Vakmensen

CNV Vakmensen jest chrześcijańskim związkiem zawodowym, który walczy o prawa pracownicze na terenie
Holandii. Zawieramy układy z przedsiebiorstwami i rządem holenderskim, które mają na celu opieke prawną i
socjalną pracowników.
W imieniu pracowników uczestniczymy w pertraktacjach związanych z układem zbiorowym, tzw. CAO.
W Holandii obowiązują reguły i prawa, które chronią pracowników przed wykorzystywaniem na rynku pracy.
Jest również prawnie zagwarantowana minimalna płaca, istnieją przepisy dotyczące dni wolnych
jak i wynagrodzenia za urlopy, pieniądze wakacyjne i inne świadczenia.
Obowiązkiem pracodawcy jest dostarczyć pracownikowi umowe i odcinki wypłaty, tak aby pracownik mógł zobaczyć jakie są jego zarobki i odciągane premie.
Prawa te pracownik niestety, nie zawsze otrzymuje automatycznie. Niektórzy pracodawcy nie przestrzegają
ani praw ani przepisów i w ten sposób udaje im sie zarobić dużo pieniedzy.
Aby uchronić pracownika przed takimi praktykami działają związki zawodowe.
Pracownicy naszego związku mówiący po polsku chetnie udzielają informacji i porady na temat warunków pracy, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych. CNV Vakmensen przyjmuje prośby o interwencje u pracodawcy.
lub w innych instytucjach związanych z szeroko pojetymi prawami pracowniczymi (np.UWV).
Ze związkami CNV Vakmensen można sie kontaktować telefonicznie.
Telefon 06 557 80 088 jest czynny od poniedziałku do czwartku w godz. od 13.00 do 17.00.
CNV Vakmensen wystepuje w imieniu członków. Aby korzystać z naszej pomocy należy zapisać sie do naszego
związku. To sie opłaca! Setki rodaków już to zrobiło.
Ażeby zostać członkiem należy wypełnić formularz członkowski i wysłać go do CNV Vakmensen na adres:
CNV Vakmensen
Antwoordnummer 4308
3500 VE Utrecht
lub na adres mailowy: w.koreneef@cnvvakmensen.nl
Przy zapisie należy dokonac osobiście opłaty składki członkowskiej za rok przynależności z gόry € 160.
Przy przelewie prosimy podać nazwisko, datę urodzenia oraz numer telefonu.
Po roku przynależności składka miesięczna w zależności od dochodόw miesięcznych brutto.
Okres wypowiedzenia wynosi 3 m-ce.
Numer konta CNV Vakmensen na który należy wpłacić osobiście pierwszą opłate składki członkowskiej:
Nr konta Rabobank 30.90.43.166
IBAN : NL73RABO0309043166
BIC : RABONL2U
Po roku przynależności i po podpisaniu upoważnienia SEPA, składka członkowska będzie pobierana
automatycznie z rachunku bankowego do odwołania.
Korzyści płynące z przynależności do Związków Zawodowych CNV Vakmensen:
• Informacje i porady dotyczące prawa pracy
• Pomoc prawna w problemach z pracodawcą
• Kontrola odcinkόw wypłaty
• Dofinansowanie do kursów zawodowych
• Sciaganie roszczen do 5 lat wstecz
• Do 10 % zniżki przy indywidualnym ubezpieczeniu zdrowotnym przez Cz
• Serwis podatkowy/ wypełnianie zeznań podatkowych oraz podań o dodatki.

Ten folder informacyjny prosimy przekazać również kolegom i znajomym.
Im wiecej członków liczą związki zawodowe tym są one silniejsze i tym wiekszy mają wpływ na Twoje prawa.

Vakmensen

CNV Vakmensen
Antwoordnummer 4308
3500 VE Utrecht

Deklaracja członkowska
Tak, ja chcę zostać członkiem CNV

❑ Mężczyzna* ❑ Kobieta*

Imię
Voornaam

Mężczyzna

Kobieta

Nazwisko
Naam

Ulica
Straat

Kod pocztowy

miejscowość

Postcode

Plaats

Ten członek został zwerbowany przez:

Data urodzenia
Geboortedatum

Nazwisko

Numer telefonu

Naam

Telefoon

Numer członkowski

Adres e-mail

Lidnummer

E-mailadres

Zawód wykonywany w Holandii
Beroep

Pracodawca (tylko gdy potrzeba)
Werkgever (indien van toepassing)

Ulica, kod pocztowy i miejscowość

Straat, postcode en plaats

❑ Pracownik*
Werknemer

❑ Biuro pośrednictwa*
Uitzendbureau

❑ Praca samodzielna*
Zelfstandig ondernemer

Opłata składki członkowskiej roczna przy zapisie wynosi €160. Po roku przynależności składka członkowska w zależności od dochodόw miesięcznych
brutto.
Dochόd miesięczny brutto (zakreśl swόj dochόd)
składka
❑ tot € 1.051,€ 5,06
❑ vanaf € 1.051,- tot € 1.578,€ 12,10
❑ vanaf € 1.578,- tot € 2.630,€ 16,20
❑ vanaf € 2.630,€ 18,26
Podpisujac upoważnienie SEPA upoważniam CNV Vakmensen do pobierania składki członkowskiej z mojego rachunku bankowego do odwołania. W razie
pomyłki mόj bank ma prawo w ciągu miesiąca zażądać zwrotu przelewu. Okres wypowiedzenia z członkostwa wynosi trzy miesiące.
Contributie lidmaatschap bij inschrijving één jaar vooruit € 160. Na één jaar lidmaatschap - contributie afhankelijk van de bruto maandinkomen.
Bruto maandinkomen (inkomenscategorie aankruisen)
contributie
❑ tot € 1.051,€ 5,06
❑ vanaf € 1.051,- tot € 1.578,€ 12,10
❑ vanaf € 1.578,- tot € 2.630,€ 16,20
❑ vanaf € 2.630,€ 18,26
Ondergetekende geeft door het ondertekenen van de SEPA doorlopende machtiging tot wederopzegging toestemming om de contributie van CNV Vakmensen af te schrijven van zijn of haar rekeningnummer. Wanneer een afschrijving niet in orde is, heb je het recht om binnen één maand zonder meer
terugvordering te vragen bij jou bank. De opzegtermijn van het lidmaatschap is drie maanden.

Numer niderlandzkiego konta
Data
Podpis
Rek.nr. CNV Vakmensen: Rabobank 30.90.43.166 IBAN: NL73RABO0309043166, BIC: RABONL2U

Moje pytanie
Mijn vraag is

