
 

Co związki zawodowe mogą dla mnie zrobić? 
 

Związki zawodowe dają Ci głos w sprawach 
związanych z Twoim miejscem pracy. Działając 
sam masz niewielką siłę przebicia i niewielkie 
możliwości decydowania. Jeśli upomnisz się o 
podwyżkę, będziesz chciał coś udoskonalić lub 
zostaną naruszone Twoje prawa, a pracodawca 
powie „NIE!” – co możesz zrobić? 
 

Działając w związku zawodowym, poprzez zbio-
rowe działania i mówienie jednym, wspólnym 
głosem możecie zdziałać bardzo dużo. 

 Masz problemy w pracy? Za mało zarabiasz? 
Nie wolni Ci iść na zwolnienie lekarskie?  

W Twojej umowie o pracę jest inna kwota niż 
w tabeli płac? Zastanów się czy tylko Ty masz 

takie problemy i jak je rozwiązać? 
 

PAMIĘTAJ! 

W Twoim zakładzie pracy istnieje  
organizacja międzyzakładowa  

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego  
Pracowników Transportu,  

wystarczy tylko wypełnić deklarację  
członkowską by być jednym z nas. 

 OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY 
PRACOWNIKÓW TRANSPORTU  

MIĘDZYZAKŁADOWA ORGANIZACJA ZWIĄZKOWA 
PRZY FEDEX EXPRESS 

 

 
 

Działanie w związku zawodowym oznacza, że w 
dyskusjach na temat Waszego zakładu pracy 
zawsze jest ktoś po Twojej stronie, kto podziela 
Twoje racje, kto poda Ci rękę i zawsze pomoże. 
 

PAMIĘTAJ! 
Obecnie w czasie trwania epidemii korona-
wirusa pracodawca bez Twojej zgody nie 
może: 
• OBNIŻYĆ WYNAGRODZEŃ! 

• SKRÓCIĆ CZASU PRACY! 

• WYSŁAĆ NA PRZESTÓJ! 

• ZWOLNIĆ! 

  

TWÓJ PROBLEM, NASZYM PROBLEMEM 
DOŁĄCZ DO NAS 

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!!! 

 

 

BROSZURA  
INFORMACYJNA 

 
 
 

Twój problem,  
Naszym problemem 

 

Dołącz do Nas  
Razem możemy więcej 

 

Jest jeden warunek – musisz należeć do związku 
zawodowego. Dlatego już dziś podejmij decyzję 
i wstąp w szeregi:  

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 
Pracowników Transportu 

 

Chcesz wiedzieć więcej odwiedź 
naszą stronę internetową 

www.ozzpt.pl 

 
OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY 

PRACOWNIKÓW TRANSPORTU 
MIĘDZYZAKŁADOWA ORGANIZACJA ZWIĄZKOWA 

PRZY FEDEX EXPRESS 

 
03-236 Warszawa 

ul. Annopol 19 
 

Tel.: +48 695 770 166 
e-mail: kontakt@ozzptfedex.pl 

www.ozzptfedex.pl 

 

Skontaktuj się z nami: 
 

Tel.: +48 695 770 166 
e-mail: kontakt@ozzptfedex.pl 

www.ozzptfedex.pl 

 



Dlaczego warto należeć 
do Związku Zawodowego? 

 
Fachowa pomoc prawna 

 

Zatrudnieni, w Ogólnopolskim Związku Zawodo-
wym Pracowników Transportu, prawnicy są do 
Twojej dyspozycji. Udzielą porady, pomogą w 
sporządzaniu różnego rodzaju pism, w razie po-
trzeby będą reprezentować Cię przed Sądem 
Pracy. 

 
 

Wpływ na podział środków z Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 

Poprzez swoich związkowych przedstawicieli 
masz możliwość kontrolowania i wydatkowania 
środków z zakładowego funduszu świadczeń so-
cjalnych. 
 

Wpływ na poprawę warunków pracy 
 

Związek egzekwuje świadczenia należne Tobie i 
Twoim kolegom wynikające z zasad BHP. 

  
Dlaczego potrzebujesz  

związków zawodowych? 
 

Być może, w idealnym świecie nie byłoby miej-
sca dla istnienia i działalności związków zawodo-
wych. Pracodawcy traktowaliby swoich pracow-
ników z należnym im szacunkiem i płacili za ich 
pracę godne wynagrodzenie. Nikt nie byłby w 
niesprawiedliwy sposób dyscyplinowany lub 
zwalniany z pracy, nikt nie byłby nękany w miej-
scu pracy przez swoich szefów lub zmuszany do 
pracy przez długie godziny bez zapłaty. 

Ochrona przed nieuzasadnionym  
wypowiedzeniem umowy o pracę 

 

Pracodawca chcąc rozwiązać z Tobą umowę o 
pracę musi zasięgnąć opinii Związku. Nasz sprze-
ciw powoduje, że Twoja sytuacja staje się nie-
współmiernie lepsza.  
Pracownik nie będący członkiem Związku nie bę-
dzie nawet ostrzeżony o zamiarze wypowiedze-
nia umowy o pracę. 
 

Znaczący wpływ na swoje   
warunki płacy i pracy 

 Związek kontroluje przestrzeganie przepisów 
BHP i zasad sanitarnych. Sprawuje nadzór nad 
działalnością Społecznej Inspekcji Pracy i Kasy 
zapomogowo-pożyczkowej. Na bieżąco współ-
pracujemy z Państwową Inspekcją Pracy. 
 

Szkolenia i kursy 
 

Możesz podnosić swoje kwalifikacje biorąc 
udział bezpłatnych kursach i szkoleniach organi-
zowanych przez wyspecjalizowaną kadrę Ogól-
nopolskiego Związku Zawodowego Pracowni-
ków Transportu i OPZZ. 

 Mówiąc wprost, związki zawodowe wprowa-
dzają zasady demokracji do miejsca pracy. Nie 
wyobrażamy sobie życia w społeczeństwie, w 
którym ktoś pozbawiony byłby prawa głosu lub 
nie mógłby wyrazić swojej opinii na temat tego, 
jak dotyczące go sprawy powinny wyglądać. 
Czemu więc mielibyśmy zaakceptować taką sy-
tuację w miejscu swojej pracy. 
 

PAMIĘTAJ! 
 

Przystąpienie do związku zawodowego jest 
Twoim niezbywalnym prawem! 

Zasady Twojego wynagrodzenia ustalane są z 
naszym Związkiem. 
 

Z pracodawcą uzgadniamy podział nagród i wy-
sokość otrzymywanych przez Ciebie premii. 
 

Negocjujemy z pracodawcą treść Zakładowego 
Układu Zbiorowego Pracy, Regulaminu pracy, a 
nawet tak drobną rzecz, ale dla Ciebie ważną – 
plan urlopów. 
 

  

Zasiłki statutowe 
 

Każdemu członkowi związku przysługują świad-
czenia statutowe z tytułu: urodzenia dziecka, 
śmierci członka Związku lub najbliższych człon-
ków rodziny, wypadków losowych, przejścia na 
emeryturę lub rentę. 

 

 Jeśli w odpowiedzi na aktywność związ-
kową Twój pracodawca podejmie działania 
skierowane przeciwko Tobie lub Twoim ko-
leżankom i kolegom – to jest to bezprawne 
i nielegalne. W takiej sytuacji niezwłocznie 
nas powiadom: 
 

Tel.: +48 695 770 166 
e-mail: kontakt@ozzptfedex.pl  

www.ozzptfedex.pl 

mailto:kontakt@ozzptfedex.pl
http://www.ozzptfedex.pl/


 

 


