
Złodzieje czasu grasują też w handlu 
wysyłkowym i internetowym. Kiedy wszystko 
kręci się coraz szybciej, nierzadko minuty 
czasu pracy spadają pod stół – po prostu nie 
są liczone. Amazon nie jest wcale jedyny, ale 
ciągle niezałatwiona sprawa przerw pokazuje,  
z jakim uporem ta „gra” prowadzona jest we 
wszystkich zakładach. Uporczywie i 
systematycznie …

• Jeżeli droga dojścia do pomieszczeń na 
przerwę i do pomieszczeń stołówek od 
sygnału jest dłuższa niż 5 minut – a nieraz 
jeszcze dłużej – to jest to kradzież przerwy. 
Dodatkową uciążliwością jest czas na 
bramkach bezpieczeństwa …

Przerwy to nie luksus
• Jesteśmy traktowani jakbyśmy cały dzień nic nie robili – a przecież przerwy to nie luksus, 
tylko konieczny odpoczynek od naszej ciężkiej pracy ze stałą presją na wyniki, którą wszyscy 
znamy. Przerwy mają służyć na odpoczynek! Nasze przerwy też? 

Konieczne jest zakładowe porozumienie
• Członkowie ver.di w amazon apelują do pracodawcy o wynegocjowanie z radą zakładową 
jasnego regulaminu w sprawie przerw! Czas musi być prawidłowo rejestrowany, to znaczy od 
bramki a nie od dzwonka na przerwę w hali!

Potrzebujemy jasnego regulaminu przerw
• Konieczne jest dobre uregulowanie przerw. Również 
nieakceptowalna jest sytuacja, że wzbronione jest pracownikom 
skorzystanie z toalety poza oficjalnym czasem przerwy albo liczone 
jest za to „przerwanie pracy” na minutę lub kilka minut. To się musi 
skończyć.

I n f o r m a c j a  v e r . d i
d l a  z a t r u d n i o n y c h  w  a m a z o n

Członkowie ver.di żądają oficjalnej regulacji przerw.

Koniec z kradzieżą naszych przerw!
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• Teraz często nawet na przerwach pracownicy są gonieni. A pracodawca 
oszczędza naszym kosztem. Ponieważ według państwowych przepisów droga na 
przerwę nie może być dłuższa niż 5 minut albo 100 metrów. Co najmniej w tych 
przypadkach czas według „Technicznych reguł dla zakładów pracy (ASR)” nie 

może być wliczany do przerwy. Musi on być wliczony do czasu pracy. 

Kiedy amazon będzie wreszcie płacił dodatek urlopowy?
Również w sprawach urlopowego amazon ciągle chce oszczędzać. W układach zbiorowych, 
które zawiera ver.di, wypłacane jest urlopowe w wysokości 45 lub 50 procent miesięcznego 
wynagrodzenia, ale w amazon ciągle nie ma ani centa. Przy pełnym etacie to jest różnica 
ponad 1.000 euro.
Wcześniej tak samo było z dodatkiem świątecznym – zanim nie podjęliśmy sporu zbiorowego. 
Poprawę osiągniemy tylko poprzez zwiększenie presji na pracodawcę. To dotyczy dobrych 
regulacji przerw tak samo jak dodatku urlopowego i wynagrodzeń według odpowiedniego 
układu zbiorowego. 

Jesteśmy tego warci, walczymy o szacunek!
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Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Gläubiger-Identifikationsnummer: 
DE61ZZZ00000101497
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die von ver.di auf mein Konto 

BIC   

 
IBAN 

Ort, Datum und Unterschrift

Datenschutz
Die mit diesem Beitrittsformular erhobenen personenbezogenen Daten, deren Änderungen und Ergänzungen werden ausschließlich gem. § 28 Abs. 9 Bundesdatenschutz-
gesetz (BDSG) erhoben, verarbeitet und genutzt. Sie dienen dem Zweck der Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft. Eine Datenweitergabe an Dritte erfolgt 
 ausschließlich im Rahmen dieser Zweckbestimmung und sofern und soweit diese von ver.di ermächtigt oder beauftragt worden sind und auf das Bundesdatenschutzgesetz 
verpflichtet wurden. Ergänzend gelten die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweiligen Fassung.
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 Referendar/in  (ohne Arbeitseinkommen)

bis
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 Praktikant/in  Altersteilzeit 
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 ich bin Meister/in-  Sonstiges:
 Techniker/in-Ingenieur/in

 

Bin/war beschäftigt bei (Betrieb/Dienststelle/Firma/Filiale)
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Bruttoverdienst o. Besoldungsgruppe o. Lebensalterstufe 

€
  

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

von
 

bis

Monatsbeitrag in Euro

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des regelmäßigen 
monat li chen Brutto  verdienstes, jedoch mind. 2,50 Euro. 

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber/in
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Mitgliedsnummer
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Nur für Lohn- und Gehaltsabzug! 
Personalnummer

Einwilligungserklärung zum Lohn-/Gehaltsabzug in bestimmten Unternehmen:
Ich bevollmächtige die Gewerkschaft ver.di, meinen satzungsgemäßen Beitrag bis auf Wider-
ruf im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren bei meinem Arbeitgeber monatlich einzuziehen. Ich er-
kläre mich gemäß § 4a Abs.1 und 3 BDSG einverstanden, dass meine  diesbezüglichen Daten, 
deren Änderungen und Ergänzungen, zur Erledigung aller meine Gewerkschaftsmitgliedschaft 
betreffenden Aufgaben im erforderlichen Umfang verarbeitet und genutzt werden können.

gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich  
kann innerhalb von acht Wochen, beginnend  mit  
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten  
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit  meinem  
Kreditinstitut verein barten Bedingungen.

Zahlungsweise 
 monatlich  vierteljährlich

  

  zur Monatsmitte
 halbjährlich  jährlich  zum Monatsende

PRZYSTĄP DO NASZEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO!


