
 

 

Нам потрібен закон для захисту робітників у  секторі 
CEP (кур'єрська служба, посилки, експрес-доставка).  
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Для цього нам потрібні ВИ! 

СПРАВЕДЛИВА доставка замість експлуатації 

Інформація від профспілки 

Об'єднаних послуг 

Поштова служба, 

експедиторські агентства 

і логістика 

Умови праці у секторі кур'єрської служби, 

експрес-доставки і посилок (сектор CEP) у 

багатьох випадках є дуже поганими. Разом із 

нашою мережею консультантів із Arbeit und 

Leben, Faire Integration та Faire Mobilität, 

ми часто стикаємося із катастрофічними 

умовами. Правила про гігієну та безпеку 

праці не дотримуються, а працівникам часто 

платять менше стандартної ставки (і ноді 

навіть менше мінімальної зарплатні). Ми 

хочемо змінити це разом із вами. 

 

Багато робітників працевлаштовані не 

безпосередньо провайдером сервісу 

доставки посилок, від імені якого вони 

надають цю послугу, а працюють на 

субпідрядників, або, навіть,  у мережі 

субпідрядників. Зазвичай, умови для 

робітників, які працюють на субпідряді чи на 

контракті, гірші. Робітники, які працюють на 

субпідряді, майже ніколи не представлені 

радою робітників, і, таким чином, їхня праця 

не оплачується відповідно до колективних 

договорів. 

 
Умови праці у секторі CEP спричинюють 
захворювання. Посилки важкі, а доставка їх 
вимагає великого фізичного напруження. 

Робітники у секторі CEP хворіють частіше, аніж 
решта населення (особливо на кістково-
м'язові розлади). Фізичне напруження 
повинно бути значно зменшене, для того, щоб 
у вас була можливість зберегти здоров'я. 

 

Сектор CEP негайно потребує регулювання! 

 

Закон про забезпечення прав робітників у 

секторі CEP 

Ver.di вимагає закону, який би забезпечив ці 

три покращення: 

 

1. Заборону на субпідрядників і робочі 

контракти (Werkvertrag) у секторі CEP  

2. Обмеження ваги посилки до 20 кг для 
посилок, з якими працює одна особа 

3. Обов'язкове маркування для посилок 

більшої ваги 

 

Для того, аби хороші закони призвели до 

хороших умов праці, потрібно, нарешті, 

значною мірою посилити митний контроль. 

Таким чином, ми також закликаємо до 

збільшення персоналу митниць.  

 

Такий закон також міг би означати, що великі 

компанії у секторі  CEP більше не зможуть 

уникати відповідальності за справедливі і 

здорові умови праці. 

 

ver.di працює над цим питанням через свою 

політичну кампанію, і ви можете допомогти у 

цьому. Найкращий спосіб підтримати ці 

вимоги – це стати членом вашої профспілки 

ver.di.  

 

mitgliedwerden.verdi.de 

  (стати членом) 

 

 

 

 


