
    
   

   
 



The Services, Industrial, Professional and

Technical Union (SIPTU) jest największym

związkiem zawodowym w Irlandii. 200 000

członków SIPTU pracuje w niemalże każdym

sektorze irlandzkiej ekonomii. To właśnie

ich wielka liczba niesie siłę. Przez ponad

100 lat działamy na rzecz sprawiedliwości 

w pracy i w społeczeństwie. 

SIPTU



Pracownicy Sprzątającydbają o czystość szpitali,publicznego transportu,szkół, uniwersytetów, biur i miejsc pracy. Odgrywająkluczową rolę w naszychspołecznościach sprawiającże ważne miejsca
użyteczności publicznej sączyste i bezpieczne dlaludzi. 

Kampania SIPTU „Fair Dealfor Cleaners” dotyczy jednoczenia się 
pracowników sprzątającychi organizowania się dla lepszej pracy, lepszychwarunków i szacunku dlaciężkiej pracy jaką

wykonują. 

SPRAWIEDLIWE POROZUMIENIE  DLA PRACOWNIKÓW SPRZĄTAJĄCYCH
My jesteśmy związkiem dla Pracowników Sprzątających



Pracownicy sprzątający jednoczą się dziś dla

lepszych warunków pracy. Tam, gdzie 

pracownicy utworzyli silne związki w swojej

pracy i ich głos został usłyszany, tam nastąpiły

realne zmiany. Poprzez organizowanie się 

i negocjacje ze swoimi pracodawcami, 

zorganizowani pracownicy uzgodnili warunki

dotyczące godzin pracy, które pozwalają na

godne życie i są wystarczające, żeby pracę

wykonać dobrze, bezpiecznie i profesjonalnie.  

PRACOWNICY SPRZĄTAJĄCY

ORGANIZUJĄ SIĘ

Pracownicy sprzątający na „Cleaners Foum”w Liberty Hall

Vitor Leiti, pracownik ISS i członek

związku SIPTU oraz Jim Dolan, dyrektor

HR w ISS podczas podpisywania umowy

pomiędzy SIPTU a ISS „Responsible 

Cleaning Contractor Agreement”.



Pracownicy sprzątający także biorą udział w ogólnokrajowych kampaniach związanch z polepszeniem praw i ich ochroną

Pracownicy sprzątający świętują Międzynarodowy Dzień 

Sprawiedliwości dla Pracowników Sprzątających. 

Pracownicy 
sprzątający 
wizytują Dail 
(irlandzki 
Parlament) by
spotkać się z 
ustawodawcami.  



PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS

Kiedy podejmiesz 

decyzję o przyłączeniu

się do związków SIPTU

to oznacza, że chcesz

wzmonić szeregi a tym

samym siłę jaką 

pracownicy sprzątający

będą dysponować dla

osiągnięcia sprawiedli-

wego porozumienia 

w swoim miejscu pracy 

i dla swoich kolegów 

w całej Irlandii.  

SIPTU toTwój
Związek.

Jeśli już się zapisałeś,

to wiedz, że jest wiele

sposobów by upewnić

się, że Twój głos jest 

w pracy usłyszany. 

Porozmawiaj ze 

swoimi kolegami w

pracy w jaki sposób 

i dlaczego ważne jest

żeby też przystąpili do

związku. 

Pozostań w kontakcie.

Bierz udział 
w działaniach

związkowych.

Od lewej: Martin Brennan, Joe Bonamally,Gian Jorville Paris.



„Kiedy pracownicy sprzątający
jednoczą się i organizują,
możemy polepszyć naszą 
sytuację i być traktowani 
z szacunkiem”
– Lucia Fay, pracownik sprzątający w
szpitalu i członek związku SIPTU



Żeby usyskać więcej informacji 
skontaktuj się z SIPTU
Tel: 01 858 6389
e-mail: cleaning@siptu.ie
www.siptu.ie
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