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Reprezentujemy blisko 200.000 pracownic i pracowników w przemyśle 
spożywczym i używek, rzemiośle spożywczym oraz branży hotelowo-
restauracyjnej. I to  z powodzeniem –  od ponad 150 lat! 
 
Walczymy o Twoje prawa i postulaty - przez 
przekazywanie informacji i akcje -  
a jeżeli to koniecznie także przez strajk. 
 
Doradzamy w przypadku problemów z 
zatrudnieniem, kłopotach z przełożonymi,  w 
przypadku pytań z prawa pracy oraz prawa 
socjalnego. 
 
Reprezentujemy Twoje interesy przed sądem 
pracy i sądem socjalnym. Jeżeli będzie to 
konieczne nasi eksperci od prawa pracy staną za 
Ciebie przed sądem. 
 
Negocjujemy z pracodawcami wysokość 
wynagrodzeń, ilość godzin pracy, urlopy, dodatki 
urlopowe i świąteczne oraz warunki pracy.  
 
Oferujemy Ci możliwości zasięgania informacji i 
dalszego dokształcania zawodowego – poprzez 
organizowanie spotkań oraz seminariów. 
 
Informujemy Cię o Twoich prawach, najnowszym 
orzecznictwie sądowym oraz o aktualnych 
tematach politycznych. 
 
Szkolimy nasze Rady Pracownicze i w ten 
sposób przekazujemy pracownikom zasób 
niezbędnej wiedzy i świadomość własnej  
wartości, by móc właściwie reprezentować w 
zakładzie pracy interesy kolegów i koleżanek. 

Zapewniamy Ci ochronę w czasie wolnym od 
pracy. Jeżeli na przykład trafił(a)byś w tym 
czasie do szpitala, nasza ubezpieczalnia od 
wypadków w czasie wolnym od pracy wypłaci Ci 
dniówkę chorobową za każdy dzień choroby. 
 
Mieszamy się w politykę i reprezentujemy Twoje 
interesy w ministerstwach, rządzie krajowym i 
federalnym. 
 
Walczymy w imieniu pracownic i pracowników o 
właściwą politykę gospodarczą i socjalną. 
 
Jesteśmy solidarni i angażujemy się o 
przestrzeganie praw człowieka - na całym 
świecie. 
 
Walczymy w imieniu pracownic i pracowników o 
właściwą politykę gospodarczą i socjalną. 
 
Jesteśmy solidarni i angażujemy się o 
przestrzeganie praw człowieka - na całym 
świecie. 

 
Zostań członkiem naszej silnej wspólnoty, zostań 
członkiem Związku Zawodowego Pracowników 
Przemysłu Spożywczego (NGG)! 
 
Ty i Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu 
Spożywczego. 
Twoja praca. Nasza siła. 

Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten 

    
  fb: GewerkschaftNGG 
  www.ngg.net 

Zostań członkiem naszej silnej wspólnoty 
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