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TIPPS

 Î Rechtsanspruch des BR auf Hinzuziehung eines  
Dolmetschers bzw. einer Dolmetscherin: §§ 40, 42 
BetrVG Übernahme der Kosten für Sachmittel, § 80 (3) 
BetrVG Hinzuziehung eines bzw. einer Sachverständigen 

 Î Ergänzend für die Betriebsratswahl § 5 der Wahlord-
nung: nicht deutschsprechende Mitarbeiter*innen sind 
umfassend vom Wahlvorstand zu informieren

 Î Der Postweg ins Ausland dauert häufig länger; dort 
lebende Mitglieder besser per Mail anschreiben, damit 
Infos, Einladungen etc. rechtzeitig ankommen 

 
ERGEBNISSE BEI ACCUMOTIVE

 Î Polnische Schlüsselperson für die IG Metall gewonnen

 Î Überproportionale Teilnahme von polnischen 
 Beschäftigten an größeren Aktionen 

 Î 158 IG Metall-Mitglieder  
 gewonnen

Organisierung von  
ausländischen Beschäftigten

STÄRKE DURCH  
VIELFALT*



UMSETZUNG

 Î Gezielte Ansprache planen und Sprachbarrieren 
 berücksichtigen, einen Dolmetscher bzw. eine Dolmet-
scherin hinzuziehen

 Î Bei Sprechstunden, Betriebs- und Mitgliederversamm-
lungen ebenfalls eine*n Dolmetscher*in einladen – 
Übersetzen braucht Zeit, dies ist bei der Planung zu 
berücksichtigen!

 Î Ansprache in der Muttersprache ist wertschätzend und 
öffnet viele Türen 
 
 
 
 
 
 

 Î Aushänge, Flyer, Aufnahmeanträge immer zweisprachig 
drucken – beide Sprachen in einem Flyer zu haben ist 
vorteilhaft: Man hat immer den richtigen Flyer dabei

 Î Damit Text und Botschaft wirklich identisch sind, sollte 
die Übersetzung von einem professionellen Übersetzer 
bzw. einer professionellen Übersetzerin erfolgen – 
das gilt auch für betriebliche WhatsApp-Gruppen und 
SMS-Verteiler 

 Î In den Arbeitsbereichen und Abteilungen entsprechen-
de Ansprechpartner*innen und/oder Schlüsselpersonen 
identifizieren

 Î Mehrsprachige Begrüßungsschreiben für Neumitglieder 
entwickeln, inkl. Infos zum Dauerauftrag für den Mit-
gliedsbeitrag 

HERAUSFORDERUNGEN

 Î Ausländische Beschäftigte haben häufig wenig Kontakt 
zu ihren deutschen Kolleg*innen und Betriebsrät*innen 

 Î Lastschriftverfahren für Mitgliedsbeiträge sind bei 
vielen Banken im Ausland nicht möglich, Beitragsrück-
stände häufen sich von Beginn der Mitgliedschaft an, 
Streichung droht

 Î Beschäftigte sind in die betriebliche Diskussion nicht 
eingebunden

W RÓŻNORODNOŚCI SILA*
Nicht nur für Geschäftsstellen im Grenzgebiet ist es eine 
Herausforderung, ausländische  Beschäftigtengruppen zu 
organisieren, deren Wohnsitz teilweise auch im  Ausland 
liegt. Unterschiedliche Nationalitäten gehen im  Betrieb 
oft ihre eigenen Wege. Sprachbarrieren machen es 
 Betriebsrät*innen und Aktiven schwer, ausländische  
Beschäftigte zu aktivieren, zu beteiligen und  
zu organisieren.

Deklaracja członkowska
Wstępuję do IG Metall.

Nazwisko

Płeć: żeńska męska

Zakład Dział

pracownik biurowypracownik produkcyjny Grupa zawodowa:

Pełny wymiar czasu pracy

pracownik techniczny

Niepełny wymiar czasu pracy

inżynier

do

do

Umowa na czas określony

Pracownik tymczasowy

doStudent/-ka stażysta

Inne

do

do

Uczeń zawodu

Studia dualne

Ulica, numer domu

Kod pocztowy

Telefon komórkowy E-mail

Miejsce zamieszkania

Imię

Numer członkowski [zostanie nadany przez związek] Dochód brutto  

IBAN

Właściciel konta (jeżeli jest to inna osoba niż wnioskodawca) Nazwa i siedziba banku

Wstępuję do związku od:

Miejscowość/data/podpis

Miejscowość/data/podpis

Data urodzenia

0 02 911

Podstawowe polecenie zapłaty SEPA (powtarzające się polecenie zapłaty):
Identy�kator wierzyciela IG Metall: DE71 ZZZ0 0000 0535 93, numer referencyjny upoważnienia: Numer członkowski01.

Polecenie zapłaty SEPA: Niniejszym upoważniam IG Metall do pobierania z mojego konta za pomocą polecenia zapłaty w uzgodnionym terminie wymagalności składki członkowskiej 
naliczanej zgodnie z § 5 statutu IG Metall w wysokości 1% mojego miesięcznego wynagrodzenia brutto. Jednocześnie zlecam mojemu bankowi realizowanie poleceń zapłaty zleconych przez 
IG Metall. 

Niniejszym wstępuję do „Industriegewerkscha£ Metall”, w skrócie „IG Metall” i oświadczam, iż akceptuję statut tego związku zawodowego. 
Potwierdzam prawidłowość informacji odnośnie mojej osoby, które udostępniam IG Metall w celu ich rejestracji w związku z moim wstąpieniem do 
związku zawodowego.

Zostałem/-am skontaktowany/-a przez

Nazwisko (opcjonalnie numer tel.)

IG Metall Ostsachsen
Dr.-Maria-Grollmuß-Straße 1
02625 Bautzen
Telefon: 03591 - 5214 0
Fax: 03591 - 5214 30
E-Mail: ostsachsen(at)igmetall.de

, ,

Miejscowość/data/podpis

Wyrażenie zgody na przekazywanie bankowi moich danych osobowych w celu realizacji polecenia zapłaty SEPA.
Niniejszym wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe (przede wszystkim nazwisko, IBAN / BIC, wysokość składki), na podstawie których możliwe jest ustalenie mojej przynależności 
związkowej, zostały przekazane przez związek zawodowy IG Metall dostawcy/dostawcom usług płatniczych w celu realizacji polecenia zapłaty SEPA. Zgłoszenie zawiera także informacje o 
mojej przynależności związkowej, które zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych stanowią dane szczególnie wrażliwe i podlegają tym samym szczególnej 
ochronie. Przekazanie wymienionych powyżej danych stanowi warunek umożliwiający pobieranie przez IG Metall statutowych składek za pomocą polecenia zapłaty SEPA.

Moja zgoda stanowi podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych w wymienionym powyżej celu. Moja zgoda jest dobrowolna. W każdej chwili mam prawo cofnąć zgodę ze 
skutkiem na przyszłość. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych dokonanego na podstawie mojej zgody do czasu jej cofnięcia. Więcej informacji 
dotyczących przetwarzania danych mogę uzyskać z »Informacji o przetwarzaniu danych osobowych członków« pod adresem https://www.igmetall.de/datenschutz-dok.

Informacja o ochronie danych osobowych: 
Moje dane osobowe będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane przez IG Metall oraz związkowych mężów zaufania z poszanowaniem
przepisów o ochronie danych osobowych ogólnego rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) i niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG) w celu 
ustanowienia mojego członkostwa i jego administracji. W ramach tego przeznaczenia moje dane będą przekazywane i wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zadań 
związkowych osobom specjalnie do tego uprawnionym. Przekazywanie danych osobom trzecim nastąpi wyłącznie za moją odrębną zgodą. Dane nie są przekazywane do 
celów marketingowych. Europejskie i niemieckie przepisy o ochronie danych obowiązują w ich aktualnym brzmieniu. Dalsze informacje o ochronie danych osobowych są 
dostępne na stronie https://igmetall.de/datenschutz-dok. W razie chęci otrzymania drukowanej wersji informacji o ochronie danych osobowych pocztą, prosimy o kontakt 
pod adresem datenschutz@igmetall.de.

We wszystkich zakładach 
Daimlera muszą być 

układy zbiorowe pracy!

Więcej czasu wolnego
Więcej pieniędzy

Więcej bezpieczeństwa 
dla wszystkich

PRZYŁĄCZ SIĘ! WALCZMY WSPÓLNIE. URZECZYWISTNIJMY UKŁAD ZBIOROWY PRACY.




