PRACA
Nalezymy do sieci Campagne in Lotta, i chcielibysmy za pomoca
niniejszego przekazu rozpowszechnić wśród pracujacych
cudzoziemcow wazne i przydatne informacje o ich uprawnieniach
pracowniczych w rolnictwie i nie tylko, z lub bez umowy, o
mozliwosci posiadania dokumentow oraz korzystania ze sluzby
zdrowia.
NASZA ORGANIZACJA NIE MA UPRAWNIEN DO WYDAWANIA
POZWOLEN NA PRACE CZY WYSTAWIANIA INNYCH
DOKUMENTOW, ALE MOZEMY INFORMOWAĆ O PRAWACH
PRACOWNIKÓW I OGOLNIE O KORZYSTANIU Z RÓZNYCH
USLUG ZNAJDUJACYCH SIE W OKOLICY.
INFORMACJE I KONTAKTY :
strona internetowa: www.campagneinlotta.org
email: campagneinlotta@gmail.com
telefon : 3661299942

PRACA
Obcokrajowca z pozwoleniem na pobyt
Obcokrajowiec z Unii lub z poza Unii, ktory pracuje legalnie we Włoszech i
ma pozwolenie na prace, powinien byc traktowany w taki sam sposob jak
kazdy włoski pracownik.
Obcokrajowcy i Włosi mają więc te same uprawnienia i swiadczenia , jesli
chodzi o umowe o prace, o sluzbe zdrowia w przypadku choroby lub
wypadku na miejscu pracy, wypoczynek tygodniowy, wyplaty
swiadczen, zasilku dla bezrobotnych, emerytury i wsparcie zwiazkow
zawodowych.
W zwiazku z tym, jezeli pracownik z zagranicy ma pozwolenie na prace i nie
jest traktowany jak włoski pracownik, albo jego prawa ustalone przez wloskie
przepisy nie są szanowane w zakresie umowy o prace, wsparcia zwiazkow
zawodowych, choroby czy wypadku przy pracy albo bezrobocia, to ma on
prawo zwrocic sie do odpowiedniego Sądu.
Prawidłowe wynagrodzenie pracownika w rolnictwie
Obcokrajowiec powinien dostawac takie samo uposazenie za prace jak
włoski pracownik.
W rzeczywistości jednak obcokrajowcy dostaja mniejsze pensje, i z tego
część musza oddawac “kapralom”, co jest zabronione przez włoskie
prawo.
Odpowiednie wynagrodzenia sa ustalone w umowach w kazdej prowincji i
potwierdzone przez zwiazki zawodowe.
Kazdy pracownik (ktory ma pozwolenie na prace we Wloszech) musi
posiadac oficjalna umowę. Istnieje roznica miedzy osobami, ktore pracuja
na tymczasowa umowe (np. od maja do sierpnia), a tymi, ktore pracuja na
czas nieokreslony .
W każdej prowincji wynagrodzenia sa rozne. Dzien pracy trwa 6,5 godz.
Jezeli praca wymaga wiecej godzin, to pracownikowi nalezy sie dodatkowa
platnosc za nadgodziny.
W niektorych prowincjach (np. Potenza) umowy o prace przewiduja oplate
transportu do miejsca pracy, i za mieszkanie. Niektore umowy przewiduja
oplate na akord: w tym wypadku, oplata powinna byc prawidlowa.
Ponizej wynagrodzenia minimalne brutto (tzn. przed oplaceniem podatkow
i swiadczen) dla robotnikow niewyspecjalizowanych zatrudnianych po raz
pierwszy w ramach tymczasowej umowy w roznych prowincjach :

Prowincja Bolognii:
Opłata za godzine

Euro 6,88

Opłata dzienna

Euro 43,34

Prowincja Caserty:
Opłata za godzine

Euro 6,28

Opłata dzienna

Euro 39,618

Prowincja Cosenzy:
Opłata za godzine

6,38 euro

Opłata dzienna

40,19 euro

Provincja Cuneo:
Opłata za godzine

6,02 euro

Opłata dzienna

37,93 euro

Provincja Ferrary:
Opłata za godzine

Euro 7

Opłata dzienna

Euro 44,10

Provincja Foggi:
Opłata za godzine

7,92 euro

Opłata dzienna

49,88 euro

Provincja Neapolu:
Opłata za godzine

Euro 6,28

Opłata dzienna

Euro 39,62

Provincja Potenza:
Opłata za godzine

7,59 euro

Opłata dzienna

47,82 euro

Provincja Reggio Calabria:
Opłata za godzine

7 euro

Opłata dzienna

44,12 euro

Zasilek bezrobotny w rolnictwie

Zasilek dla bezrorobotnych w rolnictwie to pomoc finansowa, po ktora
osoba zatrudniona w rolnictwie moze zwrocic sie do INPS w sytuacji,
gdy traci prace albo gdy umowa wygasa.
W celu starania sie o zasilek dla bezrobotnych :
 trzeba posiadac legalna umowe pracy
 pracodawca powinien rejestrowac w INPS wszystkie dni pracy na
polach
Zasilek dla bezrobotnych w rolnictwie jest tym wyzszy im wiecej dni
pracy na polach zostalo zapisane przez pracodawce.
Za kazdy dzien pracy, i do maksimum 150 dni, pracownik ma prawo do
jednego dni zasilku bezrobocia, rownowartosc 40% wynagrodzenia.
Wlasnie dlatego
bardzo wazne jest wymaganie od pracodawcy
podpisania legalnej umowy o prace i zgloszenia do INPS pelnego
przepracowanego okresu : bez tego nie mozna starac sie w INPS o
zasilek dla bezrobotnych .
UWAGA : NIE moze starac sie o zasilek dla bezrobotnych pracownik nie
posiadajacy pozwolenia na pobyt albo ten ktory posiada pozwolenie na
pobyt na prace sezonowa.
Co trzeba robic by dostac zasilek za bezrobocie w pracy w rolnictwie ?
 Trzeba posiadac legalna umowe o prace
 Trzeba zapisac sie na liste pracownikow rolnych zatrudnionych na
umowe tymczasowa albo na czas nieokreslony przez czesc roku. Te
listy sa sporzadzane co roku przez INPS, i zawieraja imiona i nazwiska
osob pracujacych w rolnictwie
 Posiadac przynajmniej od dwoch lat ubezpieczenie na wypadek
przymusowego bezrobocia (tzn. znajdowac sie od dwoch lat na listach
INPS)
 minimum 102 swiadczenia w ciagu 2 lat (do tych swiadczen mozna
doliczyc rowniez te otrzymane w innej pracy, nie tylko rolniczej ).
Jak sklada sie wniosek o zasilek o bezrobocie ?
 albo przez internet, na stronie internetowej INPS
 albo z pomoca zwiazku zawodowego/pracodawcy, bez zadnej oplaty

 albo przez telefon na numer 803164 lub 06164164 (tylko przez telefon
komorkowy).
Wniosek o zasilek o bezrobocie w rolnictwie sklada sie do 31 marca
nastepnego roku po roku bezrobocia.
Pracownik powinien zachowac wniosek i wszystkie orginaly dokumentow.

Wloskie prawo przeciw nielegalnej pracy

Istnieja kary nakladane na pracodawcow , ktorzy zatrudniaja pracownikow
nielegalnie (bez umowy) albo bez pozwolenia na pobyt.
Np. prawo stanowi, ze pracodawca nie moze zatrudniac osoby z zagranicy
jezeli ten pracodawca zostal zkazany za :
•
•
•
•
•
•

nielegalna emigracja
wykorzystywanie osob do prostytucji
zatrudnianie nieletnich do nielegalnych czynnosci
posredniczenie w zatrudnianiu (kaprale)
wykorzystywanie w pracy
zatrudnienie nielegalne pracownikow z zagranicy bez pozwolenia na
pobyt, albo z nieaktualnym pozwoleniem

Prawo wloskie zabrania i naklada na “kaprali” bardzo wysokie kary. W
zwiazku z tym nie nalezy ich oplacac , a trzeba sie zorganizowac, by znalezc
samemu bezposrednio pracodawce oraz transport do pracy.
W pewnych sytuacjach naduzywania pracownika , pracownik ma prawo z
pomoca prawnika wystapic przeciw pracodawcy.

Uslugi zdrowotne
Obcokrajowiec z Unii albo z poza Unii, z pozwoleniem na pobyt lub bez, ma
prawo do korzystania ze sluzby zdrowia. To oznacza, ze ma prawo w razie
potrzeby zwrocic sie o pomoc do szpitala i do lekarza, bez obawy ze zostanie
oskarzony.
Obcokrajowcy maja prawo :
• zwracac sie do szpitali i do przychodni w sprawie leczenia w zwyklym
lub pilnym trybie.
• leczyc sie w wypadku choroby i wypadku na miejscu pracy
• korzystac z leczenia zapobiegawczego
• do pomocy w ciazy i w okresie macierzynskim (jak obywatelki wloskie)

•
•
•

do sluzby zdrowia dla nieletnich
do korzystania ze szczepien miedzynarodowych
byc poddany badaniom profilaktycznym czy leczyc sie z chorob
zakaznych.

REZYDENCJA
Za uzyskanie residencji oplata wynosi 16 euro (znaczek skarbowy). W celu
zalatwienia residenza trzeba zwrocic sie do Merostwa (Urzad Burmistrza),
gdzie znajduje sie Anagrafe, i miec przy sobie pozwolenia na pobyt, lub
paszport i prawo jazdy jezeli sie je posiada. Obowiazkowa jest Umowa na
mieszkanie albo deklaracja ze strony osoby udzielajacej gosciny.

KOD FISKALNY
Uzyskanie Kodu fiskalnego jest bezplatne i nalezy zwrocic sie do Urzedu
Skarbowego z ksero pozwolenia na pobyt i z waznym paszportem.

