
Zieloni  

 

 

W jaki sposób będą Państwo chronić pracowników delegowanych i migrantów oraz 
obywateli UE zatrudnionych w Niemczech przed naruszeniami prawa pracy, 
oszustwami płacowymi i płacami dumpingowymi? 

Swobodny przepływ pracowników europejskich ma dla nas wysoką wartość. My, Zieloni, 
myślimy: Zasada "jednakowe wynagrodzenie za jednakową pracę w tym samym miejscu" 
musi zawsze mieć zastosowanie do pracowników delegowanych.  

Dlatego domagamy się lepszego wdrożenia unijnej dyrektywy o delegowaniu pracowników. 
Pracownicy delegowani powinni być uprawnieni do pełnego wynagrodzenia uzgodnionego w 
regionalnych układach zbiorowych w Niemczech, właściwych dla delegowania.  

Prawo właściwe musi być ściślej kontrolowane. Dlatego też domagamy się również znacznie 
większej liczby pracowników kontroli finansowej tajnego zatrudnienia. Opowiadamy się za 
lepszym finansowaniem wielojęzycznych usług informacyjnych i doradczych dla 
pracowników delegowanych.  

Aby zagwarantować, że pracownicy delegowani nie tylko znają swoje prawa, ale także są w 
stanie lepiej je egzekwować przed sądami pracy w razie wątpliwości, wzywamy także do 
zapewnienia związkom zawodowym prawa do działania.  

Dostęp do opieki zdrowotnej musi być również zagwarantowany osobom nieposiadającym 
ubezpieczenia zdrowotnego, niezależnie od ich statusu zamieszkania. Dotyczy to również 
obywateli UE.  

2. Czy wprowadzą Państwo wsparcie strukturalne dla społeczności polskiej, tak jak ma 
to miejsce w przypadku innych wspólnot kulturowych nie będących członkami UE, a 
jeśli tak, to jakie będą jego podstawy? 

Różnorodność społeczeństwa jest naszą siłą. Władze federalne, stanowe i lokalne powinny 
współpracować, aby przedstawiciele polskiej społeczności w Niemczech również mieli równe 
szanse i mogli aktywnie kształtować nasze społeczeństwo.  

My, Zieloni, chcemy stworzyć odpowiednie ramy dla trwałego i samodzielnego wspierania 
polskiej kultury i społeczeństwa obywatelskiego w Niemczech, zarówno ideowo, jak i 
finansowo. Opowiadamy się za wieloperspektywiczną narracją o historii Niemiec.  

Aby uwypuklić wzorce dyskryminacji i konsekwentnie im przeciwdziałać, potrzebujemy 
autentycznego zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego, którego wiedza i 
perspektywa są niezbędne.  

Chcemy tworzyć struktury uznania i opowiadać się za różnorodną reprezentacją i 
możliwościami uczestnictwa we wszystkich centralnych obszarach życia. Dla nas obejmuje 
to niedyskryminujący dostęp do mieszkań, usług zdrowotnych i społecznych, ośrodków 
opieki dziennej, instytucji edukacyjnych, szkoleń i pracy. 
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