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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