatności oraz ilości
ponawianych prób. Zgadzam się na obciążenie
mojego rachunku bankowego powyższą płatnością zgodnie z zasadami banku.
Wstrzymanie płatności
Płatnik może wstrzymać płatność w następujący
sposób:
• wycofując jednorazową płatność poprzez kontakt z odbiorcą płatności nie później niż dwa dni
przed upływem terminu płatności,
• wycofując wszystkie płatności poprzez kontakt
z odbiorcą płatności nie później niż dwa dni
przed upływem terminu płatności.
Czas ważności zgody na obciążenie rachunku
płatnością, wycofanie
Zgoda na obciążenie rachunku płatnością
obowiązuje do odwołania. Jeżeli płatnik chce
wycofać zgodę na obciążenie konta płatnością,
musi skontaktować się ze swoim bankiem lub
odbiorcą płatności. Wycofanie polecenia płatności następuje najpóźniej w terminie pięciu dni
roboczych od dnia poinformowania banku lub
odbiorcy płatności.
Prawa banku depozytariusza oraz odbiorcy
płatności do anulowania polecenia płatności
(Autogiro)
Bank depozytariusz oraz odbiorca płatności
mają prawo anulowania polecenia płatności (Autogiro) po upływie trzydziestu dni po tym, jak
bank prowadzący rachunek/odbiorca płatności
poinformuje o danym fakcie płatnika. Bank
depozytariusz oraz odbiorca płatności mają
także prawo do natychmiastowego anulowania
polecenia płatności (Autogiro), jeżeli na koncie
płatnika wielokrotnie nie było wystarczających
do pokrycia płatności środków pieniężnych oraz
gdy dany rachunek bankowy został zamknięty.
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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.

Data / Data

Tel. kom. / Mobilnummer

Chcę odbyć podstawowe szkolenia związkowe

Chcę również zostać członkiem Byggnads A-kassa(ubezpieczenie
na wypadek bezrobocia) Chcę otrzymać więcej informacji od
Byggnad na temat pracy w związku zawodowym drogą telefoniczną.

Ubezpieczenia Chcę otrzymać więcej informacji o ubezpieczeniach i
proszę o kontakt w tej sprawie.

............................................ /miesiąc

Nr rachunku bankowego

Pełnomocnictwo. Niniejszym upoważniam Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Szwedzki
Związek Zawodowy Pracowników Budowlanych) do odliczenia składek członkowskich od
wynagrodzenia/odszkodowania miesięcznego, przekazywanych poprzez bank.

Clearingnr

Opłata składki członkowskiej poprzez polecenie zapłaty ”Autgiro”
Wymaga szwedzkiego numeru personalnego i szwedzkiego numeru
konta. Akceptuję warunki oraz zasady polecenia zapłaty (Autogiro) wymienio
ne w niniejszej ulotce.

c/o Ulica i numer domu Kod pocztowy Miejscowość/ c/o adress

Adres e-mail / E-postadress

.................................. / na godzinę

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

Zawód /Yrke

Dochód brutto / Bruttoinkomst

Przejście z innego związku zawodowego/ Övergång annat fackfackförbund

Nazwisko / Efternamn Imię / Förnamn

Podpis / Namnteckning

Nazwa firmy: / Företagsnamn:

Zgłoszenia można dokonać także na stronie internetowej
www.byggnads.se

Personnummer (numer personalny) – 10 cyfr /Personnummer

Zgłoszenie do Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Vid tryck ska denna
del skäras bort.

Osoba werbująca

Imię i nazwisko ..........................................................................................................

Ulica i numer domu ..................................................................................................

Kod pocztowy i miejscowość ....................................................................................

Telefon ........................................................................................................................

Personnummer (numer personalny) – 10 cyfr .......................................................

Znajdź swój region!
(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

2
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Śledź nas na Facebooku!
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Skontaktuj się z nami po polsku:
Byggnadsnu@byggnads.se
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Albo telefonicznie po szwedzku/
angielsku:

010-601 10 00
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2018 Polska
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