
 

ULOTKA INFORMACYJNA DLA 
OSÓB PRACUJĄCYCH PRZY 
ZBIORZE OWOCÓW 
MIĘKKICH  
 
(OWOCE JAGODOWE: PORZECZKI, 
BORÓWKI, CZARNE PORZECZKI, MALINY, 
JEŻYNY...)  
 
(INFORMACJE DLA VDAB EURES)  

 

AKTYWNOŚĆ: ZBIERANIE OWOCÓW MIĘKKICH (JAGÓD, MALIN, JEŻYN)  

 

REGION WE FLANDRII 

Uprawa owoców miękkich jest zlokalizowana na terenie całej Flandrii, a jej skupiska znajdują się w północnej części 
Antwerpii, południowej części Limburgii oraz we Flandrii Wschodniej i Zachodniej. 

 

CZYNNOŚCI ZWIĄZANE ZE ZBIOREM  

Istotą tej pracy jest zbieranie owoców bez ich uszkadzania. Ważne jest, aby rozpoznawać dojrzałe owoce i zbierać je. 

Zebrane owoce należy umieścić w skrzynce. 

Bardzo ważne jest, aby dokładnie przestrzegać instrukcji producenta! 

 

OKRES WYKONYWANIA PRACY 

Zbiór owoców miękkich odbywa się w okresie od kwietnia do października. W przypadku upraw w szklarni okres 
owocowania może być dłuższy. Zbiory w uprawie polowej odbywają się głównie w miesiącach letnich od maja do 
sierpnia. Większość roślin znajduje się pod osłonami, nawet na otwartej przestrzeni, aby chronić owoce przed 
bezpośrednim działaniem deszczu i gradu. 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE STANOWISKA PRACY  

- Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie ani wykształcenie 
- Bycie elastycznym i zmotywowanym 
- Odpowiednie nastawienie do wykonywania (często) powtarzalnej pracy fizycznej: szczególnie do zbierania na 

ziemi wymagana jest dobra kondycja fizyczna.  
- Bycie dokładnym: dbałość o jakość i bezpieczeństwo 
- Przestrzeganie zasad i umów - stosowanie się do instrukcji pracy 
- Praca zespołowa 
- Praca z osobami o innej narodowości/ z innych krajów 
- Praca odbywa się na świeżym powietrzu lub w szklarni 

  



WARUNKI ZATRUDNIENIA  

- Dotyczy zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego (SWN). 
- W 2022 roku możliwe jest osiągnięcie 100 dni roboczych dla SWN. 
- Mamy na myśli umowy dzienne. 
- Minimalna stawka godzinowa w 2022 roku będzie wynosić: 9,69 brutto euro/h 

 

Wyliczenie wynagrodzenia jest dokonywane miesięcznie. Istnieje możliwość odliczenia podatku w wysokości 18,725%. 
Po tym nie trzeba już płacić żadnych podatków. Chyba że pracodawca zinterpretuje to w inny sposób.  

Jako pracownik sezonowy będziesz otrzymywać co miesiąc kopię kalkulacji wynagrodzenia.  

 

Uwaga: jeżeli ponad 75% całkowitego dochodu z działalności zawodowej (uzyskanego w Belgii i w kraju ojczystym) 
uzyskałeś(-aś) w Belgii, w Twoim interesie jest złożenie rozliczenia podatkowego w Belgii w następnym roku. W takiej 
sytuacji otrzymasz częściowy zwrot podatków.  

- Jeżeli przepracowałeś(-aś) więcej niż 50 dni, z Funduszu Gwarancyjnego i Socjalnego Ogrodnictwa wypłacana 
jest premia na koniec roku w wysokości 200 euro. Ta premia jest wypłacana w roku następującym po 
zakończonym sezonie. Jeżeli chcesz otrzymywać tę premię, podaj swój adres w kraju ojczystym i numer konta 
do Socjalnego Funduszu Ogrodniczego.  
 

- Jeżeli u tego samego pracodawcy przepracowałeś(-aś) więcej niż 30 dni, Fundusz Gwarancyjny i Socjalny 
Ogrodnictwa wypłaca premię lojalnościową w wysokości 0,5 euro za dzień. Ta premia jest wypłacana w roku 
następującym po zakończonym sezonie. Prosimy o przekazanie swojego adresu w kraju ojczystym i numer 
konta do Socjalnego Funduszu Ogrodniczego. 

 

GODZINY PRACY  

Pracownicy sezonowi pracują na podstawie umów jednodniowych. 

Czas pracy w ogrodnictwie wynosi zazwyczaj 38 godzin tygodniowo.  

W sezonie można pracować w większym wymiarze godzin: do 11 godzin dziennie i do 50 godzin tygodniowo. 

Wszystkie przepracowane godziny są wynagradzane według normalnej stawki godzinowej. 

  

FORMULARZ OKAZJONALNY  

W przypadku pracowników sezonowych istnieje okazjonalny formularz, na którym odnotowuje się dni pracy 
sezonowej. Pracownik sezonowy może zachować ten formularz na czas trwania sezonu. W przypadku zmiany 
pracodawcy należy zabrać ze sobą ten dokument.  

  

ZAKWATEROWANIE  

W wielu przypadkach pracodawca zapewnia zakwaterowanie. Miejsce zakwaterowania musi spełniać określone 
standardy (powierzchnia użytkowa, ogrzewanie, urządzenia sanitarne itp.). 

Pracodawca może pobierać miesięczny czynsz za korzystanie z zakwaterowania.  

Umowy w tej sprawie będą zawierane na początku sezonu.  

Wysokość czynszu do uzgodnienia z pracodawcą może wynosić do 250 euro miesięcznie.  

  

REJESTRACJA W URZĘDZIE GMINY  

Musisz być zarejestrowany(-a) jako pracownik sezonowy w gminie, w której przebywasz. Gmina wydaje dokument 
potwierdzający pobyt. 

Otrzymasz również Numer wpisu w rejestrze krajowym lub numer „bis” w Belgii.  

  



ZGŁOSZENIE DO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH  

Jako pracownik sezonowy nie płacisz składek na ubezpieczenie społeczne. Twoje świadczenia będą deklarowane przez 
pracodawcę co kwartał do belgijskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

  

KWESTIE ZDROWOTNE 

Jako pracownik sezonowy w Belgii możesz korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej przez pierwsze dwa lata pobytu w 
Belgii. Uzgodnij to z pracodawcą.  

 

Informacje na temat opieki zdrowotnej w Belgii można znaleźć na stronie internetowej: www.cm.be, www.kcgs.be, 
www.vdab.be, … 

 

DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT ZBIORU OWOCÓW MIĘKKICH W BELGII  

REGION 

Uprawa owoców miękkich jest zlokalizowana na terenie całej Flandrii, a jej skupiska znajdują się w północnej części 
Antwerpii, południowej części Limburgii oraz we Flandrii Wschodniej i Zachodniej. 

 

We Flandrii uprawia się około 135 ha malin, 118 ha borówek amerykańskich, 48 ha jeżyn i 100 ha innych owoców 
jagodowych (porzeczek, koryntek i innych).  

 

OKRES W ROKU 

Zbiór owoców miękkich odbywa się w okresie od kwietnia do października. W przypadku upraw w szklarni okres 
owocowania może być dłuższy. Zbiory polowe odbywają się głównie w miesiącach letnich od maja do sierpnia, w 
zależności od gatunku i odmiany. Większość roślin znajduje się pod osłonami, nawet na otwartej przestrzeni, aby 
chronić owoce przed bezpośrednim działaniem deszczu i gradu. 

 

ZATRUDNIENIE W SEKTORZE OWOCOWYM  

- Stałe zatrudnienie we Flandrii:    976 pracowników zatrudnionych na pełen etat in 2020 r. 
- Zatrudnienie sezonowe:    4777 pracowników zatrudnionych na pełen etat in 2020 r. 

      (30 997 osób) 

http://www.cm.be/
http://www.kcgs.be/
http://www.vdab.be/

