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Träger beider Projekt ist:   

 

 

 

 

Wynagrodzenie i zarobki 

 

1) Państwa pracodawca jest zobowiązany do wypłacania regularnego wynagrodzenia.  

 

W dniu wypłaty należy zawsze sprawdzić swoje rozliczenie wynagrodzenia 

(Lohnbescheinigung) i wpływ na konto. 

W rozliczeniu wynagrodzenia (Lohnbescheinigung) musi widnieć, ile godzin było 

przepracowane normalnie. Ponadto muszą być dokładnie wykazane dni urlopu, bezpłatne 

zmiany, święta państwowe, dni chorobowe, wolne itp. 

Proszę dokładnie sprawdzić wszystkie dokumenty. W większości przypadków istnieją 

nieprzekraczalne terminy, których należy przestrzegać, aby móc dochodzić swoich 

roszczeń.   

 

2) Jeśli w wyniku kryzysu korony doszło do czasu wolnego z pracy, to pracodawca jest 

nadal zobowiązany do zapłaty uzgodnionego wynagrodzenia.  

 

Umowa o pracę określa umownie uzgodniony czas pracy. Proszę porównać z nią te 

godziny, które są widoczne w rozliczeniu wynagrodzenia (Lohnbescheinigung). Ta suma 

godzin musi być identyczna. 

 

3) Jeśli pracodawca zlecił skrócony czas pracy (Kurzarbeit), to nadal będzie Państwo 

otrzymywać swoje wynagrodzenie jak zwykle, ale nie w całości.  

 

Skrócony czas pracy (Kurzarbeit), jak sama nazwa wskazuje, oznacza mniejszą ilość pracy i 

związane z tym obniżone wynagrodzenie. Państwa pracodawca nie może po prostu tego 

tak zlecić. Państwo musi wydać swoją zgodę.  

W przypadku zlecenia krótkiego czasu pracy obowiązują aktualne przepisy, jak również 

układy zbiorowe pracy i porozumienia zakładowe. Proszę je wcześniej dokładnie 

sprawdzić. To może być dla Państwa korzystne. 
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Quellen   

Allgemeine Informationen zur 

Arbeitsrecht und Corona des 

BMAS 

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-

Meldungen/2020/corona-faqs-

pol.pdf?__blob=publicationFile&v=2  

Information Arbeitsagentur zu 

Kurzarbeitergeld (Deutsch) 

https://www.arbeitsagentur.de/finanzielle-

hilfen/kurzarbeitergeld-arbeitnehmer  

Tabelle zur Höhe 

Kurzarbeitergeld (Deutsch) 

https://www.arbeitsagentur.de/datei/kug050-

2016_ba014803.pdf  

 

 

Kontakte:  

Anne Hafenstein (Deutsch, Englisch/English, Russisch/ Pусский) 

+49 159 01 83 09 03 

 

Hendrik Lackus (Rumänisch/Romana) 

+49 159 01 38 098 99 

 

Elitsa Kirova (Bulgarisch/Bulgarski, Serbo-Kroatisch/ Srpskohrvatski) 

+49 159 01 38 5701 

 

Gabriela Ruszala (Polnisch/ Polski)  

+49 159 01 38 11 10 

 

Pauline Lendrich (Deutsch, English/Englisch, Arabisch) 

+49 159 01 38 09 06  

 

Dzhemile Umerova (Englisch/English, Russisch/Pусский, Ukrainisch/Український) 

+49 159 01 38 09 05 

Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ wird durch das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen 
Sozialfonds gefördert. 

Das Projekt BemA wird gefördert durch: 
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