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WARTO WIEDZIEĆ 

Umowa o pracę - zasadniczo jest tak, iż z ty-
tułu umowy o pracę korzyści otrzymują  pra-
cownik i pracodawca. Gwarantuje ona zarów-
no obowiązki jak i prawa dla obu stron. 

Praktyka pokazuje jednak, że dużo umów jest 
źle, nieumiejętnie lub wręcz szkodliwie sfor-
mułowanych. Najczęściej ze szkodą dla pra-
cownika. 

Na co należy zwracać uwagę przed  
podpisaniem umowy o pracę ?  
Przy podpisywaniu umowy o pracę nale-
ży sprawdzić, czy są w niej opisane liczba 
godzin w miesiącu oraz stawka za godzinę 
pracy brutto. 

Następnie, czy jest ujęte i w jakich ramach, 
prawo do przysługującego nam urlopu. 

Kolejną istotną rzeczą są nadgodziny, te po-
winny być dokładnie opisane, w jakiej liczbie 
mogą być wypracowane i w jakiej formie wy-
nagrodzenia będą odbierane. 

Dodatki urlopowe i świąteczne (Urlaubsgeld, 
Weihnachtsgeld), jeżeli takowe firma przewi-
duje, tez powinny być określone, w jakiej wy-
sokości i od jakiego momentu należy nam się 
takie świadczenie.

Protokoły pracy - jeżeli mamy problem  
w pracy, ponieważ wykonujemy, na przykład, 
dużo nadgodzin powinniśmy dokumentować 
zarówno czas wykonanej pracy jak i zlecone 
nam zadania. 

Dobrze, jeśli nasz przełożony również potwier-
dzi podpisem taki protokół. Pozwala to uniknąć 
niejasności lub w skrajnych przypadkach sta-
nowi dowód przed sądem pracy. 

Związki zawodowe - w niektórych za-
kładach pracy istnieją związki zawodo-
we (Gewerkschaften), do których moż-
na przynależeć. Nie są to organizacje 
szczególnie lubiane przez pracodawców, to 
trzeba sobie szczerze powiedzieć, jednak  
w przypadku niesprawiedliwego traktowania 
pracownika przez pracodawcę oferują bezpłat-
ną pomoc i doradztwo oraz posiadają swoich 
doświadczonych prawników. 

O ile pomoc i doradztwo jest bezpłatne, to 
członkostwo w związkach zawodowych wiąże 
się ze składką członkowską, która wynosi zwy-

Z kolei Deutsche Bank zaoferuje przyzwoity 
kurs 0,9024, który jednak zblednie przy opła-
cie 36,55 € za przelew 1.000 € i zostawi nas 
tylko z kwotą 869,42 £. 

Western Union ma najniższe opłaty 2,90 € 
ale w zamian za to oferuje dosyć mizerny kurs 
0,8542. 

Więc za wspomniane 1.000 € przekażemy od-
biorcy 851,72 £. 

Konkurencyjny Moneygram zaoferuje nam 
przelew za jedyne 34 € przy kursie 0,8577  
i wynikiem 828,54 £. 

Jak to zrobić ?
Chcąc przelać pieniądze do kraju spoza stre-
fy Euro trzeba się zalogować na stronie http://
transferwise.com/de i zidentyfikować aktu-
alnym dowodem osobistym lub paszportem. 
Identyfikacja trwa jeden dzień. Potem możemy 
już dokonywać transferu gotówkowego. 

Alternatywa? 
Inną formę ale również interesującą oferuje 
fiński Ferratum Bank - https://www.ferratum-
bank.com/de. Kto zdecyduje się zostać klien-
tem banku, może posiadać saldo w wybranej 
przez siebie walucie. 
Przelew do innego banku spoza strefy Euro 
jest w Ferratum Bank bezpłatny.

Do innych zalet konta bankowego należy po-
siadanie bezpłatnej karty kredytowej, tak zwa-
nej karty debetowej, gdzie kwota transakcji 
jest księgowana z naszego konta głównego. 

Znamienne jest to, iż możemy kartą tą płacić  
w różnych walutach bez obciążenia dodatko-
wą opłatą zamiany kursu. To znaczy, że posia-
dając saldo np. w złotówkach możemy płacić 
kartą w Polsce bez opłat. 

Warto rozważyć dodatkowe opcje i oszczę-
dzać na opłatach. Jest to szczególnie istotne 
dla tych osób, które żyją między dwoma kraja-
mi i liczą się z, bądź co bądź, ciężko zarobio-
nymi pieniędzmi.           
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Coś o pracy, coś o pieniądzach. 
Czyli na co warto uważać i jak 
tanio przelewać pieniądze ? 

kle kilka Euro i jest określona przez konkretny 
związek. 

Pracownika chroni tajemnica związkowa, tak 
że pracodawca nie wie, kto jest członkiem 
związku, a kto nie. 

Dobrym rozwiązaniem przed podpisaniem 
umowy o pracę jest np. konsultacja w Polni-
scher Sozialrat, która jest bezpłatna lub po-
moc osoby trzeciej z dobrą znajomością języ-
ka niemieckiego, która może sprawdzić, czy 
umowa zawiera opisywane powyżej punkty. 

Posiadanie ubezpieczenia adwokackiego 
Rechtschutz też stanowi dobre zabezpiecze-
nie, szczególnie gdy zostają naruszane nasze 
prawa jako pracownika i gdy sprawa musi 
oprzeć się o sąd pracy. 

Dobrym przykładem jest tu ochrona kobiet  
w ciąży przed zwolnieniem, gdzie często 
pracodawca wypowiada ciężarnej umowę  
o pracę, bezpodstawnie, albowiem ustawa  
o ochronie macierzyństwa (Mutterschutzge-
setz § 9) stanowi, iż nie można zwolnić kobiety  
w ciąży nawet na okresie próbnym. 

Koniec z drożyzną - w świecie bez granic 
jest potrzeba nowych usług bankowych. 

Jeżeli chcemy przelać określoną kwotę np. 
Euro, brytyjskich Funtów, tureckiej Lira do jakie-
goś kraju docelowego bez ponoszenia dużych 
opłat z tego tytułu, możemy zrobić to na przy-
kład  za pośrednictwem portali transferowych  
tj. TransferWise.

Firma ta zatrudnia 700 pracowników i ma swo-
je siedziby w Londynie i Tallinie. Oferuje ona 
możliwość przelewania pieniędzy do ponad 60 
krajów świata w 40 rodzajach walut. 

Przelew zagraniczny jest tu nawet pięciokrot-
nie tańszy niż w banku czy Sparkasse. 

Nie bez znaczenia jest też stosunek opłat do 
kursu walut, gdzie dla przykładu TransferWise 
pobierze 4,98 €, przy kursie €/£ 0,9034. Czyli 
1.000 € da nam 898,90 £.

Ta sama operacja dokonana w Commerzbank 
będzie kosztowała nas 22,50 € przy niższym 
kursie 0,8931, co da nam z 1.000 € tylko 
873,01 £. 
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