Członkom naszego
związku zawodowego
jest łatwiej.
Jest wiele powodów, dla których warto
należeć do IG Metall.
Polnisch

IG Metall: razem dla
wspólnego dobra.
Czy chcesz mieć swój wkład w walkę o sprawiedliwe
dochody, dobre warunki pracy i sprawiedliwość?
My także tego chcemy.

Dobra praca to dobre życie.
My– związek zawodowy IG Metall: z ponad 2,2 milionami członków konsekwentnie walczymy o dobrą pracę.
Praca stanowi ważną część naszego życia, ale aby umożliwiała dobre życie, potrzebuje siły twórczej mocnej
organizacji związkowej.
Układy zbiorowe pracy wyznaczają standardy

Czy chcesz uregulowanych
warunków i prawa do nich?
Naszym największym osiągnięciem są nasze układy
zbiorowe pracy, które regulują takie warunki pracy, jak
wysokość dochodów, tygodniowy czas pracy, prawo do
urlopu, dodatki, prawo do zatrudnienia po ukończeniu
szkoły, prawo do kontynuowania kształcenia i dokształcania się oraz możliwość elastycznego przejścia na
emeryturę. Nasze zbiorowe układy pracy obowiązują w
przemyśle metalowym i elektrycznym, w przemyśle stalowym, w branżach włókienniczej i odzieżowej, drzewnej
i tworzyw sztucznych, w branży informatycznej i teleko-

munikacyjnej oraz w branży samochodowej i elektrycznej. Układy te obowiązują nie tylko w zakładach, które je
zawarły, ale ustalają również standardy dla całej branży.
www.igmetall.de/tarife
Ochrona prawna

§ 27 statutu związku zawodowego IG Metall

Chcesz mieć dobrych doradców i
być odpowiednio reprezentowany?
Odpowiadamy na wszystkie pytania dotyczące środowiska pracy. Jeżeli chodzi o prawidłową klasyfikację,
sprawdzanie umów o pracę lub świadectwa pracy, wypowiedzenia albo decyzje o emeryturach, jesteśmy zawsze
do dyspozycji naszych członków. W przypadku sporów
można skorzystać z naszych bezpłatnych porad prawnych. Reprezentujemy naszych członków pozasądownie,
ale jeżeli okaże się to konieczne, to naturalnie również
przed sądem, we wszystkich przypadkach związanych
z prawem pracy i prawa socjalnego, a więc także przed
urzędami pracy, kasami chorych, ubezpieczycielami
emerytalnymi lub związkami zawodowymi.
www.igmetall.de/rechtsschutz
Wsparcie

§§ 23 i 24 statutu związku zawodowego IG Metall

Czy chcesz mieć w tym swój udział
i działać wspólnie z innymi?
Wspieramy naszych członków w sporach wewnątrzzakładowych. Rady zakładowe związku zawodowego
IG Metall są dobrze przeszkolone. Lokalne związki
zawodowe IG Metall znają sytuację w zakładach, a ich

zaangażowanie cieszy się dużą popularnością. Podczas
tworzenia rad zakładowych nie można zrezygnować z
obecności IG Metall, podobnie jak przy sporach dotyczących przynależności do układu zbiorowego. Jeżeli w
konfliktach wynikających z układu zbiorowego pracy
dojdzie do strajku, wypłacamy wyrównanie za każdy
dzień strajku.
www.igmetall.de/leistungen
Dalsze usługi

§§ 26, 28, 30 statutu związku zawodowego IG Metall

Solidarność nie powinna ograniczać
się do terenu zakładu pracy?
Pomagamy również wtedy, gdy zdarzy się wypadek poza
miejscem pracy. Nasze ubezpieczenie od następstw
nieszczęśliwych wypadków w czasie wolnym obowiązuje na całym świecie i niezależnie od tego, czy wypadek
zdarzył się w domu, w ogrodzie, czy w trakcie podróży:
obojętnie, czy w samochodzie, na motocyklu lub rowerze
górskim. W przypadku pobytu w szpitalu powyżej 48
godzin do sprawy wkracza nasze ubezpieczenie.
IG Metall pomaga również w nadzwyczajnej, trudnej
sytuacji. Obojętne, czy chodzi o trudną sytuację osobistą, czy też zbiorową, jak na przykład katastrofa lotnicza
w 2013 roku– zawsze można złożyć wniosek o wsparcie
finansowe.
A jeżeli dojdzie do najgorszego, wówczas wspieramy
rodzinę zmarłego. Ustawowe kasy chorych wykreśliły
w 2004 roku zasiłek pogrzebowy ze swojego katalogu
świadczeń. IG Metall wypłaca go nadal.
www.igmetall.de/leistungsrechner

lub przesłać na adres: IG Metall-Vorstand, FB Mitglieder und Erschließungsprojekte,

Miejsce zamiesz kania *

Obywatelstwo *

zatrudniony w zakładzie/kod poczt./miejscowość

Ulica *

Kod pocztowy *

Kraj *

Numer domu *

M= męska
W= żeńska

 Na czas określony do ____________________________________________

 Pełny etat  Niepełny etat

Zawód/Wykonywana praca/Studia/Wykształcenie

E-Mail prywatny

E-Mail służbowy

Telefon (  służbowy  prywatny )

Imię *

Płeć *

Dalsze informacje na stronie www.igmetall.de/beitreten

Data urodzenia * (Dzień I Miesiąc I Rok)

(wpisuje IG Metall)

Numer cz onkowski

Nazwisko *

Oświadczenie o przystąpieniu
do związku

BIC

Właściciel konta

Numer konta

Kod banku

Rok

Nazwa zakładu pracy? ____________________________________________

Dochód brutto*

✗
Miejscowość / Data / Podpis poświadczający przystąpienie*

Numer cz onkowski osoby rekrutującej

Oświadczenie o przystąpieniu:
Potwierdzam prawdziwość informacji dotyczących mojej osoby, które przekazuję
IG Metall celem ich zarejestrowania w związku z moim przystąpieniem do organizacji. Poinformowano mnie o tym, że IG Metall gromadzi dane osobowe,
które są przetwarzane i wykorzystywane przez zaufane osoby z grona
związkowców na potrzeby wykonywania zadań statutowych związku, z zachowaniem przepisów z zakresu prawa o ochronie danych osobowych. Wysokość
sk adki będzie dostosowywana do dochodów m.in. przez zaufane osoby z grona
związkowców zatrudnione w zak adzie. W procesie tym nastąpi ustalenie wysokości taryfy wynagrodzenia i sk adki związkowej w oparciu o dane jawne przedsiębiorstwa, takie jak rodzaj wykonywanej pracy i związaną z nią grupę
zaszeregowania. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim w celach marketingowych.

Składka **

_____________________________________

osoba rekrutująca (nazwisko, imię)

 studia dualne  studia
Nazwa szkoły wyższej? ___________________________________________

 Nauka zawodu od _____________________ do______________________

✗Miejscowość / Data / Podpis upoważniający do realizowania poleceń zapłaty

Dzień Miesiąc

Data przystąpienia:

W razie nieposiadania pod ręką numeru IBAN i BIC proszę podać numer konta i kod banku:

D E

IBAN

Bank korespondent Bank/Oddział

Podstawowe upoważnienie do obciążania rachunku w ramach SEPA
(cykliczne obciążenia rachunku)
Numer identyfikacyjny IG Metall jako wierzyciela: DE71ZZZ00000053593
Referencja upoważnienia: Numer cz onkowski01
Upoważniam IG Metall do pobierania z mojego konta w uzgodnionym terminie p atności w
drodze polecenia zap aty sk adki cz onkowskiej w wysokości 1% wynagrodzenia brutto uiszczanej przeze mnie w myśl § 5 statutu. Jednocześnie nakazuję swojej instytucji kredytowej realizowanie zapisów obciążających moje konto, otrzymywanych od IG Metall.
Wskazówka: Mogę zażądać zwrotu obciążonej kwoty w ciągu ośmiu tygodni, począwszy od
daty obciążenia. W takim przypadku obowiązywać będą warunki uzgodnione z moją instytucją
kredytową. O wszelkich zmianach moich danych będę niezw ocznie powiadamia IG Metall.

 Leasing pracowniczy/umowa o dzieło

* Proszę wypełnić pola obowiązkowe
** wypełnia IG Metall
Stand März 2015 polnisch

Proszę przekazać członkom rady zakładowej/zaufanym związkowcom IG Metall, organowi zarządzającemu IG Metal
60519 Frankfurt am Main

ponad

filii w

okręgach

ponad

ponad
	 aktywnych działaczy

www.igmetall.de/vor-ort

Jesteśmy obecni w całych
Niemczech.

Silni na lokalnym rynku pracy.
Od Flensburga po Lörrach, od Aachen po Bautzen.

twitter.com/igmetall
youtube.com/igmetall

facebook.com/igmetall
flickr.com/igmetall

IG Metall łączy.
Jest nas wielu. Dołącz do nas!

	 miliony członków

IG Metall-Vorstand
FB Mitglieder und Erschließungsprojekte
60519 Frankfurt am Main

ponad
	 zakładów w 30 branżach

ponad
	 rad zakładowych IG Metall w

Przekaż do rady zakładowej IG Metall, przedstawicieli związku zawodowego IG Metall lub
do lokalnego związku zawodowego IG Metall.
Albo po prostu włóż do koperty z okienkiem
i prześlij do nas. Może wolisz zapisać się do
naszego związku zawodowego bezpośrednio
przez Internet?
www.igmetall.de /beitreten

Tak. Jestem z Wami.

Bądź na bieżąco

Chcesz mieć informacje o najważniejszych sprawach?
W naszych broszurach, poradnikach oraz w specjalnym
dziale informacyjnym w Internecie, w wyczerpujący
sposób informujemy o ważnych tematach związkowych i
społecznych. Podczas seminariów dokształcamy naszych
członków w zakresie związanym z zakładem pracy, a także w zakresie politycznym. Celem ułatwienia wymiany
informacji i doświadczeń pomiędzy naszymi członkami
posiadamy rozbudowaną sieć, np. dla kobiet, studentów
lub wysokiej klasy specjalistów.
Nasz magazyn członkowski metallzeitung oferuje każdego miesiąca najświeższe informacje, sprawozdania,
reportaże i ciekawostki ze świata pracy.
Dla naszych członków wszystkie oferty są bezpłatne.

„Pracownik branży metalowej powinien być
członkiem związku zawodowego IG Metall,
jeżeli chce być odpowiednio reprezentowany 
w zakresie społecznym.”
Fragment wyroku Trybunału Federalnego, ogłoszonego
dnia 10.12.1984, II ZR 91/84

mitglieder@igmetall.de
069 66 93-2221

Wir. Die IG Metall.
Związek zawodowy przedstawiamy się.
Czy chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o IG Metall?
Nasz magazyn „Wir. Die IG Metall.” w jasny sposób
przedstawia nasze cele, oferty oraz wyjaśnia, co to jest
związek zawodowy. Magazyn jest dołączony do każdego pakietu informacyjnego oraz można go bezpłatnie
zamówić pod adresem internetowym

www.igmetall.de/duauch
Nasz „Über-Uns-Portal” można znaleźć pod
adresem
wir.die-igmetall.de
Bądź w sieci i otrzymuj informacje. Nasz News
letter można zamówić pod adresem
www.igmetall.de/infoservice

Wydawca: IG Metall-Vorstand | FB Mitglieder und Erschließungsprojekte | www.igmetall.de | Stan na: maj 2015 | Fotografia: IG Metall

W przypadku pytań o członkostwo w związku zawodowym IG Metall lub odnośnie innych tematów
związanych z bezpieczną i dobrą pracą, jesteśmy do
Państwa dyspozycji.

M 5 / 1272-58651

Czy masz jeszcze pytania?

