Twoje prawa w czasie strajku – podstawowe informacje w skrócie
Kto może brać udział w strajkach – także w strajkach ostrzegawczych i solidarnościowych?
Każdy pracownik – niezależnie od tego, czy jest członkiem związku zawodowego, czy nie, może brać
udział w strajku (także ostrzegawczym lub solidarnościowym), jeżeli do strajku wezwał związek.
Czy pracodawca może zabronić swoim pracownikom udziału w strajku?
Nie! Nawet jeżeli by to uczynił, pracownicy nie muszą się do tego stosować, ponieważ prawo do
strajku jest zagwarantowane w ustawie zasadniczej (art. 9 ust. 3 niemieckiej ustawy zasadniczej).
Warunkiem jest wezwanie do strajku przez ver.di.
Pracownicy nie muszą informować pracodawcy o tym, czy mają zamiar wziąć w strajku.
Czy pracodawca może nałożyć na pracownika karę upomnienia lub go zwolnić z powodu
udziału w strajku?
Nie! Stosowanie przez pracodawcę tego typu kar za udział w strajku jest zabronione. Organizacje
związkowe w takim przypadku mogą wystąpić na drogę sądową. Ponadto na zakończenie sporu
zbiorowego ver.di uzgadnia tak zwaną „klauzulę sankcyjną”.
Czy pracownicy tymczasowi mogą być wykorzystywani w czasie strajku jako „łamistrajki”?
Nie! Pracownicy tymczasowi nie muszą wykonywać pracy w zakładzie, w którym trwa strajk. Jest to
wyraźnie przewidziane w „ustawie o użyczaniu pracowników”.
Komu przysługuje wsparcie strajkowe (zapomoga strajkowa)?
Pracodawcy nie płacą wynagrodzenia za czas strajku pracowników. Jako kompensatę z tego tytułu
członkowie ver.di otrzymują zapomogę strajkową, jeżeli organizacja związkowa wezwała do
czterogodzinnego lub dłuższego strajku. Warunkiem jest opłacanie składek członkowskich zgodnie z
postanowieniami statutu. Oraz: trzeba wstąpić do ver.di na co najmniej miesiąc przed strajkiem.
W jaki sposób oblicza się wysokość zapomogi strajkowej?
Zapomoga strajkowa jest niższa niż wynagrodzenie netto, ale jest zwolniona z podatków i opłat na
ubezpieczenia społeczne. Jej wysokość jest uzależniona od wysokości składki członkowskiej.
Rodzicom za każdy dzień strajku przysługuje dodatkowa kwota na każdego członka rodziny
uprawnionego do świadczeń rodzinnych.
Jak długo członkowie otrzymują zasiłek strajkowy i gdzie się o niego występuje?
Zasiłek strajkowy jest płacony od pierwszego dnia strajku do zakończenia sporu zbiorowego.
Wniosek o zasiłek strajkowy składa się z reguły w lokalnym biurze strajkowym.
Czy prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje także w czasie strajku?
Tak, prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego zostaje zachowane także w czasie strajku.
Przepisy prawa stanowią, że osoby podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu za
czas strajku nie muszą płacić składek. Jedynie osoby objęte ubezpieczeniem dobrowolnym i
prywatnym muszą za ten czas opłacać składki.
Polecenia kierownictwa strajku
W celu zapewnienia pomyślnego, bezproblemowego i prawidłowego przebiegu akcji strajkowych
wszyscy uczestniczący w nich członkowie związku (i osoby niebędące członkami) powinni się
stosować do poleceń kierownictwa strajku.
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Dane osobowe zawarte w niniejszej deklaracji oraz ich zmiany i uzupełnienia będą gromadzone, wykorzystywane i przetwarzane wyłącznie na podstawie § 28 ust. 9 federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG) i służą uzyskaniu przez Ciebie
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Prawnie wiążący jest tekst w języku niemieckim.

