Praca

Życie
Poradnictwo

Każdy obywatel UE ma prawo
pracować w innym państwie
członkowskim Unii na takich
samych warunkach, jak obywatele
tego państwa.

Znasz swoje prawa?

Biuro ds. Równego
Traktowania

Unia Europejska

Pracowników z UE
www.eu-gleichbehandlungsstelle.de

Powitanie
Drogie Czytelniczki i Czytelnicy,
co roku ponad 600.000 obywatelek i
obywateli Unii Europejskiej korzysta
ze swobody przepływu pracowników
i przyjeżdża do Niemiec. Swoboda
przepływu pracowników jest wielkim
dobrem, ponieważ dzięki niej obywatelki i obywatele Unii Europejskiej
mogą – niezależnie od kraju pochodzenia – żyć i pracować we
wszystkich 28 państwach członkowskich.
Jako pełnomocniczka Rządu Federalnego ds. Migracji, Uchodźców i Integracji staram się, by w Niemczech uwzględniano
interesy imigrantów z UE i doceniano ich wkład w życie
społeczne.
Każda obywatelka i każdy obywatel UE ma prawo pracować w
innym państwie członkowskim Unii na tych samych warunkach, co obywatele kraju, do którego przybył. Oznacza to uczciwe warunki pracy – od zatrudnienia, poprzez wynagrodzenie i
doskonalenie zawodowe, aż po wypowiedzenie – a także wolny
od wszelkiej dyskryminacji dostęp do oferty mieszkaniowej i
opieki zdrowotnej.
Wraz z tysiącami pracowniczek i pracowników w punktach
konsultacyjnych w całym kraju Biuro ds. Równego Traktowania wspiera obywatelki i obywateli UE w lepszym korzystaniu z
przysługujących im praw. To ważne zadanie będziemy realizować także w przyszłości.
Pozdrawiam

Annette Widmann-Mauz
Pełnomocniczka Rządu Federalnego ds. Migracji,
Uchodźców i Integracji
Minister stanu przy Kanclerz Federalnej

Kim jesteśmy
Dlaczego utworzono Biuro ds. Równego
Traktowania Pracowników z UE?
Na terenie Unii Europejskiej jej obywatelki i obywatele korzystają z prawa do swobodnego przepływu pracowników i tym
samym mogą mieszkać i pracować w innym kraju UE. W ubiegłych latach liczba osób przybywających do Niemiec z państw
członkowskich UE stale rosła. Dlatego coraz większe znaczenie
ma dostęp do informacji i poradnictwa.

W 2017 roku do Niemiec
przybyło ok.

Obecnie mieszka u nas ok.

4,7 milionów
obywatelek i

635.000
obywatelek i
obywateli UE.

obywateli UE.

W zdecydowanej większości przypadków wewnętrzna migracja
w UE przebiega bezproblemowo. Często jednak pracownice i
pracownicy z innych państw UE nie znają swoich praw. Stykają
się z różnymi formami bezpośredniej i pośredniej dyskryminacji.
Oszukuje się ich na wynagrodzeniu, nie uznaje certyfikatów w zakresie zatrudnienia albo każe mieszkać w niegodnych warunkach.
Dlatego Unia przyjęła w 2014 roku dyrektywę w sprawie skutecznego egzekwowania swobodnego przepływu pracowników
(2014/54/UE). Zobowiązuje ona wszystkie państwa członkowskie do stworzenia organów promujących równe traktowanie.
W związku z tym 21 maja 2016 roku rozpoczęło działalność
Biuro ds. Równego Traktowania Pracowników z UE, działające
w strukturach Pełnomocniczki Rządu Federalnego ds. Migracji,
Uchodźców i Integracji.

Co robimy
Jakie są nasze zadania?
→→ Udostępniamy pracownicom i pracownikom z UE
(niezależnie od tego, czy chodzi o osoby zatrudnione na
czas nieokreślony, określony, pracowników sezonowych,
czy pracowników przygranicznych) oraz członkom ich
rodzin aktualne i zrozumiałe informacje na temat przysługujących im praw – w wielu językach unijnych.
→→ Pomagamy pracownicom i pracownikom z UE zorientować się we wszystkich kwestiach związanych ze swobodą
przepływu pracowników oraz znaleźć niezależne źródła
porad prawnych.
→→ Promujemy współpracę i wymianę informacji między
istniejącymi w Niemczech strukturami poradnictwa i
postrzegamy swoją rolę jako partnera do kontaktów dla
wszystkich podmiotów, działających w dziedzinie mobilności pracowników z UE.
→→ Promujemy tworzenie sieci współpracy ze związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców oraz podmiotami
państwowymi i niepaństwowymi.
→→ Zlecamy i publikujemy niezależne opracowania i sprawozdania na temat tendencji w dziedzinie swobody przepływu
pracowników w Niemczech.
→→ Pełnimy funkcję punktu kontaktowego dla porównywalnych instytucji poradnictwa z innych państw członkowskich UE.

Nasza oferta online
Informacja

Wielojęzyczne informacje dotyczące wszystkich
kwestii istotnych dla pracowników.

Pytania i odpowiedzi

Łatwy w obsłudze katalog pytań i odpowiedzi.

Wyszukiwanie poradni

Pomoc przy wyszukiwaniu odpowiedniej poradni.

Przewodnik po urzędach dla obywatelek i obywateli UE
Najważniejsze urzędy niemieckie i ich zadania

Prawo

Podstawy prawne i orzecznictwo.

Newsletter

Aktualne informacje na tematy związane ze swobodnym przepływem pracowników.

Nasze usługi
Co oferuje Biuro ds. Równego Traktowania
Pracowników z UE?
Jesteś obywatelką/obywatelem UE i pracujesz w Niemczech?
Chcesz uzyskać informacje na temat warunków pracy i życia
w Niemczech albo masz konkretne pytania?
Na swojej stronie oferujemy wielojęzyczne informacje na poniższe tematy i pomagamy w znalezieniu bezpłatnych porad.
→→ Uznawanie kwalifikacji zawodowych
→→ Reprezentacja pracowników
→→ Poszukiwanie pracy i jej warunki w Niemczech
→→ Prawo pobytu
→→ Wyszukiwanie urzędów
→→ Nauka zawodu
→→ Egzekwowanie prawa
→→ Świadczenia społeczne i podatki
→→ Sprawy mieszkaniowe

Obszerne informacje wielojęzyczne
znajdziesz na stronie:

www.eu-gleichbehandlungsstelle.de
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