
 
Czy chcesz  coś zmienić?  

Czy chcesz coś 
zmienić?

WIĘCEJ INFORMACJI?

  TAK, jestem zainteresowany (-a), ale proszę najpierw
  więcej informacji
  rozmowę z przedstawicielem ACV

  M   K   X
Nazwisko:  
Imię:   
Adres:   
Nr:      Nr mieszkania:  
Kod pocztowy:     Miejscowość:  
Telefon:  
Telefon komórkowy:  
E-mail:

Jestem   pracownikiem fizycznym   pracownikiem biurowym
              członkiem kadry kierowniczej 

Siedziba mojej firmy/organizacji:
Adres:
Nr:   Nr mieszkania:
Numer pocztowy:  Miejscowość:
Telefon:

Wypełnij dokładnie niniejszą kartę i oddaj ją przedsta-
wicielowi ACV w Twojej firmie lub prześlij ją na adres: 
socialeverkiezingen@acv-csc.be  
lub pocztą na adres: ACV dienst onderneming,  
Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel. Możesz również 
wypełnić kartę na: www.wordacvkandidaat.be.
Skontaktujemy się z Tobą możliwie jak najszybciej.

W przypadku zgłoszenia kandydatury otrzymasz formularz kandy-
data, który należy podpisać. Są w nim zawarte prawa kandydata 
(poradnictwo, szkolenia, informacje, ochrona) oraz oczekiwania ze 
strony ACV (słuchanie pytań współpracowników, wprowadzanie w 
życie wartości demokratycznych ACV, aktywne zaangażowanie w 
ACV).

ACV szanuje prawo do ochrony prywatności i stosuje się do przepi-
sów prawa w związku z  rozporządzeniem RODO.

Wybory przedstawicieli 
pracowników 2020 MASZ WIĘCEJ PYTAŃ? 

Odwiedź nas na stronie www.wordacvkandidaat.be . 

Od listopada 2019 r. możesz rozmawiać przez tę stronę lub 
zadawać pytania przez telefon pod numerem 0800 11 500. 

Czy w Twojej firmie lub organizacji jest delegat ACV? Możesz 
również poprosić go o radę.

www.wordacvkandidaat.be  
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Czy chcesz  

coś zmienić?

Od 11 do 24 maja 2020 organizowane są wybory przedstawicieli pra-
cowników. W tym terminie pracownicy w całej Belgii wybierają swo-
ich reprezentantów do Komisji Profilaktyki i Ochrony w Miejscu Pracy 
(Comité PB) oraz do Rady Zakładowej (OR). Jest to ważny moment 
dla Twojego przedsiębiorstwa… a kto wie, może i dla Ciebie samego. 
Może to Ty jesteś idealnym kandydatem.

Reprezentowanie opinii
Zadanie przedstawicieli jest jasne: mają oni być głosem pracowni-
ków. Najpierw uważnie słuchają, jakie są pytania i skargi, a następnie 
omawiają je z dyrekcją. 
Należy do nich jednak jeszcze o wiele więcej. Opowiadają się za 
bezpieczniejszym miejscem pracy, lepszymi warunkami, za zmniej-
szeniem stresu w pracy i lepszą równowagą pomiędzy życiem zawo-
dowym i życiem prywatnym. Jednocześnie chcą utrzymania lub zwięk-
szenia obecnego poziomu zatrudnienia, lepszego i sprawiedliwego 
wynagrodzenia, równych szans oraz możliwości szkolenia i awansu.

Konstruktywnie
Przedstawiciele ACV starają się realizować wspomniane cele w spo-
sób konstruktywny i w porozumieniu z pracodawcą. Ponieważ dobry 
dialog i poszukiwanie odpowiednich rozwiązań przynoszą korzyści 
dla każdego. Dialog – gdy tylko jest taka możliwość, akcja – w razie 
konieczności.

CZY CHCESZ COŚ ZMIENIĆ?

Funkcja przedstawiciela pracowników na pewno wiąże się z wie-
loma pytaniami. Czy dam radę? Czy nie będę mieć zbyt dużo na 
głowie? Co pomyśli mój szef? Jak dokonam tego wszystkiego w po-
jedynkę? 

Nie przejmuj się
Nie musisz wcale być superbohaterem, naszych 60.000 przedstawi-
cieli również nimi nie jest. Co ich jednak łączy? Duże poczucie spra-
wiedliwości, umiejętność słuchania i porcja zdrowego rozsądku.

Czy znajdę na to czas?
Oczywiście praca przedstawiciela pochłania sporo czasu, ale nie 
może odbywać się to kosztem Twojego życia prywatnego. Więk-
szość zebrań i sesji szkoleniowych odbywa się w ciągu dnia, pod-
czas opłacanego czasu pracy. Poza tym każdy kandydat ACV może 
liczyć na wsparcie ze strony samego ACV. Nasi współpracownicy są 
gotowi, aby pomóc Ci wygrać wybory. A następnie, należycie wypeł-
nić nowe, powierzone Ci zadanie. Zadbamy o szkolenie i informację 
w formie folderów, broszur, czasopism i informacji online. Pamię-
taj, nie jesteś sam..

Dobrze wiedzieć
Przedstawiciele pracowników są ustawowo chronieni 
przed zwolnieniem oraz każdą formą nierównego 
traktowania. Zaangażowanie w sprawy kolegów i 
koleżanek z pracy nie może zatem hamować drogi 
do awansu. Dzięki temu zawsze możesz swobodnie 
bronić interesów współpracowników.
Dodatkowe pytania? Wejdź na stronę www.wordacv-
kandidaat.be. Znajdziesz tam odpowiedź na wiele 
pytań. Od listopada 2019 możesz też skorzystać z czatu 
i zadzwonić na nasz telefon dla kandydatów pod 
numer 078/150 595. Jeżeli w Twojej firmie jest przedsta-
wiciel ACV, możesz oczywiście zwrócić się do niego.

CZY DAM RADĘ?

KOMISJA PROFILAKTYKI I OCHRONY 
W MIEJSCU PRACY

W każdym przedsiębiorstwie zatrudniającym ponad 50 pracow-
ników działa Komisja Profilaktyki i Ochrony w Miejscu Pracy. Do 
zadań przedstawiciela ACV należy zapobieganie wypadkom przy 
pracy i chorobom zawodowym, rozwiązywanie problemów zwią-
zanych ze stresem i obciążeniem pracą, odpowiednie stosowanie 
przepisów bezpieczeństwa, wpływ przedsiębiorstwa lub organi-
zacji na środowisko naturalne, przyjemniejsze środowisko pracy…

RADA ZAKŁADOWA

W przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 100 pracowników 
działają również Rady Zakładowe. Do ich najważniejszych zadań 
należą: polityka zatrudnienia, regulamin pracy, sytuacja ekono-
miczno-finansowa, kształcenie i szkolenie, monitorowanie usta-
wodawstwa socjalnego.

Jako przedstawiciel ACV masz również prawo współdecydowania 
podczas zawierania nowych układów zbiorowych pracy w danym 
sektorze i przedsiębiorstwie. 


