
Arbeitnehmerfreizügigkeit 
sozial, gerecht und aktiv

Poradnia 
dla pracowników 
z Europy  
Środkowo-Wschodniej 
w Stuttgarcie

polnisch

Poradnia Faire Mobilität w Stuttgarcie
Gewerkschaftshaus, 6. piętro
Willi-Bleicher-Straße 20 
70174 Stuttgart 

Telefon
+ 49 (0) 711 12093635 (polski | niemiecki)
+ 49 (0) 711 12093636 (niemiecki | czeski | angielski)
+ 49 (0) 711 12093412 (bośniacki | chorwacki | serbski | niemiecki | angielski)

Fax +49 (0) 711 12093637
E-Mail stuttgart@faire-mobilitaet.de

Godziny doradctwa
Po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie lub drogą 
mailową.

www.faire-mobilitaet.de 
www.fair-arbeiten.eu 

Projekt Faire Mobilität realizowany jest przez Federalny Zarząd 
DGB i wspierany przez Gesellschaft des DGB zur Förderung von 
Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmeren und der 
 Jugend mbH (GFAAJ). W Stuttgarcie współpra-
cujemy z Katolickim Duszpasterstwem Pracowni-
czym (Katholische Betriebsseelsorge).

Finansowany przez:

V.i
.S.

d.
P.:

 A
nn

eli
e B

un
te

nb
ac

h,
 D

GB
-B

un
de

sv
or

sta
nd

, H
en

rie
tte

-H
er

z-
Pl

at
z 2

, 1
01

78
 B

er
lin

 | S
ta

nd
: 0

8/
20

19



Pochodzi Pan/i z jednego z krajów Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej i pracuje 
na terenie południowych Niemiec? 

u Otrzymuje Pan/i uzgodnione wynagrodzenie?

u Wie Pan/i, że istnieje wynagrodzenie minimalne, 
 które Pani/u przysługuje?

u Zapłacono Pani/u za nadgodziny?

u Wie Pan/i, ile dni urlopu Pani/u przysługuje?

u Wykonuje Pan/i pracę zagrażającą zdrowiu?

u Wie Pan/i, czy posiada ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe?

Ma Pan/i pytania dotyczące swoich praw albo 
czuje się źle potraktowany/a przez pracodawcę?
W Niemczech istnieją ustawowo zagwarantowane minimalne warunki 
pracy. W niektórych branżach obowiązują zbiorowe układy pracy,  
których postanowienia mają zastosowanie dla wszystkich pracowników.

Radzimy szukać informacji! Tylko  
wtedy, gdy znają Państwo swoje prawa,
są Państwo w stanie ich dochodzić.
u Jesteśmy poradnią działającą we współpracy ze związkami  

zawodowymi zrzeszonymi w DGB.

u Ściśle współpracujemy z innymi poradniami.

u Pokażemy możliwości, które Państwo mają.

u Doradzimy Państwu, w jaki sposób można dochodzić swoich praw.

u Nie udostępnimy Państwa danych bez odpowiedniej zgody osobom 
trzecim.

u Nasze porady są bezpłatne.

We Stuttgarcie doradzamy:

Poradnie projektu Faire Mobilität znajdują się w Berlinie, Dortmundzie, Frankfurcie nad Menem, Mannheim,  
Monachium, Norymberdze, Kilonii, Oldenburgu i Stuttgarcie. W Stuttgarcie doradzamy pracownikom zatrudnionym we 
wszystkich branżach. Do specjalności poradni należy sektor transportu i logistyki.

Deutsch

po polsku english 

bosanski srpski hrvatski

v češtině


