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KAMPANIA INFORMACYJNA WOJEWÓDZKIEGO URZÊDU PRACY W TORUNIU „BEZPIECZNE WYJAZDY DO PRACY”

Jak bezpiecznie podj¹æ pracê za granic¹
Otwarte granice i mo¿liwoœæ wyjazdu do pracy
w innych pañstwach to olbrzymia szansa,
ale jednoczeœnie du¿e zagro¿enie dla osób poszukuj¹cych pracy. Musimy uœwiadomiæ sobie,
¿e nasze bezpieczeñstwo zale¿y przede
wszystkim od nas samych i podj¹æ dzia³ania,
które uchroni¹ nas przed przykrymi i niebezpiecznymi zdarzeniami.

NIE KORZYSTAJ Z OFERT NIESPRAWDZONYCH PRACODAWCÓW
Powinniœmy unikaæ ofert pracy zawieraj¹cych jedynie szcz¹tkowe dane kontaktowe (np. tylko numer
telefonu) oraz poœredników, którzy spotykaj¹ siê
z kandydatami do pracy poza biurem firmy. Mo¿e
siê okazaæ, ¿e taka firma w ogóle nie istnieje.

NIE PODEJMUJ PRACY „NA CZARNO”
Pamiêtaj, ¿e legalna praca jest podstaw¹ Twojego
bezpieczeñstwa. Pracuj¹c bez umowy mo¿esz nie
otrzymaæ wynagrodzenia, przepracowany okres
nie wlicza siê do Twojego sta¿u pracy, nie masz
op³acanych sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne,
chorobowe, wypadkowe, a tak¿e emerytalne etc.

NIE ODDAWAJ ORYGINA£ÓW
DOKUMENTÓW

UTRZYMUJ KONTAKT Z BLISKIMI
Nale¿y poinformowaæ rodzinê o tym dok¹d wyje¿d¿amy, u jakiego pracodawcy podejmujemy zatrudnienie i kiedy zamierzamy wróciæ do kraju.
Warto umówiæ siê z rodzin¹ na regularne kontakty, których brak mo¿e œwiadczyæ o tym, ¿e grozi Ci
niebezpieczeñstwo. Mo¿na ustaliæ has³o, którym
powiadomisz rodzinê, ¿e znajdujesz siê w sytuacji zagro¿enia.

SPRAWD AGENCJÊ ZATRUDNIENIA

Nie p³aæ za poœrednictwo pracy!
Agencje zatrudnienia od osób skierowanych mog¹
pobieraæ op³aty tylko i wy³¹cznie za faktycznie poniesione koszty tj.:
O
O
O
O

dojazd do pracy i powrót,
t³umaczenie dokumentów,
badania lekarskie,
wydatki zwi¹zane z uzyskaniem wizy.

Agencja ma obowi¹zek zawarcia pisemnej umowy z osob¹ kierowan¹ do pracy za granic¹ zawieraj¹cej:
nazwê zagranicznego pracodawcy,
okres zatrudnienia,
O rodzaj oraz warunki pracy i wynagrodzenia,
O warunki
ubezpieczenia spo³ecznego oraz
od NNW,
O obowi¹zki i uprawnienia osoby kierowanej
do pracy oraz agencji zatrudnienia.
O

PRZYGOTUJ SIÊ DO WYJAZDU
nie wyje¿d¿aj „w ciemno”,
zapoznaj siê z warunkami ¿ycia i pracy w kraju,
do którego planujesz wyjechaæ,
O warto zapewniæ sobie miejsce do zamieszkania, przy czym nie nale¿y p³aciæ za zakwaterowanie przed wyjazdem za granicê,
O zdob¹dŸ informacje o miejscu zakwaterowania
i jego wyposa¿eniu,
O zabierz ze sob¹: pieni¹dze (w kwocie zapewniaj¹cej utrzymanie do czasu otrzymania
pierwszej wyp³aty), telefon (z aktywnym roamingiem), kontakty do polskich placówek
konsularnych w danym kraju,
O jeœli masz mo¿liwoœæ kup przed wyjazdem bilet
powrotny,
O zabierz dokumenty potwierdzaj¹ce uprawnienie do korzystania z opieki medycznej
(EKUZ),
O rozwa¿ wykupienie ubezpieczenia od nieszczêœliwych wypadków,
O zabierz CV przet³umaczone na jêzyk obcy i dokumenty potwierdzaj¹ce Twoje doœwiadczenie
i kwalifikacje.
O
O

Pamiêtaj, ¿e pracodawca zapewnia ubezpieczenie w miejscu pracy, ale ubezpieczenie poza miejscem pracy i na czas podró¿y jest spraw¹
pracownika.
Elementy umów miêdzy agencjami zatrudnienia,
a osobami kierowanymi do pracy szczegó³owo
okreœlaj¹: art. 85 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004
r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz art. 13 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Wykaz legalnie dzia³aj¹cych agencji zatrudnienia
znajduje siê na stronie: www.kraz.praca.gov.pl

O

Przed wyjazdem zrób kserokopie dokumentów
to¿samoœci (paszport, dowód osobisty, prawo jazdy), jedn¹ zostaw domownikom, a pozosta³e zabierz do wykorzystania dla potrzeb pracodawcy,
przewoŸnika itd. (orygina³y do wgl¹du).

Zwróæ uwagê na odszkodowania jakie musisz zap³aciæ na rzecz agencji np. w przypadku rezygnacji
z pracy.

REALNIE OCEÑ SWOJE
UMIEJÊTNOŒCI JÊZYKOWE
Podstawowa znajomoœæ jêzyka kraju, do którego
wyjazd planujesz mo¿e mieæ niebagatelne znaczenie dla Twojego bezpieczeñstwa, nawet jeœli nie
bêdzie konieczna przy wykonywaniu pracy.
Agencja zatrudnienia powinna przedstawiæ Ci
umowê w formie pisemnej w jêzyku dla Ciebie zrozumia³ym.

Informacje o agencjach zatrudnienia
i bezpiecznych wyjazdach do pracy:

Organem w³aœciwym do rozpatrzenia wszelkich kwestii spornych miêdzy pracownikiem
a pracodawc¹ jest s¹d kraju, w którym podj¹³eœ pracê.

Wojewódzki Urz¹d Pracy w Toruniu
ul. Szosa Che³miñska 30/32
www.wup.torun.pl
e-mail: wup@wup.torun.pl
tel. 56 669 39 11

W przypadku stosowania wobec Ciebie przymusu
fizycznego lub psychicznego, pracy niewolniczej,
wykorzystywania seksualnego koniecznie zg³oœ
sprawê policji!

Udostêpniamy stanowiska komputerowe
z dostêpem do Internetu i drukarki.
Zapraszamy!

