Grupa główna nr 1

Zaangażowanie. Egzekwowanie.
Wdrażanie.

www.hg1.at

Serdecznie witamy
w Grupie głównej nr 1

Droga Koleżanko, drogi Kolego!
Wspólnie z 28 500 pracownikami reprezentujemy trzon administracji Miasta Wiednia. Nasze motto brzmi: „Zaangażowanie. Egzekwowanie. Wdrażanie.” Angażujemy się dla Ciebie, zgłaszamy
postulaty i pilnujemy ich realizacji przez pracodawcę. Naszą siłą
jest bezpośrednia reprezentacja w miejscu pracy przez naszych
700 reprezentantów lokalnych. Słuchamy innych i zachowujemy
dyskrecję. Poufność to dla nas sprawa oczywista.

Szczególnie zależy nam na

dobrych warunkach pracy.
Znamy się na systemie wynagrodzeń Miasta i potrafimy udzielić
porady we wszystkich kwestiach z nimi związanych. Pomagamy
również zaoszczędzić pieniądze, oferując zniżki przy zakupie towarów lub wyjazdów urlopowych.
Miłe towarzystwo, kontakty społeczne i sport pomagają zachować dobrą formę, a dobrą okazję ku temu stwarza nasz obiekt
sportowy na wiedeńskim Praterze.
Skorzystaj z możliwości wymiany doświadczeń z naszymi reprezentantkami i reprezentantami oraz zdobycia w ten sposób informacji, jak i poinformowania nas o swoich problemach.
Jako przyszły członek związku zawodowego otrzymasz teczkę
powitalną z prezentacją i zachętą do działań Grupy głównej nr 1
oraz Twojego związku zawodowego.
Więcej informacji i aktualnych tematów znajdziesz na stronie
www.hg1.wien.

Grupa główna nr 1 z radością Cię oczekuje!

Ze związkowym pozdrowieniem
Norbert Pelzer
Przewodniczący Grupy
głównej nr 1

Reprezentacja personelu
a zwia˛zek zawodowy
aktywnie zatrudnieni
		
mogą brać udział w wyborach

Wszyscy

Siła dzięki prawu
0,1%

Ustawowa składka
wynagrodzenia
zasadniczego brutto
bez dodatkowych opłat

Reprezentujemy wyłącznie miejscowo
i tylko wobec pracodawcy

Wiedeńska ustawa o reprezentacji personelu
(Wiener Personalvertretungsgesetz, w skrócie W-PVG)

Reprezentowanie
interesów zawodowych,
kulturalnych, ekonomicznych,
socjalnych i zdrowotnych

Statuty stowarzyszenia ÖGB
(Österreichischer Gewerkschaftsbund –
Federacja Austriackich Związków Zawodowych)

Prawo do reprezentowania
bez ograniczeń miejscowych
Dobrowolna
składka
w wys.
wynagrodzenia
zasadniczego brutto
bez dodatkowych opłat

1%

Wszyscy członkowie
mogą brać udział w wyborach

Siła dzięki

liczbie członków
Negocjowanie wynagrodzeń
(również 13 i 14 pensji)

oraz układów zbiorowych pracy

Droga Koleżanko, drogi Kolego!
Centralną sprawą jest dla mnie temat równego traktowania
osób. Nie może być tak, że ludzie są dyskryminowani i/lub
pokrzywdzeni ze względu na wiek, płeć, pochodzenie, religię lub orientację seksualną! Jest jeszcze wiele do zrobienia,
zwłaszcza w kwestii równouprawnienia mężczyzn i kobiet:
wciąż jeszcze kobiety za równą pracę zarabiają znacznie
mniej niż mężczyźni. Wciąż jeszcze to kobiety muszą w większym stopniu zajmować się dziećmi i osobami starszymi, zaniedbując swoją karierę. To się koniecznie musi zmienić!
Angażuję się na rzecz tych zmian z całych sił. Intensywnie
walczę również o akceptację dla różnorodności, o tolerancję
i solidarność społeczną – a przeciwko nagonce, nienawiści
do ludzi i prawicowemu populizmowi.
Bardzo ważny jest dla mnie rozwój kompetencji w zakresie
różnic międzyludzkich w ruchu związkowym. Grupa główna
nr 1 pragnie bowiem być partnerem dla wszystkich zatrudnionych przez Miasto, w całej ich różnorodności. Pierwszym
ważnym krokiem było intensywniejsze włączenie młodzieży
związkowej w działania Grupy głównej nr 1. Jestem osobą
kontaktową dla młodych ludzi – pozostaję do ich dyspozycji
i wspieram ich radą i działaniem.
Będę bardzo wdzięczna za wszelkie sugestie dotyczące
kwes
tii, którymi się zajmuję! Jestem otwarta na poufne
rozmowy.

Ze związkowym pozdrowieniem
Regina Müller
Referentka ds. Rodziny,
Kobiet i Młodzieży

Telefon: +43 (0) 1 4000-83902
E-mail: regina.mueller@wien.gv.at

Działalność zwia˛zkowa –
w jakim celu?
Celem związku zawodowego jest poprawa
dobrobytu pracowników.

Nie ma ustawowych
podwyżek
wynagrodzeń.

Nie ma ustawy
regulującej dodatki
wakacyjne
i świąteczne.

Co roku związek negocjuje układ
zbiorowy pracy.

Podwyższa on przysługujące wynagrodzenie
całkowite i obejmuje następujące świadczenia:

## wynagrodzenie minimalne i wynagrodzenie dla uczniów
zawodu

## wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
## dodatki wakacyjne i świąteczne
## czas pracy i dni wolne od pracy
## klauzule ochronne w przypadku wypowiedzenia
## dodatki, premie, koszty podróży, diety
## wliczenie urlopu rodzicielskiego do okresu wypłaty

wynagrodzenia chorobowego i okresu wypowiedzenia

## przysługujący czas wolny
## itd.

Jestem członkiem zwia˛zku
zawodowego, ponieważ

99
99
99
99
99
99
99

my pracownicy nie powinniśmy pozostawiać
naszych interesów wyłącznie w rękach polityków,
przedsiębiorstw ani spekulantów giełdowych.
przedsiębiorcy również się organizują i tylko OSOBY
KRÓTKOWZROCZNE sądzą, że pracownicy mogą
sobie poradzić bez organizacji.
wiele spraw, które DZISIAJ wydają się OCZYWISTE,
JUTRO MOGĄ NALEŻEĆ DO PRZESZŁOŚCI.
solidarność nie może być pustym hasłem.
wolę zapłacić składkę członkowską 1% niż zadowalać się minimalnym wynagrodzeniem.
mój sukces osobisty nie zależy tylko ode mnie, lecz
bazuje na wielu umowach, które wywalczyły silne
związki zawodowe.
nie pozwalam, aby dyktowano mi warunki.

nic o mnie beze mnie!
Zadzwoń do nas!

Hauptgruppe 1
Zelinkagasse 4
1010 Wien
Telefon: +43 (0) 1 4000-83710
E-mail: post@hg1.wien.gv.at

E-MAIL*

NR TEL. / TEL. KOM.*

NAZWA BANKU I EW. MIEJSCOWOŚĆ

KOD BANKU

KOBIETA

MĘŻCZYZNA

MIEJSCOWOŚĆ

NR UBEZP. SPOŁ. / DATA UR.

OBYWATELSTWO

NUMER RACHUNKU

KWOTA*

ZAKŁAD PRACY – NAZWA, ULICA, KOD POCZTOWY I MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

ADRES




DATA PRZYSTĄPIENIA

PODPIS
Proszę uwzględnić zgodę na odwrocie.

UWAGA: Niniejszym udzielam do odwołania upoważnienia do pobierania należnych płatności poprzez obciążenie mojego rachunku. Tym samym upoważniam również bank prowadzący mój
rachunek do realizacji polecenia obciążenia rachunku, przy czym nie obowiązuje zobowiązanie do jego realizacji, zwłaszcza wtedy, gdy na moim rachunku brakuje niezbędnych środków. Przysługuje
mi prawo do anulowania operacji w ciągu 56 dni kalendarzowych od dnia obciążenia rachunku bankowego bez podania przyczyn.
* 1% miesięcznego wynagrodzenia brutto

ZLECENIE
POBRANIA
(OPCJONALNIE)

 Pracownik fizyczny  Urzędnik  Pracownik umysłowy  Osoba poszukująca pracy
 Pracownik kontraktowy  Uczeń
 Inne

AKTUALNY ZAWÓD/BRANŻA

* Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych od ÖGB.

IMIĘ

NAZWISKO

Tak, chcę zostać członkiem ÖGB!

PL

Oświadczenie o zgodzie zgodnie z Ustawą o ochronie danych (DSG) 2000

1. Wyrażam zgodę, aby moja składka na rzecz związku zawodowego była pobierana przez pracodawcę z mojego
wynagrodzenia.

2. Niniejszym kategorycznie wyrażam zgodę zgodnie z §§ 7, 8 i 9 Ustawy o ochronie danych 2000 (Datenschutzgesetz
2000, w skrócie DSG 2000), austriacki DzU BGBl. I nr 165/1999 w obowiązującej wersji, na wykorzystywanie wszelkich
moich danych osobowych niezbędnych dla celów informacyjnych, obsługi i pobrania składki (są to odpowiednio aktualne dane, takie jak numer referencyjny, tytuł akademicki, nazwisko, imię, adres, numer ubezpieczenia społecznego, data urodzenia, płeć, obywatelstwo, stałe i przydzielone miejsce pracy, zaszeregowanie, data podjęcia pracy, data
przejścia na emeryturę, kategoria zatrudnionych, sekcja związku zawodowego, grupa główna, składka członkowska
[bieżąca i po przeliczeniu] oraz zakończenie stosunku pracy) z uwzględnieniem dostawcy usług komputerowych i
upoważniam pracodawcę do przekazania tych danych do Österreichischer Gewerkschaftsbund/younion _ Die Daseinsgewerkschaft.

3. Swoim podpisem udzielam zgody zgodnie z §§ 4 Z 14 i 9 Z 6 DSG 2000 na przekazanie przez younion wyłącznie
mojego nazwiska i mojego adresu instytucjom, firmom i związkom, których jest członkiem lub w których jest reprezentowany younion w celu poinformowania o specjalnych promocjach lub warunkach dla członków. Dane zgodnie
z przepisami DSG 2000 mogą być również udostępnione firmom świadczącym usługi, z których korzysta younion i
które działają na zlecenie i na rachunek younion, pod warunkiem zgodnego z prawem i bezpiecznego wykorzystywania tych danych zgodnie z przepisami DSG 2000 w celu realizacji zlecenia. Zgoda ta w dowolnym czasie może zostać
cofnięta, na skutek czego przekazywanie danych zostanie wstrzymane.

4. Mam prawo do cofnięcia w dowolnym czasie na piśmie oświadczeń wymienionych w punkcie 2 poprzez poinformowanie Österreichischer Gewerkschaftsbund/younion _ Die Daseinsgewerkschaft.

ODPOWIEDŹ

Opłatę
pocztową
pokrywa
odbiorca!

Hauptgruppe 1
younion _ Die Daseinsgewerkschaft

Zelinkagasse 4
1010 Wien

Silne argumenty za przysta˛pieniem
do zwia˛zku zawodowego

99
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Trudne czasy potrzebują silnych związków
zawodowych.
Tylko silne związki zawodowe potrafią wywalczyć
podwyżki wynagrodzeń.
Ustawy i układy zbiorowe pracy regulują najważniejsze
kwestie zawodowe:
# Wysokość wynagrodzenia, 13 i 14 pensja, czas pracy.
# Negocjacje w sprawie wynagrodzeń i układów
zbiorowych pracy odbywają się tylko dlatego,
że istnieją związki zawodowe.
# Wyłącznie silne związki zawodowe zawierają
silne umowy: im więcej członków, tym silniejszy
związek zawodowy.
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Izba Pracy może chronić jedynie te prawa, które wywalczyły silne związki zawodowe.
Informacja – doradztwo – pomoc zawodowa.
Silne związki zawodowe są podstawą osobistego sukcesu zawodowego.
Twoje członkostwo wzmacnia radę pracowników i
reprezentację personelu w egzekwowaniu Twoich
interesów.
Członkowie rady pracowników i reprezentacji personelu
mają ważne znaczenie dla ochrony pracowników.
– MY ICH SZKOLIMY!
Kto nie współdecyduje, za tego decydują inni!

Umocnij swoja˛ pozycje˛
		
— doła˛cz do nas!

Czy to już wszystko?
sprawiedliwe

Wynagrodzenie atrakcyjne
otwarte na zmiany

Prawo pracy i socjalne
prawo emerytalne
transparentne
aktualne
Czas pracy skrócić
i uczciwie podzielić

Stanowiska

Miejsca pracy
z przyszłością

Humanizacja
środowiska pracy

Praca nie może prowadzić do choroby

Kształcenie i
doskonalenie zawodowe
Warsztat przyszłości

Przeciwko
prywatyzacji/
wyodrębnieniu
Nie mniej państwa

– lepsze państwo

younion

Organizacja ucząca się

Kreatywne przyszłości
kształtowanie dzielnie
z fantazją

Co daje członkostwo
w zwia˛zku zawodowym?
## Związek zawodowy ma kompetencje negocjacyjne
w zakresie układów zbiorowych pracy, wysokości
wynagrodzeń i emerytur.

## Związek zawodowy kształtuje nowelizacje i tworzy
ustawy (partnerstwo społeczne).

## W niektórych sklepach i firmach istnieje tak zwany
„rabat związkowy” (informację można uzyskać u
reprezentanta/-ki personelu).

## Oferujemy doradztwo prawne ze strony związku

zawodowego we wszystkich kwestiach służbowych,
dotyczących wynagrodzenia, emerytury i
prywatnoprawnych.

## W razie pytań dostępny jest punkt doradztwa związku
zawodowego w sprawie podatku dochodowego.

## Ubezpieczenie solidarne ÖGB (ochrona w razie

inwalidztwa lub śmierci w wyniku wypadku w czasie
wolnym).

## Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

zawodowej i ubezpieczenie ochrony prawnej
zawodowej (VORSORGE).

## Wsparcie w zakresie doskonalenia zawodowego
(dodatek na kształcenie).

## Karta członkowska younion może zostać wyposażona w
funkcję Mastercard i pakiet SOS (formularze wniosków
są dostępne u reprezentanta/-ki personelu).

## VORSORGE younion zapewnia korzystne oferty i

warunki ubezpieczenia dotyczące wszystkich kwestii
ubezpieczeniowych: ubezpieczenie w połączeniu z
zabezpieczeniem, zabezpieczenie w razie wypadku
dziecka, zabezpieczenie emerytalne, zabezpieczenie
wypadkowe, zabezpieczenie związane z pojazdami
mech., ubezpieczenie gospodarstwa domowego lub
mieszkania itd.

Kultura

younion

Centrum seminaryjne

Klub KSV-Prater
Hotel

Placówka socjalna

1% pensji brutto

Europa

Doradztwo w sprawie
podatku od wynagrodzeń

Zdrowie

Grimmingblick

Seminaria
edukacyjne

Doradztwo prawne

www.younion.at

Die Daseinsgewerkschaft

www.hg1.at

Centrum
informacyjne

+43 (0) 1 53444-0

Demokratyczny

younion _ Die Daseinsgewerkschaft

HAUPTGRUPPE 1

Zelinkagasse 4, 2 piętro/Top 3, 1010 Wiedeń
Tel.: +43 (0) 1 4000-83710
E-mail: post@hg1.wien.gv.at

Dobrowolna składka
członkowska

Dodatek wakacyjny
i świąteczny

Równouprawnienie kobiet i mężczyzn

Neutralny

Zwalczanie
faszyzmu

Interesy społeczne,
ekonomiczne, kulturalne

Emeryci

Negocjacje płacowe

Partner społeczny

FEDERACJA AUSTRIACKICH Prawa człowieka
Siła dzięki
ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH członkom

Doradztwo w sprawie
wynagrodzeń

Centrum sportowe

Zatrudnieni

Kursy dla
ambitnych

Migracja

Praca zespołowa

+43 (0) 1 4000-83710

www.oegb.at

Kobiety

+43 (0) 1 31316-8300

Pokój na świecie

Młodzież

Fladnitz

GRUPA GŁÓWNA NR 1

Ponadpartyjny
Niezależny

Grupa główna nr 1
Zaangażowanie. Egzekwowanie.
Wdrażanie.

