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Praca sezonowa czeka na ch tnych
Choć wakacje kojarzą się przede wszystkim z wypoczynkiem, to jest to również okres,
w którym z powodzeniem można liczyć na dodatkowy zarobek. Nie brak wówczas wielu sezonowych ofert pracy, a zatrudnienie można znaleźć zwłaszcza w gastronomii,
hotelarstwie, pracach biurowych czy rolnictwie
Według Sądu Najwyższego
praca sezonowa to taka, którą wykonuje się przez określoną część
roku, w związku z konkretnym
sezonem, porą roku, a także warunkami atmosferycznymi. Dzięki
wakacyjnej pracy można nie tylko zarobić pieniądze, ale i zdobyć
przy tym cenne doświadczenia
– zwłaszcza w przypadku gdy jest
ona pierwszą pracą w życiu młodego człowieka.
Zanim jednak zdecydujemy się
podjąć zatrudnienie, dobrze jest widzieć na co zwracać uwagę przy zawieraniu umów o pracę sezonową.
Dzięki temu unikniemy niepotrzebnych rozczarowań i zminimalizujeR
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lekkich prac, które nie mogą powodować zagrożenia dla życia, zdrowia
i rozwoju psychofizycznego młodocianego, a także nie mogą utrudniać
mu wypełniania obowiązku szkolnego. Pracodawcy grozi jednak kara
grzywny za zatrudnienie osoby poniżej 15 roku życia, choć wyjątkami są
w tym przypadku zlecenia na rzecz
podmiotu prowadzącego działalność
artystyczną, kulturalną, sportową
bądź reklamową. Warto jednak podkreślić, że pracę sezonową na podstawie umowy cywilnoprawnej można zlecać już trzynastolatkom.

my ryzyko związane z nieuczciwymi
pracodawcami.
Podstawą właściwa umowa
Umowa o pracę sezonową powinna, przede wszystkim, określić strony
umowy, czas, na jaki została zawarta, sposób obliczenia wynagrodzenia (ryczałt miesięczny, stawka godzinowa, premie, zasady rozliczania
napiwków) oraz zakres obowiązków
pracownika. Pamiętajmy przy tym,
że choć umowa ustna jest skuteczna i wiążąca, to jednak same warunki pracy powinny zostać określone na
piśmie. Alternatywą dla umów o prace są umowy cywilnoprawne - umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Jest
to rozwiązanie szczególnie korzystne dla przedsiębiorców, gdyż nie muszą oni wówczas opłacać składek na
ubezpieczenie społeczne.
Prace sezonowe mogą również
z powodzeniem wykonywać osoby niepełnoletnie. Młodociani (osoby pomiędzy 15 a 18 rokiem życia)
mogą być zatrudniani na podstawie
umowy o pracę przy wykonywaniu
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Znajdź pracę, z której
będziesz zadowolony
A jak szukać pracy sezonowej w
Polsce? Sposobów na to jest wiele. Można np. przeglądać prasę,
sprawdzać portale z ogłoszeniami
czy grupy facebookowe albo korzystać ze znajomości i doświadczenia
znajomych – najlepiej bezpośrednio
kogoś, kto już ma za sobą pierwszy
wyjazd. Zdecydowanie zwiększy też
nasze szanse, przygotowanie odpoL

A

M

A

wiedniego CV. Badania sanepidowskie będę z kolei niezbędne w przypadku wszelkich prac, przy których
występuje styczność z żywnością, a
więc np. w branży gastronomicznej.
Wiele osób marzy o wakacyjnej pracy za granicą. Oprócz zwykle większych zarobków w obcej walucie można bowiem dodatkowo podszkolić swoje umiejętności językowe i nabrać odwagi.
Przebywając poza granicami naszego kraju należy jednak zachować
zwiększoną czujność i szukać zatrudnienia najlepiej tylko w sprawdzonych miejscach, np. w agencjach
pracy. Warto zaznaczyć, że praca za
granicą może być szczególnie atrakcyjną opcją dla grupy przyjaciół,
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która mogłaby dzielić się kosztami
utrzymania.
Szukając zatrudnienia uważajmy na sytuacje, gdy pracodawca
oferuje zarobienie bardzo dużych
pieniędzy w krótkim czasie – często
takie ogłoszenia nie mają bowiem
przełożenia na rzeczywistość. Podejrzane oferty nie zawierają również informacji dotyczących zakresu obowiązków pracowników, a zarobki i liczba godzin pracy pozostają w nich w sferze domysłów.
Decydując się na taką ofertę sporo ryzykujemy i musimy sami sobie
odpowiedzieć na pytanie czy nasze
wakacje są tego ryzyka warte.

Grzegorz Tylec
L

A

M

A

