Wskazówki dla osób wyjeżdżających do pracy za granicą
1. Sprawdź czy agencja zatrudnienia posiada stosowny certyfikat (wykaz agencji
zatrudnienia posiadających certyfikaty dostępny jest w internecie na stronie
www.kraz.praca.gov.pl).
2. Nie korzystaj z ofert zamieszczonych w prasie zawierających jedynie numer telefonu
komórkowego oraz ze spotkań z pośrednikiem pracy poza biurem firmy (np. na
dworcu itp.)
3. Nie płać pośrednikowi „z góry” bez pokwitowania i nie dokonuj tego poza biurem
firmy. Pamiętaj, że dowód wpłaty na konto pośrednika – oszusta – nie daje Ci dużych
szans na odzyskanie wpłaconej kwoty.
4. Agencja zatrudnienia ma obowiązek zawarcia z Tobą pisemnej umowy, określającej
m.in. pracodawcę, warunki pracy, płacy i ubezpieczenia, kwoty należne agencji
zatrudnienia z tytułu poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy
(art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy – Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.).
5. Pamiętaj, że pośrednik pracy powinien kierować Cię do pracy, a nie do innego
zagranicznego pośrednika. Może to być także zagraniczna agencja pracy tymczasowej.
6. Sprawdź, czy dany pośrednik posiada umowę zawartą z pracodawcą zagranicznym
i czy wysłał już inne osoby do pracy za granicę.
7. Przed wyjazdem porównaj swoje umiejętności językowe z wymaganiami stawianymi
przez pracodawcę.
8. Zabierz ze sobą konieczne do podjęcia pracy dokumenty (przetłumaczone na język
kraju pracodawcy) oraz dane kontaktowe polskich konsulatów.
9. Ubezpiecz się oraz zabierz ze sobą Europejska Kartę Ubezpieczenia
Zdrowotnego(EKUZ) – wydawaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
10. Zapoznaj się z informacjami o życiu i warunkach pracy w kraju, do którego
wyjeżdżasz.
11. Domownikom zostaw adres pod którym będziesz przebywać oraz numer telefonu.
12. Zabierz ze sobą pieniądze na przeżycie kilku dni za granicą oraz na powrót do kraju.
13. Nie oddawaj nikomu własnego paszportu lub dokumentu tożsamości.
Jeśli padniesz ofiarą:
- przestępstwa handlu ludźmi skontaktuj się z Krajowym Centrum Integracyjno –
Konsultacyjnym dla Ofiar Handlu Ludźmi w Warszawie, tel.: (22) 628 – 01 – 20,
- jakiegokolwiek innego przestępstwa skontaktuj się z policją, tel. 997 lub 112

