
Sprawdzone doświadczenie i umiejętności w bronieniu indywidualnych
oraz zbiorowych interesów pracowniczych. Efekty:

•  znaczny rozwój wspólnotowego orzecznictwa:
- wspieramy moralnie i finansowo kolegów, którzy na drodze sądowe
 dochodzą swoich praw lub bronią się przed niesprawiedliwymi
 decyzjami

•  ustanowienie i utrzymanie wiążącego sposobu indeksowania
     naszych wynagrodzeń (tzw. metody): od 40 lat przewodzimy
     odnośnym staraniom. Metoda chroni nas przed arbitralnymi
     decyzjami Rady i oszczędza corocznych negocjacji i sporów.

Bronić interesów wszystkich pracowników
Chronić, a nawet ulepszać regulamin pracowniczy
Zapewniać autentyczną niezależność, stałość i kompetencję 
europejskiej służby publicznej
Utrzymać uczciwe, atrakcyjne wynagrodzenia, pozwalające rekru-
tować i zatrzymywać wysoce kompetentnych pracowników
.
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Fachowa porada w następujących kwestiach:
- zagadnienia prawne
- prawa indywidualne
- ubezpieczenie zdrowotne
- przedszkola, szkoły
- awans zawodowy
- emerytura i przenoszenie praw emerytalnych z poprzednich
   miejsc pracy
- podatki
- zmiana stanowiska
- aklimatyzacja w Belgii
- rozliczanie czasu pracy (Flexitime).

Przystępując do Union Syndicale, pomagasz:

- bronić interesów pracowniczych
- zachować bezstronną, kompetentną europejską służbę cywilną
- chronić i propagować odpowiednie warunki i godziny pracy,  
równe szanse oraz rozwój zawodowy (czyli np. rekrutacja, ocena, 
awans)
- wzmocnić nasz związek
- oferować różne usługi naszym członkom, gdyż jedynym źródłem 
dochodów związku są składki.

Union Syndicale jest całkowicie niezależna. Nie ma żadnych 
powiązań z partiami politycznymi, rządami ani ruchami 
religijnymi czy światopoglądowymi.

Union Syndicale liczy niemal 10 000 członków w różnych 
europejskich i międzynarodowych organach i agencjach 
publicznych. Jest największym związkiem w Radzie (zrzesza 
mniej więcej jedną czwartą personelu).
Jest też związkiem najstarszym, który od ponad 40 lat chroni 
interesy pracownicze w Radzie i innych instytucjach unijnych.

Union Syndicale stosuje taktykę i strategię godną poważnej 
organizacji związkowej. Ceni przede wszystkim negocjacje i 
dialog, ale w razie potrzeby potrafi też stosować inne formy 
działania, w tym strajk.

Union Syndicale to związek reprezentujący postęp społeczny.

KONTAKT
Union Syndicale - Conseil
tel.: 02 281 64 69 – faks: 02 281 67 09
http://usc/
Email: union.syndicale@consilium.europa.eu 

Union Syndicale Bruxelles
tel.: 02 733 98 00 – faks: 02 733 05 33
www.unionsyndicale.eu
Email: us@unionsyndicale.eu

Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania, także dotyczące 
spraw codziennych.

• Union Syndicale jest silnie reprezentowana w całej Europie – 
nie tylko w instytucjach UE, ale i w innych międzynarodowych 
organach i agencjach publicznych (takich jak Europejski Urząd 
Patentowy, Rada Europy, szkoły europejskie, Eurocontrol).

• Poszczególne oddziały składają się na Union Syndicale Fédérale 
– zdecydowanie największą federację związków zawodowych 
międzynarodowej służby publicznej.

• Union Syndicale Fédérale to jedyny związek zawodowy Rady 
należący do:

    -  Międzynarodowego Zrzeszenia Służb Publicznych oraz 
do Europejskiej Federacji Związków Zawodowych Służb 
Publicznych (która jest częścią Konfederacji Europejskich 
Związków Zawodowych). Dzięki temu Union Syndicale 
może ściśle współpracować z dużymi krajowymi związkami 
zawodowymi z całej Europy i świata. Solidarność nie kończy się 
bowiem na progu Rady.

    - Ruchu Europejskiego.
• Trybunał Sprawiedliwości w orzeczeniu z 8 października 

1974 r. (sprawa 175/73) uznał Union Syndicale za związek 
reprezentujący cały personel – zarówno swoich członków, jak i 
pozostałych pracowników.

- atrakcyjne ubezpieczenia na preferencyjnych warunkach (np. 
uzupełniające ubezpieczenie zdrowotne)

- pomoc prawna (darmowe konsultacje z naszymi prawnikami w 
sprawach zawodowych i prywatnych)

- częściowe lub całkowite pokrycie kosztów postępowania 
sądowego (w określonych przypadkach)

- kursy przygotowujące do konkursów wewnętrznych i 
zewnętrznych (bezpłatnie lub po preferencyjnych cenach), także 
dla członków rodziny

- całkowita lub częściowa refundacja kwot potrąconych z pensji 
podczas strajku (pod określonymi warunkami)

- możliwość kształtowania naszej działalności poprzez 
uczestnictwo w spotkaniach, udział w wyborach przedstawicieli 
związkowych czy wysunięcie własnej kandydatury

- zaproszenia na imprezy towarzyskie.

Od 15 lat nasze warunki pracy ulegają pogorszeniu. Państwa
członkowskie (nasi pracodawcy) stopniowo podkopują pewność
zatrudnienia, redukują liczbę pracowników i zwiększają czas
pracy. Bez jedności i solidarności personelu nie uda się obronić
europejskiej służby cywilnej ani zapewnić przestrzegania naszego
regulaminu pracowniczego. Poprzednie spory pokazały, że nasza
najlepsza broń to jedność oraz silny, wiarygodny związek
zawodowy potrafiący zmobilizować wysoce zmotywowanych,
oddanych pracowników naszej instytucji.

ZALETY CZŁONKOSTWA
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