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Polnisch

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

Polnisch



Dobra praca to dobre życie.
My– związek zawodowy IG Metall: z ponad 2,2 milio-
nami członków konsekwentnie walczymy o dobrą pra-
cę. Praca stanowi ważną część naszego życia, ale aby 
umożliwiała dobre życie, potrzebuje siły twórczej moc-
nej 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 ukończe-
niu szkoły, prawo do kontynuowania kształcenia i do-
kształcania się oraz możliwość elastycznego przejścia 
na emeryturę. Nasze zbiorowe układy pracy obowiązu-
ją w przemyśle metalowym i elektrycznym, w przemy-
śle stalowym, w branżach włókienniczej i odzieżowej, 
drzewnej i tworzyw sztucznych, w branży informatycz-
nej i telekomunikacyjnej oraz w branży samochodowej 
i elektrycznej. Układy te obowiązują nie tylko w zakła-
dach, które je zawarły, ale ustalają również standardy 
dla całej branży. 

  www.igmetall.de/tarife 

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



 Ochrona prawna 

Chcesz mieć dobrych doradców i być 
odpowiednio reprezentowany?
Odpowiadamy na wszystkie pytania dotyczące środo-
wiska 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 przypad-
ku 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 przy-
padkach związanych z prawem pracy i prawa socjal-
nego, a więc także przed urzędami pracy, kasami cho-
rych, ubezpieczycielami emerytalnymi lub związkami 
zawodowymi.

  www.igmetall.de/rechtsschutz

 Wsparcie 

Czy chcesz mieć w tym swój udział i 
działać wspólnie z innymi?
Wspieramy naszych członków w sporach wewnątrzza-
kładowych. Rady zakładowe związku zawodowego 
IG Metall są dobrze przeszkolone. Lokalne związki za-
wodowe IG Metall znają sytuację w zakładach, a ich 
zaangażowanie cieszy się dużą popularnością. Pod-
czas tworzenia rad zakładowych nie można zrezygno-
wać z obecności IG Metall, podobnie jak przy sporach 
dotyczących przynależności do układu zbiorowego. 

§ 27 statutu związku zawodowego IG Metall

§§ 23 i 24 statutu związku zawodowego IG Metall



Jeżeli w konfliktach wynikających z układu zbiorowego 
pracy dojdzie do strajku, IG Metall wspomaga oczywi-
ście swoich członków także finansowo zgodnie ze sta-
tutem. 

  www.igmetall.de/leistungen

 Dalsze usługi 

Solidarność nie powinna ograniczać się 
do terenu zakładu pracy?
Pomagamy również wtedy, gdy zdarzy się wypadek 
poza miejscem pracy. Nasze ubezpieczenie od na-
stępstw 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 ubezpie-
czenie.

Niezwykle trudne sytuacje i katastrofy zagrażające eg-
zystencji wymagają udzielenia pomocy szybko i w spo-
sób nieskomplikowany – IG Metall ją zapewnia, tak jak 
to miało miejsce podczas powodzi w 2013 i 2016 r.

W przypadku śmierci, IG Metall wspiera członków lub 
ich bliskich zgodnie ze statutem.

  www.igmetall.de/leistungsrechner

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



 Bądź na bieżąco 

Chcesz mieć informacje o najważ-
niejszych sprawach?
W naszych broszurach, poradnikach oraz w specjal-
nym dziale informacyjnym w Internecie, w wyczer-
pujący sposób informujemy o ważnych tematach 
związkowych i społecznych. Podczas seminariów do-
kształcamy naszych członków w zakresie związanym 
z zakładem pracy, a także w zakresie politycznym. 
Celem ułatwienia wymiany informacji i doświadczeń 
pomiędzy naszymi członkami posiadamy rozbudowa-
ną sieć, np. dla kobiet, studentów lub wysokiej klasy 
specjalistów. 

Nasz magazyn członkowski metallzeitung oferuje każ-
dego miesiąca najświeższe informacje, sprawozda-
nia, 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



Wir. Die IG Metall. 
Związek zawodowy przedstawia 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 każde-
go pakietu informacyjnego oraz można go bezpłatnie 
zamówić pod adresem internetowym

  www.igmetall.de/infopaket

Zarejestruj się jako członek bezpośrednio na stronie 
internetowej

  igmetall.de/beitreten

Bądź w sieci i otrzymuj informacje. Nasz News letter 
można zamówić pod adresem

  www.igmetall.de/infoservice
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Czy masz jeszcze pytania?
W przypadku pytań o członkostwo w związku 
zawodowym IG Metall lub odnośnie innych te-
matów związanych z bezpieczną i dobrą pracą, 
jesteśmy do Państwa dyspozycji.

  mitglieder@igmetall.de 
  069 66 93-2221



 Bądź na bieżąco 

Chcesz m
ieć inform

acje o najważ-
niejszych sprawach?
W

 naszych broszurach, poradnikach oraz w specjal-
nym

 dziale inform
acyjnym

 w Internecie, w wyczer-
pujący sposób inform

ujem
y o ważnych tem

atach 
związkowych i społecznych. Podczas sem

inariów do-
kształcam

y naszych członków w zakresie związanym
 

z zakładem
 pracy, a także w zakresie politycznym

. 
Celem

 ułatwienia wym
iany inform

acji i doświadczeń 
pom

iędzy naszym
i członkam

i posiadam
y rozbudowa-

ną sieć, np. dla kobiet, studentów lub wysokiej klasy 
specjalistów. 

Nasz m
agazyn członkowski m

etallzeitung oferuje każ-
dego m

iesiąca najświeższe inform
acje, sprawozda-

nia, reportaże i ciekawostki ze świata pracy. 

Dla naszych członków wszystkie oferty są bezpłatne.

 „Pracownik branży m
etalowej powinien być 

członkiem
 związku zawodowego IG M

etall, 
jeżeli chce być odpowiednio reprezentowany 
 w zakresie społecznym

.”

Fragm
ent wyroku Trybunału Federalnego, ogłoszonego dnia 

10.12.1984, II ZR 91/84

IG Metall-Vorstand 

FB Mitglieder und Erschließung 
60519 Frankfurt am Main

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

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

ponad  52.000
 rad zakładowych IG Metall w

ponad 14.000
zakładów w 30 branżach

ponad 142.000
   aktywnych działaczy

  igmetall.de/vor-ort

Tak. Jestem z Wami. 

Przekaż do rady zakładowej IG Metall, przedstawi-
cieli związku zawodowego IG Metall lub do lokalne-
go 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? 

  igmetall.de/beitreten

ponad 150
ponad  2,2

miliona  członków

filii w   7    okręgach

W
ir. Die IG M

etall. 
Związek zawodowy przedstawia się.
Czy chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o IG M

etall? 
Nasz m

agazyn „W
ir. Die IG M

etall.”  w jasny sposób 
przedstawia nasze cele, oferty oraz wyjaśnia, co to jest 
związek zawodowy. M

agazyn jest dołączony do każde-
go pakietu inform

acyjnego oraz m
ożna go bezpłatnie 

zam
ówić pod adresem

 internetowym

  www.igm
etall.de/infopaket

Zarejestruj się jako członek bezpośrednio na stronie 
internetowej

  igm
etall.de/beitreten

Bądź w sieci i otrzym
uj inform

acje. Nasz News letter 
m

ożna zam
ówić pod adresem

  www.igm
etall.de/infoservice
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jest łatwiej. 
Jest wiele powodów, dla których  
warto należeć do IG M

etall.
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Jeżeli w konfliktach wynikających z układu zbiorowego 
pracy dojdzie do strajku, IG M

etall wspom
aga oczywi -

ście swoich członków także finansowo zgodnie ze sta-
tutem

. 

  www.igm
etall.de/leistungen

 Dalsze usługi 

Solidarność nie powinna ograniczać się 
do terenu zakładu pracy?
Pom

agam
y również wtedy, gdy zdarzy się wypadek 

poza m
iejscem

 pracy. Nasze ubezpieczenie od na-
stępstw nieszczęśliwych wypadków w czasie wolnym

 
obowiązuje na całym

 świecie i niezależnie od tego, czy 
wypadek zdarzył się w dom

u, w ogrodzie, czy w trakcie 
podróży: obojętnie, czy w sam

ochodzie, na m
otocyklu 

lub rowerze górskim
. W

 przypadku pobytu w szpitalu 
powyżej 48 godzin do sprawy wkracza nasze ubezpie -
czenie.

Niezwykle trudne sytuacje i katastrofy zagrażające eg-
zystencji wym

agają udzielenia pom
ocy szybko i w spo-

sób nieskom
plikowany – IG M

etall ją zapewnia, tak jak 
to m

iało m
iejsce podczas powodzi w 2013 i 2016 r.

W
 przypadku śm

ierci, IG M
etall wspiera członków lub 

ich bliskich zgodnie ze statutem
.

  www.igm
etall.de/leistungsrechner

Dobra praca to dobre życie.
M

y– związek zawodowy IG M
etall: z ponad 2,2 m

ilio-
nam

i członków konsekwentnie walczym
y o dobrą pra-

cę. Praca stanowi ważną część naszego życia, ale aby 
um

ożliwiała dobre życie, potrzebuje siły twórczej m
oc-

nej 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 ukończe-
niu szkoły, prawo do kontynuowania kształcenia i do-
kształcania się oraz m

ożliwość elastycznego przejścia 
na em

eryturę. Nasze zbiorowe układy pracy obowiązu-
ją w przem

yśle m
etalowym

 i elektrycznym
, w przem

y-
śle stalowym

, w branżach włókienniczej i odzieżowej, 
drzewnej i tworzyw sztucznych, w branży inform

atycz-
nej i telekom

unikacyjnej oraz w branży sam
ochodowej 

i elektrycznej. Układy te obowiązują nie tylko w zakła-
dach, które je zawarły, ale ustalają również standardy 
dla całej branży. 

  www.igm
etall.de/tarife 

 Ochrona prawna 

Chcesz m
ieć dobrych doradców i być 

odpowiednio reprezentowany?
Odpowiadam

y na wszystkie pytania dotyczące środo-
wiska pracy. Jeżeli chodzi o prawidłową klasyfikację, 
sprawdzanie um

ów o pracę lub świadectwa pracy, 
wypowiedzenia albo decyzje o em

eryturach, jesteśm
y 

zawsze do dyspozycji naszych członków. W
 przypad-

ku sporów m
ożna skorzystać z naszych bezpłatnych 

porad prawnych. Reprezentujem
y naszych członków 

pozasądownie, ale jeżeli okaże się to konieczne, to 
naturalnie również przed sądem

, we wszystkich przy-
padkach związanych z prawem

 pracy i prawa socjal-
nego, a więc także przed urzędam

i pracy, kasam
i cho-

rych, ubezpieczycielam
i em

erytalnym
i lub związkam

i 
zawodowym

i.

  www.igm
etall.de/rechtsschutz

 W
sparcie 

Czy chcesz m
ieć w tym

 swój udział i 
działać wspólnie z innym

i?
W

spieram
y naszych członków w sporach wewnątrzza-

kładowych. Rady zakładowe związku zawodowego 
IG M

etall są dobrze przeszkolone. Lokalne związki za-
wodowe IG M

etall znają sytuację w zakładach, a ich 
zaangażowanie cieszy się dużą popularnością. Pod-
czas tworzenia rad zakładowych nie m

ożna zrezygno-
wać z obecności IG M

etall, podobnie jak przy sporach 
dotyczących przynależności do układu zbiorowego. 

§ 27 statutu związku zawodowego IG Metall

§§ 23 i 24 statutu związku zawodowego IG Metall

§§ 26, 28, 30 statutu związku zawodowego IG Metall 
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Nawiązanie kontaktu przez (nazwisko, imię) lub zespół werbujący Numer członka (jeśli dotyczy)

 

Dochód brutto*  Składka

Mies. dochód brutto  

D
an

e 
ba

nk
ow

e

BIC*  Bank / filia Właściciel konta

  

IBAN*

D E

Mie jscowość  /  data  /  podp is Mie jscowość  /  da ta  /  podp is Mie jscowość  /  da ta  /  podp is

Informacja o ochronie danych osobowych:  Moje dane osobowe będą pobierane, przetwa-
rzane 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 niemiec-
kie 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.

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 przystą-
pieniem. 

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 pobiera-
nia 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 ra-
chunku 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.

Wyrażenie zgody na przekazywanie moich danych osobo-
wych do banku w celu realizacji polecenia zapłaty SEPA. 
Niniejszym wyrażam zgodę, by moje dane osobowe (przede 
wszystkim nazwisko, IBAN / BIC, wysokość składek), na pod-
stawie których możliwe jest ustalenie mojej przynależności 
do związku zawodowego, zostały przekazane przez zwią-
zek 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, podlega-
jące 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 da-
nych 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 in-
formacji dotyczących przetwarzania danych mogę uzyskać 
z „Informacji o przetwarzaniu danych osobowych” na stronie   
https://www.igmetall.de/datenschutz-dok.

Stand 25.05.2018
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Zatrudnienie w zakładzie / kod pocztowy / miejscowość Zawód / działalność / studia / wykształcenie

 

**  Numer członka; należy wprowadzić  
w przypadku zmian Data przystąpienia

Nazwisko* Imię*

      

Data urodzenia*

            
Płeć*   Obywatelstwo*

 
  kobieta 
  mężczyzna   

Kraj* Kod pocztowy* Miejscowość*

  

   pracownik tymczasowy, umowa o dzieło, jak 
 zatrudnienie na czas określony    nazywa się zakład pracy tymczasowej?

 

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  

Ulica* Numer domu* Telefon    służbowy    prywatny

    
 

Telefon kom.    służbowy    prywatny E-mail    służbowy    prywatny

 

D D M M R R R R

D D M M R R R R

O Ś W I A D C Z E N I E  O  P R Z Y S T Ą P I E N I U

Rodzaj członkostwa    pełny wymiar czasu    niepełny wymiar czasu    samodzielny członek    stażysta    uczeń / student    osoba w trakcie przekwalifikowania    studia dualne

Kształcenie / porównywalna instytucja / szkoła wyższa  od do

IG M
etall: razem

 dla  wspólnego dobra. 
Czy chcesz m

ieć sw
ój w

kład w
 walkę o spra-

wiedliw
e   dochody, dobre warunki pracy i 

sprawiedliw
ość?  M

y także tego chcem
y.




