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:









Wjazd do Niemiec z krajów członkowskich UE jest zasadniczo dozwolony. Jeśli jednak
przebywałeś w strefie ryzyka w ciągu ostatnich 14 dni, masz obowiązek poddać się testowi na
koronowirusa. Lista obszarów ryzyka znajdziesz na stronie:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html.
Twój pracodawca musi poinformować Cię o środkach podjętych w celu zapewnienia
bezpieczeństwa w miejscu pracy w Twoim języku ojczystym
Pracodawca powinien zawrzeć z Tobą umowę o pracę w Twoim języku ojczystym. W
umowie lub w aneksie do niej powinny znajdować się informacje dotyczące kosztów
transportu, zakwaterowania i wyżywienia. Twój szef powinien również wręczyć Ci pasek
odcinek płacowy oraz dowód, że jesteś ubezpieczony na wypadek choroby.
Twój pracodawca musi podzielić swoich pracowników sezonowych na stałe zespoły, w
których pracownicy będą pracować i mieszkać. Należy unikać kontaktu z innymi zespołami.
Również w swoim zespole powinieneś zwrócić uwagę na zachowanie bezpiecznej odległości
co najmniej 1,5 metra!
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 wynagrodzenia (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:
https://www.facebook.com/seasonalworkersgermany/

-

Lub e-maila: info@emwu.org

Zadzwoń na infolinię poradnii „Faire Mobilität – Uczciwa Mobilność“:
Informacje w jęzku polskim: 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 poradniami DGB "Uczciwa Mobilność". Poradnie pomagają w egzekwowaniu
sprawiedliwych płac i uczciwych warunków pracy dla pracowników z krajów UE z Europy Środkowej i
Wschodniej na niemieckim rynku pracy.
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