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Szanowni Koledzy, Szanowne Koleżanki! 
 
Koronawirus jest powodem do zmartwienia dla nas wszystkich! Przemysł mięsny jest szczegól-
nie poszkodowany. Jasne jest, że: to nie ludzie stanowią problem, lecz przyczyną rozprzestrze-
niania się wirusa są warunki panujące w przemyśle mięsnym. Jednym z głównych powodów 
są warunki życia i przejazdów pracowników, którzy muszą mieszkać w kwaterach zbiorowych.  
 
Pracodawcy muszą przyjąć na siebie odpowiedzialność: Zdrowie jest sprawą 

najważniejszą!   

  
NGG walczy o przemysł mięsny bez wyzysku i umów o dzieło.  
Chcemy sprawiedliwych i dobrze płatnych stanowisk pracy dla WSZYSTKICH zatrud-
nionych w branży! 
 

Dlatego żądamy zakazu zawierania umów o dzieło w przemyśle mięsnym! 
 

Wymagamy od pracodawców: 
 

Zatroszczcie się o zdrowie wszystkich pracowników! 
 

Zapewnijcie pełną przejrzystość! 
 

Zatroszczcie się o zdrowe miejsca pracy! 
 

 

Włączcie się! 

Wspierajcie Związek Zawodowy i jego wysiłki na rzecz:  

bezpiecznych stanowisk pracy! 
 

zdrowych stanowisk pracy! 
 

sprawiedliwej pracy!  
 

 

Online 

  GewerkschaftNGG 
  www.ngg.net 

HAMBURG, 3. Juni 2020   

Bezpieczne i sprawiedliwe miejsca 

pracy w przemyśle mięsnym! 

Foto: Mark Agnor  - shutterstock.com PL 

https://www.shutterstock.com/de/g/Mark%2BAgnor
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12 gute Gründe, 
NGG-Mitglied zu sein! 
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Beratung  
bei allen Fragen rund um Arbeit,  
Ausbildung und  Soziales. 
 

Rechtsschutz 
für Arbeits- und Sozialrecht -  
kostenlos für NGG-Mitglieder. 
 

Tarifverträge  
verbessern die Arbeitsbedingungen.  
Anspruch haben nur Mitglieder. 
 

Unterstützung  
bei Streik, in Notfällen und bei  
Maßregelungen durch den Arbeitgeber. 
 

Freizeitunfall-Versicherung  
falls zu Hause, unterwegs oder im  
Urlaub ein Unfall passiert. 
 

Mehr als 150 Jahre Kompetenz.  
Seit über 150 Jahren stehen wir unseren  
Mitgliedern  mit Rat und Tat zur Seite.  
 

Betriebsräte 

Die NGG hilft bei der Wahl und berät die  
gewählten Betriebsräte. 
 

Bildungsangebote  
zu aktuellen und interessanten Themen:  
Futter für den Kopf! 
 

Mitgliedermagazin  
Gedruckt oder in der App -  
für Mitglieder kostenlos. 
 

NGG.aktuell.  
Jede Woche das Neueste  
bequem per E-Mail. 
 

NGGPlus  
Besonders günstige Angebote von der Bank bis  
zum Musical: www.ngg-mitgliedervorteil.de 
 

GUV / Fakulta  
Berufshaftpflicht und vieles mehr  
für nur 21 € im Jahr *. www.guv-fakulta.de 

 

*Gesonderte Beitrittserklärung zur GUV/Fakulta erforderlich, nur exklusiv für Mitglieder von  
  DGB-Gewerkschaften. Beitrittserklärungen und weitere Infos im NGG-Büro. 
 
 

Per Post an: Gewerkschaft NGG I Haubachstraße 76 I 22765 Hamburg  
oder per Mail an hv.ernaehrung@ngg.net 


