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Czym jest GDS?
Związek Zawodowy Pracowników Obsługi – Gewerkschaft der Servicekräfte 
(GDS) to związek zawodowy, który powstał w wyniku sporu kompetencyjnego 
pomiędzy dwoma związkami zawodowymi Niemieckiego Zrzeszenia Związków 
Zawodowych – DGB. W swym statucie związek GDS wyznaczył sobie zadanie re-
prezentowania pracowników publicznych przedsiębiorstw, zakładów i instytucji 
oraz zakładów usługowych szpitali. Należą do nich także zakłady opieki oraz inne 
przedsiębiorstwa służące profilaktyce zdrowotnej.

Wszystkie informacje o GDS
na naszej stronie internetowej!

www.gewerkschaft-der-servicekraefte.
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Spółka UK-SH Service Gesellschaft mbH 
w Lubece i Kilonii utworzona została 01 
stycznia 2005 roku. Od momentu utwor-
zenia personel otrzymywał wynagrodze-
nie na podstawie ogólnych postanowień 
umownych (AVR), ogłoszonych jednost-
ronnie przez pracodawcę.

Takie wynagrodzenie było zbyt nis-
kie w stosunku do wykonywanej przez 
pracowników, naprawdę ciężkiej pracy. 
Dlatego załoga domagała się poprawy 
systemu wynagrodzeń oraz polepszenia 
warunków pracy.

W roku 2006, kiedy w Lubece i Kilonii 
wybrano członków rady zakładowej, 
zwrócili się oni do związku zawodowego 
ver.di, właściwego związku zawodowe-
go dla pracowników Kliniki Uniwersyte-
ckiej w Szlezwiku-Holsztynie (UK S-H), 
i wezwały do wynegocjowania zbioro-
wego układu pracy dla załogi firmy UK-
SH Service Gesellschaft mbH. Jeszcze 
na początku roku 2008 związek zawo-
dowy ver.di wciąż utrzymywał, że nego-
cjuje zbiorowy układ pracy dla spółek 
zależnych UK-SH, a więc także dla spółki 
UK-SH Service Gesellschaft mbH.

Dopiero wtedy, na początku 
roku 2008, związek za-
wodowy ver.di musiał 
przyznać, że przez te 
wszystkie lata okłamywał 
personel, ponieważ nie ne-
gocjowano żadnego zbio-
rowego układu pracy dla 
UK-SH Service Gesellschaft 
mbH. Skandal i hańba bez 
precedensu.

Pracownicy oraz członkowie rady 
zakładowej zwrócili się więc do związku 
zawodowego IG BAU z wnioskiem o wy-
negocjowanie z pracodawcą zbiorowego 
układu pracy dla pracowników UK-SH 
Service Gesellschaft mbH.

Po przystąpieniu wielu pracowni-
ków do IG BAU, udało się osiągnąć 
uzwiązkowienie na poziomie ok. 60%. 
Dzięki sile i wpływom tych członków, IG 
BAU udało się w roku 2008 skutecznie 
wynegocjować zbiorowy układ pracy, 
który wszedł w życie w dniu 01.01.2009.
Po wejściu w życie zbiorowego układu 
pracy, związek zawodowy ver.di zwrócił 
się do kierownictwa UK-SH Service Ge-
sellschaft mbH z żądaniem, by zbiorowy 
układ pracy został niezwłocznie anulo-
wany, ponieważ, rzekomo to właśnie ver.
di jest jedynym właściwym związkiem 
zawodowym dla UK-SH oraz spółek 
zależnych. Pracodawca nie spełnił jednak 
tego żądania, ponieważ jego zdaniem 
wybór związku IG BAU dla spółki UK-SH 
Service Gesellschaft mbH był zgodny z 
prawem i polityką układów zbiorowych. 
Wskutek tego związek zawodowy ver.
di odwołał się do Sądu Arbitrażowego 
Zrzeszenia Niemieckich Związków Za-
wodowych [DGB], by wyjaśnić swoją 
pozycję. W kwietniu 2009 odbyła się 
pierwsza rozprawa Sądu Arbitrażowego 
DGB.

Podczas rozprawy w sądzie arbitrażowym 
nie zbadano, ani nawet nie uwzględniono 
opinii ani życzeń pracowników, z któr-
ych większość była członkami IG BAU. 
Rozprawa przed sądem DGB miała być 
wyłącznie demonstracją siły związku 

Dlaczego powstał GDS?
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zawodowego ver.di. Inaczej nie można 
wyjaśnić, dlaczego związek ver.di tak 
bardzo chciał zniszczyć IG BAU – czy-
li siostrzany związek zawodowy DGB. 
Całkowicie zaniedbano to, co powinno 
być zadaniem i celem związku zawodo-
wego, czyli przede wszystkim reprezen-
towanie interesów i praw pracowników 
i członków związku wobec pracodawcy 
oraz negocjowanie zbiorowych układów 
pracy. Wskutek tego pojawiła się pro-
pozycja ugody dla obu związków, którą 
również członkowie IG BAU mogli ewen-
tualnie zaakceptować. Jednak związek 
zawodowy ver.di jej nie przyjął.

W dniu 05.07.2010 odbyła się dru-
ga rozprawa sądu arbitrażowego DGB, 
zainicjowana przez związek ver.di, któ-
ra zakończyła się wyrokiem. Wyrokiem 
sądu arbitrażowego DGB uznano związek 
zawodowy ver.di za wyłącznie właściwy 
do zawierania układów zbiorowych 
dla spółki UK-SH Service Gesellschaft 
mbH w ramach Zrzeszenia Niemieckich 
Związków Zawodowych. Sąd nakazał 
związkowi zawodowemu IG BAU, by nie 
występował jako właściwy związek za-
wodowy dla tego przedsiębiorstwa. Po 
prostu podjęto decyzję ponad głowami 
pracowników, nie uwzględniając ich po-
trzeb. 

Wkrótce potem pozostałe związki zawo-
dowe ver.di oraz komba rozpoczęły spór 
o podział tortu, czyli członków IG BAU. 
Co ciekawe, związek ver.di próbował 
rozstrzygnąć ten spór na swoją korzyść 
wręczając członkom IG BAU tanie ze-
garki, portmonetki i telewizor z płaskim 
ekranem. Nie wziął pod uwagę, że pra-

cownicy to dorośli ludzie, którzy sami 
podejmują decyzje.

Jedną z odważnych decyzji 24 pra-
cowników było utworzenie w dniu 
06.12.2010 związku zawodowego zgod-
nie z Artykułem 9 ust. 3 Ustawy Zasad-
niczej, co umożliwiło im samodzielne, 
skuteczne wywieranie nacisku i stawia-
nie oporu, w celu nakłonienia swojego 
społecznego rywala (pracodawcy) do 
przystąpienia do negocjacji dotyczących 
zbiorowych regulacji warunków pracy 
oraz aby doszło do zawarcia nowego 
układu zbiorowego.

Dlaczego powstał GDS?



06

Kt
o 

st
oi

 z
a 

G
D

S?
###

Więcej informacji

na temat działaczy
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GDS zostało otworzone z pracowników UK-SH Service Gesellschaft mbH dla pracowników. Po zebraniu 
założycielskim w dniu 06.12.2010, nowi członkowie wybrali dzisiejszy zarząd na walnym zebraniu członków.
 
Prezes zarządu:    Steffen Beckmann   Schweitzer
Wiceprezes:     Helmut Krüger   Szlezwik
Wiceprezes:    Lilia Hartfelder   Herrenburg

Zarząd związku zawodowego zajmuje się bieżącymi sprawami oraz realizuje zadania wynikające ze statutu. 
Ponadto zajmuje się również wszelką działalnością organizacyjną, jak np. zarządzaniem członkami, promocją, 
korespondencją oraz księgowością.

Czynności prawne, ochrona prawna członków oraz wszelkie sprawy prawne GDS prowadzone są przez adwo-
kata Stephana Hofmanna w Kilonii. Jest on specjalistą do spraw prawa pracy i może poszczycić się wielolet-
nim doświadczeniem zawodowym. Do dziś zapewnia skuteczne i kompetentne doradztwo i reprezentuje rady 
zakładowe na terenie całych Niemiec.

Ogniwem łączącym zarząd i członków są liczni pracownicy sekretariatu, wspierający pracę GDS. Główną osobą 
odpowiedzialną za koordynację pracy sekretariatu oraz sprawy pracownicze została pani Gisela Hägemann z Ki-
lonii.
 
Najważniejsi są jednak członkowie, ponieważ to właśnie oni tworzą Związek Zawodowy Pracowników Obsługi!



Czym jest GDS? 
Od momentu utworzenia celem GDS jest zaangażowanie w reprezentowanie wszystkich interesów członków. 

Chodzi przede wszystkim o zapobieganie redukcji świadczeń socjalnych, a także zachowanie dotychczasowe-

go stanu posiadania, sprawiedliwe wynagrodzenie oraz zabezpieczenie przyszłości.

Będziemy bezustannie walczyć siłą wszystkich członków o cele, jakie sobie wyznaczyliśmy!

 

 1.  Głównym zadaniem GDS jest negocjowanie zbiorowych układów pracy oraz    

  reprezentowanie swych członków w sprawach prawa pracy.

 2.  GDS opowiada się za demokratycznym i społecznym ustrojem kraju, gospodarki i   

  społeczeństwa. Obrona tych zasad obejmuje również stosowanie prawa do    

  sprzeciwu zgodnie z artykułem 20 ust. 4 Ustawy Zasadniczej.

 3.  Nasz związek zawodowy jest niezależny od pracodawców, rządów, partii politycz-  

  nych, administracji i związków wyznaniowych. Jest rzecznikiem  wszystkich pra-  

  cownic i pracowników, łącznie z tymi, którzy w zakresie organizacji GDS opuścili już rynek  

  pracy, niezależnie od ich tożsamości narodowej oraz pochodzenia.

 4.  GDS reprezentuje gospodarcze, społeczne, zawodowe i kulturalne interesy wszystkich   

  swoich członków i łączy ich w solidarnej działalności. Angażuje się w realizację demokracji  

  płci oraz równouprawnienia kobiet i mężczyzn w zakładzie, gospodarce, społeczeństwie  

  i polityce. Stawia sobie za zadanie poprawę warunków życia i pracy – łącznie z ochroną  

  pracy i zdrowia – na płaszczyźnie międzynarodowej i krajowej, poprzez zawieranie zbio- 

  rowych układów pracy oraz wpływanie na politykę, gospodarkę i społeczeństwo, jak   

  również popieranie pełnego zatrudnienia, zrównoważonej działalności przyjaznej   

  dla środowiska, wyrównania szans dla wszystkich oraz demokratyzację polityki, gospodarki  

  i społeczeństwa.

 5. GDS opowiada się za ogólnym prawem do strajku zgodnie z art. 6 ust. 4 Europejskiej Karty  

  Praw Człowieka i Karty Socjalnej, oraz konwencją 87 (wolność zrzeszania się) i 98 (wolność  

  zgromadzeń) Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO).
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Związki zawodowe przychodzą i odchodzą - ale GDS nie zostawi Was
na lodzie.
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Związki zawodowe przychodzą i odchodzą - ale GDS nie zostawi Was
na lodzie.

Jeszcze DZIŚ przystąp do GDS!



Jakie są dotychczasowe osiągnięcia GDS?
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Od momentu utworzenia GDS notuje dynamiczny napływ członków. Do dnia dzisiejszego udało się 
osiągnąć poziom uzwiązkowienia w UK-SH Service Gesellschaft mbH wynoszący ponad 70%. Dzięki temu 
w roku 2011 pojawiła się przed nami historyczna szansa na wynegocjowanie korzystnego, zakładowego 
układu zbiorowego pracy, którą po długich i trudnych negocjacjach udało nam się zrealizować. Dzięki 
temu układowi zbiorowemu, który został podpisany przez strony układu we wrześniu 2011 roku, pra-
cownicy UK-SH Service Gesellschaft mbH w Lubece i Kilonii uzyskali podwyżkę płac o ponad 12% 
przez okres 39 miesięcy, jak również premię motywacyjną w wysokości 600 euro rocznie. Ponadto dla 
członków GDS udało się dodatkowo wynegocjować dodatek urlopowy w wysokości 1,85 godzinowego 
wynagrodzenia według zbiorowego układu pracy na dzień urlopu. O ile nam wiadomo, regulacja dodat-
ków urlopowych o podobnej wartości obowiązuje w Niemczech tylko w GDS oraz IG BAU.
Nasz dział ochrony prawnej, we współpracy z adwokatem Stephanem Hofmannem, wielokrotnie 
zapewnił naszym członkom możliwość zachowania miejsc pracy dzięki przedłużeniu umów o pracę, a w 
przypadku innych pracowników udało się wyegzekwować zaległe płatności od pracodawcy.
Jesteśmy dumni, że już na początku swojego istnienia GDS może tak skutecznie reprezentować interesy 
swoich członków!
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Jakie cele zamierza jeszcze osiągnąć GDS?

Dlaczego warto zostać członkiem GDS?

Ponieważ spory związków zawodowych DGB o właściwość przeniosły się również na inne spółki 
usługowe, GDS ja najszybciej podejmie się reprezentowania również tych pracowników, oczywiście w 
ramach całego katalogu organizacji. Ponieważ także ci pracownicy mają prawo do najlepszej możliwej 
opieki związku zawodowego oraz zapobiegania redukcji świadczeń socjalnych, a także do zbiorowych 
układów pracy zapewniających sprawiedliwe wynagrodzenie, zachowanie dotychczasowego stanu po-
siadania oraz zabezpieczenia przyszłości. Jedno jest bowiem pewne – kiedy członkowie związków zawo-
dowych Zrzeszenia Niemieckich Związków Zawodowych pozostają na lodzie przez spory o właściwość, 
trzeba działać, by położyć kres tym niepoważnym i podłym matactwom. GDS może to zrobić dzięki sile 
swych członków!

GDS to wolny i niezależny związek zawodowy, podlegający jedynie celom i potrzebom swych członków, 
a także postanowieniom zgromadzenia związkowego. Można go porównać np. z GDL (Związek Zawo-
dowy Maszynistów), zrzeszeniem Cockpit, Marburger Bund oraz Związkiem Zawodowym Niemieckiej 
Straży Pożarnej. GDS chce ponownie ożywić zasadnicze idee związków zawodowych i wprowadzić je w 
czyn. W GDS to członkowie są związkiem zawodowym, ponieważ tylko oni są specjalistami i znawcami 
w swoich zakładach pracy. Z tego względu jest niezwykle ważne, by wykorzystać tę wiedzę do celów 
związku zawodowego oraz uwzględnić ją w ewentualnych negocjacjach.
Zbiorowe układy pracy mogą zapewnić lepsze warunki pracy w stosunku do indywidualnych umów o 
pracę, jak na przykład więcej urlopu, jednakowe wynagrodzenie za taką samą pracę itp. Aby w danym 
przedsiębiorstwie możliwe było negocjowanie i realizowanie zbiorowego układu pracy, w pewnych 
przypadkach związek zawodowy musi przeprowadzić spór zbiorowy, by wywrzeć nacisk na upartego 
pracodawcę, na przykład poprzez strajki ostrzegawcze. Właśnie dlatego jest niezwykle ważne, by duża 
część osób zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie była zorganizowana w GDS, ponieważ umożliwi 
to wywieranie nacisku. Ponadto członkostwo w związku zawodowym GDS wiąże się z korzyściami 
wynikającymi ze wspólnoty solidarnościowej, jak na przykład związkowa ochrona prawna, a w przy-
padku strajku członkom przysługuje prawo do zasiłku strajkowego.
Nasi członkowie nie są reprezentowani przez anonimowy zarząd, urzędujący w wielkim biurow-
cu i trwoniący tym samym składki członkowskie. Zarząd GDS jest przystępny i zawsze do dyspozycji 
członków.
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