Bezpieczna
praca za granic¹
Niezbêdnik dla planuj¹cych wyjazd
do pracy za granicê

Kampania spo³eczna „Bezpieczna praca”
Ogólnopolska kampania spo³eczna, organizowana przez fundacjê
ITAKA – Centrum Poszukiwañ Ludzi Zaginionych. Celem kampanii jest zmniejszenie liczby zaginiêæ wśród Polaków wyje¿d¿aj¹cych do pracy za granicê.
Na 1365 osób, których zaginiêcie zg³oszono do fundacji w 2010 r.
a¿ 270 zaginê³o za granic¹.
Wiêcej informacji:
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ITAKA - Centrum Poszukiwañ Ludzi Zaginionych jest jedyn¹
organizacj¹ pozarz¹dow¹ w Polsce zajmuj¹c¹ siê tematyk¹
zaginiêæ. Prowadzi dzia³ania poszukiwawcze, oferuje wsparcie
psychologiczne, prawne i socjalne dla rodzin zaginionych oraz
realizuje dzia³ania profilaktyczne.
ITAKA dzia³a 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobê.

www.zaginieni.pl

PRZED WYJAZDEM
Dowiedz siê:
•
•
•

Jakie obowi¹zuje prawo pracy w danym kraju, czy wymagane jest pozwolenie
o pracê i jak legalnie siê zatrudniæ;
Jakie s¹ mo¿liwości uzyskania pomocy na miejscu, czy dzia³aj¹ konsulaty lub
inne polskie placówki;
Zastanów siê, czy masz tam znajomych, nawet dalek¹ rodzinê. Zbierz adresy,
uprzedź przed wyjazdem, ¿e jedziesz do ich kraju.

Zadbaj o kontakt z bliskimi:
•
•

•

Podaj bliskim dane kontaktowe osób, z którymi wyje¿d¿asz i bêdziesz pracowaæ, dane pracodawcy oraz adres, pod którym bêdziesz przebywa³;
Bezpośrednio po przybyciu na miejsce skontaktuj siê z bliskimi i przeka¿ im
informacje o Twojej sytuacji. Zawsze informuj ich o zmianie pracy lub miejsca
zamieszkania;
Umów siê, jak czêsto bêdziesz siê z nimi kontaktowa³. Ustal has³o, którym pos³u¿ysz siê w sytuacji zagro¿enia.

Zabierz ze sob¹:
•

•
•
•

Adresy, numery telefonów i e-maile: do rodziny i bliskich, ambasady, konsulatu
RP oraz innych instytucji pomocowych dzia³aj¹cych w kraju, do którego siê wybierasz;
Telefon komórkowy z aktywnym roamingiem i zdjêtym simlock’iem, aby móc
u¿yæ miejscowej karty;
Mapê miasta lub regionu, do którego siê wybierasz, s³ownik i rozmówki;
Pieni¹dze, gdy trafisz do pracy nie odpowiadaj¹cej Twoim oczekiwaniom, rezerwa finansowa pozwoli Ci na powrót do domu lub przetrwanie w czasie poszukiwania innej pracy.

Agencja pośrednictwa pracy
•
•

•

Podejmuj wy³¹cznie pracê legaln¹. Praca „na czarno” zawsze niesie zagro¿enia;
Korzystaj z us³ug profesjonalnych pośredników. Poznaj opinie innych osób, które korzysta³y z ich us³ug, sprawdź, czy pośrednik ma podpisan¹ umowê z pracodawc¹ i czy kierowa³ ju¿ ludzi do pracy za granicê. Listê certyfikowanych
pośredników znajdziesz na stronie www.kraz.praca.gov.pl;
Nie korzystaj z og³oszenia, gdy podano tylko telefon, a firma nie ma sta³ej
siedziby;
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•

•

•

Pamiêtaj, ¿e agencja pośrednictwa pracy nie mo¿e pobieraæ op³at za znalezienie
pracy, nie mo¿e te¿ skierowaæ ciê do pośrednika zagranicznego. Dowód wp³aty
na konto pośrednika nie daje ¿adnych szans na odzyskanie wp³aconej kwoty za
fikcyjne us³ugi;
Pośrednik powinien przekazaæ Ci warunki zatrudnienia, a tak¿e adres i telefon
przysz³ego pracodawcy. Skontaktuj siê z nim, sprawdź czy w ogóle istnieje i czy
oferuje warunki wskazane przez pośrednika;
Upewnij siê, ¿e umowa jest sporz¹dzona na piśmie w jêzyku, który rozumiesz
i ¿e zawiera wszystkie niezbêdne elementy. Sprawdź, jakie s¹ twoje prawa
i obowi¹zki oraz co oferuj¹ pośrednik i pracodawca. Zachowaj jeden egzemplarz dla siebie. Szczegó³owe informacje temat dotycz¹ce prawid³owej umowy
znajdziesz na stronie www.bezpiecznapraca.eu

Dokumenty, które POWINIENEŚ ZABRAÆ
•

•
•
•
•
•
•

Wa¿ne dokumenty to¿samości: dowód osobisty i paszport - jeśli utracisz jeden dokument bêdziesz móg³ legitymowaæ siê drugim, dlatego przechowuj je
w ró¿nych miejscach;
Ksero dokumentów to¿samości (pracodawcy wystarczy kopia, nigdy nie przekazuj orygina³u) oraz wszystkich dokumentów, o których piszemy;
Akt urodzenia;
Dokument dotycz¹cy zwi¹zku ma³¿eñskiego (w tym orzeczenie o rozwodzie);
Wszelkie umowy i korespondencjê z pracodawc¹;
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, ubezpieczenie od nieszczêśliwych wypadków, ewentualnie prywatne ubezpieczenie zdrowotne;
W³aściwe formularze serii E uzyskane w oddziale Narodowego Funduszu
Zdrowia - jeśli przenosisz z Polski świadczenia socjalne (np. dla bezrobotnych,
osób pobieraj¹cych emeryturê lub korzystaj¹cych ze świadczeñ rodzinnych).

NA MIEJSCU - POTRZEBUJESZ POMOCY?
Jeśli zosta³eś oszukany, zabrano Ci pieni¹dze, dokumenty, nie masz
gdzie mieszkaæ:
•
•

•

Powiadom miejscow¹ policjê;
Zg³oś siê do konsulatu RP; Mo¿e on pośredniczyæ w skontaktowaniu siê z rodzin¹ lub przyjació³mi w Polsce, a w uzasadnionych przypadkach udzieliæ pomocy finansowej umo¿liwiaj¹cej powrót do kraju;
Poszukaj organizacji pozarz¹dowych i kościelnych, które pomagaj¹ osobom
w trudnej sytuacji. Nie wstydź siê poprosiæ o pomoc;
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•

Powiadom najbli¿szych. Telekomunikacja Polska oferuje mo¿liwośæ dzwonienia do kraju na koszt odbiorcy rozmowy, us³uga nazywa siê Poland Direct,
szczegó³y sprawdź na stronie www.tp.pl

Jeśli pośrednik zabra³ Ci paszport i wzi¹³ pieni¹dze za znalezienie
pracy:
•
•

Powiadom policjê (jeśli zachodzi podejrzenie pope³nienia przestêpstwa: oszustwa lub handlu ludźmi);
Zwróæ siê o pomoc do konsulatu RP. Obowi¹zkiem konsula jest wystawiæ Ci
dokument tymczasowy.

Jeśli pracodawca nie stosuje siê do warunków zawartych w umowie:
•
•

•

•

Powiadom agencjê pracy o zaistnia³ej sytuacji;
Za¿¹daj wype³nienia warunków umowy. Rzetelna agencja zobowi¹zuje siê do
znalezienia nowej pracy na warunkach nie gorszych od określonych w podpisanej wcześniej umowie lub pokrycia kosztów powrotu do kraju (najtañszym
środkiem transportu);
Mo¿esz zwróciæ siê o pomoc do zwi¹zków zawodowych lub miejscowego
urzêdu pracy. W niektórych krajach zwi¹zki zawodowe s¹ ściśle wyspecjalizowane w konkretnych bran¿ach. Dowiedz siê w lokalnym Urzêdzie Pracy, czy
i gdzie mo¿esz znaleźæ biuro zwi¹zków zawodowych;
Mo¿esz dochodziæ swych roszczeñ wnosz¹c sprawê do S¹du Pracy w danym kraju.
źród³a: MSZ, Polskie Forum HR
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