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Członkowie  

ver.di  
korzystają …

Bezirk Sachsen West-Ost-Süd



Dobre powody

 Mężowie zaufania ver.di:
Pierwsze osoby kontaktowe wśród załogi to mężowie zaufania.  
W większych przedsiębiorstwach są też grupy zakładowe ver.di.  
Koledzy ci są przez nas wspierani szkoleniami, know-how i  
materiałami o pozyskiwaniu członków.

 Współdecydowanie w zakładzie:
Doradztwo i wsparcie otrzymują również członkowie rad zakładowych, 
przedstawiciele młodzieży i uczniów zawodu oraz inni ustawowi 
przedstawiciele interesów pracowniczych w zakładach.

 Układy zbiorowe – nasza główna działalność:
Im silniejsze nasze uzwiązkowienie w zakładach, tym skuteczniej  
możemy forsować postulaty na rzecz dobrej pracy wobec 
przedsiębiorstw i jednostek: lepsze wynagrodzenie, zdrowe  
warunki i czas pracy czy też zabezpieczenie na starość.

 Fundusz strajkowy na wypadek sporów zbiorowych:
Jako członek związku podczas strajku nie otrzymujesz wynagrodzenia 
od pracodawcy, lecz zasiłek strajkowy od ver.di.

 Szkolenie i doskonalenie zawodowe:
Praca edukacyjna ma w związkach zawodowych długą tradycję.  
Jako członek związku możesz wybierać spośród wielu ofert seminariów 
i warsztatów – dotyczących czy to zawodu czy społeczeństwa.

Związek zawodowy to przede wszystkim zbiorowa  
reprezentacja interesów. Domaganie się razem z kolegami 
dobrych warunków pracy i społeczeństwa godnego życia to 
podstawowe prawo, o które codziennie walczymy.



Wiele zalet
 Poradnictwo prawne i zastępstwo procesowe

Jeżeli coś pójdzie kiedyś nie tak, stoimy za Tobą! Wspieramy  
we wszystkich kwestiach i sporach wokół umowy o pracę,  
zaszeregowania, przeniesienia, upomnienia, wypowiedzenia i  
wielu innych tematach.

 Doradztwo zawodowe dla studentów
Szczególnie na studiach pieniędzy jest często na styk, dlatego prace 
dorywcze stanowią ważną podstawę utrzymania. Doradzamy w  
sprawach stosunku pracy i kwestiach prawa socjalnego również  
specjalnie dla studentów. Więcej na ten temat: students-at-work.de.

 Sieć samozatrudnionych mediafon
Dla samozatrudnionych powstają inne pytania, niemniej jednak ver.di 
jest niezawodnym stałym adresem w sprawach pracy zarobkowej dla 
wolnych zawodów. Częścią tej sieci jest portal mediafon.net.

 Świadczenie z tytułu wypadku w czasie wolnym
Od 7. miesiąca członkostwa otrzymasz dniówkę za każdy dzień pobytu 
w szpitalu w ramach naszego świadczenia z tytułu wypadku w czasie 
wolnym.

 Połączeni w całym ver.di - sieć członków:
W naszej sieci mitgliedernetz.verdi.de związek spotyka się on-line.  
Do dyspozycji są fora, czaty i cała masa informacji na wszystkie  
aktualne tematy. W sieci członków można też znaleźć bezpośredni 
kontakt do nas.

 Świadczenia, które opłacają się dodatkowo
Dla członków jest oczywiście jeszcze wiele więcej! Oprócz wymienionych 
ofert zbiorowych i indywidualnych do dyspozycji kolegów z ver.di jest 
jeszcze serwis członkowski pod adresem: verdi-mitgliederservice.de: 
częścią tego świadczenia są rabaty, wycieczki, imprezy rozrywkowe, 
imprezy oraz zniżki w ubezpieczeniach.

 GUV/Fakulta - dla większego bezpieczeństwa w 
 zawodzie

Kto jako członek ver.di przystąpi do GUV/Fakulta, zabezpiecza się 
także w znaczeniu zawodowej odpowiedzialności cywilnej. Wsparcie w 
przypadku zgubienia służbowych kluczy, zapomoga odszkodowawcza i 
dalsze świadczenia są elementem GUV/Fakulta. GUV/Fakulta pobiera z 
tego tytułu dodatkową składkę w wysokości 21 euro za rok.

Tylko jeden procent wynagrodzenia brutto  

kosztuje członkostwo, które się opłaca!



Lokalne stowarzyszenia Kontakt
ver.di Bezirk Sachsen West-Ost-Süd
Be zirks ge schäfts stel le Dres den
Cottaer Str. 2 | 01159 Dresden

Nasze biura z godzinami  
dyżurów znajdziesz w  
internecie pod:  
swos.verdi.de

Bezpośredni kontakt z ver.di:
Telefon: +49 (351) 494 76-0
E-Mail: bz.swos@verdi.de
pon / śro godz. 8 – 15
wt / czw godz. 8 – 17
pt godz. 8 – 13

Nie będzie niczego dobrego, chyba że 
się to zrobi – mianowicie samemu!

Członkowie mogą współdziałać bezpośrednio  
w naszych lokalnych stowarzyszeniach.  
Oprócz regularnych spotkań i wydarzeń to tu 
możemy doświadczyć związku zawodowego. 
Krótką prezentację znajdziesz na naszych  
stronach internetowych.

Lokalne stowarzyszenia istnieją w:
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 Bautzen
 Chemnitz
 Döbeln
 Dreźnie

 Freiberg
 Görlitz
 Mittweida
 Plauen

 Pirna
 Zittau
 Zwickau
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SEPA-Lastschriftmandat
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000101497 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Last-
schrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von 
ver.di auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: 
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend  mit dem Belastungs-
datum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten 
dabei die mit  meinem Kreditinstitut verein barten Bedingungen.

Datenschutzhinweise
Ihre personenbezogenen Daten werden von der  Gewerkschaft ver.di gemäß der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem deutschen Datenschutzrecht (BDSG) für die 
 Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt. Im  Rahmen dieser Zweckbestimmungen werden Ihre Daten ausschließlich zur Erfüllung der gewerkschaft-
lichen Aufgaben an diesbezüglich  besonders Beauftragte weiter gegeben und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit Ihrer  gesonderten Ein willigung. Die euro päischen und 
 deutschen Datenschutzrechte  gelten in ihrer jeweils  gültigen Fassung.  Weitere  Hinweise zum  Datenschutz finden Sie unter https://datenschutz.verdi.de.

Hiermit erkläre ich  meinen Beitritt zu ver.di  /  zeige Änderungen meiner Daten an1)  und nehme  die Datenschutzhinweise  zur Kenntnis.

Ort, Datum und Unterschrift
  

 1) nichtzutreffendes bitte streichen

Ort, Datum und Unterschrift
  

IBAN

Deutsche IBAN (22 Zeichen)

Titel / Vorname /  Name Kontoinhaber*in (nur wenn abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ / Ort Ich wurde geworben durch: 
Name Werber*in

Mitgliedsnummer

Monatsbeitrag

 €

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro  
Monat 1 % des regelmäßigen monatli chen Brutto  verdienstes, jedoch  
mindestens 2,50 Euro. Er wird monatlich zum Monatsende fällig.
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Titel Vorname

    
Name

Straße Hausnummer

    

Land / PLZ  Wohnort

    
Telefon

E-Mail

Beschäftigungsdaten

 Angestellte*r  Beamter*in  erwerbslos

 Arbeiter*in  Selbständige*r

 Vollzeit  Teilzeit

  Anzahl Wochenstunden:

 Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in

  Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen)

  Praktikant*in   Dual Studierende*r   Sonstiges

  bis

Ich möchte Mitglied werden ab 

Geburtsdatum

Geschlecht  weiblich  männlich

0 1 2 0

Vertragsdaten

 Beitrittserklärung  Änderungsmitteilung
Mitgliedsnummer

 

Branche

 

ausgeübte Tätigkeit

 

monatlicher Bruttoverdienst

 €
 

Lohn- / Gehaltsgruppe o. Besoldungsgruppe

 

Tätigkeits- / Berufsjahre o. Lebensalterstufe

Bin / war beschäftigt bei (Betrieb / Dienststelle / Firma / Filiale)

 

Straße

 

Hausnummer

 
 

PLZ

 

Beschäftigungsort
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