WIĘCEJ PIENIĘDZY
DLA PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH

Korzyści dla członków IG Metall, zatrudnionych w APT
Jako członek związku zawodowego IG Metall otrzymujesz dwa razy w roku
dodatkowe świadczenie pieniężne. W tym celu należy jedynie złożyć wniosek.
Szczegóły poznasz poniżej.
Od 2021 roku pracownicy tymczasowi, będący członkami IG Metall od co najmniej
12 miesięcy, otrzymają poza dodatkiem urlopowym i bożonarodzeniowym
świadczenie członkowskie w postaci dodatkowego bonusu. Jego wysokość zależy
od długości okresu zatrudnienia w agencji pracy tymczasowej. Wzrasta on w
trzech ustalonych etapach, począwszy od 2024 r. z każdą podwyżką taryfową.
Okres zatrudnienia w
agencji pracy tymczasowej
po 6 miesiącu
w 2 i 3 roku

2021
2 x 50 €
2 x 100 €
2 x 150 €

2022
2 x 70 €
2 x 120 €
2 x 200 €

W TEN SPOSÓB
OTRZYMASZ
DODATKOWY BONUS
1. Wejdź na stronę

2023
2 x 100 €
2 x 200 €
2 x 350 €

od 2024
Dynamiczny
wzrost wg
taryfy

Warunki uzyskania świadczenia
członkowskiego:
Co najmniej 12 miesięcy
członkostwa w IG Metall (lub w
innym związku zawodowym DGB)
do dnia 30 czerwca lub 30 listopada
oraz co najmniej 6 miesięcy
zatrudnienia w agencji pracy
tymczasowej.

Więcej informacji pod adresem
igmetall.de/mitgliedervorteil-leiharbeit

Wniosek należy złożyć w swojej agencji pracy tymczasowej. Złóż wniosek
o dodatkowy bonus w terminie (data wpłynięcia listu/e-maila):
▸ bonus urlopowy najwcześniej od 19 maja do 30 czerwca.
▸ bonus bożonarodzeniowy najwcześniej od 19 października do 30
listopada.
(Zaświadczenie o członkostwie nie może być wystawione wcześniej niż 19
maja lub 19 października.)

igmetall.de/mitgliedervorteile

Wniosek

2. Zaloguj się

wydrukuj

(wymagana jednorazowa rejestracja
przy użyciu numeru członkowskiego)

3. Pobierz zaświadczenie o członkostwie i
wzór wniosku o przyznanie bonusu
€

Lu b

Sprawdzenie wypłaty wynagrodzenia
Czy Twoje świadczenia członkowskie zostały wypłacone? W
razie jakichkolwiek problemów lub pytań prosimy o kontakt
z lokalnym oddziałem związku zawodowego IG Metall:
www.igmetall.de/vor-ort

podpisz i zaadresuj do
swojego pracodawcy
(agencji pracy tymczasowej)

Age ncja p r a cy
t ym cz a s o w e j

wyślij pocztą

Wyślij e-mail z treścią wniosku i załączonym
zaświadczeniem o członkostwie na adres swojego
pracodawcy (agencji pracy tymczasowej).
Pomyśl o tym ponownie za pół
roku!Zachowaj niniejszą ulotkę i
wpisz przypomnienie do swojego
kalendarza.

Co roku
w maju
i
paździe
rniku!

JESZCZE NIE JESTEŚ CZŁONKIEM?

Zostań członkiem IG Metall już teraz i w ciągu jednego roku zapewnij sobie dodatkowy bonus. Deklaracje
członkowskie można otrzymać w radach zakładowych lub u przedstawicieli związku zawodowego IG Metall w
swoim zakładzie pracy. Możesz również zapisać się do związku online na stronie igmetall.de/beitreten
Przyłącz się
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