
 

Wskazówki dla sprzataczek i sprzataczy 
Dla zachowania uczciwych warunków pracy i dobrych stosunków z Panstwa pracodawca powinni 
Panstwo koniecznie zwrócic uwage na przestrzeganie ponizszych regulacji. 

Wynagrodzenie 

Maja Panstwo roszczenie prawne o wypłate pensji minimalnej dla sprzataczek i sprzataczy, która od 
01.01.2013 roku wynosi w Hamburgu 9,00 euro za godzine. Panstwa pracodawca musi Panstwu 
wypłacac wynagrodzenie za godzine. Nie wolno mu obliczac pensji na postawie liczby posprzatanych 
pokoi. Równiez za prace próbne w okresie przyuczenia musza Panstwo otrzymac wynagrodzenie. 
Maja Panstwo prawo do otrzymania co miesiac szczegółowego rozliczenia w formie pisemnej. 
Roszczen z tytułu pensji minimalnej mozna dochodzic wobec pracodawcy maksymalnie w ciagu 6 
miesiecy od dnia ich wymagalnosci (tj. od dnia, w którym pieniadze powinny były zostac wypłacone). 
Dlatego nalezy koniecznie prowadzic notatki, kiedy rozpoczynaja Panstwo prace I kiedy ja koncza. 

Czas pracy 

Do czasu pracy liczy sie nie tylko czas, w którym sprzataja Panstwo pokoje, lecz równiez narady 
zwiazane z praca (spotkania), czynnosci przygotowawcze (przygotowanie wózka i srodków 
czyszczacych), sprzatanie korytarzy i miejsca składowania materiałów potrzebych do pracy oraz 
sortowanie prania, odpadków itp. Czas oczekiwania (np. gdy pokój jest jeszcze zajety) nie jest 
przerwa w pracy, lecz równiez czasem pracy i równiez musi byc zapłacony. Kilkoma miejscami pracy 
nalezy zapłacic jak za czas spedzony w pracy. 

Praca dodatkowa i nadgodziny 

Regularny czas pracy wynosi 8 godzin dziennie z odliczeniem przerw. Za nadgodziny, prace w nocy, 
niedziele i swieta maja Panstwo prawo do dodatków do pensji. Wynosza one od 25 do 200 procent 
wynagrodzenia za godzine. Nadgodziny musza byc zarzadzone przez przełozonego. Jesli nie 
otrzymaja Panstwo tego polecenia na pismie, nalezy sobie zanotowac, kto wydał taka decyzje. Nalezy 
równiez sobie zapisac dane swiadków, którzy moga to potwierdzic. 

Urlop 

Maja Panstwo prawo do płatnego urlopu. Wynosi on co najmniej 28 dni w roku. Podczas urlopu 
otrzymuja Panstwo przecietne wynagrodzenie z ostatnich dwunastu miesiecy. 

Choroba 

W przypadku choroby lub wypadku przy pracy maja Panstwo roszczenie o kontynuacje wypłaty 
wynagrodzenia na okres do szesciu tygodni. W przypadku osób nowo zatrudnionych zasada ta 
obowiazuje jednak dopiero po czterech tygodniach zatrudnienia. Jesli Panstwo zachoruja, musza 
Panstwo bezzwłocznie powiadomic pracodawce i kase chorych o tym fakcie. 

Bezpłatne porady w jezyku niemieckim, polskim, bułgarskim, rumunskim, rosyjskim, hiszpanskim i 
angielskim otrzymaja Panstwo tu: 

 
Arbeit und Leben Hamburg e.V. 
Beratungsstelle Arbeitnehmerfreizügigkeit 
Besenbinderhof 59 
20097 Hamburg 

desislava.koeva@hamburg.arbeitundleben.de | Tel. 040 – 28 40 16 76 
alina.weber@hamburg.arbeitundleben.de | Tel. 040 – 28 40 16 78 
jerzy.bohdanowicz@hamburg.arbeitundleben.de | Tel. 040 – 28 40 16 83 
mirela.barut@hamburg.arbeitundleben.de | Tel. 040 – 28 40 16 79 
 

Die „Beratungsstelle für mobile europäische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer“ wird aus dem Europäischen 
Sozialfonds ESF und von der Freien und Hansestadt Hamburg finanziert.  

 

 

 

 

 

 


