
ЩО ТАКЕ ПРОФСПІЛКА? 

Профспілка - це організація працівників, які об'єднуються для створення сили, здатної покращити 

умови життя.  

Працівники, які організуються, можуть колективно домовлятися про вищу заробітну плату, краще ставлення 

до себе або укладання вигідних колективних договорів. 

Як зазначено в Законі про профспілки, профспілка визначається як добровільна самоврядна організація 

працівників, створена з метою представництва та захисту їхніх прав, професійних і соціальних 

інтересів. 

Як вступити до профспілки? 

Польське законодавство встановлює, що представницькою організацією працівників для ведення 

переговорів з роботодавцем є профспілка. 

● Якщо на вашому робочому місці вже існує Незалежна Cамоврядна профспілка "Солідарність", все, 

що вам потрібно зробити, це заповнити заяву про членство і передати її відповідному представнику 

профспілки. Ви будете прийняті в члени Незалежної самоврядної профспілки "Солідарність" 

рішенням комітету компанії/міжфірмового комітету. 

● Якщо на вашому підприємстві немає зареєстрованої Незалежної самоврядної профспілки 

"Солідарність", запропонуйте своїм колегам створити профспілку. 

Найкращий спосіб покращити умови праці - це заохотити якомога більше колег вступити до профспілки 

"Солідарність". Чим більше членів профспілки на вашому робочому місці, тим більший вплив ви матимете 

на умови праці та заробітну плату. 

ХТО ВАС ПІДТРИМАЄ? 

При створенні профспілкової організації профспілковий організатор підтримає вас і ваших колег: 

● відповість на ваші запитання про профспілку та роз'яснить будь-які питання, розвіє сумніви, які у вас 

можуть виникнути 

● Пояснить та ефективно спрямує вас в рамках формальних профедур та наступних кроків для 

реєстрації профспілкової організації на вашому робочому місці 

● Ефективно організує працівників у профспілку (там, де ще немає профспілки "Солідарність", або для 

підтримки діяльності з її розвитку там, де є невелика кількість працівників, які є членами профспілки 

"Солідарність"). 

Профспілка, яка хоче бути успішною і сильною, повинна постійно намагатися організовувати нових членів 

профспілки. Це найефективніший спосіб створити впливову профспілкову організацію. 

ЧОМУ ВАРТО БУТИ ЧЛЕНОМ ПРОФСПІЛКИ? 

5 причин, чому варто вступити до профспілки (організуватися в профспілку) і приєднатися до NSZZ 

Solidarność: 

1. Допомога сильної групи профспілківців в разі виникнення проблем на роботі. 

2. Більше можливостей домовитися про кращі умови праці або підвищення заробітної плати. 

3. Допомога у випадку дискримінації, насильства чи несправедливого ставлення. 

4. Можливість допомагати іншим працівникам. 

5. Можливість отримати консультацію від експертів, які працюють у профспілках, а також юристів. 

У 2022 році "Солідарність" уклала угоду про співпрацю з Конфедерацією вільних профспілок України. Ми 

хочемо працювати разом заради рівного ставлення до працівників на ринку праці. 

ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ (РОСІЙСЬКОЮ ТА ПОЛЬСЬКОЮ МОВАМИ): 

Роберт Шевчик контактна особа по України  тел. +58 3084353 

НОВИНИ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 

https://tysol.com.ua/
https://tysol.com.ua/

