Uczciwe warunki pracy dla kierowców
ciężarówek ze wschodniej i zachodniej Europy!
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Od 01.01.2015 obowiązuje dla wszystkich
kierowców ciężarówek w Niemczech
minimalna stawka godzinowa 8,50 € brutto
Chrońcie Wasze prawa!
To powinniście wiedzieć!

Homepage: www.camionpro.eu
E-Mail:
info@camionpro.eu
Camion Pro International is an NGO
(non-governmental organisation), a professional
association and a protection association.
We mostly promote fair competition and fair working
conditions for the transport industry across Europe and
are a non-commercial organisation.

Informacja od Camion Pro e.V. Berufsverband
und Schutzgemeinschaft dla branży transportowej.

Od 1.1.2015 wszystkich kierowców, zarówno ze wschodniej Europy jak i z niemiec, minimalna stawka godzinowa
8,50 € brutto. Premie, diety, ryczałt i inne wydatki nie
mogą być wliczane w stawkę godzinową!
Camion Pro International to NGO (Organizacja
pozarządowa), Stowarzyszenie niekomercyjne i organizacja zawodowa. Jako cele stawiamy sobie m. in.
Uczciwość konkurencji i sprawiedliwe warunki pracy
w branży transportowej w Europie.
Zdajemy sobie sprawę, że wielu kierowców ze wschodniej Europy jest zatrudnianych za niskie stawki godzinowe i na niedogodnych warunkach.

Brońcie się i żądajcie tego co Wam się
należy ! My was w tym wspieramy!
Macie prawo dochodzic Swoich praw z 3 ostatnich
przepracowanych lat. Nie tylko przeciwko Swojemu
pracodawcy,lecz rowniez niemieckim zleceniodawcom, tzn.mozecie niemieckim spedycjom wytoczyc
rowniez sprawe o zbyt niskie wynagrodzenie. Koszty adwokata,koszty dojazdu na rozprawe oraz nocleg przejmie panstwo. My pomozemy znalezc Wam
adwokata,oraz tlumacza. Zglaszajcie swoje sprawy
pod adresem e-mail .Haslo Fair Europe plus skrot kraju
np.Fair EuropePL.Skontaktujemy sie z Wami w jezyku
polskim!
Poniżej przedstawiamy zbiór najważniejszych porad.

Tak należy postępować aby
dochodzić swoich praw:
Minimalna stawka płacy to 8,50 € brutto za przepracowaną godzinę.
Dokumentujcie precyzyjnie czas pracy, przechowujcie
listy przewozowe i wydruki z tachografu. Zbierajcie dokumenty, które mogą dowodzić, że przepracowaliście
na terenie Niemiec konkretną ilość godzin!
Czas pracy to nie tylko czas prowadzenia pojazdu ! Do
czasu pracy należy również czas załadunku, rozładunku,
oczekiwania na rampie czy w spedycji, gotowość itp.
(np. Czas oczekiwania na kolejne zlecenie). Za te godziny pracodawca musi zapłacić 8,50 € ! Czas wolny
to tylko przerwy. Należy zwrócić uwagę na to, żeby
obliczenie wynagrodzenia zawierało wszystkie elementy, aby stawka brutto była klarownie zdefiniowana i
zawierała faktycznie przepracowane godziny. Jeżeli tak
nie jest, należy zanotować sobie niewypłacony czas pracy na terenie Niemiec wraz z datą i godziną, czynności
i od jakiego zleceniodawcy był to transport.
Tyto doklady si uschovejte i v případě, že ještě nemáte
v úmyslu Vaše práva v Německu uplatnit, můžete se k
tomu rozhodnout i později (až tři roky zpětně).
Dokumenty należy zachować nawet, jeżeli nie chcecie
Państwo dochodzić swoich praw już teraz, ponieważ
mogą się przydać w przyszłości (aż do 3 lat wstecz).
Doradctwo prawne oraz złożenie sprawy w niemieckim
sądzie nic nie kosztuje – nawet jeżeli sprawa miałaby
zostać przegrana. Koszty procesu musi przejąć firma,
która została pozwana, lub administracja niemiecka.
Camion Pro zajmie sie dla Was organizacja tlumacza,oraz
pomocy prawnej. Nasza pomoc jest dla Was Darmowa!
Jeżeli chcesz skorzystać z naszej pomocy, wyślij do nas
maila na info@camionpro.eu . W tytule wpisz hasło
Fair Europe oraz kod kraju, np.: Fair Europe Pl. , Fair
Europe RUS..
Odpowiemy jak najszybciej!

