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 Praca tymczasowa jako 
 sposób na łamanie strajku? 
 Nie u nas! 
 Informacje dot. strajków dla pracowników tymczasowych 

 »Nawet jeśli pracodawcy woleliby 
 inaczej, żaden pracownik 
 tymczasowy nie ma obowiązku 
 pracować jako łamistrajk« 

Claus-Harald Güster, zastępca przewodniczącego NGG

Podczas strajku pracodawcy często próbują pod-
trzymywać funkcjonowanie przedsiębiorstwa, 
sięgając po pracowników tymczasowych. 
Jako pracownik tymczasowy nie musisz speł-
niać życzeń podmiotu przyjmującego. Ustawo-
dawca zabrania podmiotowi przyjmującemu 
korzystania z pracowników tymczasowych. 
Według ustawy masz nawet prawo do odmowy 
spełnienia świadczenia.

„Podmiot przyjmujący nie może zatrudniać pra-
cowników tymczasowych, kiedy jego zakład jest 
bezpośrednio zaangażowany w spór zbiorowy. Zda-
nie 1 nie obowiązuje w przypadku, kiedy podmiot 
przyjmujący zagwarantuje, że pracownicy tymcza-
sowi nie będą wykonywać zadań, które do tej pory 
wykonywali pracownicy, którzy
1. są zaangażowani w spór zbiorowy lub
2. wzięli na siebie zadania pracowników, którzy są 
zaangażowani w spór zbiorowy. 
Pracownik tymczasowy nie jest zobowiązany do 
pracy w zakładzie podmiotu przyjmującego, o ile 
podmiot ten jest bezpośrednio zaangażowany w 
spór zbiorowy. W przypadku sporu zbiorowego 
podmiot delegujący ma obowiązek poinformować 
pracownika tymczasowego o prawie do odmowy 
wykonywania pracy”.

§ 11 ust. 5 ustawy o użyczaniu pracowników 
(Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, AÜG)

Brak obowiązku łamania strajku – 
gwarantowany w zbiorowym 
układzie pracy
Pracownicy tymczasowi, którzy 
pracują w oparciu o zbiorowy 
układ pracy zawarty przez Wspól-
notę ds. Układów Zbiorowych 
Federacji Niemieckich Związków 
Zawodowych (DGB-Tarifgemein-
schaft) ze związkami pracodaw-
ców iGZ i/lub BAP, mogą dodat-
kowo powołać się na ten zbiorowy 
układ pracy i odmówić pracy 
zmierzającej do łamania strajku 
lub pracy w zakładzie objętym 
strajkiem.

W ramowych układach zbiorowych 
zawartych ze związkami praco-
dawców BAP oraz iGZ zapisano, 
że pracowników tymczasowych 

nie zatrudnia się w zakładach 
objętych strajkiem. Podmiot 
delegujący nie może naruszać 
tego zakazu. Niedopuszczalne jest 
przede wszystkim unieważnianie 
zbiorowych układów pracy i wpro-
wadzanie na czas trwania strajku 
równego traktowania w zakresie 
wynagrodzenia (Equal Pay / Equal 
Treatment). 

Zakaz pracy w czasie strajku 
dotyczy każdego pracownika 
tymczasowego. Dotyczy on także 
tych pracowników tymczasowych, 
którzy byli zatrudnieni w zakła-
dzie jeszcze przed rozpoczęciem 
strajku.

 Bardzo ważne: należy poinformować 
 pracodawcę o zamiarze skorzystania 
 z prawa do odmowy spełnienia 
 świadczenia. 
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Odmowa złamania strajku 
nie może pociągać za sobą 
żadnych konsekwencji
Korzystanie z pracowników tymczasowych w 
miejscach pracy w zakładzie objętych strajkiem 
jest zabronione. Ponadto pracownicy tymczasowi 
mają prawo do odmowy spełnienia świadczenia.

Wobec pracowników tymczasowych, którzy 
skorzystają z tego prawa i nie podejmą pracy lub 
ją przerwą, nie wolno wyciągać żadnych konse-
kwencji. Pracodawca ma obowiązek nadal wypła-
cać wynagrodzenie i pensję! Lub zapewnić pracę 
w innym zakładzie nieobjętym strajkiem.

 »Nie chcę być łamistrajkiem. I 
 nie muszę – odmowa złamania 
 strajku to moje prawo jako 
 pracownika tymczasowego.« 

 Wielu pracowników tymczasowych w 
 ogóle nie zna tego prawa. Dlatego 
 obowiązkiem pracodawcy jest wyraźne 
 poinformowanie o tym. 

Zakaz pracy w czasie strajku dotyczy także pracowników, którzy byli za-
trudnieni w zakładzie jeszcze przed rozpoczęciem strajku. Niedopusz-
czalne jest zrównywanie wynagrodzeń w poszczególne dni!
Pracownicy* / pracobiorcy** nie będą zatrudniani w zakładach lub 
częściach zakładów, które są objęte strajkiem zorganizowanym przez 
związki zawodowe będące członkiem Wspólnoty ds. Układów Zbioro-
wych Federacji Niemieckich Związków Zawodowych. Dotyczy to także 
pracowników, którzy byli zatrudnieni w zakładzie jeszcze przed rozpo-
częciem sporu zbiorowego. W pojedynczych przypadkach strony spo-
ru zbiorowego mogą dokonywać innych uzgodnień (np. dotyczących 
pogotowia technicznego). Nie wpływa to na przepisy § 11 ust. 5 AÜG.  

* § 17.1 ramowego układu zbiorowego dot. pracy tymczasowej 
zawartego z Federalnym Związkiem Pracodawców Świadczących 
Usługi Pośrednictwa Pracy (BAP e.V.) z dnia 17.09.2013 r.

** § 12 ramowego układu zbiorowego dot. pracy tymczasowej 
zawartego z Niemieckim Stowarzyszeniem  Pracy Tymczasowej 
(iGZ e.V.) z dnia 17.09.2013 r.
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 We wszystkich kwestiach dotyczących 
 pracy tymczasowej i prawa do strajku 
 można kontaktować się z NGG. 


