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Uczciwa dostawa zamiast wyzysku 

Informacje ze  

Stoważyszeń  

 i Związków Zawodowych 

dla 

usług pocztowych, spedycji 

 i logistyki 

 

 

 

Potrzebujemy prawa chroniącego 

pracowników branży KEP 
Aby stanąć w obronie siebie, potrzebujemy wł aśnie CIEBIE! 

Warunki pracy w branży kurierskiej, 

ekspresowej i paczkowej (branża KEP) są 

w wielu przypadkach bardzo złe. W 

ramach naszej sieci doradców z Arbeit 

und Leben, Faire Integration i Faire 

Mobilität często obserwujemy wręcz 

katastrofalne warunki. Nie są 

przestrzegane przepisy bezpieczeństwa  

i higieny pracy, a pracownicy często 

otrzymują wynagrodzenie niższe niż 

standardowe (czasem nawet niższe niż 

płaca minimalna). Chcemy to zmienić 

razem z Tobą. 

Wielu pracowników nie jest zatrudnionych 

bezpośrednio przez firmę kurierską dla której 

realizują dostawy, a zamiast tego pracują dla 

agencji lub nawet w łańcuchu agencji, na 

warunkach gorszych, niż te obowiązujące dla 

pracowników zatrudnionych na podstawie 

umowy o pracę i podwykonawstwa. 

Pracownicy agencyjni prawie nigdy nie są też 

reprezentowani przez radę zakładową a 

nagminnie nie są wynagradzani zgodnie z 

układami zbiorowymi. 

Warunki pracy w branży KEP sprawiają, że 
pracownicy chorują. Paczki są ciężkie, a ich 
dostarczanie to duży wysiłek fizyczny. 
Pracownicy sektora KEP cierpią zatem, 
częściej niż reszta populacji, zwłaszcza na 
schorzenia układu mięśniowo-
szkieletowego. Abyście mieli szansę 
zachowania zdrowia, należy znacznie 
zredukować obciążenie fizyczne. 

Ustawa o zabezpieczeniu praw 

pracowniczych w sektorze KEP 

Związek zawodowy Ver.di domaga się 

uchwalenia ustawy, która wprowadzi 

następujące udogodnienia: 

 

• Zakaz zatrudniania podwykonawców  

i zawierania umów o dzieło w sektorze 

KEP 

• Ograniczenie wagi paczki do 20 kg dla 

przesyłek w obsłudze jednoosobowej 

oraz obowiązek odpowiedniego 

etykietowania paczek cięższych 

 

Aby dobre prawo prowadziło do powstania 

dobrych warunków pracy, należy wreszcie 

znacznie wzmocnić kontrole celne. Dlatego 

wzywamy również do zwiększenia liczby 

etatów służby celnej.  

 

Ustawa taka uniemożliwiłaby ponado 

unikanie przez duże firmy z sektora KEP 

odpowiedzialności za nieuczciwe i niezdrowe 

warunki pracy. 

 

Związek ver.di prowadzi w tej sprawie 

kampanię polityczną, w której możesz pomóc 

i Ty. Najlepszym sposobem na poparcie 

postulatów jest zostanie członkiem swojego 

związku zawodowego ver.di.  

 

mitgliedwerden.verdi.de

Branża KEP pilnie potrzebuje  

uregulowań! 

 

 

 


