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Хто ми такі?
Ми - профспілка, яке захищає права робітників. Ми представляємо інтереси
працівників сільського господарства та співпрацюємо з активістами неурядових
організації в цій галузі. Ми хочемо запобігти експлуатації працівників
сільського господарства і маємо досвід у вирішенні справ в судах та державних
органах уразі виникнення такої потреби та за бажанням працівника.
Наші консультації безкоштовні та анонімні!
Якщо ти станеш членом нашої профспілки, ми
будемо представляти твої інтереси в суді.
Будь в курсі! Зберись разом зі колегами по роботі та організуй
виробничі збори або заснуй виробничу раду!

www.proge.at
www.facebook.com/sezonieri
Anlaufstelle zur
gewerkschaftlichen
Unterstützung
UNDOKumentiert
Arbeitender

ЩО БАЖАНО ЗНАТИ
ПРАЦІВНИКОВІ
ПО ЗБИРАННЮ
ВРОЖАЮ.
ВАШІ ПРАВА – НАША МЕТА!

QR-код до наших інформаційних
відео про ВАШI ПРАВA, на п’яти
різних мовах
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ЩО НЕОДМІННО МАЄ ЗНАТИ
ПРАЦІВНИК ПО ЗБИРАННЮ ВРОЖАЮ
Моя мінімальна
заробітна плата
в Wien?
8,66
7,18
287,12
1.243,22

€ брутто за годину
€ нетто за годину*)
€ нетто за тиждень*)
€ нетто за місяць*)

*) Після державних відрахувань.
Без урахування понаднормових годин.

Заробітна плата повинна виплачуватися
щомісяця й ти маєш право на отримання
розрахункової відомості.
Усі відпрацьовані години, незалежно від
того, яка робота виконувалася, мають
бути оплачені!

Відрядна форма
оплати праці?

Дозволяється. Проте ти маєш отримувати
за неї мінімальну заробітну плату. Записуй свої відпрацьовані години!

>> дізнайся про свої права на сторінці
своєї профспілки PRO-GE:
www.proge.at

Заборонені усі види
праці, що триває понад
12 годин на день
60 годин на тиждень

Ти завжди можеш відмовитися від такої
роботи! Тебе не мають права за це звільняти. Якщо ти працюєш більше дозволеного, то твій роботодавець порушує
закон!

За які години мій
роботодавець не
повинен платити:

Перерви (мінімум ЗО хвилин на день) та
проїзд від дому до роботи та назад.

Відпустка?

макс. 12 годин на день
макс. 60 годин на тиждень

Згідно законодавства ти маєш право
на відпустку. Якщо ти не скористаєшся
відпусткою, то після завершення трудових відносин тобі має бути виплачена
відпустка.

З урахуванням усіх понаднормових
годин

Особливі виплати?

Робочий час?

Понаднормові години?

Усі відпрацьовані години за межами
звичайних робочих годин. За понаднормові години має виплачуватися доплата
розміром щонайменше 50 %.

Нотуй щоденно відпрацьовані
години, щоб витребувати
невиплачену платню.
DIE PRODUKTIONSGEWERKSCHAFT

Ти маєш право на оплачену відпустку та
різдвяні виплати.

Страхування?

В Австрії з початком трудових відносин
працівник має право на медичне страхування, страхування від нещасних випадків, пенсійне страхування, страхування
від безробіття тощо.

Приступаючи до роботи, твій роботодавець повинен видати тобі копію реєстрації в касі медичного страхування ÖGK.
>> Інформація щодо отримання електронної карти (e-card) за посиланням (страхова карточка: ÖGK Versicherungskarte):
www.chipkarte.at

www.sezonieri.at

Житло від роботодавця?

Ми тобі допоможемо!
Ми завжди до твоїх
послуг, відповідаємо
на всі твої запитання
абсолютно анонімно!

Житло повинно коштувати не більш ніж
1,31 € на добу, що становить 39,24 Є на
місяць (разом з електроенергією).

Як має бути устатковано
житло від роботодавця?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

можливість замикати вхідні двері
шафа під ключ
вікно
питна вода
санвузол з чистою проточною водою
світло (з можливістю для кожного
окремо вмикати і вимикати його)
окремі туалети
можливість приготувати
або розігріти їжу
холодильник
можливість сушити вологий одяг

Харчування?

Якщо роботодавець забезпечує тебе
безкоштовним харчуванням (сніданком,
обідом, вечерею, двома перекусами та
напоями), тоді загальна сума витрат на
житло та харчування не повинна перевищувати 6,54 € на добу, або 196,20 €
на місяць.

Робочий матеріал

рукавички, інструмент і т. п. ви повинні отримувати безкоштовно. Вам ніхто
не може це вираховувати із зарплатні.

* sezonieri@proge.at
Напиши або зателефонуй
нам:
Deutsch:
Karl Orthaber
) +43 664 6145948
Bosanski/Hrvatski/Srpski:
Toni Steinmetz
) +43 664 6145962
български:
Milena Paneva
) +43 664 6145063
Magyar nyelven:
Márta Pinkert
) +43 2682 77066
Romana:
Liliana Jitariuc
) +43 664 8437767
Український:
Kateryna Soltani
) +43 677 63004411

