PRACA SEZONOWA Z EURES

Zgodnie z danymi raportu Komisji Europejskiej nt. mobilności pracowników w UE w 2019 r.:
wśród krajów wysyłających pracowników - 58% przemieszczających się osób pochodzi z
Rumunii, Polski, Włoch, Portugalii i Bułgarii.
Otwarte granice i możliwość wyjazdu do pracy do innego kraju to dla wielu poszukujących pracy
szansa, ale jednocześnie duże zagrożenie. Warto więc przygotować się dobrze do takich
wyjazdów. Na różnego typu zagrożenia szczególnie narażeni są młodzi ludzie, dla których taki
wyjazd to niejednokrotnie próba podjęcia pierwszego (sezonowego) zatrudnienia. Decyzja o
podjęciu pracy w innym kraju powinna być poprzedzona zapoznaniem się z informacjami o
warunkach życia i pracy w wybranym kraju. Sieć EURES prowadzi bazę informacji o krajach
członkowskich Unii Europejskiej oraz krajach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu
(UE i EFTA).
EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) jest siecią współpracy publicznych służb
zatrudnienia, wspierającą mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym i
transgranicznym, w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinie i Szwajcarii.
Sieć EURES ułatwia podejmowanie pracy w dowolnym państwie UE/EFTA a korzystanie z
usług EURES jest bezpłatne oraz nie wymaga rejestracji w urzędzie pracy. Kampania
informacyjna, która jest realizowana przez sieć EURES przyczyni się do podniesienia
świadomości obywateli Polski nt. ich praw podczas wykonywana praz sezonowych za granicą,
w szczególności w rolnictwie, w państwach członkowskich UE.
Obywatele wszystkich państw UE i EFTA - w tym Polacy - podejmujący legalną pracę w innym
państwie członkowskim, mają takie same prawa i obowiązki jak pracownicy lokalni. Jakakolwiek
dyskryminacja ze względu na obywatelstwo jest zakazana.
Osoby poszukujące pracy oraz pracodawcy mogą skorzystać z pomocy doradców EURES we
wszystkich krajach UE/EFTA, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę i mogą doradzić jak
podjąć bezpieczną pracę za granicą.
Szczególnie zachęcamy do zapoznania się ze zgromadzonymi na polskiej stronie EURES
informacjami o warunkach życia i pracy w poszczególnych krajach członkowskich https://eur
es.praca.gov.pl/szukasz-pracy-w-ue/jestes-obywatelem-polski/zycie-i-praca-w-krajach-ue-i-efta
Znajdziemy tutaj informacje m. in. na temat poszukiwania i podejmowania zatrudnienia,
warunków życia i pracy, podatków, zabezpieczeń społecznych czy ubezpieczeń zdrowotnych.
Opracowania te obejmują najważniejsze aspekty, które dotyczą podejmowania bezpiecznego
zatrudnienia za granicą. Zapoznając się z informacjami przed wyjazdem możemy uniknąć
przykrych niespodzianek, które mogłyby nas spotkać.
Gorąco zachęcamy do lektury „zanim wyjedziesz”
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