
BTB-ABVV
Vakbond Transport & Logistiek

Werk je in de transportsector of logistiek met een 
Belgische arbeidsovereenkomst (vast of interim) en wil je
weten of je alles krijgt waar je recht op hebt?
Heb je vragen rond je contract? Heb je problemen?
Heb je hulp nodig?

Wij verdedigen de rechten van onze leden en helpen 
hen met alle problemen in verband met werken en 
sociale zekerheid.

Contacteer ons!  We spreken Pools.

 maandag & dinsdag
 Zuidstraat 22 - 8800 Roeselare

 woensdag & donderdag
 Oostakkerdorp 24 - 9041 Oostakker

 0470/89 01 62
 spreek een bericht in en we bellen je binnen 24u

 agata.osicka@btb-abvv.be

Met welke vragen kan je bij ons terecht?

Alle vragen over werken en sociale zekerheid :

Enkele voorbeelden :

> conflicten met je werkgever
> arbeidsovereenkomst
> loonsvoorwaarden
> vakantie en vakantiegeld
> arbeidsduur
> interimwerk
> deeltijds werk
> eindejaarspremie en syndicale premie
> andere premies en vergoedingen

Maar je wordt ook geholpen bij : 

> arbeidsongevallen en beroepsziekte
> belastingaangifte (invullen en indienen)
> aanvraag van een studiebeurs
> ontslag, faillissement
> uitbetalen van werkloosheidsuitkeringen
> tijdelijke werkloosheid
> volledige werkloosheid
> aanvraag van het kindergeld
> aanvraag pensioen
> ...

BTB steunpunt voor Poolse chauffeurs 
met Belgisch contract

Weet je dat als je in België met een Pools contract 
rijdt, jouw werk in België begint en in België eindigt, 
je recht hebt op Belgisch loon?
Waarom? Omdat je naar België komt, je vrachtwagen 
hier oppikt, hier werkt en je je vrachtwagen hier afzet 
als je terug naar je land gaat. Je bent dus eigenlijk 
een Belgische chauffeur. Informeer je!  

De BTB is een Centrale van het ABVV, die werknemers 
van verschillende sectoren groepeert zoals : wegvervoer 
en logistiek, taxi's, verhuizingen, buschauffeurs, ...

De medewerkers van BTB-ABVV zijn altijd beschik-
baar voor onze leden en geven je advies en bijstand rond 
rechten en plichten, werkloosheid, arbeidsongevallen, 
pensioenen, sociale uitkeringen, ...
Indien het nodig is, verdedigen we onze leden ook voor 
de rechtbank.

Kortom : BTB-ABVV helpt je met alles wat te maken heeft 
met arbeid, werken en sociale administratie.



BTB-ABVV
Związki Zawodowe branży 
transportowej i logistyki

Pracujesz w sektorze transportowym lub logistycznym z 
belgijską umową o pracę (na stałe lub przez biuro pracy 
tymczasowej) i chciałbys dowiedzieć się czy dosta-
jesz wszystko do czego masz prawo ? Masz pytania 
dotyczące twojej umowy o pracę ? Masz problemy w 
miejscu pracy ? Potrzebujesz pomocy ? 

Bronimy praw naszych członkow oraz pomagamy im 
w zakresie wszystkich problemów w dziedzinie prawa 
pracy i zabezpieczeń społecznych

Skontaktuj sie z nami ! Mówimy po polsku.

 poniedziałek & wtorek 
 Zuidstraat 22 - 8800 Roeselare

 środa  & czwartek
 Oostakkerdorp 24 - 9041 Oostakker

 0470/89 01 62
 nagraj wiadomość a my oddzwonimy do ciebie w
             ciągu 24h

 agata.osicka@btb-abvv.be

Z jakimi pytaniami możesz się do nas 
zwrócić ? 

Z każdym pytaniem dotyczącym zatrudnienia, pracy i 
zabezpieczen społecznych.

Kilka przykładów: 

> konflikt z pracodawcą 
> umowa o pracę
> warunki płacowe 
> urlop i pieniądze wakacyjne 
> wymiar czasu pracy
> praca tymczasowa 
> praca w niepełnym wymiarze czasu pracy 
> 13-tka premia związkowa 
> inne premie i dodatki

Ale również w przypadku:

> wypadku przy pracy
> choroby zawodowej 
> rozliczenia podatkowego (wypełnienie i złożenie)
> pomocy w sprawach stypendium lub finansowej 
   pomocy dla studentów/ uczniów
> zwolnienia z pracy czy też upadłości pracodawcy 
> wypłat świadczeń dla bezrobotnych 
> czasowego bezrobocia 
> całkowitego bezrobocia 
> pomocy w sprawach zasiłków rodzinnych 
> pomocy z wystąpieniem o emeryturę
> ...

Związki zawodowe BTB wsparciem dla 
kierowców polskich zatrudnionych na 
warunkach belgijskich

Czy wiesz, że mimo tego, że masz polską umowę o 
pracę, a pracę wykonujesz w Belgii, czyli w Belgii 
rozpoczynasz i kończysz dany transport, masz prawo 
do wynagrodzenia według stawek belgijskich? 
Dlaczego? Ponieważ przyjeżdzasz do Belgii i tutaj 
odbierasz samochód cieżarowy, czyli tutaj
rozpoczynasz pracę, oraz jeśli tutaj, czyli w Belgii, tę 
pracę kończysz, jesteś właściwie kierowcą 
belgijskim.
Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej!

BTB jest centralą związkową zrzeszającą  pracowników 
sektorów między innymi takich jak : transport drogowy i 
logistyka, taksówkarstwo, przeprowadzki, kierowcy auto-
busów. 

Pracownicy związkowi pozostają do dyspozycji 
naszych członków, służąc im radą i pomocą w sprawach 
praw i obowiązków, bezrobocia, wypadków przy pracy, 
emerytur, świadczeń socjalnych, ... .
Jeżeli to konieczne obsługa prawna będzie wspierać cię 
również przed sądem. 

Krótko mówiąc : BTB-ABVV pomoże ci we wszystkim co 
ma związek z pracą, zatrudnieniem i zabezpieczeniem 
społecznym.


