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Консультаційний центр iз трудового права «Правова інтеграція 
біженців та громадян третіх країн» у мережі IQ Саарланд

Ваші трудові права y Саарланді
Ви приiхали до Німеччини як біженець, проживаєте 
чи працюєте в Саарланді?  Ви приїхали з країни, що 
не входить до ЄС, і працюєте у Саарланді?  Ви маєте 
сумнів, що вам платять правильно? Ви хочете знати, які 
у вас права?

Тут важлива інформація в огляді:

Мінімальна заробітна плата
Мінімальна заробітна плата за годину в Німеччині:
• з 1 січня 2022 року: 9,82 євро
• з 1 липня 2022 року: 10,45 євро
• з 1 жовтня 2022 року: 12,00 євро

У деяких галузях існують вищі мінімальні заробітні плати, 
про які ви можете запитати у консультаційному центрі.

Трудовий договір та його умови
Якщо у вас немає трудового договору, роботодавець 
повинен надати вам основні умови вашої трудової 
діяльності у пісьмовій формі не пізніше, ніж місяць після 
початку трудових відносин.

Довідка про заробітну плату
Роботодавець зобов‘язаний надати вам при отриманні 
щомісячної зарплати, довідку про заробітну плату, у разі 
будь-яких змін порівняно з останньою довідкою.

Робочий час
Максимальний робочий час на тиждень обмежений 
законом y середньому 48 годин.

Період щоденного відпочинку
На прикінці робочого дня ви маєте право як мінімум на 
одинадцятигодинний відпочинок.

Право на видпустку
Кожен працівник має право на відпустку не менше 

Програма фінансування «Інтеграція через кваліфікацію (IQ)» фінансується Федеральним 
міністерством праці та соціальних питань та Європейським соціальним фондом. 
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4 тижнів на рік. Наприклад, той, хто працює 6 днів 
на тиждень, має 24 дні, а той, хто працює 5 днів на 
тиждень, має 20 днів відпустки. 

У разі хвороби
У разі хвороби негайно повідомте про це роботодавця і 
негайно направте оригінал довідки про непрацездатність. 
Ваш роботодавець буде продовжувати виплачувати вам 
зарплату (до шести тижнів).

Розірвання трудового договору / Повідомлення про 
звільнення
Повідомлення про звільнення має бути надано 
письмово. Ви не зобов‘язані підписувати повідомлення 
про звільнення. Не підписуйте нічого, що ви не 
розумієте! Передбачений законом термін повідомлення 
становить два тижні протягом випробувального терміну 
(якщо такий термін був узгоджений за контрактом). 
Після цього, або якщо випробувальний термін не був 
узгоджений, термін повідомлення збільшується до 
чотирьох тижнів до 15-го числа або до кінця місяця.

Ми проконсультуємо Вас!
Консультаційний центр з трудового права «Правова 
інтеграція біженців та громадян третіх країн» у мережі 
IQ Саарланд при Камері праці проконсультує вас 
безкоштовно. Ми говоримо німецькою, арабською, 
сербохорватською, російською та англійською мовами.

Запишіться на прийом!
+49 681 4005-367 (російською мовою)
+49 681 4005-363 (арабською, сербохорватською мовами)
+49 681 4005-364 (арабською, англійською мовами)

Ви можете зв‘язатися з нами з 9 до 16 години (по 
п‘ятницях до 15 ґодини). Індивідуальні зустрічі також 
можуть бути призначені в не робочий час. Якщо офіс не 
зайнятий, залиште повідомлення на автовідповідачі та 
вкажіть номер телефону, тоді ми вам передзвонимо!

У співпраці з:



Arbeitskammer des Saarlandes 
Körperschaft des öffentlichen Rechts

Fritz-Dobisch-Straße 6–8 
66111 Saarbrücken

Tel. 0681 4005-0

www.arbeitskammer.de

Реєстрація  

Консультаційний центр з трудового права «Правова інтеграція 
біженців та громадян третіх країн» у мережі IQ Саарланд

Управління проектом:
Егберт Ульріх
Tel. +49 681 4005-310
Fax +49 681 4005-360
egbert.ulrich@arbeitskammer.de

Консультант: 
Сале Музаєк
Tel. +49 681 4005-363 (арабською, сербохорватською мовами)
Fax +49 681 4005-360
saleh.muzayek@arbeitskammer.de

Консультант: 
Еліна Шіло-Штумпф
Tel. +49 681 4005-367 (російською мовою)
Fax +49 681 4005-360
elina.schilo-stumpf@arbeitskammer.de

Адміністратор:  
Май Аль Машрікі
Tel. +49 681 4005-364 (арабською, англійською мовами)
Fax +49 681 4005-360
may.al-mashriki@arbeitskammer.de

Тут ви нас знайдете:
Консультаційний центр з трудового права «Правова 
інтеграція біженців та громадян третіх країн» у мережі IQ 
Саарланд 
при Камері праці Саарландa
Трієрер Штрассе 16-20, 3-й поверх
66111 Саарбрюккен

Програма фінансування «Інтеграція через кваліфікацію (IQ)» 
спрямована на стійке покращення інтеграції на ринку праці 
дорослих із міграційним минулум. Програма фінансується 
Федеральним міністерством праці та соціальних справ. 
Партнерами по реалізації є Федеральне міністерство освіти та 
наукових досліджень та Федеральне агентство зайнятості.


