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Informacje: praca sezonowa w rolnictwie i koronawirus
Koronawirus (Covid-19) jest niebezpieczną chorobą zakaźną. Pomimo ryzyka zakażenia, pracownicy sezonowi z Europy 
Wschodniej wciąż mogą podjąć pracę sezonową w niemieckim rolnictwie. Przed rozpoczęciem pracy w Niemczech chcemy 
poinformować Cię o Twoich prawach jako pracownika. Najważniejsze w skrócie:

Wciąż możesz przyjechać do Niemiec aby pracować sezonowo w rolnictwie (stan: kwiecień 2020). W razie kon-
troli granicznej, musisz mieć przy sobie dokument poświadczający Twoje zatrudnienie w Niemczech, np. umowę 
o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy. 
Twój pracodawca musi poinformować Cię o środkach podjętych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu 
pracy w Twoim języku ojczystym.
W ciągu pierwszych 14 dni po przyjeździe do pracy obowiązuje kwarantanna. W tym czasie nie wolno Ci opuścić 
terenu gospodarstwa, ale jeśli Twój pracodawca zachowa szczególne środki bezpieczeństwa, możesz pracować 
przy zbiorach. Także po odbyciu kwarantanny Twój szef musi podjąć wszelkie kroki, aby chronić twoje zdrowie.
Ze względu na aktualną sytuację maksymalny dopuszczalny czas pracy został wydłużony. Nie oznacza to, że masz 
pracować do utraty tchu! Masz prawo do przerw oraz czasu wolnego na odpoczynek.
Masz prawo do ustawowej płacy minimalnej. W tej chwili jest to 9,35 € brutto za godzinę. Dotyczy to również 
wynagrodzenia akordowego, które nie może być niższe niż ustawowa płaca minimalna. Odciągnięcia od wyna-
grodzenia (za np. zakwaterowanie, wyżywienie) są dozwolone, ale tylko do pewnego stopnia!

Jeśli masz wrażenie, że Twój pracodawca nie dba o Twoje bezpieczeństwo lub Twoje prawa pracownicze, skontaktuj się z nami. 
Poinformujemy Cię o Twoich prawach i wspólnie zastanowimy się, jak możemy poprawić Twoją sytuację.

Skontaktuj się z nami:  
 Przez naszą stronę na  Facebooku: 

www.facebook.com/seasonalworkersgermany/ 
 Lub e-maila: info@emwu.org
 Zadzwoń na infolinię poradnii „Faire Mobilität – Uczciwa Mobilność DGB“:

Polski: 0800 0005780

O nas: Europejskie Stowarzyszenie Pracowników Migracyjnych (EVW) zostało założone w 2004 roku przez związek 
zawodowy IG BAU i od tego czasu działa na rzecz pracowników z Europy Środkowej i Wschodniej. Oferujemy 
bezpłatne porady w zakresie prawa pracy i prawa socjalnego w Twoim języku ojczystym. EVW współpracuje z 
projektem doradczym DGB „Uczciwa Mobilność”. Projekt pomaga w egzekwowaniu na sprawiedliwych płac i 
uczciwych warunków pracy dla pracowników z krajów UE z Europy Środkowej i Wschodniej na niemieckim rynku 
pracy.
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* Informacje: praca sezonowa w rolnictwie i koronawirus – Stan: kwietnia 2020
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