
Osoba sprzątająca-rzemiosło

Podczas urlopu  
masz więcej … 

... z dodatkiem urlopowym

Czas na więcej pieniędzy

Chcesz wiedzieć jak?
Zostań członkiem IG BAU.

Ponieważ tylko jako członek masz prawo 
do dodatku urlopowego!

Nasze koleżanki i nasi koledzy z IG BAU na miejscu są 
do Twojej dyspozycji i pomogą Ci zostać członkiem.

Oczywiście możesz podzielić się tą ważną informacją 
ze swoimi współpracownikami na terenie obiektu lub 
firmy, aby oni również mogli z niej skorzystać. IG BAU 
oferuje również korzyści dla osób rekrutujących.

Nie zastanawiaj się długo!
Zostań członkiem i przestań rozdawać pieniądze!

www.igbau.de
www.sauberkeit-braucht-zeit.de

Czy może być jeszcze więcej?

Jako członek masz:
• prawo do wszystkich świadczeń taryfowych
• bezpłatne porady prawne
•  ochronę prawną w podczas wszelkich sporów w życiu 

zawodowym i w przypadku bezrobocia
•  po roku członkostwa bezpłatne ubezpieczenie od 

następstw nieszczęśliwych w czasie wolnym  
wypadków w czasie wolnym

• szansę na tańszy urlop
• i wiele więcej ...
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Grupa płac 1

Tygodnie- 
Godziny

do 30.09.2022
Stawka 

godzinowa   
11,55 €

od 01.10.2022  
Stawka  

godzinowa 
13,00 €

od 01.01.2024
Stawka 

godzinowa 
13,50 €

39 641,03 € 721,50 € 749,25 €

30 493,10 € 554,98 € 576,32 €

20 328,73 € 369,99 € 384,22 €

7,5 123,27 € 138,74 € 144,08 €

Grupa płac 4

Tygodnie- 
Godziny

do 30.09.2022
Stawka 

godzinowa   
13,35 €

od 01.10.2022  
Stawka  

godzinowa 
14,66 €

od 01.01.2024
Stawka  

godzinowa 
15,16 €

39 740,93 € 813,63 € 841,38 €

30 569,94 € 625,84 € 647,19 €

20 379,96 € 417,23 € 431,46 €

7,5 142,49 € 156,46 € 161,80 €

Wyraz uznania za niezbędną 
pracę pracowników.

Ulrike Laux, 
Członek Zarządu Federalnego IG BAU

Grupa płac  6

Tygodnie- 
Godziny

do 30.09.2022
Stawka 

godzinowa   
14,81 €

od 01.10.2022  
Stawka  

godzinowa 
16,20 €

od 01.01.2024
Stawka  

godzinowa 
16,70 €

39 821,96 € 899,10 € 926,85 €

30 632,27 € 691,59 € 712,93 €

20 421,52 € 461,06 € 475,29 €

7,5 158,07 € 172,90 € 178,23 €

Grupa płac 7

Tygodnie- 
Godziny

do 30.09.2022
Stawka 

godzinowa   
15,82 €

od 01.10.2022  
Stawka  

godzinowa 
17,19 €

od 01.01.2024
Stawka 

godzinowa 
17,69 €

39 878,01 € 954,05 € 981,80 €

30 675,39 € 733,85 € 755,20 €

20 450,26 € 489,23 € 503,46 €

7,5 168,85 € 183,46 € 188,80 €

Kto ma prawo do dodatku  
urlopowego?

Układ zbiorowy dotyczący dodatku urlopowego dotyczy 
tylko członków IG BAU, którzy są zatrudnieni w firmie 
cechowej. Prawo do dodatku urlopowego zyskujesz po  
6 miesiącach pracy w firmie. 

Dodatek urlopowy wypłacany jest tylko w związku z 
udzielonym urlopem jako dodatek do wynagrodzenia 
urlopowego. Potwierdzenie członkostwa w IG BAU 
możesz otrzymać w biurze IG BAU w swojej okolicy. 

Oczywiście układ zbiorowy dotyczy również pracow-
ników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin i 
stażystów. 

Jeśli należysz do innej grupy płac niż wymienione tutaj 
przykłady, skontaktuj się z najbliższym biurem IG BAU. 
Chętnie pomożemy w prawidłowym wyliczeniu dodatku 
urlopowego.


