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WSTA˛PDOZWIA˛ZKÓW
ZAWODOWYCHGMB
Zwia˛zki zawodowe w Wielkiej Brytanii sa˛niezależne od rza˛du i sa˛kontrolowane i
prowadzone przez swoich czlonków dla swoich czlonków.GMB posiada 608 000
czlonków,co oznacza,że jest najsilniejszym,najbardziej nowoczesnym i
najbardziej dynamicznym zwia˛zkiem zawodowym w Wielkiej Brytanii.Czlonkowie
GMB zgromadzeni w różnych miejscach pracy,w szczególności,skupiaja˛sie˛ na
jednej rzeczy: ochronie wszystkich czlonków GMB pracuja˛cych w danym miejscu
pracy.GMB jest zwia˛zkiem ogólnym,co oznacza,że każdy może do niego wsta˛pić.
Czlonkowie GMB pracuja˛w wielu gale˛ziach przemyslu brytyjskiej ekonomii.Jeden
na trzydzieści dwóch pracowników jest czlonkiem zwia˛zku zawodowego GMB.
Czlonkowie GMB w swoich miejscach pracy dzialaja˛w kierunku wdrożenia
przepisów prawnych,które mówia˛,że bez wzgle˛du na pleć,wiek,rase˛ i pochodzenie
pracownika,przysluguja˛mu te same warunki pracy,co innym pracownikom.
Pracownicy emigracyjni pracuja˛cy w Wielkiej Brytanii maja˛te same prawa jak
każda inna osoba pracuja˛ca.Dyskryminacja jest nielegalna w Wielkiej Brytanii.
Czlonkowie GMB pracuja˛cy w zwia˛zku zrobia˛wszystko,żeby pomóc pracownikowi,
który doświadcza dyskryminacji ze strony swojego pracodawcy.

Przyła˛cz sie online już dziś na stronie www.gmb.org.uk/join
Zadźwoń do biurra pod numer 02380 774 299 lub do Joanny Łucyszyn 07943 812042

YOU NEED SUPPORT AND
PROTECTION AT WORK…
JOIN GMB UNION!
Trade Unions in Britain are independent of government
and are controlled and run by their members for their
members.
GMB's 608,000 members make it the
strongest, modern and most dynamic trade union in the
UK. GMB members organised within their workplaces
focus particularly on one thing: protecting all GMB
members working there. GMB is a general union which
means that everybody can join. GMB has members in
many industries of the UK economy so one in every
thirty-two workers is a member of GMB trade union.
Workplaces where GMB members are organised together
work to enforce the laws that say that regardless of a
worker's sex, age, race and ethnicity, the same
conditions of employment apply. Migrant worker in
Great Britain have the same rights as every other
working person. Discrimination is illegal in the UK. GMB
members working within the Union do everything to
help you if you feel that you are being discriminated
against by your employer.

