
Dobrzy ludzie. 
Wyjątkowe świadczenia.

Razem można więcej osiągnąć. Jako część silnej
wspólnoty można więcej przeforsować. To odkrycie
jest dziś bardziej aktualne niż kiedykolwiek
wcześniej.

Właśnie teraz coraz więcej pracowników doświadcza,
jak ważną rolęmoże odgrywać członkowstwo w
związku zawodowym. Ponad dwa miliony ludzi
zorganizowały sięw ramach IG Metall, by angażować
się na rzecz swoich praw. Na rzecz godnych warunków
życia i pracy, wyższych dochodów i większej ilości
wolnego czasu.

Ta broszura przedstawi Ci w skrócie wyjątkowe 
świadczenia IG Metall i korzyści wynikające z 
członkowstwa.

IG Metall. Wspólne sukcesy w przyszłości.
www.igmetall.de
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Członkowie mają
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Deklaracja członkowska
*nazwisko

*imi�

*ulica

*kraj

telefon ( słu�bowy prywatny)

*kod pocztowy *miejscowo��

*nr domu

w pełnym wymiarze*
w niepełnym wymiarze*

zawód/wykonywana działalno��/studia/nauka zawodu

zatrudniony w/kod pocztowy/miejscowo��

zwerbowany przez (nazwisko, imi�)

*data urodzenia

dzie� miesi�c rok

numer członkowski osoby werbuj�cej 

*płe�
M=m��czyzna
K=kobieta

e-mail ( słu�bowy prywatny)

*dochód brutto *kod banku

*posiadacz rachunku bankowego

*bank/oddział

*nr rachunkukwota

Dane rachunku bankowego 

*miejscowo��/data/podpis

Potwierdzam dane dotycz�ce mojej osoby, udost�pnione przeze mnie IG Metall w celu zgromadzenia danych, 
w zwi�zku z przyst�pieniem do zwi�zków zawodowych IG Metall. Jestem �wiadomy, �e IG Metall, w ramach 
wykonywania statutowych zada�, przestrzegaj�c przepisów dotycz�cych ochrony danych osobowych, przetwarza
elektronicznie moje dane osobowe. Dane osobowe nie s� przekazywane do celów marketingowych.
Upowa�nienie do �ci�gania nale�no�ci z konta: 
Niniejszym odwołalnie upowa�niam IG Metall do poboru składek członkowskich, wynosz�cych 1% miesi�cznego
wynagrodzenia brutto, i obci��enia mojego konta bie��cego zgodnie z §5 statutu zwi�zku zawodowego IG Metall.
Upowa�nienie w stosunku do IG Metall mo�e zosta�odwołane tylko w formie pisemnej, z co najmniej 6 tygodniowym
wyprzedzeniem, ze skutkiem na koniec bie��cego kwartału. Wszelkie zmiany moich danych osobowych zobowi�zuje
si� niezwłocznie przekazywa� IG Metall.

Prosz� zło�y� deklaracj�w radach zakładowych/u ludzi zaufania IG Metall, w biurze lokalnym IG Metall
lub przesła� na adres: IG Metall-Vorstand, FB Mitglieder/Kampagnen, 60519 Frankfurt am Main
Dodatkowe informacje: www.igmetall.de/beitreten

Numer członkowski 

(wypełnia IG Metall)

Dla pracowników tymczasowych: jak nazywa si� agencja pracy tymczasowej?

pracownik tymczasowy/
umowa o dzieło

zatrudniony na czas
okre�lony

od do
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Nasze największe osiągnięcia to sukcesy związane z 
zawieraniem zbiorowych układów pracy: lepsze warunki
pracy, krótszy czas pracy, dłuższy urlop, wyższe dochody
– by wymienić tylko te najważniejsze. Wiążące roszczenie
prawne o świadczenia zgodnie z układem zbiorowym
pracy mają jednak tylko członkowie IG Metall.

Świadczenia dla naszych członków
zgodnie ze statutem IG Metall:

Ochrona prawna
W przypadku sporów prawnych związanych z pra-
wem pracy lub ubezpieczeń socjalnych członkom
może zostać przyznana bezpłatna ochrona prawna.
> Więcej informacji w statucie IGM § 27

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków w
czasie wolnym
Kto ulegnie wypadkowi w czasie wolnym, w przy-
padku pobytu w szpitalu trwającego co najmniej
48 godzin otrzyma jednorazowe odszkodowanie
w wysokości do 30-krotnej wartości miesięcznej
składki członkowskiej (maksymalnie 51,13 euro/
dzień stacjonarnego leczenia). W przypadku
pełnego inwalidztwa przysługuje jednorazowe
odszkodowanie w wysokości 500-krotnej wartości
składki miesięcznej, a w razie inwalidztwa

częściowego kwoty w odpowiedniej wysokości. 
W razie śmierci członkowie rodziny zmarłego 
otrzymają 200-krotność składki miesięcznej.
> Więcej informacji w statucie IGM § 26

Wsparcie podczas strajku
Nasza polityka i siła przebicia jest nierozłącznie
związana ze zdolnością do strajku. Bez niej nie 
bylibyśmy traktowani poważnie jako partner 
negocjacyjny.

Stawki w ramach wsparcia wypłacanego za tydzień
strajku wynoszą:
> w przypadku, gdy składki były opłacane 
przez okres od 3 do 12 miesięcy – 12-krotność
przeciętnej wysokości składki,
> ... od 12 do 60 miesięcy – 13-krotność przeciętnej
wysokości składki,
> ... powyżej 60 miesięcy – 14-krotność przeciętnej
wysokości składki,
> osoby odbywające naukę zawodu otrzymują
14-krotność przeciętnej wysokości składki.

Przykład: Dla przeciętnej składki miesięcznej w 
wysokości 20 euro i przy ponad 5-letnim członkostwie
wsparcie strajkowe wynosi 280 euro na tydzień.
> Więcej informacji w § 23 statutu IGM

Wsparcie w przypadku odsunięcia od pracy ...
Dla członków, którzy w związku z uchwalonym przez
IG Metall działaniem strajkowym zostali odsunięci
od pracy.

... i w przypadku kary dyscyplinarnej
Dla członków, którzy angażują się na rzecz IG Metall
i celów, do których związek dąży, i z tego powodu
zostali zwolnieni i są bezrobotni.
> Więcej informacji w statucie IGM § 24

Wsparcie w trudnych sytuacjach losowych
Członkowie znajdujący się w szczególnie trudnej
sytuacji losowej mogą z tego tytułu otrzymać
wsparcie.
> Więcej informacji w statucie IGM § 28

Wsparcie na wypadek śmierci
Członkom rodziny zmarłego może byćwypłacony
zasiłek pogrzebowy obliczany na podstawie
okresu członkowstwa i wysokości płaconych
składek.
> Więcej informacji w statucie IGM § 30

Dalsze korzyści:

Gazeta
Członkowie otrzymują gazetę „metallzeitung“.
Zawiera ona sprawozdania, reportaże i informacje
na aktualne tematy związkowe i polityczne.

Broszury informacyjne
IG Metall tworzy broszury informacyjne
poświęcone wielu ważnym tematom
związkowym i społeczno-politycznym. 
Dla naszych członków są one oczywiście
bezpłatne.

Informacje online
Na stronie www.igmetall.de dostępnych jest
wiele informacji, przydatnych porad i linków 
dotyczących tematu pracy.


