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Korzyści w skrócie: 

 

 doradztwo prawne/umowy o pracę 

 zastępstwo procesowe 

 pomoc w trakcie negocjacji 

 skuteczna polityka dotycząca układów  

zbiorowych pracy 

 polityka zdrowotna i pracy 

 bezpłatne seminaria/ seminaria z rabatami 

 gazeta członkowska dla lekarzy i broszury 

informacyjne 

 informatory  

 specjalne taryfy w przypadku ubezpieczeń  

 
Zostań członkiem największego w Europie związku 
zawodowego lekarzy i zasil szeregi zatrudnionych leka-
rek i lekarzy. Już teraz wypełnij formularz internetowy 
na stronie 

 

 
 

Zostań członkiem 
już dziś! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobre powody,                  
dla których warto 
zostać członkiem 

Związku Zawodowego 
Lekarzy Marburger 

Bund 

(Związku Marburskiego)   

http://www.marburger-bund.de/landesverbaende/nrw-rlp/onlinebeitritt



Doradztwo prawne i zastępstwo procesowe       Skuteczna polityka dotycząca układów zbiorowych pracy             Seminaria i broszury      
 

Skorzystaj z przywilejów członkost-
wa w Związku Zawodowym Lekarzy 
Marburger Bund  
1. Doradztwo dla lekarzy zagranicznych  

Związek Zawodowy Lekarzy Marburger Bund służy 
doradztwem swoim zagranicznym członkom: doradzimy 
i wesprzemy Cię w trakcie uzyskiwania świadectwa 
pracy i dokształcania wraz z całością dokumentacji 
(dziennik - Logbuch), przy zawieraniu umowy o pracę, 
w szczególności w kwestiach terminu jej obo-
wiązywania i wynagrodzenia, a także przy podejmo-
waniu pracy w niepełnym wymiarze godzin.   

2. Doradztwo prawne 

Prawnicy Związku Krajowego Landesverband służą 
członkom związku zawodowego doradztwem w zakre-
sie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.   

3. Zastępstwo procesowe 

Związek Zawodowy Lekarzy Marburger Bund reprezen-
tuje swoich członków w sporach z zakresu prawa pracy 
zgodnie ze statutem Związku Krajowego Landesver-
band.  

Powinieneś wiedzieć, że: koszty sporu z zakresu prawa 
pracy toczącego się w pierwszej instancji są już często 
ponad dziesięciokrotnie wyższe niż roczna opłata 
członkowska w Związku Marburger Bund 

a: w sądzie pracy pierwszej instancji każda ze stron 
ponosi koszty procesowe samodzielnie, nawet w 
przypadku wygranej.  

 

 
 
4. Pomoc w trakcie negocjacji 

Związek Marburger Bund reprezentuje swoich członków 
przed instytucjami świadczącymi usługi zdrowotne i 
przed administracją szpitali w trakcie negocjacji, np. 
dotyczących warunków pracy lub wynagrodzenia. 

5. Skuteczna polityka układów zbiorowych pracy 

Marburger Bund pertraktuje warunki Twojej pensji. Je-
steśmy obecni podczas negocjacji ustalających warunki 
pracy dla lekarek i lekarzy. Nasze układy zbiorowe 
pracy dla lekarzy służą przede wszystkim polepsze-
niu sytuacji zatrudnienia i uzyskaniu atrakcyjnego 
wynagrodzenia. 

 

6. Polityka zdrowotna i pracy 

W ramach polityki zdrowotnej i pracy Marburger Bund 
reprezentuje swoich członków wobec rządów i parla-
mentów na wszystkich szczeblach politycznych, w sa-
morządzie lekarskim (izba lekarska) i przed opinią 
publiczną. 

7. Bezpłatne seminaria/seminaria z rabatami 

Marburger Bund oferuje szereg specjalnych seminariów 
poświęconych zwiększeniu kwalifikacji medycznych  

 
 
(np. „Ochrona przed promieniowaniem”) i nabyciu do-
datkowych kwalifikacji wykraczających poza zakres 
medyczny np. „Zarządzanie szpitalem” lub „Retoryka 
dla lekarzy”).  

8. Gazeta członkowska dla lekarzy i broszury infor-
macyjne 

Gazeta Marburger Bund Zeitung w 18 wydaniach 
rocznie informuje na bieżąco o wydarzeniach w 
Niemczech ze sfery polityki zdrowia, pracy czy doty-
czących układów zbiorowych pracy dla lekarzy. Mar-
burger Bund publikuje broszury informujące o aktualno-
ściach, które dla członków związku są dostępne be-
zpłatne (np. „Broszura dla rozpoczynających karierę”, 
„Sprawne przejście doskonalenia zawodowego” lub 
związane z układami zbiorowymi pracy dla lekarzy). 

9. Informatory 

Na życzenie członkom udostępnia się także szereg 
bezpłatnych informatorów podejmujących wszystkie 
istotne kwestie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń 
społecznych. 

10. Specjalne taryfy w przypadku ubezpieczeń i 
usług finansowych 

Marburger Bund oferuje swoim członkom dodatkowe 
usługi w przypadku asekuracji prywatnej lub zawodowej 
związane z prywatnym lub zawodowym ubezpieczeni-
em od odpowiedzialności cywilnej, grupowymi ube-
zpieczeniami zdrowotnymi, ubezpieczeniami grupowy-
mi na życie, ubezpieczeniami od następstw nies-
zczęśliwych wypadków, programami budowlano-
oszczędnościowymi czy programami finansowania.  


