Na podstawie § 8 ust. 8 Statutu Berlińskiego
2017, zgodnie z uchwałą rady doradczej
związku zawodowego, pracownicy tymczasowi
w branży budowlanej i w rolnictwie mogą
zostać członkiem związku zawodowego
IG Bauen-Agrar-Umwelt (ZZ Budownictwo,
Rolnictwo, środowisko) na okres jednego
roku. Członkostwo rozpoczyna się z dniem
uiszczenia składki a kończy z upływem 12
miesięcy bez konieczności wypowiedzenia,
chyba, że zostanie odnowione.
Kwota składki wynika z wysokości aktualnej
kwoty wynagrodzenia minimalnego 1 budowa
(Mindestlohn 1 Bau) dla branży budowlanej
wzgl. dla rolnictwa obowiązującej w ciągu
6 miesięcy zatrudnienia oraz składki
minimalnej w wypadku pobierania zasiłku
dla bezrobotnych ALG II w wysokości 5,50 €
dla pozostałych 6 miesięcy. Składka roczna
jest pobierana z góry za 12 miesięcy.

Składka członkowska
Składka roczna wynosi
• w branży budowlanej
na dzień 1.1.2021 187,20 €.
• w rolnictwie
na dzień 1.1.2021 146,40 €.
Aktualna składka roczna jest podana na stronie
www.igbau.de.

www.igbau.de

Świadczenia
Jako członek związku w ramach opłaconej
składki otrzymasz:
Ochronę swoich praw pracowniczych

i praw socjalnych w Niemczech, od
razu od przystąpienia
Zwolnienie od roszczeń już powstałych

kosztów z tytułu członkostwa
Poradę i informację

Pomoc w przypadku strajku

Ubezpieczenie na wypadek roszczeń

z tytułu odpowiedzialności np. w
zw. ze szkodami na pojazdach lub
urządzeniach w ramach świadczeń
wynikających z umowy zbiorowej z
GUV/Fakulta.
Informacje nt. ważnych zmian w prawie

pracy lub organizowanych strajków.
W miarę możliwości w języku polskim.
Centralna infolinia obsługiwana

przez facts – die Infoline GmbH.
Prowadzenie rozmów w językach
ojczystych, obsługa zapytań
telefonicznych przez Europejskie
Stowarzyszenie do Spraw Migracji
Zarobkowej (EVW).

polnisch

(pracownicy delegowani, sezonowi, pomocnicy przy zbiorach, prace na zlecenie)
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Członkostwo dla pracowników migracyjnych

Razem
jesteśmy silni!
IG BAU jest twoim związkiem zawodowym

www.igbau.de

Jesteśmy Twoim związkiem zawodowym w Niemczech w sektorze budowlanym
i rolnym. Mamy biura w całym kraju. Związek zawodowy to organizacja pracowników.
W Niemczech związki zawodowe są zorganizowane w strukturach branżowych.
Wspólnie negocjujemy układy zbiorowe dla poszczególnych firm lub całych branż,
ponieważ układy zbiorowe zawsze zapewniają lepsze warunki niż prawo pracy. Naszych
członków wspieramy również w przypadku problemów w zakresie prawa pracy i prawa
socjalnego. Związki zawodowe są finansowane ze składek swoich członków. Dlatego
też są one bezpartyjne i niezależne od pracodawców. Członkostwo jest dobrowolne,
a pracodawca nie jest o nim powiadamiany

Zostań członkiem!
Możesz zostać członkiem IG BAU także
jeśli jesteś pracownikiem migracyjnym.
Członkostwo w związku jest możliwe
 n awet jeśli pracujesz w
Niemczech jedynie tymczasowo

+

 w branży rolnej lub budowlanej

+

 a twoja rodzina i twój dom nie
jest w Niemczech.

Twoje członkostwo w związku jako pracownika
migracyjnego wygasa automatycznie po
12 miesiącach, ale może być odnawiane co roku.
Od pierwszego dnia członkostwa masz prawo do:
bezpłatnej informacji i porady prawnej
zastępstwa procesowego przed sądem
pracy
wsparcia, kiedy pracodawca obciąża
cię kosztami za uszkodzenie mienia lub
pojazdu
i wiele innych.

Składka członkowska jest znacznie niższa, gdyż pracownicy migracyjni pracują w Niemczech
tylko tymczasowo. Na ostatniej stronie znajdziesz szczegółowe informacje.

Jesteś zainteresowany?
Zadzwoń do naszej centrali, będziesz mógł porozmawiać w swoim języku lub napisz:

0391 4085- plus 105 jęz. angielski/niemiecki
106 jęz. Bułgarski
107 jęz. Rumuński
108 jęz. Polski
114 jęz. bośniacki-chorwacki-serbski
921 jęz. rosyjski
922 jęz. Język węgierski

@
Wszystkie języki:

mobil@igbau.de

