zakładowej ISS GmbH,

Wir informieren umfassend über wichtige gewerkStuttgart
schaftliche und gesellschaftliche Themen in unse„Obowiązujący
u nasIn
ren Broschüren, Ratgebern und
auf igmetall.de.
unseren Seminaren bilden wir
betrieblich
geukład
zbiorowyund
pracy
werkschaftspolitisch weiter. nie
Fürobejmuje
den praktischen
wszystkich
Austausch untereinander haben
wir Netzwerke
zatrudnionych.
Ci, wie
zum
Beispiel
für
Frauen,
Studierende
oder
Hochquaktórzy mieli układ zbiorowy przed przejęciem ich
lifizakładu
zierte. przez ISS, mają szczęście. Pozostali zostali z
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Betrieben in 30 Branchen

14.000

52.000

Betriebsrätinnen und
Betriebsräte der IG Metall

über

7 Bezirken
in

Geschäftsstellen

150
über

über

2,2

Millionen Mitglieder

über

aktive Funktionärinnen
und Funktionäre

142.000

Alle Angebote sind für Mitglieder kostenfrei.

über

igmetall.de/vor-ort

Stark vor Ort.

Von Flensburg bis Lörrach,
von Aachen bis Bautzen.

niczym.
To niesprawiedliwe
i musi się zmienić!“
Unser
Mitgliedermagazin
metallzeitung
bietet Ihnen
jeden Monat druckfrisch Informationen, Berichte,
Reportagen und Wissenswertes aus der Arbeitswelt.

Lutz Netzband,
przewodniczący rady
zakładowej
SPIE Fleischhauer
„Grupa Spie silnie rozrosła się na przestrzeni
ostatnich lat. Układ zbiorowy pracy obejmuje daleko
nie wszystkich pracowników. Dlatego też jako rada
»Ein Metall-Arbeitnehmer ist auf die Mitzakładowa musimy o wiele rzeczy walczyć.
gliedschaft
bei der IG Metall angewiesen,
Pomaga
namsozialen
w tym IGBereich
Metall“ angemessen
wenn
er im

und schlagkräftig repräsentiert sein will.«
Aus dem Urteil des Bundesgerichtshofs, verkündet am
10.12.1984, II ZR 91/84

M5 / 1272-83565

Wir. Die IG Metall.
Eine Gewerkschaft stellt sich vor.

Członkostwo się opłaca – od samego
początku.
igmetall.de/infopaket

Doradzimy Ci w kwestiach prawnych:
Direkt
online Twoją
Mitglied
werden
auf i pomożemy Ci znaleźć
Sprawdzimy
umowę
o pracę
kryjące
się w niej pułapki. Wspieramy także naszych
igmetall.de/beitreten
członków w przypadku zaistnienia sporów prawnych.
Vernetzt und informiert sein. Unseren Newsletter beZadbamy
o to, abyś był/-a należycie wynagradzany/-a:
stellen
unter
Przeanalizujemy,
czy jesteś właściwie zaszeregowany/-a i
igmetall.de /infoservice
pomożemy w dochodzeniu Twoich praw.

Wesprzemy Cię w przypadku zagrożenia bezrobociem:
W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę sprawdzimy,
czy było ono zasadne i jakie ewentualnie roszczenia
przysługują Ci w stosunku do pracodawcy.
gute-arbeit-fuer-alle.de/facility-industrie-services
industrienahe-dienstleistungen@igmetall.de

Znajdź właściwy oddział IG Metall, korzystając ze strony
igmetall.de/vor-ort

Sie haben noch Fragen?

Bei
Fragen
zu einerczłonkowską
Mitgliedschaft
in der
Wypełnij
deklarację
lub wstąp
do związku przez internet:
IG Metall oder zu anderen Themen rund um
igmetall.de/beitreten
die Arbeitswelt sind wir gerne für Sie da.
mitglieder@igmetall.de
069 66 93-2221
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igmetall.de/beitreten

Sie wollen informiert sein
Hans-Jürgen Betz,
und Bescheid wissen?
przewodniczący rady

Bez członkostwa w IG Metall nie ma układów
zbiorowych pracy!
Zostań członkiem związku i wprowadzaj w życie razem
z innymi koleżankami i kolegami dobre warunki pracy
w branży facility service i usług dla przemysłu. Wypełnij
i wyślij deklarację członkowską. Lokalny oddział
SieIGmöchten
gernesię
mehr
wissenCzłonkostwo
über die IG Metall?
Metall zgłosi
do Ciebie.
się opłaca –
Unser
Magazin
»Wir.
Die
IG
Metall.«
vermittelt
anod samego początku.
schaulich, wofür wir stehen, was wir bieten und
was Gewerkschaft heißt. Es liegt jedem Infopaket
bei und ist kostenfrei zu bestellen unter
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Auf dem Laufenden bleiben

Lieber direkt online Mitglied werden?

Bitte bei den IG Metall-Betriebsrätinnen
und -Betriebsräten, den IG Metall-Vertrauensleuten oder der IG Metall vor Ort abgeben.
Oder einfach in einen Fenster umschlag stecken und
zurücksenden.



Ja. Ich bin dabei.

Wir sind viele. Seien Sie dabei.

Die IG Metall verbindet.

Tylko razem osiągniemy sukces.

DOBRE WARUNKI PRACY W
BRANŻY FACILITY SERVICE
Als
Mitglied
I USŁUG DLA PRZEMYSŁU

hat man’s besser.
polnisch

Esgute-arbeit-fuer-alle.de
gibt viele Gründe, in der
IG Metall zu sein.

Ale warunki pracy i wynagrodzenia często nie idą z tym w
parze. Powodem jest fakt, że w przetargach wygrywają często
najtańsi oferenci, a ci przeważnie dokonują oszczędności
kosztem płac i wynagrodzeń swoich pracowników. Również
Ty razem ze swoimi koleżankami i kolegami oraz IG Metall
możesz uzyskać układ zbiorowy pracy.

Stwórzmy dobre warunki pracy dla wszystkich zatrudnionych.
Zróbmy to wspólnie!

Dowiedz się więcej
gute-arbeit-fuer-alle.de/facility-industrie-services

Czym jest układ zbiorowy pracy?

Układy zbiorowe pracy wyznaczają standardy minimalne dla
umów o pracę, których nie wolno obniżać. W przypadku
braku układu zbiorowego pracy pracodawca jednostronnie
kształtuje warunki pracy, np. wysokość wynagrodzeń, ilość dni
urlopowych, tygodniowy wymiar czasu pracy oraz konieczność
i wymiar pracy w godzinach nadliczbowych. Układy zbiorowe
pracy chronią pracowników przed samowolą ze strony
pracodawców.

Kto może zawierać układy zbiorowe pracy?

Układy zbiorowe pracy zawierają związki zawodowe z
pracodawcami. Zawierane są one z pojedynczym pracodawcą
dla jednego przedsiębiorstwa lub zakładu (tzw. zakładowe
układy zbiorowe) lub z organizacją pracodawców dla całej
branży (ponadzakładowe układy zbiorowe).

Co możesz zrobić?

Zostań członkiem związku. Dołącz do członków IG Metall
w Twoim zakładzie i skontaktuj się z lokalnym oddziałem
związku, w jaki sposób możesz polepszyć warunki pracy
w swojej firmie!

Masz więcej pytań?

Chętnie odpowiemy na pytania odnośnie członkostwa w
IG Metall lub innych kwestii związanych z bezpiecznymi
i dobrymi warunkami pracy.

mitglieder@igmetall.de

www. igmetall.de

069 66 93-2221

służbowy

prywatny

Miejscowość *

niepełny wymiar czasu

Bank / filia

prywatny

prywatny

uczeń / student

Numer członka (jeśli dotyczy)

M M

Właściciel konta

SEPA – bazowe upoważnienie do obciążenia rachunku kwotą składki (powtarzające się
obciążanie rachunku przez potrącanie składki z konta):
Identyfikator wierzyciela IG Metall: DE71ZZZ00000053593
Numer referencyjny upoważnienia: Numer członka01
Upoważnienie do obciążenia rachunku SEPA: Niniejszym upoważniam IG Metall do pobierania z mojego konta w uzgodnionym terminie wymagalności kwoty składki członkowskiej zgodnie
z § 5 statutu IG Metall w wysokości 1% mojego miesięcznego wynagrodzenia brutto poprzez
obciążenie rachunku.Jednocześnie zlecam mojemu bankowi realizowanie obciążeń mojego rachunku zleconych przez IG Metall.
Informacja: w ciągu ośmiu tygodni od daty obciążenia rachunku mogę zażądać zwrotu pobranej
kwoty. W tym zakresie obowiązują warunki uzgodnione pomiędzy mną a bankiem. Niezwłocznie
poinformuję IG Metall o zmianach moich danych.

Mi ejs c ow oś ć / d a t a / p o d p i s

Informacja o ochronie danych osobowych: Moje dane osobowe będą pobierane, przetwarzane i wykorzystywane przez IG Metall oraz związkowych mężów zaufania z zachowaniem
przepisów dotyczących ochrony danych osobowych określonych przez ogólne rozporządzenie o
ochronie danych (RODO) oraz niemieckie przepisy o ochronie danych (BDSG) w celu utworzenia
mojego członkostwa i zarządzania nim. W ramach tego celu moje dane będą przekazywane
specjalnie do tego wyznaczonym pełnomocnikom i wykorzystywane wyłącznie do realizacji
zadań związkowych. Przekazywanie danych osobom trzecim następuje wyłącznie za moją
odrębną zgodą. Dane nie są przekazywane do celów marketingowych. Europejskie i niemieckie przepisy o ochronie danych obowiązują zawsze w aktualnym brzmieniu. Dalsze informacje
dotyczące danych osobowych są dostępne na stronie https://igmetall.de/datenschutz-dok.
Jeśli życzę sobie otrzymać pocztą wydrukowaną wersję informacji dotyczących danych osobowych,
mogę zwrócić się o to na adres datenschutz@igmetall.de.

Mie jscowość / dat a / p odpi s

Składka

do

Miejscowość / data / podpis

Wyrażenie zgody na przekazywanie moich danych osobowych do banku w celu realizacji polecenia zapłaty SEPA.
Niniejszym wyrażam zgodę, by moje dane osobowe (przede
wszystkim nazwisko, IBAN / BIC, wysokość składek), na podstawie których możliwe jest ustalenie mojej przynależności
do związku zawodowego, zostały przekazane przez związek zawodowy IG Metall dostawcy usług płatniczych w celu
realizacji polecenia zapłaty SEPA. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami o ochronie danych osobowych przynależność do
związku zawodowego to dane szczególnie wrażliwe, podlegające szczególnej ochronie. Przekazanie wymienionych powyżej
danych stanowi warunek, by możliwe było pobieranie przez
IG Metall statutowych składek drogą polecenia zapłaty SEPA.
Moja zgoda stanowi podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych w wymienionym powyżej celu. Moja zgoda
jest dobrowolna. W każdej chwili mam prawo odwołać zgodę
ze skutkiem na przyszłość. Odwołanie nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania moich danych, jakie miało miejsce
na podstawie mojej zgody do czasu jej odwołania. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych mogę uzyskać
z „Informacji o przetwarzaniu danych osobowych” na stronie
https://www.igmetall.de/datenschutz-dok.

Mies. dochód brutto

Dochód brutto*

od

studia dualne

R R R R

R R R R

osoba w trakcie przekwalifikowania
Kształcenie / porównywalna instytucja / szkoła wyższa

stażysta

Oświadczenie o przystąpieniu:
Oświadczenie o przystąpieniu: Niniejszym przystępuję do „Industriegewerkschaft Metall” (związku zawodowego pracowników
przemysłu branży metalowej), w skrócie „IG Metall”. Oświadczam, iż akceptuję statut tego związku zawodowego. Potwierdzam
poprawność podanych informacji osobowych, które udostępniam IG Metall celem zapisania danych w związku z moim przystąpieniem.

BIC*

D E

IBAN*

Nawiązanie kontaktu przez (nazwisko, imię) lub zespół werbujący

służbowy

służbowy

D D

M M

Obywatelstwo *
Płeć *
kobieta
mężczyzna

Data urodzenia *

D D

Data przystąpienia

Zawód / działalność / studia / wykształcenie

E-mail

Telefon

samodzielny członek

Numer domu *

pracownik tymczasowy, umowa o dzieło, jak
nazywa się zakład pracy tymczasowej?

pełny wymiar czasu
zatrudnienie na czas określony

Rodzaj członkostwa

Zatrudnienie w zakładzie / kod pocztowy / miejscowość

Telefon kom.

Kod pocztowy *

Imię *

Numer członka; należy wprowadzić
w przypadku zmian

Jak można uzyskać dobry układ zbiorowy pracy?

Ulica *

Kraj *

Nazwisko *

**

Zasadniczo to Wy jako pracownicy danego zakładu decydujecie,
czy chcecie zawrzeć układ zbiorowy pracy. Warunki pracy i
płacy muszą zostać wynegocjowane i zależą od układu sił w
konkretnym przedsiębiorstwie. Im więcej jest osób
opowiadających się za układem zbiorowym pracy i członków
IG Metall, tym łatwiej go przeforsować i tym lepszy będzie
rezultat końcowy.

Należy wypełnić drukowanymi literami i przesłać do lokalnego biura lub do
IG Metall we Frankfurt am Main (kod pocztowy: 60519). * Pola obowiązkowe
**Wypełnia IG Metall. Można również wypełnić formularz online na stronie:
www.igmetall.de/beitreten

Wspólnie z Twoimi koleżankami i kolegami troszczysz się
o sprawne działanie urządzeń produkcyjnych i należyty stan
budynków, opiekujesz się centrami przetwarzania danych
lub administrujesz nieruchomościami. Branża rozwija się i
zadania stawiane przed zatrudnionymi stają się coraz
bardziej wymagające.

Coraz więcej przedsiębiorstw przemysłowych i firm usługowych
korzysta z outsourcingu i wydziela ze swoich struktur całe
obszary działalności. Przedsiębiorstwa z branży facility service
i usług dla przemysłu chętnie wykonują te prace. Nie chcą
jednakże zawierać związanych z nimi układów zbiorowych
pracy. W przypadku przejęcia zakładów pracy istniejące układy
zbiorowe pracy nie są często przedłużane, a w przypadku
zatrudniania nowych pracowników przedsiębiorstwa odmawiają
zawarcia jakiegokolwiek układu zbiorowego pracy. To nie jest fair
w stosunku do zatrudnionych. Dlatego też IG Metall angażuje
się wspólnie z Wami na rzecz dobrych warunków pracy także w
branży facility service i usług dla przemysłu.

Układy zbiorowe pracy sprawiają, że konkurencja pomiędzy
przedsiębiorcami nie rozgrywa się kosztem pracowników.
Dlatego też IG Metall angażuje się na rzecz układów zbiorowych
pracy w przedsiębiorstwach z branży facility service i usług dla
przemysłu. Zakładowy układ zbiorowy chroni zatrudnionych!
Naszym długofalowym celem jest ponadzakładowy układ
zbiorowy pracy, który będzie regulować warunki pracy w całej
branży.

Dane osobowe

jesteś zatrudniona/-y w branży facility service i usług dla
przemysłu.
Tym samym wykonujesz ważną pracę dla przemysłu i sektora
usług. Możliwe, że nie jesteś dobrze wynagradzana/-y lub
masz złe warunki pracy. To niesprawiedliwe i lekceważące.

Dlaczego IG Metall jest także dla Ciebie odpowiednim
związkiem zawodowym w branży facility service
i usług dla przemysłu?

Dlaczego zatrudnieni w branży facility service i usług
dla przemysłu chcą układów zbiorowych pracy?

Dane dot. zatrudnienia

Droga Koleżanko, drogi Kolego,

Polepszenie warunków pracy –
najważniejsze informacje w skrócie

D a n e b a n ko w e

Dobra płaca za dobrą pracę

OŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU

Stand 25.05.2018 / Polnisch

