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Cieszymy się, że zostałeś 
członkiem związku IF Metall! 
Nie jesteś sam. Skupiamy ponad 300 000 członków w niemal 13 
000 zakładach pracy w całej Szwecji. Pracujemy między innymi w 
przemyśle maszynowym i tworzyw sztucznych, przemyśle farma-
ceutycznym, przemyśle włókienniczym, w zakładach hutniczych, 
pralniach, w przemyśle materiałów budowlanych, w kopalniach, 
warsztatach samochodowych i w Samhall.  
Ty sprawiasz, że Szwecja dobrze działa. My dbamy o to, aby 
dobrze funkcjonowało Twoje życie zawodowe!

W naszym związku zawodowym dążymy do zapewnienia Tobie 
i wszystkim pozostałym członkom sprawiedliwego traktowania i 
przyzwoitego wynagrodzenia, bezpieczniejszych warunków pracy, 
możliwości wywierania wpływu i bezpieczeństwa zatrudnienia 
w Twoim zakładzie pracy. Jesteśmy feministycznym i integracyj-
nym związkiem zawodowym, który dąży do demokratycznego i 
równego społeczeństwa. Naszą działalność opieramy na zasadzie 
równej wartości wszystkich ludzi – bez względu na wiek, płeć, 
pochodzenie czy orientację seksualną.

W tej broszurze znajdziesz więcej informacji o naszych wspólnych 
działaniach i o tym, jak możesz wpływać na tok spraw. Człon-
kostwo w związku przynosi wiele korzyści. Im więcej osób liczy 
nasz związek, tym większy wpływ możemy wywierać. Ponadto 
zapewniamy wiele korzystnych ubezpieczeń, przydatnych szkoleń 
i innych świadczeń. Koniecznie z nich skorzystaj!

Gratulujemy naprawdę dobrego wyboru i witamy w naszym związku!
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Związek zawodowy, który 
jest blisko Ciebie 
Będąc członkiem związku zawodowego IF Metall, masz do niego dostęp 
przez całą dobę za pośrednictwem strony internetowej www.ifmetall.
se. Znajdziesz na niej między innymi dotyczący Ciebie układ zbiorowy 
pracy,   informacje o działalności całego związku i Twojego lokalnego 
oddziału, aktualności oraz link do funduszu dla bezrobotnych.   
Zaloguj się na stronie członkowskiej, aby zgłosić się na kursy lub 
skorzystać ze wszystkich ofert powiązanych z Twoją kartą człon-
kowską, IF Metallkortet. 

Obserwuj nas na Facebooku, Instagramie, Youtube, Twitterze i Linke-
din, aby być na bieżąco!

W Twoim otoczeniu jest wielu mężów zaufania – ludzi, którzy cieszą się 
powszechnym zaufaniem i którzy zostali wybrani, aby reprezentować 
Twoje interesy jako członka związku. Może to być, na przykład, Twój 
społeczny inspektor BHP, przedstawiciel oddziału związku, zarząd organi-
zacji zakładowej i oddziału lub osoba odpowiedzialna za ubezpieczenia.

Organizacja zakładowa
W przedsiębiorstwie zatrudniającym wielu pracowników zakłada się 
organizację zakładową. Członkowie wybierają zarząd, który ich re-
prezentuje i dba o ich interesy w kontaktach z pracodawcą. Decyzje, 
jakimi sprawami ma zajmować się organizacja zakładowa, są zazwyczaj 
podejmowane na zebraniach związkowych. Do spraw podejmowanych 
przez organizację związkową należą na przykład kwestie wynagrodzeń, 
organizacji czasu pracy, warunków pracy lub szkoleń. Jeśli w Twoim 
zakładzie pracy istnieje organizacja zakładowa, masz możliwość zaanga-
żowania się i wywierania wpływu za jej pośrednictwem.

Więcej informacji znajdziesz na stronie 12
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Przedstawiciel oddziału związku
W zakładach pracy, w których nie ma organizacji zakładowej, 
często istnieje przedstawiciel związkowy – przedstawiciel oddziału 
związku. W zakładach pracy, w których nie ma przedstawicieli 
związkowych, za kontakty związku z członkami odpowiada lokalny 
oddział związku IF Metall.

Twój lokalny oddział 
Wszyscy członkowie należą do jednego z lokalnych oddziałów 
związku IF Metall rozmieszczonych na terenie całego kraju. Zada-
niem oddziału jest wspieranie działalności związkowej w zakładach 
pracy w regionie. Przynależność do konkretnego oddziału zależy 
od tego, w jakiej gminie mieszkasz lub gdzie pracujesz. W sekre-
tariacie oddziału działają przedstawiciele i inni pracownicy, którzy 
pomagają w negocjacjach, sprawach związanych z funduszem dla 
bezrobotnych, składkami członkowskimi itd. 

Na stronie internetowej ifmetall.se znajdziesz dane kontaktowe 
Twojego oddziału. Możesz również dostosować stronę internetową, 
aby uzyskiwać dostęp do treści zamieszczanych konkretnie przez 
Twój oddział, takich jak wiadomości, szkolenia i różne działania.

  Rada!  
 
  Zaangażuj się i wywieraj wpływ
• Staraj się być aktywnym, na przykład na spotkaniach członków związku. 
• Składaj pisemne propozycje (wnioski) na przykład do organizacji zakłado-

wej lub oddziału.
• Zaangażuj się bardziej, zostając mężem zaufania. Skontaktuj się ze swoją 

organizacją zakładową lub oddziałem, jeśli jesteś zainteresowany.
• Aktywnie udzielaj się w naszych mediach społecznościowych: na Facebo-

oku, Instagramie i Twitterze.
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Bezpłatne szkolenia
Wiedza daje siłę i możliwości wywierania wpływu. Dlatego bar-
dzo inwestujemy w bezpłatne szkolenia dla naszych członków i 
mężów zaufania. Masz prawo do wolnego z pracy, aby uczest-
niczyć w szkoleniu związkowym, a ogólna zasada jest taka, 
że otrzymujesz wynagrodzenie, które rekompensuje utratę 
dochodów w czasie trwania kursu.

Jesteś ubezpieczony 
Jako członek związku IF Metall posiadasz korzystną i kom-
pleksową ochronę ubezpieczeniową. Niektóre ubezpieczenia 
otrzymujesz z racji członkostwa, a inne opierają się na istnie-
niu układu zbiorowego pracy w Twoim zakładzie pracy. 

Ubezpieczenia pracownicze 
Wszystkie osoby zatrudnione w zakładzie pracy, w którym 
obowiązuje układ zbiorowy pracy, są objęte ubezpieczeniem 
pracowniczym. Zapewniają one wsparcie finansowe na przy-
kład wtedy, gdy zachorujesz lub doznasz obrażeń w pracy. Gdy 
przebywasz na urlopie rodzicielskim, możesz otrzymać dodat-
kowe świadczenie, dzięki układowi zbiorowemu pracy środki 
finansowe są także przekazywane na Twoją emeryturę. 

  Rada!  

• Sprawdź najnowszą ofertę i zgłoś się na szkolenia, logując się na stro-
nach członkowskich ifmetall.se.

Więcej informacji znajdziesz na stronie 12
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Ubezpieczenia członkowskie
W skład Twojego członkostwa wchodzi szereg ubezpieczeń, na 
przykład ubezpieczenie wypadkowe w czasie wolnym od pracy, 
dodatkowe ubezpieczenie na życie i ubezpieczenie docho-
du, które stanowią uzupełnienie funduszu dla bezrobotnych, 
jeśli stracisz pracę. Jako nowy członek związku masz również 
możliwość zawarcia kilku dobrowolnych i korzystnych ubez-
pieczeń między innymi ubezpieczenia domu na korzystnych 
warunkach, ubezpieczenia chorobowego i renty rodzinnej oraz 
ubezpieczenia prawnego. 

  Rada! 
• Na stronie internetowej ifmetall.se znajdziesz więcej informacji o ubez-

pieczeniach, które przysługują Ci jako członkowi i tych, które możesz 
zawrzeć dobrowolnie. 

• Czy chcesz poszerzyć swoją ochronę ubezpieczeniową? Skontaktuj się z towa-
rzystwem ubezpieczeniowym Folksam, dzwoniąc pod numer 0771-950 950.
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Oferty i rabaty dla członków 
Jako członek związku IF Metall stale otrzymujesz wiele korzyst-
nych rabatów i ofert na produkty, podróże, usługi i inne. Nasze 
wspólne oferty są przygotowywane we współpracy z LO Mervär-
de i są powiązane z Twoją kartą członkowską, IF Metallkortet. 

• Korzyści znajdziesz łatwo na stronie lomervarde.se/ifmetall. 
• Aby skorzystać z ofert powiązanych z Twoją kartą 

członkowską, musisz zalogować się na ifmetall.se za 
pośrednictwem stron członkowskich. 

  Rada! 
• Często istnieją lokalne oferty, z których również możesz skorzystać. Skon-

taktuj się ze swoim oddziałem lokalnym odnośnie ofert, które dotyczą 
Ciebie lub odwiedź jego stronę internetową, do której uzyskasz dostęp za 
pośrednictwem strony ifmetall.se.
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Nasze kierunki działań
Silny związek zawodowy
Im więcej osób liczy nasz związek, tym większy wpływ możemy 
wywierać. Dlatego ważne jest, aby było nas wielu, bo wtedy 
stanowimy siłę. 

Solidne układy zbiorowe pracy
Układ zbiorowy pracy jest istotnym porozumieniem między związ-
kiem zawodowym a pracodawcą. Układ negocjuje związek za-
wodowy, aby zapewnić Ci należyte warunki, dodatek za uciążliwe 
godziny pracy, ubezpieczenia, korzystne godziny pracy, godziwe 
wynagrodzenie i wiele innych. Im więcej osób liczy nasz związek, 
tym lepszy układ zbiorowy możemy wspólnie wynegocjować.

Dobre społeczeństwo
Nasza działalność związkowa obejmuje pracę na rzecz spra-
wiedliwego, demokratycznego i równego społeczeństwa, w 
którym Ty sam i wszyscy inni mają prawo do dobrego i bez-
piecznego życia. Dlatego domagamy się nie tylko wyższych 
płac i lepszych warunków pracy, ale również decyzji politycz-
nych, które będą korzystne dla członków związku.

Praca zapewniająca rozwój
Naszym celem jest, abyś jako pracownik przemysłowy miał 
szansę rozwoju zawodowego, mógł uczestniczyć w potrzeb-
nych Ci szkoleniach i podnosił swoje kwalifikacje, a także abyś 
miał większy wpływ na swoje miejsce pracy. Nieustannie dąży-
my do zrównoważonego życia zawodowego.
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Lepsze warunki pracy
Przedstawiciele związku zawodowego zawsze zabiegają o to, 
by pracodawca poprawiał Twoje warunki pracy. Ich działa-
nia mają decydujące znaczenie, jeśli chodzi o zapobieganie 
poważnym wypadkom. Pracownik, który mimo to uległ wypad-
kowi w pracy lub zetknął się z innymi problemami w miejscu 
pracy, powinien czuć wsparcie związku zawodowego i otrzy-
mać skuteczną rehabilitację, aby mógł wrócić do pracy.

Wsparcie w toku zmian
Na świecie zachodzą nieustanne zmiany, a Twoje członkostwo 
zapewnia Ci bezpieczeństwo zatrudnienia i bezpieczeństwo 
na wypadek zmian. Jeżeli jesteś zatrudniony w przedsiębior-
stwie, w którym obowiązuje układ zbiorowy pracy i stracisz 
zatrudnienie z powodu braku pracy, jako członek związku masz 
prawo do fachowej pomocy w znalezieniu nowej pracy. 

Ograniczenie czasu pracy
Dzięki temu, że zawarliśmy z pracodawcami układ zbiorowy 
pracy w sprawie częściowej emerytury i dlatego że pracodaw-
ca płaci za Ciebie dodatkową składkę emerytalną, masz prawo 
do ograniczenia czasu pracy po osiągnięciu wieku 60 lat. Pra-
cujemy również nad tym, aby wszyscy pracownicy mieli prawo 
do skrócenia czasu pracy o co najmniej 100 godzin rocznie. 
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Nasze porozumienia
Porozumienie zawarte pomiędzy organizacją pracodawców a związ-
kiem zawodowym IF Metall nosi nazwę układu zbiorowego pracy. 
Zawiera ono ustalenia dotyczące między innymi płacy minimalnej, 
podwyżek płac, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbo-
wych, dodatków za uciążliwe godziny pracy, ubezpieczeń i wyna-
grodzenia chorobowego, wynagrodzenia urlopowego i wynagrodze-
nia za pracę w święta i dni wolne od pracy. Jeśli chcesz dowiedzieć 
się, co konkretnie obejmuje Twój układ zbiorowy pracy, odwiedź 
naszą stronę internetową ifmetall.se. 
Ustawy i układy zbiorowe 
pracy są za sobą powiązane 
W Szwecji istnieje szereg ustaw regulujących rynek pracy, których 
celem jest zwiększanie bezpieczeństwa Twojego zatrudnienia. Usta-
wy są uzupełniane naszymi układami zbiorowymi pracy, wspólnie 
określając Twoje prawa i obowiązki w miejscu pracy. 

Najważniejsze ustawy:
• Ustawa o ochronie zatrudnienia (LAS) została opracowana po to, aby 
pracodawcy nie mogli zwalniać pracowników bez uzasadnionej przyczyny.
• Ustawa o współdecydowaniu (MBL) zwiększa możliwości pracow-
ników odnośnie wpływania na decyzje pracodawcy.
• Ustawa o mężach zaufania (FML) zapewnia związkowym mężom 
zaufania prawo do zajmowania się w godzinach pracy warunkami 
pracy we własnym zakładzie.
Ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy (AML) ma za zadanie 
zapobiegać chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.

Do innych ważnych ustaw należą między innymi ustawa o urlopach 
wypoczynkowych, ustawa o przeciwdziałaniu dyskryminacji, ustawa 
o urlopach wychowawczych i ustawa o urlopach szkoleniowych.
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Nasz demokratyczny proces 
Zadaniem zarządu związku zawodowego IF Metall jest prowa-
dzenie działalności związku. Co trzy lata odbywa się kongres, 
podczas którego określane są cele związku, a delegaci na kon-
gres wybierają zarząd. Delegatów wybierają z kolei członkowie 
poszczególnych oddziałów. Regularnie odbywają się posiedzenia 
rady związku i rady ds. negocjacji układów zbiorowych pracy, 
będących organami doradczymi zarządu związku.

Składka członkowska 
Wysokość składki członkowskiej jest uzależniona od Twoich 
dochodów. Składka członkowska wynosi średnio 1,5 procent 
Twojego wynagrodzenia, ale istnieje również maksymalna i mi-
nimalna wysokość składki, która może być pobierana. Na stronie 
internetowej ifmetall.se znajdziesz więcej informacji o tym, na co 
przeznacza się Twoją składkę członkowską.
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Broszura „Witamy w IF Metall” jest skierowana do Ciebie 
jako nowego członka związku, który chce uzyskać więcej 
informacji na temat związku. 

Zaangażuj się, wywieraj wpływ i wprowadzaj zmiany, 
uczestnicząc w spotkaniach związkowych i będąc aktywnym w 
naszych mediach społecznościowych lub podejmując się zadań 
związkowych. Oferujemy wiele różnych bezpłatnych szkoleń, 
z których dowiesz się więcej o swoich prawach i obowiązkach. 
Jako członek otrzymujesz również wiele innych korzyści. Więcej 
informacji na ten temat znajdziesz w tej broszurze.

Pamiętaj również o tym, że oczywiście zawsze możesz 
skorzystać z porad naszych mężów zaufania lub pracowników. 
Są oni po to, aby pomagać Ci jako członkowi!

Serdecznie witamy w naszym związku!

 

Obserwuj nas w naszych mediach społecznościowych:
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