Minijob
1. Pracuje Pani w niepelnym etacie

Fabryka

Prywatnie
(jaka praca?)

2. Ma Pani

jedna prace?

Wiecej jak jedna?

3. a) Ile godzin pracuje Pani w miesiacu? (wszystkie prace razem?)
Do 20 godzin?

21 – 40 godzin?

41 – 60 godzin?

61- 80 godzin?

3. b) Ile godzin pracuje Pani w niepelnym etacie miesiecznie?
Godzin w miesiacu? (dokladnie godzin – aktualnie?
Godzin – przed wprowadzeniem – ustawowej minimalnej placy 2015 (zaplaty)?
4. a) Jaki miesieczny zarobek otrzymuje Pani – razem za wszystkie prace? Euro netto?
4. b) Za niepelny etat tylko?

Euro netto?

4. c) Dostaje Pani przepisowy taryfowy zarobek – za prace w niepelnym etacie?
Tak

Nie

Nie wiem

5. Firma w ktorej Pani pracuje ma?
0 – 9 Pracownikow

10 -49 Pracownikow

50 – 249 Pracownikow

250 Pracownikow

6. Dlaczego pracuje Pani w niepelnym etacie? A nie w pelnym etacie?
brak przedszkola? w czasie? Od
nie pasuja

do

godziny otwarcia zlobka przedszkola

Jest w Pani Firmie mozliwosc dopasowania godzin pracy do sytuacji rodzinnej?
napisz jakie problemy sa:
Ten zarobek wystarczy nam jako dodatek do zarobku Partnera
Ten zarobek wystarczy mi jako studentka, Rencistka
Inny powod? …
7. jest Pani

dobrowolnie

nie dobrowolnie

w niepelnym etacie?

8. Umozliwia Fabryka Pani prace w pelnym etacie? Praca ktora ma obowiazkowe
ubezpieczenie.
Tak

Nie

Nie wiem?

9. Jest w Pani Fabryce – Rada zakiadowa
Tak

Nie

Nie wiem?

10. sa zainteresowania pracownikow pracujacych w niepelnym etacie przez Rade
Zakladowa dobrze reprezentowane?
Tak

Nie

Nie wiem?

11. Jest w Pani Firmie mozliwosc dalszego szkolenia?
Tak

Nie

Nie wiem?

12. Wie Pani, ze pracodawca dodatek pieniezny od Jobcenter otrzyma jezeli prace w
niepelnym etacie na pelny etat zmieni?
Tak

Nie

Nie wiem?

13. dostala Pani/ma Pani
a) przepisowy taryfowy zarobek?

Tak

Nie

Nie wiem

ile dostaje Pani Euro na godzine?
(jest placony przepisowy minimalny na godzine zarobek? 8,84 Euro? na przyklad sprzatanie
budynkow biurowych: 10,00 Euro!)?
b) platny urlop?
Tak
Nie
Nie wiem
(minimum 4 Tygodnie)
c) Jest chorobowe placone
Tak
Nie
Nie wiem
(do 6 Tygodni)
d) ochrona przed zwolnieniem
Tak
Nie
Nie wiem
(w Firmie co ma wiecej niz 10 pracownikow z minimum 6 miesiecznym zatrudnieniem)
e) dokumenty od pracodawcy
(godziny pracy urlop)
f) ma Pani pisemnie miesieczne obliczenie zarobku?

Tak

Nie

Tak

Nie

g) ustalone godziny pracy
(pracownik musi byc powiadomiony z 4 dniowym wyprzedzeniem)

Tak

Nie

14. Co musi sie zmienic, zeby sytuacja dla osob w niepelnym etacie w Lübeck sie
polepszyla?
A teraz kilka pytan dotyczacych Pani
Wiek
Plec

kobieta

mezczyzna

mezatka

rozwiedziona

Stan cywilny

panna

Zawod studia

wyuczony zawod

wdowa

Studia jaki kierunek
Bez zawodu
Ja mam

Zadne dzieci

1 dziecko

2 dzieci

wiecej dzieci

Urlop rodzicielski / sprawuje opieke nad dziecmi i chorymi rodzicami dziadkami
Od … (roku) do … (roku)
Proprzedunie prace …
Dziekuje bardzo, ze Pani Pan wspieraja nas swoimi odpowiedziami!

