
 Drodzy koledzy, 
Z dniem 29 .07. 2020 gabinet federalny 
zdecydował, że w niemieckiej gospodarce 
mięsnej od 01 stycznia 2021 nie będzie już 
umów o dzieło. Poza tym ustalono, że od 
01 kwietnia 2021  nie będzie już 
możliwości użyczania pracowników w 
branży mięsnej.  
W niemieckim przemyśle mięsnym jest 
cała armia osób, która nie jest zatrudniona 
w zakładzie ale pracuje na podstawie 
umów o dzieło lub jest użyczana do pracy. 
Teraz ta praktyka musi się skończyć. 
Z tego względu na początku września 2020 
w Bundestagu będą miały miejsce 
konsultacje. 
Na pewno wiecie, że nie wszyscy wspierają 
to rozwiązanie. Wiemy, że strona przeciwna 
właśnie zaczyna wprowadzać swoich 
lobbystów, aby uniemożliwić lub masywnie 
ograniczyć ustawę. 
Musimy temu wspólnie przeciwdziałać i 
dyskutować z kolegami i koleżankami, 
których to dotyczy, żeby także oni mieli 
odwagę na postawienie się tym, którzy ich 
atakują i popierają umowy o dzieło. Te 
osoby naciskają i starają się szerzyć strach 

w obsadach 
i wśród osób zatrudnionych na podstawie 
umowy o dzieło. 
Miejsca pracy, które dzisiaj są obsadzone 
na podstawie umów o dzieło, będą 
potrzebne też później. Muszą zatem zostać 
obsadzone na nowo i to obecnie 
piastującymi je osobami. 
 

Dlatego: precz z modelem 
wyzysku- wreszcie (znowu) 
normalne warunki pracy 
 

Du und die NGG.  
Deine Arbeit. Unsere Stärke. 

LÜNEBURG 27. August 2020  

 Od 01 stycznia 2021 koniec z 
umowami o dzieło w 

 
Schluss  
mit Werkvertrag 
und Leiharbeit 

NGG. Wir in der Fleischindustrie (PL) 

» Wreszcie mam dobrą perspektywę i 
społeczne zabezpieczenie. Najpóźniej 
01.04.2021 nie będę tutaj zatrudniany na 
podstawie umowy o dzieło ale jako stały 
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