
POKAŻ SWOJĄ 

TWARZ!
Podczas pierwszej rundy negocjacji 

 pracodawca nie przedłożył żadnej oferty.

 Razem i zjednoczeni stoimy murem za 
 postulatem. Weź udział w naszej akcji 
 fotografi cznej i wrzuć swoje zdjęcie na 
 naszą stronę internetową.

Więcej informacji i upload:
 psl.verdi.de/tarifrunde2023



Brak oferty podczas 
pierwszej rundy negocjacji
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Podczas pierwszej rundy negocjacji 
dnia 6 stycznia 2023 r. związek ver.di 
zażądał od Deutsche Post AG 15% 
podwyżki wynagrodzenia dla 
wszystkich pracowników 
zatrudnionych zgodnie z układem 
zbiorowym oraz dodatkowych 200 
euro miesięcznie dla uczniów zawodu 
i osób studiujących w systemie 
dualnym. Również wypłata dodatku 
pocztowego ma być kontynuowana. 
Przedsiębiorstwo jest w świetnej 
kondycji, a pracownicy potrzebują 
znacznej podwyżki płac!

Podczas drugiej rundy negocjacji, 
która odbędzie się w dniach 18 i 19 
stycznia 2023 r., ver.di oczekuje od 
Deutsche Post AG konkretnych 
wyników.

JESTEŚMY WARCI WIĘCEJ!

Postawa pracodawcy jest czytelna: nie jest 
on jeszcze gotowy na wypłatę wyrówna-
nia infl acyjnego i na to, by podzielić się z 
pracownikami sukcesem przedsiębiorstwa.   

Zasługujemy na więcej! Nasz postulat 
pozostaje konieczny, sprawiedliwy i 
wykonalny. Potrzebujemy 15% - i możemy 
je przeforsować. Jeśli Deutsche Post AG 
nie chce tego zrozumieć, to po prostu 
musimy jej to pokazać.

POKAŻ TWARZ DLA 15%

Przed następną rundą negocjacji 
chcemy pokazać, że nie rzucamy słów 
na wiatr. Dzięki wielu tysiącom zdjęć 
koleżanek i kolegów damy jasno do 
zrozumienia, że jesteśmy zjednoczeni i 
stoimy murem za postulatem.   
Pokaż, że również Ty jesteś gotowy, by 
przeforsować nasz postulat!
W tym celu po prostu wrzuć swoje zdjęcie 
na naszą stronę internetową i pokaż 
swoją twarz dla 15%. Dzięki zebranym 
zdjęciom jasno ukażemy na plakatach, w 
mediach społecznościowych i na naszej 
stronie internetowej, że razem i 
zjednoczeni angażujemy się na rzecz 
naszego postulatu.

RAZEM ZDZIAŁAMY 
WIĘCEJ!

Porozmawiaj o naszym postulacie ze swo-
imi koleżankami i kolegami i pozyskaj ich dla 
ver.di. Zmotywuj koleżanki i kolegów, aby 
również oni wrzucili swoje zdjęcie. Działając 
ramię w ramię z naszymi koleżankami i 
kolegami z ver.di przeforsujemy ten 
postulat.

Tu przejdziesz do strony internetowej, na 

którą możesz wrzucić swoje zdjęcie:

psl.verdi.de/tarifrunde2023


