
Start 
silnej rady zakładowej (Betriebsrat) w Tesli!
Wszystko, co musisz wiedzieć. 

Co to jest zebranie wyborcze 
i co się podczas niego dzieje?
22.11. zostało wywieszone w zakładzie zaproszenie na zebranie
wyborcze. To bardzo dobrze! Związek Zawodowy IG Metall chce wam
w związku z tym pogratulować. Celem zebrania wyborczego jest
wybór tak zwanego komitetu wyborczego. Wszyscy pracownicy Tesli
mają prawo wziąć udział w zebraniu wyborczym. Natomiast ani
pracodawca, ani pracownicy zatrudnieni przez agencje pracy
tymczasowej nie mają prawa do wzięcia udziału w zebraniu. Czas
uczestnictwa w zebraniu wyborczym jest czasem pracy i otrzymuje
się za niego normalne wynagrodzenie.

Czym zajmuje się komitet wyborczy?
Komitet wyborczy zajmuje się przygotowaniem i
przeprowadzeniem wyborów do rady zakładowej.
Przeprowadzenie wyborów wiąże się z całym szeregiem
regulacji prawnych – dzięki temu są one przejrzyste i uczciwe.
Do zadań komitetu wyborczego należy między innymi:

- stworzenie listy wszystkich uprawnionych do 
 głosowania
- ogłoszenie wyborów wraz z podaniem miejsca i daty
ich przeprowadzenia oraz liczenia głosów
- ogłoszenie kandydatur oraz liczby członków przyszłej
rady zakładowej
- poinformowanie wszystkich uprawnionych do
głosowania (także tych, którzy nie mówią po niemiecku)
o wyborach
- nadzorowanie wyborów i liczenia głosów
- ogłoszenie wyników wyborów

Ten cały proces jest skomplikowany. Dlatego IG Metall
oferuje szkolenia dla członków komitetu wyborczego.
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Z radą zakładową jest lepiej
Pracownicy, którzy mają radę zakładową, są w lepszej
sytuacji, mają więcej praw i są bardziej włączani w
procesy decyzyjne w przedsiębiorstwie. Rady
zakładowe są czymś zupełnie naturalnym w dużych
zakładach przemysłowych i gwarantują, że potrzeby
pracowników i pracownic będą wysłuchane. 

Co to jest rada zakładowa? 
Rada zakładowa to organ powoływany do reprezentacji interesów pracowniczych w przedsiębiorstwie.
Jest ona całkowicie otwarta na życzenia oraz wszelkie potrzeby pracowników i pracownic. W wielu
sprawach rada zakładowa ma prawo do współdecydowania. W niektórych sprawach pracodawca nie
może podjąć decyzji sam i ma on obowiązek zapytać radę zakładową, a tym samym pracowników, o
zdanie. Dotyczy to m.in. poniższych kwestii:
▸ czas pracy (np. nadgodziny, konta czasu pracy, skrócenie czasu pracy, ferie zakładowe, przejściowe
zredukowanie regularnego czasu pracy (tzw. Kurzarbeit))
▸ sprawy personalne (np. przeniesienia, sankcje, zaklasyfikowanie do odpowiedniej grupy
wynagrodzeń, dodatki, premie, awanse itp.)
▸ przepisy BHP 
▸ rozmowy w „cztery oczy”:  Pracownicy i pracownice mają prawo poprosić o obecność zaufanego
członka lub zaufanej członkini rady zakładowej podczas rozmowy z pracodawcą
▸ wypowiedzenie: Rada zakładowa może się sprzeciwić wypowiedzeniu konkretnego pracownika lub
pracownicy. W przypadku, gdy pracodawca nie poinformuje rady zakładowej w właściwy sposób,
wypowiedzenie jest nieskuteczne. 

Twoje IG Metall na miejscu: 
Znasz już nasze biuro w budynku

dworca na stacji Fangschleuse? Także
tutaj jesteśmy dostępni dla

pracowników i pracownic
zatrudnionych w Tesli.

.

Gdzie znajdę więcej 
informacji? 

Masz pytania odnośnie rady zakładowej?
Zastanawiasz się, by kandydować? Tutaj
znajdziesz potrzebne informacje! 

tesla@igmetall.de

017688158331

www.igm-tesla.de

IG Metall  w Tesli
IW Grünheide powstaje nie tylko jedyna w swoim
rodzaju i obiecująca gigantyczna fabryka, ale także
kilkutysięczna załoga pracowników i pracownic o
różnych biografiach i doświadczeniach. IG Metall jest
jak taka klamra, która spaja pracowników i
pracownice i wraz z nimi chce wypracować lepsze
warunki pracy. 
Wielu członków i członkiń związku IG Metall zna się
już między sobą. Łączą oni swoje siły i działają na
rzecz poprawy warunków pracy. Silna i stabilna rada
zakładowa, która także walczy o lepsze warunki
pracy, jest tego częścią. 

Pozwól nam działać razem! 
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