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 Временна работа като 
 стачкоизменник?  
 Не с нас! 
 Информация за стачките за заетите с временна работа 

 »Дори когато работодателят твърди 
 друго: Никой, който работи на временна 
 работа, не е задължен да работи като 
 стачкоизменник.« 

Клаус-Харалд Гюстер, заместник председател на NGG

При стачка работодателите често опитват 
да запазят непроменен работния процес 
изцяло или частично чрез използването на 
работници на временна работа. 
Като работещи на временна работа Вие не 
сте длъжни да се съобразявате с желанията 
на организацията, приемаща работници на 
временна работа. Използването на работници 
на временна работа за такава цел е забранено 
от закона. Съгласно закона имате дори право 
да откажете да работите.

„Организацията, приемаща работници на вре-
менна работа няма право да използва работ-
ници на временна работа, ако предприятието е 
непосредствено засегнато от трудов спор. Изре-
чение 1 не е в сила ако организацията, приема-
ща работници на временна работа, гарантира, че 
работниците на временна работа не изпълняват 
задачи, които преди това са били изпълнявани от 
работници, които
1. са страна по трудов спор или
2. са изпълнявали задачи за работодатели,които 
са страна по трудов спор. 
Работникът на временна работа не е задължен 
да работи за организация, приемаща работници 
на временна работа, която е непосредствено за-
сегната от трудов спор. В случай на трудов спор 
организацията, отдаваща работници на времен-
на работа, има правото да откаже извършването 
на работата“

§ 11, чл. 5 от немския закон за отдаване на 
работници на временна работа (AÜG)

Без стачкоизменничество – гаранти-
рано в колективния трудов договор
Работниците на временна рабо-
та, които работят на базата на 
колективен трудов договор на 
DGB-Tarifgemeinschaft с асоциа-
циите на работодателите iGZ и/
или BAP, могат допълнително да 
се позоват на тези колективни 
трудови договори и да откажат 
работа, която е свързана със 
стачкоизменничество, респек-
тивно да откажат да работят в 
предприятие, в което има стачка.

В рамковите колективни дого-
вори с асоциациите на работо-
дателите BAP и iGZ е указано, 
че работниците на временна 
работа не трябва да бъдат из-
ползвани в предприятия, които 
са засегнати от стачка. Органи-

зациите, отдаващи работници 
на временна работа, нямат 
правото да заобикалят забра-
ната за стачкоизменничество. 
Преди всичко е забранено да се 
анулират колективните трудови 
договори за деня на стачката и 
само за тези дни да се договарят 
еднакви условия (Equal Pay / 
Equal Treatment). 

Забраната за работа по време на 
стачка важи за всички работни-
ци на временна работа. Също и 
работниците на временна рабо-
та, които са работили в пред-
приятието още преди началото 
на стачката, може да не ходят на 
работа.

 Много важно: Който реши да използва  
 правото си на отказ да работи, трябва 
 да съобщи това на работодателя. 
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Отказът отстачкоизменни-
чество не може да има 
последствия
Забранено е използването на работници на вре-
менна работа на работни места, които са в стачка в 
момента. В допълнение работниците на временна 
работа имат право на отказ да работят.

За работниците на временна работа не може да 
има негативни последици ако използват правото 
си по закон на отказ да работят и не приемат рабо-
тата или прекратят изпълнението й. Работодателят 
трябва да продължи да плаща заплатата! Или да се 
погрижи за намиране на работа в друго – незасег-
нато от стачка – предприятие.

 »Не искам да ставам стачкоизменник.              
 Също така не съм длъжен: Мое право 
 като работник на временна работа е 
 да откажа да бъда стачкоизменник.« 

 Много работници на временна работа не 
знаят за това право.  За това работодателят 
трябва изрично да информира за това право. 

Забраната за работа по време на стачка важи също и за работни-
ци, които са работили в предприятието още преди началото на 
стачката. Забранено е споразумение на ежедневна база за Equal 
Pay!
Не могат да бъдат използвани за временна работа служители* / 
работници** по време на призив за стачка на профсъюз, който е 
член на DGB-Tarifgemeinschaft, в предприятия или отдели, които 
стачкуват по надлежния ред. Това важи и за служители, които 
са работили в предприятието още преди началото на трудовия 
спор. Така страните по трудовия спор могат да сключват в еди-
нични случаи други споразумения (напр. споразумения при 
извънредни ситуации). Разпоредбите на § 11, чл. 5 AÜG остават 
незасегнати.  

* § 17.1 от рамковия колективен договор за временна работа 
с Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister (BAP e.V.) 
от 17.09.2013 г.

** § 12 от рамковия колективен договор за временна работа 
с Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ e.V.) 
от 17.09.2013 г.
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 Ако имате въпроси за временната работа 
и законодателството във връзка със 
стачките, NGG е на Ваше разположение. 


