ORGANIZUJEMY SIĘ BY ZAPEWNIĆ
GODNE WYNAGRODZENIE DLA
PRACOWNIKÓW SPRZATAJĄCYCH –
JESTEŚ ZA?
NAJWAŻNIEJSZE
PUNKTY NOWEGO
POROZUMIENIA
MAMY ZNOWU POROZUMIENIE
SEKTOROWE DLA PRACOWNIKÓW
SPRZATAJĄCYCH!
Czym jest to porozumienie i co ono oznacza dla
pracowników Twojego sektora?
Porozumienie Sektorowe (Employment Regulation
Order) to porozumienie które jest negocjowane przez
związki zawodowe i pracodawców danego sektora.
Dotyczy minimalnych stawek i warunków pracy.
Cztery lata po decyzji Sądu Najwyższego, który
unieważnił poprzednie porozumienie, wprowadzenie
w życie nowego porozumienia (ERO) oznacza, że
znowu macie przepisy, które są wiążące prawnie.
To nie stało się przez przypadek, to dzięki ciągłym
wysiłkom, kampanii lobbującej i twardym negocjacjom
prowadzonym przez pracowników sprzatających
zrzeszonych w SIPTU.
Nowe porozumienie oferuje lepszą ochronę dla
pracowników sektora sprzątającego i wprowadza
minimalne stawki wynagrodzeń dla nich.

•
•
•
•
•

•
•

€9.75
TO
POCZĄTEK!

Nowa minimalna stawka - €9.75
Prawo do reprezentacji przez związki zawodowe
Dodatki za pracę w nadgodzinach
Świadczenia na wypadek śmierci
Wielki Piątek będzie traktowany jako Public Holiday
dla wszystkich pracowników zatrudnionych przed
sierpniem 2012 roku
Certyﬁkaty potwierdzające staż pracy
30-dniowe uprzedzenie o zmianie pracodawcy

TERAZ RUCH NALEŻY DO CIEBIE!

Teresa Thompson,
Shop steward w
Cavan General
Hospital i członek
Contract Cleaning
Joint Labour
Committee

Twój zespół negocjacyjny pracował bardzo ciężko, żeby
przywrócic prozumienie. Udało im się wynegocjować
podwyżki płac dla wielu naszych członków związku. Nowe
porozumienie wprowadza również większą ochronę dla
pracowników, więc jeśli jesteś członkiem związku, masz
prawo być reprezentowany u pracodawcy przez Twój
związek, SIPTU.
Teraz kiedy mamy nowe porozumienie, rozpocznijmy
kampanię dla Godnej Płacy dla Sprzątaczy! Nowa stawka
€9.75 to pierwszy krok by ten cel osiągnąć.
Kampania Godna Płaca dla Sprzątaczy (Living Wage for
Cleaners) właśnie się zaczyna – czy chcesz odegrać w niej
rolę?

“Sprzątacze załugują na Godną Płacę. Ale to od
nas wszystkich zależy czy będziemy o nią walczyć”

JAK WYGLĄDA
TWOJA PRZYSZŁOŚĆ?
Praca pracowników sprzątających jest niezbędna w szpitalach,
szkołach, miejscach pracy czy w publicznym transporcie. Ale
jeśli myślisz o swojej przyszłości, czego oczekujesz? To ważne
pytanie i chcemy je zadać naszym członkom związku kiedy
będziemy się przygotowywać do negocjacji dotyczących
następnego porozumienia (ERO).
Możesz mieć wpływ na swoje przyszłe warunki pracy przez
aktywne włączenie się w swój związek zawodowy. Dzięki
temu Twoje pomysły i sugestie będą wysłuchane. Pracownicy
sprzątający powinni DZIAŁAĆ RAZEM i poprzez swoje związki
zawodowe budować siłę i kształtować przyszłość. Razem
możemy wygrać jeszcze lepsze warunki pracy.

Valerie Chambers,
sprzątacz w Mayo
General Hospital i
członek Joint Labour
Committee

JAK MOŻESZ
OTRZYMAĆ
PODWYŻKĘ?

Nasim Kalikokha
St. Luke’s Hospital

Odpowiedź jest bardzo prosta – zapisz się do związków i
włącz się w kampanię Godna Płaca dla Sprzątaczy (Living
Wage for Cleaners).
Kiedy przyłączysz sie do związków SIPTU, zwiększasz siłę,
którą wpływasz na decyzje dotyczace Twoich warunków pracy
– chyba nie chcesz pozwolić innym decydować za Ciebie?
Zapisz się, bądź w kontakcie i zaangażuj się!
Polub nasz profil na Facebook’u: FairDeal ForCleaners,
albo skontaktuj się z nami żeby uzyskać więcej informacji
albo żeby zorganizować spotkanie.

“Teraz kiedy mamy już
mechanizmy żeby negocjować
nasze warunki pracy z pracodawcami – zbudujmy jeszcze silniejsze
związki zawodowe żeby mieć
jeszcze lepsze warunki pracy”.

Lilian Gunning
Sprzątacz, członek
Joint Labour
Committee

“Stawka €9.75 to pierwszy krok
dla godnej płacy. Wspierajmy
się nawzajem poprzez SIPTU i
niech to będzie nasz solidny
fundament do dalszego
działania”.

“Kiedy Ty i Twoi koledzy zdecydują
się wstąpić do związków,
zwiększasz siłę, którą mamy by
wynegocjować sprawiedliwe
warunki pracy dla wszystkich
sprzątaczy w Irlandii”.

Diane Jackson
Tel: 087 6784773 • email: djackson@siptu.ie

Eira Gallagher
Tel: 087 9858371 • email: egallagher@siptu.ie

E

LIN

SIPTU Contract Cleaning Sector: 01 8586389
SIPTU Strategic Organising: 01 8586411
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