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Instytucje,

organizacje
w obszarze rynku pracy

Podmioty zainteresowane
w kampanii informacyjnej nt. praw
pracowników sezonowych w UE

Dotyczy: kampanii informacyjnej nt. praw pracowników sezonowych w UE

Szanowni
uprzejmie

w czerwcu br. Europejski

ds. Pracy

nt. praw pracowników sezonowych w UE pod
przez

rok, która potrwa do

br.

Celem kampanii jest promowanie
z
wiedzy

Rights for all seasons – Prawa

pracowników sezonowych

UE i pracodawców

o

ich

oraz

przepisach

prawa

w rolnictwie)

tego typu pracowników,

pracy

i

zabezpieczenia

wsparcia w zakresie informacji udzielanych w

UE pracownikom i pracodawcom. Kampania zwraca

na

rozpowszechniania

informacji nt. sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy dla pracowników sezonowych,
którzy zatrudniani
Jak

w

UE.

okres pandemii COVID-19, pracownicy sezonowi
na

rodzaju

w

obcych, przepisów prawa pracy, zabezpieczenia
W

z np.
czy BHP.
UE, a

Europejska platforma do walki z
Zatrudnienia) oraz partnerzy

informacyjne

wraz z wojewódzkimi i powiatowymi

Komisja Europejska,

EURES (Europejska
z tych

w ramach kampanii na terenie Polski realizowane
w ramach której

za

przez

EURES,

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
pracy oraz Ochotniczymi Hufcami Pracy.
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Z uwagi na

na polskim rynku pracy,

do osób bezrobotnych i

informacyjne

skierowane

pracy, potencjalnie zainteresowanych

sezonowej w

UE, w

Istotne jest aby

pracy

w rolnictwie.

z

do jak najszerszej grupy potencjalnych polskich

pracowników sezonowych po to, aby byli oni

swoich praw

o pracy za

W imieniu Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii
w kampanii informacyjnej i
–

br.

do

o jej wsparcie. W tym celu w okresie lipiec

do

przedstawiciele wojewódzkich i powiatowych

pracy oraz Ochotniczych Hufców Pracy z propozycjami

rodzaju

informacyjnych.
Mam

kampania informacyjna przyczyni

do podniesienia

obywateli Polski nt. ich praw podczas wykonywana praz sezonowych za
w rolnictwie, w

UE.

Z góry

za wsparcie z

strony.

Z
Iwona
Sekretarz Stanu
[podpisano elektronicznie]

Do
1. Komendant

OHP.

2. Dyrektorzy wojewódzkich i powiatowych

pracy.
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