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Warszawa, 23 czerwca 2021 r. 

Departament Rynku Pracy, MRPiT 
 
 

Wytyczne w zakresie działań komunikacyjnych  
w ramach kampanii informacyjnej ws. pracy sezonowej  

dla sieci EURES w Polsce w okresie lipiec - październik 2021 r. 
 
 

1. Główne cele działań komunikacyjnych: 
 

Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) zainicjował kampanię informacyjną nt. pracy sezonowej w 
państwach członkowskich UE/EFTA w okresie maj – październik 2021 r.  

Celem kampanii jest promowanie wśród pracowników sezonowych i pracodawców 
zatrudniających pracowników sezonowych z państw członkowskich UE/EFTA wiedzy o 
obowiązujących ich przepisach prawa pracy i zabezpieczenia społecznego oraz 
podkreślenie źródeł wsparcia w zakresie informacji udzielanych w państwach 
członkowskich UE/EFTA pracownikom i pracodawcom.  

Kampania informacyjna w ramach sieci EURES jest częścią Planu Działania ELA  
w sprawie pracy sezonowej. 
 
Celem kampanii prowadzonej przez polską sieć EURES nie jest promocja wyjazdów za 
granicę ale uświadamianie obywateli Polski nt. przysługujących im praw pracowniczych 
podczas pracy za granicą w UE/EFTA i ochrony pracowników sezonowych przed 
oszustwami i nadużyciami (obywateli już pracujących za granicą lub planujących podjęcie 
takiej pracy). 
 
W ramach kampanii różne zainteresowane organizacje, sieci czy instytucie, będą prowadziły 
swoje działania. Sieć EURES we wszystkich państwach członkowskich UE/EFTA została 
obowiązkowo włączona do realizacji kampanii, przy czym przekaz informacyjny w ramach sieci 
EURES będzie dopasowany do specyfiki jej działalności. 
  
Jak pokazał okres pandemii COVID-19, pracownicy sezonowi są wyjątkowo narażeni na 
różnego rodzaju nadużycia w związku z np. nieznajomością języków obcych, przepisów prawa 
pracy, zabezpieczenia społecznego czy BHP. Ci pracownicy pozbawieni są dostępu do 
odpowiedniej pomocy i środków odwoławczych w państwie zatrudnienia, również z powodu 
braku zaufania tych pracowników do władz lokalnych w obawie przed kontrolami. Ponadto 
pracownicy sezonowi o wiele bardziej narażeni są na zwiększone ryzyko związane ze 
zdrowiem i bezpieczeństwem w pracy, w tym głównie w kontekście zachowania odpowiednich 
środków bezpieczeństwa w związku z możliwością zarażenia się wirusem SARS-CoV-2. 
 
Zgodnie z danymi raportu Komisji Europejskiej nt. Mobilności pracowników w UE w 2019 r.: 
wśród krajów wysyłających pracowników - 58% przemieszczających się osób pochodzi  
z Rumunii, Polski, Włoch, Portugalii i Bułgarii. Przepływy z dwóch największych krajów 
wysyłających (Polski i Rumunii) wzrosły o 4% w porównaniu z 2018 r., dlatego działania w 
ramach kampanii informacyjnej ws. pracy sezonowej powinna zostać skierowana do polskich 
pracowników sezonowych oraz osób poszukujących pracy sezonowej za granicą. 
 
W ramach kampanii sieć EURES w Polsce powinna wzmocnić oraz uruchomić działania 
promujące informacje na temat warunków życia i pracy i zabezpieczenia społecznego 
oraz zwrócić szczególną uwagę na informowanie w zakresie znalezienia bezpiecznej pracy za 
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granicą w państwach członkowskich UE/EFTA, w szczególności w zakresie aktualnej sytuacji 
epidemicznej.  
 
Działania w ramach kampanii prowadzone na trzech poziomach – krajowym, lokalnym  
i regionalnym, powinny być spójne,  zgodne  z przekazem kampanii ELA promując znaczenie 
mobilności na sprawiedliwych zasadach (fair mobility), w celu ochrony pracowników 
sezonowych przed oszustwami i nadużyciami. 
 
Biorąc pod uwagę sytuację związaną z epidemią COVID-19 należy kłaść nacisk przede 
wszystkim na stosowanie zasad sanitarno-epidemiologicznych podczas organizowania 
działań w ramach kampanii.  
 
 
2. Działania w ramach kampanii. 

 
2.1 Działania na szczeblu krajowym. 
 
Realizator: Departament Rynku Pracy (DRP) w MRPiT 
 
DRP w MRPiT jest koordynatorem kampanii prowadzonej przez wojewódzkie i powiatowe 
urzędy pracy (WUP i PUP) oraz Komendę Główną (KG) OHP wraz z jej jednostkami (WK OHP 
i lokalnymi jednostkami OHP) w ramach sieci EURES w Polsce.  
 
Działania DRP skupią się w następujących obszarach: 

 promocji kampanii oraz działań prowadzonych w ramach kampanii przez WUP, PUP 
oraz OHP na krajowej stronie internetowej EURES www.eures.praca.gov.pl ; 

 promocji działań prowadzonych w ramach kampanii przez WUP, PUP oraz OHP za 
pośrednictwem Biura Komunikacji MRPiT na stronie internetowej oraz na kontach w 
mediach społecznościowych MRPiT; 

 prowadzeniu kampanii na polskiej stronie sieci EURES – EURESPolska na Facebooku 
(w miarę możliwości - po jej uruchomieniu); 

 komunikowaniu się z kadrą EURES z WUP, PUP, OHP poprzez intranet krajowej 
strony internetowej EURES www.eures.praca.gov.pl gdzie informacje, materiały 
promocyjne znajdą się w „Aktualnościach” i specjalnej zakładce pn. Kampania nt. 
pracy sezonowej w UE 2021; 

 dostosowanie materiałów informacyjnych i komunikacyjnych otrzymywanych od ELA w 
ramach kampanii do warunków krajowych i przekazywanie ich w języku polskim do 
wykorzystania do WUP, PUP i KG OHP;  

 przygotowanie i przekazanie do WUP, PUP i OHP „listu polecającego” od  
Pani Iwony Michałek, Sekretarza Stanu w MRPiT, do okazania w czasie kontaktów 
z multiplikatorami w celu ułatwienia współpracy z nimi podczas prowadzenia kampanii;  

 zorganizowanie dla kadry EURES webinarium nt. projektu „Fair Mobility” z Niemiec ; 

 wsparcie działań regionalnych (w szczególności WUP w Białymstoku i Łodzi) w 
zakresie informowania o warunkach pracy w Niderlandach (Holandia); 

 informowanie nt. kampanii odpowiednich instytucji na szczeblu krajowym; 

 informowanie nt. kampanii z udziałem portalu POWROTY, ZIELONA LINIA i w miarę 
możliwości za pośrednictwem elektronicznego Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ); 

 przekazywaniu na bieżąco informacji do ELA o planowanych działaniach w Polsce w 
celu udostępnianiach ich na stronie kampanii prowadzonej przez ELA z 

http://www.eures.praca.gov.pl/
http://www.eures.praca.gov.pl/
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wykorzystaniem opisów wydarzeń zamieszczonych przez WUP, PUP i OHP w 
„Kalendarzu wydarzeń” na stronie www.eures.praca.gov.pl; 

 pełnienia roli punktu kontaktowego między ELA, Europejskim Biurem Koordynacji 
EURES a kadrą EURES w Polsce w sprawach kampanii. 

 
 
Realizator: Komenda Główna OHP 
 
Działania KG OHP skupią się na następujących obszarach: 
 

 przygotowanie we współpracy z WK OHP i lokalnymi jednostkami OHP planu kampanii 
ws. pracy sezonowej ELA w ramach OHP oraz raportu z jego realizacji i przekazanie 
do DRP w MRPiT (zgodnie z wskazówkami z pkt 8); 

 koordynacji i wsparciu działań prowadzonych w ramach kampanii przez WK OHP oraz 
lokalne jednostki OHP; zamieszczaniu komunikatów informacyjnych tworzonych w 
ramach kampanii na stronie internetowej i mediach społecznościowych KG OHP; 

 inne działania informacyjne – w miarę możliwości. 

 
 
2.2 Działania na szczeblu regionalnym 
 
Realizatorzy: WUP, WK OHP 
 
Działania skupią się na prowadzeniu działań informacyjnych i komunikacyjnych na rzecz 
polskich bezrobotnych i poszukujących pracy zainteresowanych pracą sezonową w 
państwach członkowskich UE/EFTA głównie w branży rolno-spożywczej.  

Każdy WUP we współpracy z PUP z terenu województwa przygotuje wojewódzki plan 
kampanii ws. pracy sezonowej ELA w ramach urzędów pracy oraz raport z jego realizacji  
i przekaże do DRP w MRPiT (zgodnie ze wskazówkami z pkt 8). 

Każdy WK OHP we współpracy z lokalnymi jednostkami OHP z terenu województwa 
przygotuje wsad do planu kampanii ws. pracy sezonowej ELA w ramach OHP oraz wsad do 
raportu z jego realizacji i przekaże do KG OHP (zgodnie ze wskazówkami KG OHP i 
wskazówkami z pkt 8). 

W celu ustalenia listy multiplikatorów kampanii oraz uniknięcia dublowania się działań 
informacyjnych do przeprowadzenia przez urzędy pracy i OHP, proponuje się co następuje: 
 

 każdy WUP we współpracy z wszystkimi PUP z terenu województwa ustala listę 
multiplikatorów kampanii czyli potencjalnych instytucji i innych partnerów, którzy byliby 
właściwi, z uwagi na swoich klientów, do pełnienia roli pośrednika w przekazaniu 
informacji o działaniach w ramach kampanii na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i 
gminnym; 

 

 każdy WK OHP we współpracy z wszystkimi właściwymi jednostkami OHP na terenie 
województwa ustala analogiczną - jak wyżej - listę multiplikatorów kampanii; 

 

 każdy WUP ustala we współpracy z PUP, który WUP i PUP nawiązuje współpracę z 
którym multiplikatorem; 

 

 każdy WK OHP ustala we współpracy z lokalnymi jednostkami OHP, który WK OHP  
i lokalna jednostka OHP nawiązuje współpracę z którym multiplikatorem; 

 

http://www.eures.praca.gov.pl/
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 każdy WUP i WK OHP ustalają między sobą, do których multiplikatorów działania 
skierują WUP i PUP oraz WK OHP z odpowiednimi lokalnymi jednostkami OHP. 

 
 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się kontakt więcej niż jednego WUP/PUP/OHP 
z jednym multiplikatorem, ale powinno to być wcześniej ustalone na etapie przygotowania listy 
multiplikatorów. 

Listy multiplikatorów nie przesyła się do DRP, nazwy odpowiednich multiplikatorów pojawią 
się w wojewódzkim planie kampanii ws. pracy sezonowej ELA w ramach urzędów pracy oraz 
w planie kampanii ws. pracy sezonowej ELA w ramach OHP i raportach z realizacji tych 
planów. Lista multiplikatorów może zmieniać się w czasie trwania kampanii a po jej 
zakończeniu ostateczne nazwy multiplikatorów powinny być wpisane w raporcie z realizacji 
ww. planów. 

 

Ustalenie list multiplikatorów należy dokonać do 15 lipca 2021 r. aby móc rozpocząć działania 
opisane niżej.  

W celu prowadzenia kampanii proponuje się przeprowadzić w szczególności następujące 
działania:  

 prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych (w szczególności online z uwagi 
na epidemię) polegających na dostarczaniu informacji z zakresu poszukiwania 
bezpiecznej pracy sezonowej w państwach członkowskich UE/EFTA oraz zachęceniu 
do skorzystania z usług sieci EURES jako źródła bezpiecznej pracy oraz przydatnych 
informacji z zakresu warunków pracy w państwach członkowskich UE/EFTA; 
 

 dostarczanie praktycznych informacji za pośrednictwem dostępnych narzędzi IT  
i mediów społecznościowych w zakresie zasad zatrudniania w państwach 
członkowskich UE/EFTA takich jak np.: 

 informacje z zakresu wybranych aspektów prawa pracy w Niderlandach lub 
innym wybranym państwie członkowskim UE/EFTA, czyli w jakiej formie 
zawiera się umowę o pracę, jaki jest obowiązujący dzienny/tygodniowy czas 
pracy, jakie obowiązują  przerwy w czasie pracy, czy istnieją przepisy 
dotyczące minimalnego wynagrodzenia za pracę, czy istnieją okresy 
wypowiedzenia umowy o pracę itp.,  

 praktyczne porady na temat sposobów i możliwości zgłoszenia naruszania 
praw pracowniczych w państwie zatrudnienia.  

Wybrane informacje przygotowywane w ramach tego działania WUP i WK OHP 
przekazuje odpowiednio do PUP i lokalnych jednostek OHP w celu ich dalszej promocji 
pod egidą kampanii;  

 organizacja spotkań informacyjnych online na temat warunków pracy oraz 
poszukiwania bezpiecznej pracy sezonowej w państwach członkowskich UE/EFTA, w 
tym webinariów nt. warunków pracy w Niderlandach (WUP w Białymstoku we 
współpracy z EURES z Niderlandów oraz Ambasadą Niderlandów w Polsce); 

 nawiązywanie współpracy z przydzielonymi dla WUP i WK OHP multiplikatorami  
i przeprowadzanie działań informacyjnych; 

 informowanie nt. działań organizowanych w ramach kampanii odpowiednich instytucji 
(innych niż multiplikatorzy) na szczeblu regionalnym;  

 w razie potrzeby udział doradców EURES w warsztatach ELA w celu dzielenia się 
dobrymi praktykami w zakresie wsparcia i rekrutacji pracowników do pracy sezonowej. 
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Każde wydarzenie informacyjne prowadzone przez WUP i WK OHP w ramach kampanii 
(stacjonarne i online), w którym planowany jest udział grupy bezrobotnych lub poszukujących 
pracy, WUP i WK OHP wprowadza do „Kalendarza wydarzeń” na stronie 
www.eures.praca.gov.pl  

Wprowadzanie wydarzeń do ww. kalendarza odbywa się za pośrednictwem intranetu ww. 
strony. W formularzu w polu „Opis wydarzenia” należy na końcu dodać dopisek: 

„Działanie jest prowadzone w ramach kampanii Europejskiego Urzędu ds. Pracy dotyczącej 
pracy sezonowej w UE/EFTA.”  

DRP będzie wybierało odpowiednie wydarzenia z „Kalendarza wydarzeń” ze strony 
www.eures.praca.gov.pl i będzie przekazywał do ELA w celu ich publikacji w „Kalendarzu 
wydarzeń” prowadzonym przez ELA na stronie internetowej kampanii. 

 
 
2.3 Działania na szczeblu lokalnym 
 
Realizatorzy: PUP, odpowiednie lokalne jednostki OHP (np.: Centra Edukacji i Pracy 
Młodzieży OHP, Młodzieżowe Biura Pracy OHP) 
 
Działania skupią się na prowadzeniu działań informacyjnych i komunikacyjnych na rzecz 
polskich bezrobotnych i poszukujących pracy sezonowej głównie w branży rolno-
spożywczej w państwach członkowskich UE/EFTA. 

Każdy PUP we współpracy z WUP z terenu województwa przygotuje wsad do wojewódzkiego 
planu kampanii ws. pracy sezonowej ELA w ramach urzędów pracy oraz raport z jego realizacji 
i przekaże do WUP (zgodnie ze wskazówkami WUP i wskazówkami z pkt 8). 

Każdy PUP oraz lokalna jednostka OHP współpracuje odpowiednio z właściwym terytorialnie 
WUP lub WK OHP w celu ustalenia listy multiplikatorów do kontaktu, zgodnie z opisem  
w pkt 2.2. Współpraca w zakresie przygotowania list multiplikatorów powinna zakończyć się  
do 15 lipca 2021 r. aby móc rozpocząć działania opisane niżej.  
 
W celu prowadzenia kampanii proponuje się przeprowadzić w szczególności następujące 
działania: 

 prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych (w szczególności online z uwagi 
na epidemię) polegających na dostarczaniu informacji z zakresu poszukiwania 
bezpiecznej pracy sezonowej w państwach członkowskich UE/EFTA oraz zachęceniu 
do skorzystania z usług sieci EURES jako źródła bezpiecznej pracy oraz przydatnych 
informacji z zakresu warunków pracy w państwach członkowskich UE/EFTA, 

 nawiązywanie współpracy z przydzielonymi dla PUP i lokalnych jednostek OHP 
multiplikatorami i przeprowadzenie działań informacyjnych, 

 informowanie nt. działań prowadzonych w ramach kampanii odpowiednich instytucji 
(innych niż multiplikatorzy) na szczeblu powiatowym i gminnym,  

 pobieranie odpowiednio z WUP lub WK OHP praktycznych informacji w zakresie zasad 
zatrudniania w państwach członkowskich UE/EFTA i ich promocja pod egidą kampanii 
z wykorzystaniem za narzędzi IT i mediów społecznościowych (w przypadku gdy PUP 
lub lokalna jednostka OHP posiada konto w mediach społecznościowych).  

Każde wydarzenie informacyjne prowadzone przez PUP w ramach kampanii (stacjonarne  
i online), w którym planowany jest udział grupy bezrobotnych lub poszukujących pracy, PUP 
wprowadza do „Kalendarza wydarzeń” na stronie www.eures.praca.gov.pl  

http://www.eures.praca.gov.pl/
http://www.eures.praca.gov.pl/
http://www.eures.praca.gov.pl/
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Wprowadzanie wydarzeń do ww. kalendarza odbywa się za pośrednictwem intranetu ww. 
strony. W formularzu w polu „Opis wydarzenia” należy na końcu dodać dopisek: 

„Działanie jest prowadzone w ramach kampanii Europejskiego Urzędu ds. Pracy dotyczącej 
pracy sezonowej w UE/EFTA.”  

DRP będzie wybierało odpowiednie wydarzenia z „Kalendarza wydarzeń” ze strony 
www.eures.praca.gov.pl i będzie przekazywał do ELA w celu ich publikacji w „Kalendarzu 
wydarzeń” prowadzonym przez ELA na stronie internetowej kampanii. 

 
2.4. Sposoby realizacji celów komunikacyjnych  oraz pozostałe działania prowadzone 
na wszystkich szczeblach 
 
W celu osiągnięcia zaplanowanych działań komunikacyjnych należy pamiętać  
o następujących zasadach i sposobach realizacji działań: 
 

 dokładniejszym i lepszym adresowaniu wszystkich działań komunikacyjnych, skupiając 
się na grupie docelowej; 
 

 prowadzeniu działań komunikacyjnych prowadzących do zwiększenia 
świadomości i wiedzy grupy docelowej z zakresu przysługujących im praw 
pracowniczych w państwach członkowskich UE/EFTA oraz usług prowadzonych w 
ramach EURES;  

 

 położenie nacisku w działaniach komunikacyjnych na bezpieczeństwo w wyjazdach 

do sezonowej pracy za granicę i udzielanie w miarę pełnej informacji dotyczącej 

sytuacji epidemicznej w krajach potencjalnego zatrudnienia z wykorzystaniem 

informacji dostępnych na stronach: 

- Komisji Europejskiej: https://reopen.europa.eu/pl oraz  

- Ministerstwa Spraw Zagranicznych: 

 https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych 

 

 prowadzeniu bardziej aktywnej i bezpośredniej komunikacji z poszukującymi pracy 
sezonowej w celu zachęcenia ich do korzystania usług sieci EURES (wskazywanie na 
możliwości jakie daje sieć: pośrednictwo pracy, informacja o warunkach zatrudnienia 
w państwach członkowskich UE/EFTA); 

 

 prowadzeniu działań z większą liczbą multiplikatorów w celu poszerzania zasięgu 
działań  sieci EURES i podtrzymywaniu dotychczasowych kontaktów z partnerami; 
 

 udostępnianiu postów dotyczących kampanii z oficjalnych kanałów EURES takich jak 
portal EURES (www.eures.europa.eu) oraz konta w mediach społecznościowych:  
 

 www.facebook.com/EURESjobs/,  
 https://twitter.com/EURESjobs/  
 www.linkedin.com/company/2744601,  
 www.youtube.com/user/EURESjob,  
 https://www.instagram.com/euresjobs/   

 
Powinno temu towarzyszyć tłumaczenie tekstu na język polski bez zmiany ogólnego 
przesłania postu;  
 

http://www.eures.praca.gov.pl/
https://reopen.europa.eu/pl
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych
http://www.facebook.com/EURESjobs/
https://twitter.com/EURESjobs/
http://www.linkedin.com/company/2744601
http://www.youtube.com/user/EURESjob
https://www.instagram.com/euresjobs/
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 interakcji z treściami na oficjalnych kanałach EURES wymienionych powyżej, np. 
komentowanie i reagowanie na posty. Pomoże to w tworzeniu dyskusji  
z publicznością EURES i zapewni dotarcie kampanii do szerszego grona odbiorców; 
 

 umieszczaniu na swoich krajowych kanałach mediów społecznościowych treści i 
materiałów wizualnych, które udostępni DRP w MRPiT w intranecie krajowej strony 
internetowej EURES www.eures.praca.gov.pl z użyciem hashtagów kampanii 
wskazanego przez DRP; 
 

 zamieszczaniu w kanałach komunikacji online dostępnych publikacji, broszur, filmów, 
zdjęć, komunikatów prasowych, artykułów tematycznie związanych z warunkami pracy 
w UE/EFTA; 
 

 wykorzystaniu w działaniach komunikacyjnych istniejących kontaktów z mediami tj. 
prasą regionalną/lokalną, radiem i TV; 
 

 dostarczaniu przykładów z życia wziętych i najlepszych praktyk do wykorzystania  
w głównych kanałach EURES. Mogą one mieć formę filmów, artykułów lub podcastów 
i będą rozpowszechniane na kanałach EURES na YouTube, Facebooku  
i SoundCloud, 

 

 docieraniu do ludzi, którzy mogą przekazywać informacje dalej, poza tradycyjnymi 
odbiorcami w celu poprawienia wiarygodności usług sieci EURES (szersza współpraca 
z innymi instytucjami na poziomie krajowym, transgranicznym i europejskim). 

 

Z uwagi na epidemię COVID-19, formę komunikacji należy dostosować do 

panujących warunków z naciskiem na działania on-line. 

 
3. Grupy odbiorców 
 
Do grup odbiorów kampanii należą: 
 
A. Grupa pierwsza: 

 bezrobotni oraz osoby poszukujące pracy,   

 młodzi ludzie (w wieku 18-29 lat i 30-39 lat), 

 studenci,  

 niewykwalifikowani/nisko wykwalifikowani obywatele Polski, 

 poszukujący pracy sezonowej za granicą w UE/EFTA głównie w sektorze rolno-
spożywczym oraz w miarę możliwości branży budowlanej, logistycznej i hotelarsko-
gastronomicznej; 

 

B. Grupa druga: w miarę możliwości osoby będące w chwili obecnej pracownikami 
sezonowymi pracujące za granicą w UE/EFTA. 

 

Główne kraje wykonywania pracy sezonowej przez Polaków to: Niemcy, Niderlandy, Włochy, 
Francja, Hiszpania, Austria, Belgia. 

 

http://www.eures.praca.gov.pl/
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4. Proponowani multiplikatorzy: 
 
Na poziomie krajowym: 

- instytucje krajowe właściwe w zakresie kwestii związanej z zatrudnieniem i pobytem 
cudzoziemców w Polsce, np. Urząd ds. Cudzoziemców; 

- instytucje krajowe właściwe w zakresie różnych aspektów mobilności pracowniczej  
i geograficznej (migracji zarobkowych) np. ZUS, NFZ, KRUS; 

- Państwa Inspekcja Pracy (przy czym inspekcja ta będzie brała udział w kampanii oddzielnie); 

- Komenda Główna Policji;  

- Ambasada Królestwa Niderlandów; 

- Straż Graniczna; 

- sieci europejskie. 

 

Na poziomie regionalnym: 

- urzędy marszałkowskie,  

- obowiązkowo* urzędy miast wojewódzkich, w tym miasta stołecznego Warszawy,  

- akademickie biura karier, 

- agencje zatrudnienia, 

- regionalne ośrodki polityki społecznej, 

- inne dopasowane do potrzeb/możliwości regionalnych. 

 

Na poziomie lokalnym: 

- obowiązkowo* urzędy miast, w tym miast na prawach powiatu (bez miast wojewódzkich), 
starostwa powiatowe i urzędy gmin,  

- gminne centra informacji, 

- miejskie ośrodki pomocy rodzinie, 

- miejskie ośrodki pomocy społecznej, 

- parafie, 

- inne dopasowane do potrzeb/możliwości lokalnych. 

 

*tym multiplikatorom należy przekazać w szczególności informację o prowadzonej kampanii 
odsyłając na stronę internetową www.eures.praca.gov.pl  

 

5. Narzędzia informacyjno-komunikacyjne do wykorzystania przy realizacji działań 
komunikacyjnych: 

 

Należy wziąć pod uwagę, że skuteczność narzędzia i kanału informacyjnego różni się w 
zależności od wieku osób grupy docelowej. 

Z uwagi na epidemię COVID-19 rekomenduje się wykorzystanie w maksymalny sposób w 
miarę możliwości dostępnych narzędzi, które wspierają organizację spotkań on-line 

http://www.eures.praca.gov.pl/
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(webinariów) takich jak np. (Skype, Google Meet, Zoom, Jitsi Meet, GoToWebinar, Webex, 
Microsoft Teams). 

Należy wykorzystać materiały graficzne dostarczone przez ELA za pośrednictwem DRP: 

 przetłumaczony na język polski slogan i hashtagi w języku angielskim,  

 identyfikacja wizualna kampanii wraz z wytycznymi dotyczącymi jej wykorzystania, 

 wzór komunikatu prasowego i wskazówki dotyczące współpracy z mediami, 

 wskazówki, porady i wytyczne dotyczące ukierunkowanych postów w mediach 
społecznościowych, 

 przykłady postów w mediach społecznościowych,  

 infografika przedstawiająca dane i fakty dotyczące wsparcia dla pracy sezonowej 
udzielanego przez EURES, z podkreśleniem kluczowych faktów i liczb w podziale na 
sektory, kraje itp., 

 szablony wizualne dla mediów społecznościowych, 

 ulotkę i plakat w formie elektronicznej (do wykorzystania w promocji za pośrednictwem 
kanałów komunikacji online oraz w miarę możliwości do wydrukowania, np. plakat 
może być wydrukowany na kartce papieru w formacie A4 lub A3). 

 

Proponowane sposoby realizacji kampanii: 

 kontakty grupowe, spotkania informacyjne, warsztaty, prelekcje, webinaria, 

 przeprowadzanie działań informacyjnych w ramach kampanii podczas wydarzeń 
organizowanych na większą skalę, np. targów pracy, dni doradczych, dni kariery, dni 
otwartych, 

 publikacje papierowe (tradycyjne) i ich rozpowszechnianie, 

 spoty radiowe, komunikaty dla dziennikarzy, audycje/wywiady, artykuły w prasie 
regionalnej/lokalnej,  

 informacje z użyciem Internetu, w tym z wykorzystaniem stron internetowych MRPiT, 
WUP, PUP i OHP, czaty internetowe,  

 odpowiednie media społecznościowe - w przypadku gdy WUP, PUP i OHP posiada 
konta w mediach społecznościowych; 

 odpowiednie tematycznie portale internetowe. 

 
W miarę dostępnych możliwości rekomenduje się: 

 środki komunikacji miejskiej. 

 

6. Komunikaty do przekazania: 

Koncepcja kampanii opiera się na idei sezonowości, co stanowi bezpośrednie odniesienie do 
pracy sezonowej, która ma miejsce w określonych porach roku.  

Celem komunikatów jest podkreślenie, że pomimo sezonowości pracy, prawa i obowiązki 
pracowników sezonowych są całoroczne i nigdy nie są "poza sezonem". 

Na poziomie unijnym kampania odniesie się do wszystkich rodzajów pracy sezonowej - 
turystyki, hotelarstwa, budownictwa i rolnictwa.  
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Z uwagi na okres prowadzonej kampanii, liczba ofert pracy w branży rolno-spożywczej będzie 
malała z końcem lata, niemniej jednak informacje przekazywane w ramach kampanii będą 
istotne dla pracowników obecnie zatrudnionych lub rozważających w przyszłości podjęcie 
pracy w branży rolno-spożywczej, a zatem wszelkie komunikaty dotyczące tej branży będą w 
dużej mierze skupiać się na informacjach dotyczących praw pracowniczych. 

Pod koniec sierpnia 2021 r. komunikaty zostaną nieco skorygowane. W końcowym okresie 
kampanii możliwości zatrudnienia za granicą w branży rolno-spożywczej zaczną się kończyć, 
dlatego też przekaz informacyjny będzie odpowiednio dostosowany, skupiając się bardziej na 
informacjach nt. warunków pracy w turystyce i hotelarstwie w sezonie zimowym. Dostosowane 
odpowiednio grafiki zostaną przekazane kadrze EURES przez DRP.   

Nadrzędne przesłanie kampanii brzmi: 

Istnieją unijne i krajowe przepisy prawne regulujące pracę sezonową oraz prawa  
i obowiązki pracowników i pracodawców. Mamy wspólny obowiązek ich przestrzegania 
i współpracy w celu zapewnienia bezpiecznej i uczciwej pracy dla wszystkich. 

 

Działania informacyjne należy dopasować do kontekstu oraz poniższych komunikatów:  

 

Komunikat do pracowników sezonowych: 

Macie prawo do sprawiedliwych warunków pracy, gdy pracujecie w innym kraju.  

Możecie zwrócić się do sieci EURES o pomoc, informacje i możliwości pracy sezonowej. 

 

Komunikat nawiązujący do COVID-19: 

Mobilni pracownicy sezonowi mają prawo do sprawiedliwych, bezpiecznych warunków pracy, 
w tym do zasady zachowania bezpiecznej odległości oraz dostępu do środków higieny 
podczas pracy w innym państwie UE/EFTA na równi z pracownikami lokalnymi i na podstawie 
tych samych praw pracowniczych i socjalnych. 

 

Hashtagi kampanii do wykorzystania w mediach społecznościowych:  

Posiadanie centralnego, jednolitego hashtaga kampanii pomoże wzmocnić tożsamość 
kampanii, dając tym, którzy są zainteresowani kampanią, środki do wyszukiwania 
powiązanych treści, jak również sprawi, że zasięg wiadomości kampanii będzie mierzalny. 

Nadrzędny hashtag kampanii ELA to #Rights4AllSeasons. Ten centralny hashtag kampanii 
powinien być używany we wszystkich postach związanych z tą kampanią. 

Hashtag dotyczący kampanii realizowanej w ramach sieci EURES to: 
#EURESSeasonalWorks 

Obydwa hashtagi powinny być używane jednocześnie podczas zamieszczania treści w 
mediach społecznościowych i nie mogą być tłumaczone na język polski, ponieważ ELA za 
pośrednictwem zewnętrznej firmy będzie monitorować media społecznościowe w całej UE w 
celu obserwacji zakresu kampanii. 

 

Oficjalny slogan oraz hasła kampanii zostaną przekazane na początku lipca 2021 r. 

Slogan oraz hasła kampanii powinny być używane podczas wszystkich działań 
podejmowanych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym i nie mogą być modyfikowane. 
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DRP przygotuje w II połowie lipca br. przykłady tekstów do użycia w działaniach 
informacyjnych w celu zapewnienia spójnego przekazu do komunikacji przez WUP, PUP, 
OHP i uniknięcia błędnego zrozumienia celów kampanii, którymi nie jest promocja wyjazdów 
za granicę ale uświadamianie obywateli Polski nt. przysługujących im praw pracowniczych 
podczas pracy za granicą w UE/EFTA. Przykłady te DRP przekaże do WUP, PUP i KG OHP.  

 

7. Czas trwania kampanii: 

Kampania prowadzona będzie w okresie od 15 czerwca do października 2021 r. w ramach 
ELA oraz od 7 lipca do października 2021 r. w ramach EURES w tym w Polsce. 

Na poziomie unijnym: 

 wewnętrzna kampania w ramach EURES rozpocznie się w II połowie czerwca 2021 r. 
na wewnętrznych kanałach EURES, czyli Extranecie Portalu EURES oraz na 
wewnętrznej grupie Community of Practice, która gromadzi kadrę EURES na 
Facebooku. Obejmie ona posty w mediach społecznościowych, które będą promować 
ogólne przesłanie kampanii i zachęcać sieć do ponownego udostępniania postów z 
głównych kanałów EURES przez cały czas trwania kampanii; 

 zewnętrzną kampania w ramach EURES rozpocznie się w lipcu 2021 r. za 
pośrednictwem oficjalnych kanałów należących do EURES: Facebook, Twitter, 
LinkedIn i Instagram.  

ELA przewiduje wspólny dla wszystkich uczestników kampanii Week of Action w dniach  
20-24 września 2021 r., w ramach którego każde państwo członkowskie UE/EFTA ma za 
zadanie przeprowadzenie co najmniej jednego wydarzenia. W Polsce DRP w MRPiT planuje 
w tym czasie zorganizować warsztat dla kadry EURES z przedstawicielami niemieckiego 
„Faire Mobilität” na temat zasad zatrudniania pracowników sezonowych w rolnictwie oraz w 
miarę możliwości w innych branżach na terenie Niemiec. DRP rekomenduje WUP, PUP i OHP 
aby inne wydarzenia w ramach kampanii na szczeblu regionalnym i lokalnym były 
zintensyfikowane w tym okresie. 

 

8. Plany i raporty z kampanii  

Plany 

Każdy WUP we współpracy z PUP z terenu województwa przygotuje wojewódzki plan 
kampanii ws. pracy sezonowej ELA w ramach urzędów pracy i przekaże je do DRP w MRPiT. 

KG OHP we współpracy z WK OHP i lokalnymi jednostkami OHP przygotuje plan kampanii 
ws. pracy sezonowej ELA w ramach OHP i przekaże je do DRP w MRPiT. 

Powyższe plany obejmą okres od 19 lipca do 31 października 2021 r. 

DRP rekomenduje zaplanowanie działań w taki sposób aby ich intensyfikacja nastąpiła w 
okresie 20-24 września 2021 r. w czasie Week of Action. 

Plany należy opracować na formularzu z zał. 1 przekazać do DRP w terminie  
do 15 lipca 2021 r. 

W przypadku gdy w czasie trwania kampanii pojawią się nowe działania nieopisane w 
ww. planach należy je zrealizować i opisać w raporcie z ich realizacji. Nie jest potrzebna 
formalna korekta planów w czasie trwania kampanii. 

 

Raporty 

Po zakończeniu kampanii:  
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 każdy WUP we współpracy z PUP z terenu województwa przygotuje raport z realizacji 
wojewódzkiego planu kampanii ws. pracy sezonowej ELA w ramach urzędów pracy (za 
WUP i wszystkie PUP z terenu województwa) i przekaże je do DRP w MRPiT, 

 KG OHP we współpracy z WK OHP, CEIMP OHP przygotuje raport z realizacji  planu 
kampanii ws. pracy sezonowej ELA w ramach OHP i przekaże je do DRP w MRPiT. 

Do powyższych raportów dodatkowo należy dołączyć przykłady najlepszych praktyk czyli 
działań, które przyniosły najlepszy rezultat i zakończone zostały sukcesem, w celu prezentacji 
ich przez DRP na forum międzynarodowym, w tym przedstawieniu ELA.  

W tym celu, po zakończeniu kampanii, każdy WUP, PUP i WK OHP przygotowuje opis jednego 
wybranego działania jakie przeprowadził w ramach kampanii, używając formularza z zał. 2, a 
następnie: 

 każdy PUP przekazuje opis do WUP razem z wkładem do raportu z realizacji 
wojewódzkiego planu kampanii ws. pracy sezonowej ELA w ramach urzędów pracy; 

 każdy WUP wybiera jeden opis własnego działania oraz jeden najlepszy opis spośród 
przekazanych przez PUP do WUP i przekazuje dwa opisy do DRP wraz z raportem z 
realizacji wojewódzkiego planu kampanii ws. pracy sezonowej ELA w ramach urzędów 
pracy; 

 każdy WK OHP przygotowując opis może opisać wydarzenie przeprowadzone przez 
własną WK OHP lub wybraną lokalną jednostkę OHP a następnie przekazuje go do 
KG OHP razem z wkładem do raportu z realizacji planu kampanii ws. pracy sezonowej 
ELA w ramach OHP; 

 KG OHP przekazuje do DRP 16 opisów z WK OHP wraz z raportem z realizacji planu 
kampanii ws. pracy sezonowej ELA w ramach OHP. 

Należy zwrócić uwagę na to, że dane do wskaźników określonych w zał. 1 należy zbierać 
sukcesywnie przez cały okres trwania kampanii w ramach EURES.  

Raporty należy opracować na formularzu z zał. 1 po zakończeniu kampanii.  

O terminie przekazania raportów DRP poinformuje WUP, PUP i KG OHP w terminie 
późniejszym. 

 

9. Informacje dodatkowe 

W czasie trwania kampanii DRP będzie na bieżąco kontaktował się z WUP, PUP i KG OHP w 
przypadku gdy ELA przekaże dodatkowe informacje dotyczące kampanii, o których nie ma 
mowy w niniejszym dokumencie.  

 

Załączniki: 

1.1. Formularz Wojewódzkiego plan kampanii ws. pracy sezonowej Europejskiego Urzędu 
ds. Pracy w ramach urzędów pracy  w okresie 19 lipca - 31 października 2021 r.  

1.2. Formularz Planu kampanii ws. pracy sezonowej Europejskiego Urzędu ds. Pracy w 
ramach OHP  w okresie 19 lipca - 31 października 2021 r. 

1.3. Opis działania będącego dobrą praktyką i zakończonego sukcesem  
zrealizowanego w ramach kampanii Europejskiego Urzędu ds. Pracy dotyczącej pracy 
sezonowej. 

 


