Kto ci pomoże?
Przez telefon, SMS, Whatsapp lub e-mail
Niemiecki: telefon: +41 79 509 31 10
Francuski: telefon: +41 79 509 31 10
Polski: telefon: +41 77 402 49 77
Portugalski: telefon: +41 78 877 01 79
Rumuński: Wydział Konsularny Ambasady Rumunii
w Bernie: telefon +41 79 811 51 78 (poniedziałek 10:
00-12: 00, wtorek, środa, czwartek 15: 00-17: 00),
e-mail: berna.consul@mae.ro
Hiszpański: telefon: +41 79 509 31 10
Jesteśmy związkiem wolontariuszy i różnych organizacji, który wspiera osoby pracujące w rolnictwie i
doradza im w przypadku problemów w pracy. Oferta
jest bezpłatna, a wszystkie informacje są traktowane poufnie.

E-Mail: landarbeit@protonmail.com
agrisodu.ch
widerstand-am-tellerrand.ch
agriculturedufuture.ch

landarbeit@protonmail.com

Co musisz wiedzieć
podejmując pracę w
rolnictwie w kantonie
Zurych

Moja pensja
• Pracownicy sezonowi: zalecana pensja minimalna:
3.300 CHF brutto/miesiąc = 13,86 CHF/h.1
• Odliczenia socjalne: potrącenia z pensji, ubezpieczenie emerytalne = AHV (5,3%), ubezpieczenie na
wypadek bezrobocia = ALV (1,10%), drugi filar ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczenie wypadkowe
(=BVG). W zalezności od rodzaju umowy o pracę: dzienny zasiłek chorobowy, ubezpieczenie zdrowotne.
• Pensja musi być wypłacana najpóźniej na koniec
każdego miesiąca. Musisz otrzymać szczegółowe
rozliczenie swojej wypłaty.
• Wszystkie przepracowane godziny muszą być
opłacone

Godziny pracy
• Maks. 55 h/tydzień: 5,5 dni/ tydzień (1,5 dnia wolnego/ tydzień)
• Normalny średni tygodniowy czas pracy: 10 h/dzień
• Przerwy: przerwy muszą być udzielane: conajmniej
1 h/dzień na główny posiłek, dodatkowo 2x 15 min.
rano i po południu

Nadgodziny
• Są to tiny pracy wykraczające poza normę 55 h/
tydzień. Muszą być: opłacone z dopłatą + 25% lub
zrekompensowane jako czas wolny/ urlop

Urlop
• Wiek od 20 do 49 lat: 4 tygodnie/rok = 1,83 dnia/
miesiąc = 8,33% normalnego czasu pracy
• Wiek do 20 lat i powyżej 50 lat: 5 tygodni/rok = 2,29
dnia/miesiąc = 10,64% normalnego czasu pracy
• Urlop jest płatny
1 Zalecana płaca i warunki zatrudnienia różnią się
w zależności od kantonu

Choroba i wypadek
• Choroba: w przypadku umowy o pracę powyżej 3
miesięcy: prawo do pensji (80 - 100% pensji)
• Wypadek: prawo do zasiłku chorobowego (80%
pensji)
• Koszty związane z wypadkiem pokrywane są z
ubezpieczenia wypadkowego

Zakwaterowanie u pracodawcy
• Pracodawca może potrącić maksymalnie 345 CHF/
miesiąc

Minimalny standard zakwaterowania
• Czyste pomieszczenie, okno, zamykana szafka
• Woda pitna, woda ciepła, prysznic, oddzielne WC
• Możliwość suszenia mokrej odzieży
• Aneks kuchenny - w przypadku konieczności samodzielnego przygotowywania posiłków

Żywność
• Pracodawca może potrącić max. 645 CHF/miesiąc
(3.50.- rano, 10.00.- południe, 8.00.- wieczór)
• Powyższe dotyczy również dni wolnych od pracy
• Jeśli posiłki są przygotowywane samodzielnie,
pracodawca nie może żądać płatności za posiłki.

Wyposażenie robocze
• Muszą być zapewnione (wszystkie narzędzia, buty,
odzież robocza, odzież ochronna, odzież przeciwdeszczowa, itp.)

Dodatki na dzieci, dodatki na gospodarstwo domowe
• Dodatek na dziecko: 200 – 250.- obszary nizinne;
220 – 270.- obszary górskie
• Dodatek na gospodarstwo domowe: 100,-

Wymagania dotyczące pensji i czasu pracy
Uważamy obecnie obowiązujace warunki pracy za
niesprawiedliwe i dlatego żądamy ograniczenia
maksymalnego normalnego czasu pracy do 45h/
tydzień, minimalnej pensji w wysokości 4‘000 CHF
brutto/miesiąc oraz objęcia pracowników rolnych
przepisami prawa pracy.

Ważne wskazówki prawne
Nie podpisuj umowy, dopóki nie upewnisz się co
do jej treści i jej nie zrozumiesz. Możesz się z nami
skontaktować, jeśli masz pytania.
Notuj swoje godziny pracy i wykonywane czynności.
Zawsze sprawdzaj dokładność rozliczenia swojej
wypłaty.
Standardowa umowa o pracę służy jako wytyczna,
można negocjować lepsze warunki (pensja, godziny
pracy).
standardowa umowa o pracę (NAV) w kantonie Zurych ważna w 2021 r.

Potrzebujesz pomocy?
landarbeit@protonmail.com

