
Biuro Poradni Projektu  
„Uczciwe Zasady Mobilności” w Berlinie
Dr. Sylwia Timm
Keithstraße 1 – 3
10787 Berlin

Tel.: (+49) 030 - 21 01 64 37
Fax: (+49) 030 - 21 24 01 16

E-Mail: sylwia.timm@bfw.eu.com
Web: www.faire-mobilitaet.de

Godziny otwarcia:
Od poniedziałku do czwartku – od 10:00 do 13:00  
lub po uprzednim uzgodnieniu terminu

Dojazd:
U-Bahn: U2, Bahnhof Wittenbergplatz
Bus: M46, M19, M29

Projekt Federalnego Zarządu DGB – Porozumienia Związków 
Zawodowych „Uczciwe Zasady Mobilności – Socjalna, Sprawi-
edliwa i Aktywna Swoboda Przemieszczania się Pracowników“ 
realizowany przez partnerów projektu  bfw-Competence Center 
EUROPA,Europejskie Stowarzyszenie do Spraw Migracji Zarobko-
wej (EVW) i PCG – PROJECT CONSULT GmbH. 
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Uczciwe Zasady Mobilności – 
Socjalna, Sprawiedliwa i Aktywna 
Swoboda Przemieszczania się  
Pracowników

EUROPÄISCHE UNION
Europäischer Sozialfonds

Poradnia dla pracowników 
z Europy środkowo-wschodniej 
w Berlinie

Uczciwe Zasady 
Mobilności



Poradnia dla pracowników z Europy  
środkowo-wschodniej w Berlinie

Przyjechał/a Pan/i z jednego z krajów Europy 
środkowo-wschodniej i pracuje Pan/i na terenie Nie-
miec.

■	 	Otrzymuje Pan/i wynagrodzenie, które zostało 
wcześniej uzgodnione?

■	 	 Czy wie Pan/i, że w wykonywanym przez Pana/ą 
zawodzie obowiązuje wynagrodzenie minimalne, 
które Panu/i przysługuje? 

■	 	 Czy otrzymał/a Pan/i wynagrodzenie za pracę 
świadczoną w godzinach nadliczbowych?

■	 	 Czy Pan/i wie, ile przysługuje Pan/i urlopu?
■	 	Czy wykonywana przez Pana/ią praca stwarza 

zagrożenie dla Pana/i zdrowia? 

W Niemczech minimalne warunki pracy są określone 
ustawowo. W niektórych branżach zostały zawarte 
zbiorowe układy pracy, których postanowienia mają 
zastosowanie dla wszystkich pracowników.
 
Radzimy szukać informacji! 
Tylko wtedy, gdy będziecie Państwo znać swoje prawa, 
będziecie w stanie ich dochodzić!

■	 	Jesteśmy poradnią związkową.
■	  Poinformujemy Państwa o przysługujących  

Państwu prawach.
■	 	Przedstawimy Państwu, w jaki sposób można 

rozwiązać Państwa problem.  
■	 	Poradzimy Państwu, w jaki sposób możecie 

dochodzić swoich praw.
■	 Nasze porady są bezpłatne.  
■	 Posiadamy bogate doświadczenie.   
■	 	Nie udostępnimy Pana/Pani danych bez  

odpowiedniej zgody. 

Uczciwe Zasady Mobilności –
Socjalna, Sprawiedliwa i Aktywna Swoboda
Przemieszczania się Pracowników

Powyższa oferta poradni jest częścią projektu „Ucz-
ciwe Zasady Mobilności – Socjalna, Sprawiedliwa i 
Aktywna Swoboda Przemieszczania się Pracowników” 
prowadzonego przez DGB – Niemieckie Porozumie-
nie Związków Zawodowych. W ramach tego projektu 
została otwarta również poradnia we Frankfurcie nad 
Menem, i w Hamburgu, a w planach jest powstanie 
kolejnych poradni w Stuttgarcie, Monachium i w 
Zagłębiu Ruhry. Prowadzimy porady dla pracowników 
zatrudnionych we wszystkich branżach.Każda porad-
nia specjalizuje się w określonym temacie. Poradnia w 
Berlinie doradza osobom wykonującym pracę w  
zawodach opiekuńczych. 

Poradnie powstałe w ramach projektu „Uczciwe  
Zasady Mobilności” ściśle ze sobą współpracują.  
W Berlinie tworzymy platformę współpracy z 
„Poradnią dla pracowników delegowanych”. 

Doradzamy w językach:
■	 polskim
■	 rosyjskim
■	 angielskim
■	 rumuńskim (po uprzednim uzgodnieniu terminu)
■	 bułgarskim (po uprzednim uzgodnieniu terminu)


