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Przedmowa

Pojawiają się obecnie głosy, mówiące o cudzie w
zatrudnieniu. W rzeczywistości jednak ponad 3,6
mIn osób straciło w roku 2010 pracę i zmuszone
było zarejestrować się jako osoby bezrobotne.
IG Metall próbuje zapobiec zwolnieniom wszędzie
tam, gdzie jest to możliwe.

Nie zawsze się to jednak udaje. I kiedy w końcu
dochodzi do sytuacji zagrożenia zwolnieniami,
informujemy dotkniętych nimi członków o możliwo-
ściach działania. Bezrobotni członkowie IG Metall
nie są członkami drugiej kategorii. Mają oni takie
same, przewidziane statutem prawa, jak i członko-
wie posiadający zatrudnienie.

Niniejsza broszura zawiera informacje i porady na
wypadek zagrożenia bezrobociem i informuje o tym,
jakie konieczne kroki należy wówczas podjąć, jakich
terminów należy przestrzegać, jak dochodzić rosz-
czeń o świadczenia oraz jak uniknąć zablokowania
wypłaty zasiłku i innych sankcji.

Bezrobocie jest problemem społecznym. Dotkniętym
nim członkom należy się nasze całkowite wsparcie.
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tać z osobistej porady! Bo tylko podczas osobistej
porady można wyjaśnić Twoją specyficzną sytuację.

Czy moje wypowiedzenie jest zgodne z prawem? 
Pozwól sprawdzić swojej radzie zakładowej i 
IG Metall, czy Twoje wypowiedzenie jest zgodne z 
prawem. Czy pracodawca zastosował się do przepi-
sów i zachował terminy określone ustawową ochroną
przed wypowiedzeniem? Czy wypowiedzenie zostało
skonsultowane z radą zakładową tak, jak przewiduje
to regulamin? Czy wniesienie powództwa o ochronę
przed wypowiedzeniem ma sens?
Powództwo takie musi zostać wniesione w terminie
trzech tygodni od momentu otrzymania pisemnego
wypowiedzenia. O tym, czy termin ten został zacho-
wany, decyduje w razie wątpliwości data stempla
pocztowego na wypowiedzeniu.

Droga koleżanko, drogi kolego!

Utrata miejsca pracy jest szokiem, z którym najpierw
trzeba sobie poradzić emocjonalnie. Ale właśnie
wtedy, kiedy pojawia się widmo bezrobocia, należy
zachować zimną krew.
Ta krótka broszura pomoże Ci w pokonaniu pierw-
szych przeszkód w labiryncie urzędów. Poinformuje
Cię o Twoich prawach i obowiązkach i udzieli wskazó-
wek, wartych dużych pieniędzy. Na co musisz zwrócić
uwagę, aby otrzymać zasiłek Arbeitslosengeld I w
pełnej wysokości? Kiedy i jak starsze osoby bezro-
botne mogą otrzymać zasiłek Arbeitslosengeld I
przez dłuższy okres? Jaka klasa podatkowa jest
korzystna dla żonatych i zamężnych bezrobotnych?
Ważne jest jednak, aby w razie wątpliwości skorzys-
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Ile pieniędzy otrzymam?
Około 60% zryczałtowanego wynagrodzenia netto 
w okresie składkowym (z reguły ostatnie dwanaście
miesięcy), z dzieckiem 67%.

Jak długo będę otrzymywać pieniądze?
Górna granica to dwanaście miesięcy. Osoby po 50
roku życia mogą otrzymywać ALG I przez okres 15, 18
lub 24 miesięcy w zależności od wieku.

Kiedy muszę udać się do urzędu pracy, aby
zgłosić się jako osoba szukająca pracy?
Czas liczy się od momentu otrzymania wypowiedze-
nia. Nawet jeśli jest to dla Ciebie bardzo nieprzy-
jemne, musisz możliwie szybko nawiązać kontakt z
urzędem pracy o nazwie Arbeitsagentur – dawniej
zwanym Arbeitsamt – i osobiście zgłosić się tam jako
osoba szukająca pracy.
Kto przegapi termin zgłoszenia, otrzyma później,
kiedy już rozpocznie się okres bezrobocia, wstrzyma-
nie wypłaty zasiłku. Oznacza to, że urząd pracy przez
okres jednego tygodnia nie wypłaci zasiłku ALG I.
Państwo wyznacza ścisłe terminy. Najpóźniej na trzy
miesiące przed terminem zakończenia stosunku
pracy musisz zgłosić się w urzędzie pracy osobiście
jako osoba szukająca pracy. Istnieją przypadki, w
których nie jesteś w stanie zachować owego trzymie-
sięcznego terminu, np. kiedy Twój pracodawca złoży
Ci wypowiedzenie z czterotygodniowym terminem
wypowiedzenia lub kiedy Twoja umowa o pracę od
początku była zawarta na czas określony, krótszy niż
trzy miesiące. Wtedy musisz zgłosić się w urzędzie
pracy jeszcze szybciej, a mianowicie w ciągu trzech
dni od momentu uzyskania informacji o zakończeniu
zatrudnienia. Jeśli urząd pracy jest zamknięty np. z
powodu święta, musisz zgłosić się w kolejnym dniu

Kto otrzymuje zasiłek Arbeitslosengeld I 
(ALG I)?
Bezrobotni, którzy na przestrzeni ostatnich dwóch lat w
ramach zatrudnienia podlegali przez okres przynajm-
niej dwunastu miesięcy obowiązkowi ubezpieczenia
wraz z obowiązkiem ubezpieczenia na wypadek bezro-
bocia. Mogą to być przykładowo także trzy okresy
zatrudnienia po cztery miesiące każdy. Pracownikom,
którzy co jakiś czas znajdują zatrudnienie, ale tylko
przez krótki okres i na czas określony, wystarcza w
sumie sześć miesięcy. Ponadto liczą się tutaj okresy
obowiązku ubezpieczenia z mocy ustawy, takie jak np.
zasiłek macierzyński, chorobowy, powypadkowy lub
tzw. przejściowy oraz okresy renty wskutek całkowitego
zmniejszenia zdolności do pracy zarobkowej.
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botna. I także tutaj musisz mieć przy sobie dowód
osobisty. Wskazane jest zameldowanie się jako
osoba bezrobotna zdecydowanie wcześniej. Bo
wtedy Twój wniosek zostanie wcześniej rozpatrzony i
wcześniej otrzymasz pieniądze. Ze swoim doradcą w
urzędzie pracy możesz od razu omówić możliwości
przysługującej Ci pomocy.

Co muszę wziąć ze sobą, kiedy po zgłoszeniu
faktu poszukiwania zatrudnienia zgłaszam się
jako „rzeczywista“ osoba bezrobotna?
Powinieneś wiedzieć, w jakim czasie byłeś zatrud-
niony u jakiego pracodawcy. Urząd pracy interesuje
pod tym względem ostatnie pięć lat.

pracy. W tym celu pracodawca powinien zwolnić Cię
w tym dniu z pracy. Musisz przynieść ze sobą dowód
osobisty.
Dla uczących się zawodu obowiązek zgłoszenia 
się jako osoba szukająca pracy ma miejsce tylko w
przypadku ponadzakładowej nauki zawodu.
W myśl ustawy w celu dotrzymania terminu wystarczy
na początek zgłoszenie się telefonicznie, listownie,
faksem lub mailem jako osoba szukająca pracy, a
osobista rozmowa może odbyć się w późniejszym ter-
minie. Wskazane jest to jednak tylko w wyjątkowym
przypadku, kiedy nie masz możliwości stawienia się
osobiście. W przypadku sporu bardzo trudne czy
wręcz niemożliwe jest udowodnienie, że rzeczywiście
zgłosiłeś się jako osoba szukająca pracy.

Czy zawsze muszę zachować termin zgłoszenia?
Obowiązek możliwie wczesnego zgłoszenia w urzę-
dzie pracy faktu poszukiwania pracy obowiązuje
zarówno w przypadku otrzymania wypowiedzenia,
jak również w przypadku zatrudnienia na czas 
określony, które zbliża się ku końcowi. Nawet jeśli
złożyłeś pozew przeciwko decyzji o wypowiedzeniu
lub Twój pracodawca obiecuje Ci przedłużenie 
posiadanej umowy na czas określony, musisz zgłosić
się w urzędzie pracy.

Czy po terminowym zgłoszeniu faktu poszuki-
wania zatrudnienia wypełniłem tym samym
swoje obowiązki?
Niestety nie. Zgłoszenie się jako osoba szukająca
pracy to dopiero pierwszy krok w celu otrzymania
zasiłku ALG I.
Konieczne jest zrobienie kolejnego kroku: najpóźniej
w pierwszym dniu, w którym rzeczywiście jesteś bez-
robotny, powinieneś zgłosić się jako osoba bezro-
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Kto płaci, jeśli pod koniec zatrudnienia 
zachoruję?
Jeśli zachorujesz w ciągu ostatnich dni okresu zatrud-
nienia, powinieneś przedłożyć zaświadczenie o 
niezdolności do pracy. Wówczas Twój pracodawca
wypłaca wynagrodzenie do końca okresu zatrudnie-
nia, a następnie przysługuje Ci prawo do zasiłku 
chorobowego.
Ma to swoje zalety: zasiłek chorobowy jest z reguły
wyższy aniżeli ALG I, a okres pobierania zasiłku ALG I
nie ulega przez to zmianie. Co więcej: okres pobiera-
nia zasiłku chorobowego liczy się podobnie jak okres
zatrudnienia jako okres składkowy, który uzasadnia
lub przedłuża prawo do zasiłku dla bezrobotnych.
Zdecydowanie niekorzystna jest natomiast sytuacja
dla pracowników, którzy zachorują na dłuższy czas
po zakończeniu okresu zatrudnienia i przed właści-
wym zgłoszeniem się jako bezrobotni. W takim
wypadku ochrona w ramach ubezpieczenia chorobo-
wego istnieje tylko przez jeden miesiąc. Kasa chorych
opłaca tylko przez ten czas koszty leczenia szpital-
nego czy też zasiłek chorobowy. Takiej sytuacji należy
– o ile to możliwe – za wszelką cenę uniknąć!

Mam ponad 50 lat. Czy dla osób w moim wieku
obowiązują szczególne przepisy?
Osoby bezrobotne w starszym wieku mogą otrzymy-
wać zasiłek ALG I dłużej: po skończeniu 50 roku życia
przez okres do 15 miesięcy, po skończeniu 55 roku
życia do 18 miesięcy, a po skończeniu 58 roku życia
do 24 miesięcy. Uzależnione jest to jednak od speł-
nienia pewnych warunków. W zależności od granicy
wiekowej musisz zaświadczyć, że w ostatnich 
pięciu latach byłeś zatrudniony przez 30, 36, lub 48
miesięcy.

Oprócz wniosku o przyznanie zasiłku dla bezrobot-
nych otrzymasz dodatkowe formularze, m. in.
zaświadczenie o zatrudnieniu, które musi wypełnić
Twój pracodawca. W zaświadczeniu tym pracodawca
musi podać przyczyny dla których stosunek pracy
został zakończony. Jeśli jest to możliwe, powinieneś
ustalić z pracodawcą, że nie wyśle on zaświadczenia
bezpośrednio do urzędu pracy, lecz do Ciebie.
Będziesz wtedy mógł sprawdzić zawarte w nim infor-
macje i – jeśli nie będziesz się z nimi zgadzał – nale-
gać na ich zmianę.
Powinieneś sprawdzić także informacje dotyczące
Twojego wynagrodzenia brutto. Bo na tej podstawie
urząd pracy wylicza wysokość zasiłku ALG I. Zwróć
uwagę na to, żeby wymieniona była trzynasta pensja
lub dodatek urlopowy, świadczenia majątkowe (VWL)
lub uposażenia rzeczowe.
Jeśli sam złożyłeś wymówienie lub pracodawca złożył
Tobie wymówienie ze skutkiem natychmiastowym w
rezultacie „zachowania sprzecznego z umową o
pracę“, wówczas i Ty będziesz wezwany do spisania
przyczyn, dla których stosunek pracy został zakoń-
czony. Te informacje na temat utraty pracy są nie-
zmiernie ważne. Pracownikom, którzy bez ważnego
powodu „z własnej winy“ przyczynili się do utraty
pracy, wypłata zasiłku zostaje wstrzymana z reguły na
okres dwunastu tygodni. Skróceniu ulega również
okres pobierania ALG I, a mianowicie o przynajmniej
¼ okresu trwania roszczenia. Rodzaj odpowiedzi
może przyczynić się do wstrzymania wypłaty zasiłku
lub do uniknięcia takiej sytuacji. Dlatego też powinie-
neś wcześniej zasięgnąć porady w IG Metall lub w
jednym z niezależnych biur doradztwa dla osób bez-
robotnych.
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Z reguły korzystna jest konstelacja, w której bezro-
botny małżonek posiada klasę podatkową IV lub 
jeszcze lepiej III, a zarabiający małżonek odpowied-
nio IV lub V. Wprawdzie zarabiający małżonek musi
miesięcznie odprowadzać znacznie wyższe podatki.
W rezultacie rocznego wyrównania podatku od wyna-
grodzeń przynosi to jednak zysk. Urząd skarbowy
zwraca podatki nadpłacone wskutek niekorzystnej
klasy podatkowej. Zmiany klasy podatkowej na
korzystniejszą dla Ciebie możesz dokonać łatwo, jeśli
wiesz odpowiednio wcześnie, że zostaniesz bezro-
botny. O wysokości ALG I decyduje bowiem to, w
jakiej klasie podatkowej znajdowałeś się 1 stycznia
danego roku. Tego musi trzymać się urząd pracy. Bez-
robotny, który w minionym roku w obliczu dającego
się przewidzieć bezrobocia zmienia klasę podatkową
na korzystniejszą, otrzymuje wyższy zasiłek ALG I.

Nasze zalecenie: zasięgnij porady, zanim dokonasz
zmiany klasy podatkowej (urząd pracy, doradca
podatkowy lub urząd skarbowy).

Co mogę zrobić, jeśli nie przysługuje mi prawo
do zasiłku albo otrzymywany zasiłek ALG I jest
niewysoki?
Jeśli nie przysługuje Ci prawo do zasiłku ALG I lub
zasiłek ALG I nie wystarcza do życia, wówczas istnieje
być może prawo do zasiłku ALG II. Na temat zasiłku
dla bezrobotnych II istnieje szczegółowy poradnik
wydany przez DGB we współpracy z jednostką 
IG Metall pod nazwą Koordinierungsstelle gewerks-
chaftlicher Arbeitslosengruppen (KOS) oraz seria 
ulotek, które otrzymasz za pośrednictwem swojego
lokalnego przedstawicielstwa IG Metall.

Jeśli masz wkrótce osiągnąć jedną z tych granic wie-
kowych, korzystną może okazać się lekka zwłoka w
rozpoczęciu okresu pobierania zasiłku dla bezrobot-
nych. Jest to dozwolone. Przy zgłoszeniu się jako bez-
robotny sam możesz określić, kiedy ma się rozpocząć
pobieranie świadczenia. W takim wypadku nie otrzy-
masz wprawdzie ALG I aż do ukończenia 50, 55 lub 58
roku życia, ale za to będziesz otrzymywał zasiłek trzy,
a nawet sześć miesięcy dłużej! Kto decyduje się na tę
drogę, powinien zwrócić uwagę na ochronę w ramach
ubezpieczenia chorobowego. Po utracie miejsca
pracy ochrona w ramach ubezpieczenia chorobo-
wego z poprzedniego stosunku pracy dla ubezpieczo-
nych obowiązkowo działa już tylko przez miesiąc. Po
tym czasie należy na okres przejściowy – do rozpo-
częcia pobierania ALG I – zawrzeć indywidualne
ubezpieczenie zdrowotne.

Czy mój przyszły zasiłek ALG I ma coś 
wspólnego z moją klasą podatkową?
Wielu zamężnych lub żonatych pracowników zmienia
klasę podatkową, kiedy tylko stają się bezrobotni.
Korzystniejszą klasę podatkową III pozostawiają oni
swoim zatrudnionym małżonkom. Odradzamy takie
działanie. Bo wysokość ALG I zależy także od klasy
podatkowej.

Przykład:
Przy zarobku brutto w wysokości 2.000 € zasiłek
ALG I wynosi misięcznie w zależności od klasy
podatkowej (bez dziecka, stan 2011 r.) 

913  (klasa podatkowa III)
799  (klasa podatkowa IV)
658  (klasa podatkowa V)
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IG Metall służy pomocą

Bycie bezrobotnym oznacza nie tylko problemy finan-
sowe, ale często także utratę więzi międzyludzkich.
Zanikają kontakty z dawnymi koleżankami i kole-
gami, a czasami odsuwają się nawet przyjaciele.

W takich sytuacjach dobrze jest mieć u boku nieza-
wodnego i kompetentnego partnera. Zwłaszcza w
sytuacji bezrobocia ważnym jest bycie członkiem
związku IG Metall, aby wykorzystać korzyści płynące
z członkowstwa.

Związek zawodowy IG Metall oferuje doradztwo z
zakresu prawa i zagadnień społecznych. Ochrona
prawna z ramienia związku obowiązuje także w przy-
padku sporów z urzędem pracy. IG Metall oferuje Ci
wsparcie także przez różnorodne oferty i seminaria.
Zasięgnij informacji w swoim miejscu zamieszkania
na temat ofert IG Metall i innych organizacji skupiają-
cych bezrobotnych. Bezrobotni należący do IG Metall
płacą znacznie obniżoną składkę miesięczną w 
wysokości 1,53 €.

Powstań!
Polityka potrzebuje nacisku z dołu. Nieprzerwanie
występujemy o odpowiednią wysokość świadczeń
społecznych i godne życie dla wszystkich. Dołącz
do nas – na przykład w ramach akcji protestacyj-
nych na rzecz sprawiedliwości społecznej, dobrych
miejsc pracy i nowego podziału dóbr majątkowych.

Dalsze wskazówki

• Wykorzystaj cały urlop przed pierwszym dniem
bezrobocia. Za okresy z zaległym prawem do
urlopu nie przysługuje ALG I.

• Złóż wniosek o dodatek mieszkaniowy. Prawo do
niego istnieje często przy niskim zasiłku ALG I,
dużej rodzinie i niewiele lub w ogóle nie zarabiają-
cym małżonku.

Rada & pomoc
DGB wydało godny polecenia poradnik zatytułowany
„111 porad dla bezrobotnych“. Jest on napisany zro-
zumiałym językiem i zawiera wiele cennych porad.
Poradnik ten jest do nabycia w księgarniach lub w
internecie pod adresem www.bund-verlag.de.

Informacje i porady oraz wzory tekstów np. wniosków
lub odwołań znajdziesz na stronie internetowej
 jednostki Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher
Arbeitslosengruppen (KOS): www.erwerbslos.de. 
Możesz znaleźć tam także adresy specjalnych biur
doradztwa dla osób bezrobotnych oraz organizacji
skupiających bezrobotnych.

Jeśli ktoś nie dysponuje dostępem do internetu,
może uzyskać te adresy także telefonicznie w biurze
KOS: 030/86 87 67 00.
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Wyciąg ze statutu
„§ 27 Wsparcie poprzez ochronę prawną“

1. Członkowie opłacający przewidziane statutem
składki otrzymują gwarancję ochrony prawnej w
przypadku sporów wynikających z działalności 
w ramach związku, z umowy o pracę, ze statutu
zatrudniającego przedsiębiorstwa, z udziału w
zarządzaniu przedsiębiorstwem, z tytułu ubezpie-
czenia społecznego, w sprawach związanych 
z utrzymaniem i pomocą socjalną, w sprawach z
zakresu prawa podatkowego i prawa pobytu, o ile
związane są one ze stosunkiem pracy.

Prawo do usług oferowanych przez IG Metall 
mają członkowie, którzy opłacali przewidziane
statutem składki przez okres ostatnich trzech
miesięcy!

Deklaracja członkowska
*nazwisko

*imi�

*ulica

*kraj

telefon ( słu�bowy prywatny)

*kod pocztowy *miejscowo��

*nr domu

w pełnym wymiarze*
w niepełnym wymiarze*

zawód/wykonywana działalno��/studia/nauka zawodu

zatrudniony w/kod pocztowy/miejscowo��

zwerbowany przez (nazwisko, imi�)

*data urodzenia

dzie� miesi�c rok

numer członkowski osoby werbuj�cej 

*płe�
M=m��czyzna
K=kobieta

e-mail ( słu�bowy prywatny)

*dochód brutto *kod banku

*posiadacz rachunku bankowego

*bank/oddział

*nr rachunkukwota

Dane rachunku bankowego 

*miejscowo��/data/podpis

Potwierdzam dane dotycz�ce mojej osoby, udost�pnione przeze mnie IG Metall w celu zgromadzenia danych, 
w zwi�zku z przyst�pieniem do zwi�zków zawodowych IG Metall. Jestem �wiadomy, �e IG Metall, w ramach 
wykonywania statutowych zada�, przestrzegaj�c przepisów dotycz�cych ochrony danych osobowych, przetwarza
elektronicznie moje dane osobowe. Dane osobowe nie s� przekazywane do celów marketingowych.
Upowa�nienie do �ci�gania nale�no�ci z konta: 
Niniejszym odwołalnie upowa�niam IG Metall do poboru składek członkowskich, wynosz�cych 1% miesi�cznego
wynagrodzenia brutto, i obci��enia mojego konta bie��cego zgodnie z §5 statutu zwi�zku zawodowego IG Metall.
Upowa�nienie w stosunku do IG Metall mo�e zosta�odwołane tylko w formie pisemnej, z co najmniej 6 tygodniowym
wyprzedzeniem, ze skutkiem na koniec bie��cego kwartału. Wszelkie zmiany moich danych osobowych zobowi�zuje
si� niezwłocznie przekazywa� IG Metall.

Prosz� zło�y� deklaracj�w radach zakładowych/u ludzi zaufania IG Metall, w biurze lokalnym IG Metall
lub przesła� na adres: IG Metall-Vorstand, FB Mitglieder/Kampagnen, 60519 Frankfurt am Main
Dodatkowe informacje: www.igmetall.de/beitreten

Numer członkowski 

(wypełnia IG Metall)

Dla pracowników tymczasowych: jak nazywa si� agencja pracy tymczasowej?

pracownik tymczasowy/
umowa o dzieło

zatrudniony na czas
okre�lony

od do
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Zagrożenie 
bezrobociem – jak
postępować?
Informacje i porady dla członków
związku zawodowego IG Metall

Dalsze informacje i porady na temat postępowania
na wypadek bezrobocia znajdziecie Państwo w
następujących broszurach:

Informacje i porady na temat zasiłku
Arbeitslosengeld I
Jakie są moje prawa i obowiązki?

Bezrobocie na krótko przed emeryturą
Informacje i porady 
dla bezrobotnych w starszym wieku

Porady w kontaktach z urzędem pracy
Praktyczne wskazówki odnośnie
postępowania w 
kontaktach z urzędami

Informacje i porady na temat zasiłku
Hartz IV 
Zasiłek Arbeitslosengeld II:
 zabezpieczenie roszczeń
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Informacje i porady
na temat zasiłku
Arbeitslosengeld I
Jakie są moje prawa i obowiązki?

Infos und Tipps 
zu Hartz IV
Arbeitslosengeld II: 
Ansprüche sichern

Bezrobocie na krótko
przed emeryturą
Informacje i porady
dla bezrobotnych w starszym wieku

Tipps im Umgang mit
der Arbeitsagentur
Praktische Hinweise zum Verhalten
im Umgang mit dem Amt




