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Dzisiejsza data

Szanowni Państwo! 

Z uwagi na wiele zapytań wyznaczamy terminy wizyt w poradni jedynie po wcześniejszym zgłoszeniu.

W tym celu prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Nazwisko: Imię:

Adres kontaktowy w Szlezwiku-Holsztynie:

Data urodzenia:  Telefon:  

E-mail:  

Prosimy o krótki opis Państwa sprawy

UWAGA: W przypadku wypowiedzenia istotne jest zachowanie określonych terminów. 

Data i forma wypowiedzenia: ustna pisemna
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Prosimy o dodatkowe zaznaczenie tematów, które wymagają omówienia podczas wizyty w Poradna:

Beratungsstelle Arbeitnehmerfreizügigkeit Schleswig-Holstein (Poradnia ds. swobodnego przepływu pracowników)

Legienstraße 22
24103 Kiel

Telefon: 04315195-1670
E-Mail: gutearbeit@sh.arbeitundleben.de
Web: www.sh.arbeitundleben.de

Wysłanie formularza do Beratungsstelle Arbeitnehmerfreizügigkeit (Poradnia ds. swobodnego przepływu pracowników)

A. Stosunek pracy

 Chciałbym/-ałabym uzyskać ogólne informacje na 
temat pracy w Niemczech (umowa o pracę, działalność 
gospodarcza, praca w niepełnym wymiarze godzin (tzw. 
minijob), ubezpieczenia społeczne, podatki)

 Wypowiedzenie

 Nie otrzymałem/-łam należnego wynagrodzenia

 Mam pytania dotyczące mojej umowy o pracę

 Mam pytania dotyczące mojego wynagrodzenia i płacy 
minimalnej

 Praca w systemie akordowym

 Mam pytania dotyczące zasiłku dla bezrobotnych 
(Arbeitslosengeld I)

 Nie mam żadnych przerw i czasu wyznaczonego na 
odpoczynek

 Pracuję więcej niż osiem godzin dziennie

 Chciał(-a)bym wyjaśnić kwestię moich roszczeń 
urlopowych

 Nie otrzymałem/-łam ekwiwalentu za urlop 
wypoczynkowy

 Pracodawca nie przekazał mi dokumentacji związanej z 
moją pracą (umowa o pracę, rozliczenie wynagrodzenia)

 Pracodawca nie zgłosił mnie do ubezpieczenia 
społecznego

 Mam problemy związane z urzędem skarbowym / 
z podatkami

 Mam problemy związane z ubezpieczeniem zdrowotnym

 Mam problemy związane z płatnym zwolnieniem 
chorobowym

 Miałem/-łam wypadek przy pracy

 Mam pytania dotyczące ochrony macierzyństwa 
(zapewnienie pracy i ochrona przed zwolnieniem w czasie 
ciąży)

 Potrzebuję pomocy w postępowaniu sądowym 
przeciwko pracodawcy

 Inne – prosimy opisać na pierwszej stronie

B. Samodzielna działalność/działalność gospodarcza

 Rejestracja działalności gospodarczej 
(rejestracja w wydziale gospodarczym urzędu miasta i 
urzędzie skarbowym)

 Problemy z numerem podatkowym

 Problemy z dokumentacją firmową 
(potwierdzenie zlecenia, umowa o dzieło, faktury)

 Nie zapłacono mojej faktury

 Problemy z podatkiem

 Ubezpieczenie zdrowotne

 Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadów i 
wypadek podczas pracy

 Ubezpieczenie emerytalno-rentowe

 Dodatek do pensji, uzyskiwany z Jobcenter, wyrównujący 
do poziomu minimum socjalnego

 Inne – prosimy opisać na pierwszej stronie
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