5

Pomoc prawna

Jeżeli natraﬁsz na problem w pracy, nasz
zespół prawny dopilnuje, abyś był
potraktowany uczciwie – bez martwienia się o
koszty. Sprawy takie jak jak problemy z
kontraktami, nękanie, zwolnienia grupowe,
uraz w miejscu pracy, emerytury,
dyskryminacja – Twój związek będzie na
miejscu żeby pomóc. Co roku związki
wygrywają miliony funtów odszkodowania dla
swoich członków którzy odnoszą urazy w
miejscu pracy bądź są nieuczciwie traktowani.
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Twój głos
w miejscu pracy

Związki współpracują z pracodawcami aby
utrzymać stabilną i produktywną atmosferę w
miejscu pracy. Związki pomagają pracodawcom opracowywać plany na przyszłosć i
zarządzać zmianami, co pozwala zakładom
pracy przetrwać ciężkie czasy – takie jak
pandemia.
Związki reprezentujące pielęgniarki, położne,
strażaków, nauczycieli i innych w sektorze
publicznym kładą duży nacisk na jakość
usług publicznych – usług, z których
korzystamy wszyscy. Związki walczą o
pracowników, kiedy Ci potrzebują pomocy.
Może czas do któregoś dołączyć?
Dowiedz się więcej o związkach na
tuc.org.uk. Znajdź najlepszy związek dla
siebie na tuc.org/join-union
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Związki
gwarancją lepszego

życia pracownika
Kiedy grupa pracowników działa razem i
mówi jednym głosem, pracodawca musi ich
wysłuchać – to podstawowa zasada poprawy
sytuacji w miejscu pracy.
Ponad 6 milionów ludzi jest członkami
związków w tym kraju – na przykład
pielęgniarki, piloci, kasjerki, kierowcy
ciężarówek, doktorzy i prawnicy.
Gdziekolwiek byś nie pracował, pomyśl
proszę o porozumieniu się ze
współpracownikami i dołączeniu do związku.

Rozwój
zawodowy

Związki prowadzą ogromne programy
treningowe i edukacyjne, mające na celu
pomoc swoim członkom w uzyskaniu
umiejętnośc które pomogą w rozwinięciu
kariery. Naciskamy także pracodawców na
oferowanie programów rozwoju dla każdego
pracownika – dzięki czemu każdy ma okazję
do rozwoju i awansu.
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Lepsze stawki
godzinowe i
beneﬁty w pracy

Pracownicy działający wspólnie i negocjujący
jako jeden podmiot ze swoim pracodawcą
oznaczają z reguły:
• Wyższą stawkę godzinową
• Lepsze świadczenia chorobowe
i emerytalne
• Więcej dni płatnego wolnego
• Większą kontrolę nad zmianami
i godzinami pracy
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Traktowanie
pracowników
z szacunkiem

Związki zawsze upewniają się, że
pracownicy są traktowani przez pracodawcę
z szacunkiem. Na przykład przeciwstawiamy
się degradacji bądź zamykaniu świadczeń
emerytalnych, upewniając się jednocześnie
że nowi pracownicy nie są zatrudniani na
gorszych warunkach. Odnieśliśmy także
sukcesy w zwalczaniu niestosownego
(godzącego w ludzką prywatność)
monitoringu w miejscach pracy.
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Bezpieczeństwo
miejsca pracy

Co roku związki dostarczają szkoleń BHP
dziesiątkom tysięcy pracowników w całym
kraju. Zawsze walczymy przede wszystkim z
przyczynami złego BHP w miejscu pracy, nie
tylko z objawami – to znaczy że zakłady
pracy w których są związki mają mniej
wypadków i urazów, mniej stresu, a także
lepiej rozumieją i wspierają komfort
psychiczny swoich pracowników.
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Zapobieganie
szykanom i
dyskryminacji w
miejscu pracy

Związki zawsze pracują na rzecz
zapobiegania szykanom I dyskryminacji w
miejscu pracy. Z całego serca popieramy
różnorodność miejsc pracy i zawsze
walczymy przeciw jakimkolwiek formom
niewłaściwego traktowania ludzi, takim jak
dysryminacja na tle płciowym, rasowym,
orientacji seksualnej, religii, miejsca
pochodzenia, wieku czy niepełnosprawności.
Jeżeli w miejscu pracy istnieje silny, dobrze
działający związek, pracownicy mają lepszą
gwarancję na zdrowy „work/life balance”
(stosunek czasu pracy do czasu wolnego), a
kobiety mają dużo lepszą gwarancję
wsparcia pracodawcy podczas ciąży, urlopu
macierzyńskiego czy powrotu do pracy.

