WINOBRANIE FRANCJA 2020
XII edycja

Do kogo kierowana jest oferta?
• Do każdego, kto posiada ubezpieczenie społeczne ZUS lub KRUS
minimum 30 dni przed wyjazdem czyli minimum od 20 lipca 2020 (np.
rejestracja w urzędzie pracy, osoby pracujące które dysponują urlopem
minimum 15 dni, uczeń/student, zgłoszenie do ubezpieczenia przez
członka rodziny, osoba na KRUS-ie),
• Przede wszystkim do par, znajomych i rodzin - w związku z zagrożeniem
rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz w trosce o wspólne
bezpieczeństwo zdrowotne (zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych),
• Do osób bez znajomości języka i doświadczenia przy zbiorach,

Do kogo kierowana jest oferta?

• Do osób dyspozycyjnych od 19 sierpnia do 19 września

(poszczególne grupy będą wyjeżdżały na winobranie w różnych terminach,
na wezwanie pracodawcy, mniej więcej od 19 sierpnia do 31 sierpnia).

Gdzie? - Burgundia - okolice Beaune

Na czym polega praca?

Winobranie, czyli zbiór i sortowanie winogron polega na odcinaniu kiści
za pomocą sekatorów i wrzucaniu do wiaderek.

Wymagane jest odpowiednie tempo pracy i dokładność. Nie można
zostawiać kiści na krzewach i na ziemi. Pracownik otrzymuje szczegółową
instrukcję przed rozpoczęciem pracy.

Na czym polega praca?

Gdy wiaderko zostaje zapełnione należy zawołać osobę noszącą kosz
i przesypać do niego zawartość wiaderka. Waga zapełnionego wiaderka
to około 9 kg. Osoby noszące kosze przesypują owoce do skrzynek lub na
przyczepy. Waga pełnego kosza to około 35 kg. Jeden noszący przypada
najczęściej na 6 zbierających. Każdy z mężczyzn może zostać
wytypowany przez pracodawcę francuskiego do noszenia koszy.

Na czym polega praca?

Winorośle nie są wysokie, praca wykonywana jest w pozycji
pochylonej, która jest jedyną prawidłową pozycją. Podczas pracy nie
wolno przez cały czas opierać ciężaru ciała na jednej nodze, bo może
to spowodować tzw. „kontuzję zbieracza” czyli porażenie nerwu
strzałkowego.

Na czym polega praca?

Winogrona zbierane są również w czasie opadów deszczu, praca
przerywana jest tylko przy silnych opadach lub w przypadku burzy, o
czym decyduje pracodawca francuski.
Należy koniecznie zabrać ze sobą solidne ubranie przeciwdeszczowe –
płaszcze, spodnie i wysokie gumowce. Jednorazowe płaszcze nie
sprawdzą się, tak samo jak zbyt krótkie gumowce.

Jakie ubranie i obuwie do pracy?

Temperatury nad ranem bywają niskie, natomiast w ciągu dnia może być
upalnie, w związku z czym przypominamy o zabraniu odpowiedniej odzieży
na każdą pogodę (w tym przeciwsłoneczne nakrycie głowy).
Buty robocze – z solidną grubą podeszwą, podtrzymujące kostkę!
Obowiązkowo należy zabrać małą butelkę/bidon na wodę przypinaną do
pasa oraz maseczkę ochronną!
Zalecamy zabrać ze sobą nakolanniki, rękawice oraz kremy z filtrem,
podstawowe leki (m.in. przeciwbólowe, przeciwalergiczne) i mały płyn do
dezynfekcji.

Zabronione jest noszenie podczas pracy
– balerinek, trampek, mokasynów itp.

Ile trwa winobranie?
Wyjazdy odbywają się w grupach, które będą wyjeżdżały w różnych
terminach pomiędzy 19.08 a 31.08 na wezwanie pracodawcy.
Większość winnic oferuje pracę na 9 – 12 dni. Jest również jedna,
która oferuje pracę na 14-19 dni. Do tego należy doliczyć dwa dni
podróży w jedną stronę.

Potwierdzenie dokładnego terminu wyjazdu osoby zakwalifikowane
otrzymają telefonicznie na około 8-10 dni przed wyjazdem.

Liczba dni pracy jest uzależniona od warunków pogodowych
i obfitości zbiorów.

Wynagrodzenie
Praca wykonywana będzie na podstawie umowy zlecenia lub umowy
o pracę tymczasową pomiędzy agencją pracy tymczasowej a kandydatem.
Agencja oddaje pracownika do dyspozycji i pod kierownictwo pracodawcy
francuskiemu.
Oferowane wynagrodzenie za 1 godzinę pracy wynosi 10,15 euro brutto.
Praca wykonywana jest 7-9 godzin dziennie.

Ilość przepracowanych godzin
udokumentowana jest podpisem
pracownika i pracodawcy francuskiego.
Do wypłaty liczą się tylko efektywnie
przepracowane godziny – bez dojazdów
czy przerw na posiłek.

Wynagrodzenie
W zeszłym roku ilość godzin pracy kształtowała się w granicach od 72 do 125
godzin, co dało zarobek około:

minimalny

830 EURO brutto (9 dni pracy) = 630 EURO netto
3 560 PLN* brutto = 2 700 PLN* netto

maksymalny

1 387 EURO brutto (16 dni pracy) = 1 056 EURO netto
5 954 PLN* brutto = 4 533 PLN* netto

* średni kurs euro w oparciu o który były realizowane wypłaty w zeszłym roku – 4,29 zł

plus do 10% PREMII UZNANIOWEJ
Radzimy nastawić się na kwotę minimalną, gdyż co roku liczba godzin jest różna, a
jeśli tegoroczne winobranie okaże się pomyślne, wtedy wyższy zarobek będzie
miłą niespodzianką.
Pracownik otrzymuje zaliczkę gotówką – między 5 a 8 dniem pracy
w wysokości 50 EURO. Pozostała kwota będzie wypłacona przelewem na podane
konto walutowe lub złotówkowe do 10 dni roboczych po zakończeniu kontraktu.

Zakwaterowanie
Na kempingach turystycznych o zróżnicowanym standardzie
zapewnione przez pracodawcę. Pracownik ponosi jedynie koszty
eksploatacyjne (woda, gaz, prąd, opłata klimatyczna) w wysokości 3,50
euro za dzień, potrącane z wynagrodzenia.
W przypadku nie przestrzegania regulaminu kempingu lub niewłaściwego
zachowania w miejscu pracy pracownik pokrywa koszty zakwaterowania
w pełnej wysokości.
Rodzaj i miejsce zakwaterowania są przydzielane przez pracodawcę i
nie podlegają negocjacji.
Na niektórych kempingach przy recepcji jest dostęp do darmowego Wi-Fi.
Należy zabrać ze sobą ciepły śpiwór, prześcieradło, poduszkę, poszewkę
na poduszkę (część sypialni posiada poduszki na wyposażeniu).

Zakwaterowanie a Covid-19
W domku mieszka 4-6 osób. Pokoje są 2 osobowe: łóżka pojedyncze, podwójne
lub piętrowe. Domki kempingowe są różnego typu (nowsze i starsze).

Zgodnie z ogólnymi zaleceniami, prosimy osoby zapisane na winobranie o
dobieranie dwójkami (krewni, skoligaceni, znajomi, pary, itp.) w celu wspólnego i
bezpiecznego dzielenia pokoju. Nazwiska osób dobranych będzie można wpisywać
w dokumentach aplikacyjnych.
Dostępność domków 6-osobowych jest ograniczona w związku z czym nie
jesteśmy w wstanie zagwarantować każdej 6-osobowej grupie wspólnego
zakwaterowania.

Zakwaterowanie
Zdecydowana większość domków kempingowych posiada własną łazienkę i toaletę
(tylko na jednym kempingu jest kilka domków bez łazienek). Na kempingach znajdują
się ogólnodostępne prysznice i toalety. Pokoje nie są zbyt duże dlatego warto jechać
ze znajomymi.

Zakwaterowanie

Aneksy
kuchenne wyposażone są w
podstawowe
naczynia, sztućce, garnki,
mikrofalówkę, małą kuchenkę i lodówkę. W
domkach nie ma czajników elektrycznych. Na
kempingach można skorzystać pralni (za
opłatą). Środki czystości należy zapewnić sobie
we własnym zakresie.

Zakwaterowanie
W niektórych grupach może być konieczna przeprowadzka do innego typu
zakwaterowania na 1-3 noce. W przypadku problemów z dostępnością domków
kempingowych będą zapewnione domki namiotowe. Są one wyposażone w aneks
kuchenny, natomiast łazienki i toalety są w osobnym budynku.

Czy zapewnione jest wyżywienie?
Wszystkie winnice zapewniają obiad. Posiłki wydawane będą z
zachowaniem rygorów sanitarnych wprowadzonych w czasie pandemii obiady będą serwowane w południe lub po pracy w formie zimnej
płyty lub ciepłego posiłku.
Niektóre winnice zapewniają również śniadanie.

Winnice oferują posiłki bezpłatnie. Nie ma możliwości dostosowywania
menu do indywidualnej diety (np. wegetariańskiej, wegańskiej, itp.).
Pracodawcy zapewniają również wodę pitną (w butelkach plastikowych
lub dużych plastikowych kontenerach), wodę można również
zabezpieczyć samodzielnie.
Kolacje zawsze we własnym zakresie.

Zalety wyjazdu
- podreperowanie budżetu
- nawiązywanie nowych znajomości
- oderwanie od codziennych obowiązków
domowych i zawodowych
- poznawanie kultury francuskiej
- degustacja słynnych win i serów
- ruch na świeżym powietrzu
- poprawa kondycji fizycznej
- podszkolenie języka
- zmiana otoczenia
W tym roku wyjątkowo w związku
pandemią, nie jest planowana
organizacja imprez pożegnalnych
oraz wycieczek.

Organizacja wyjazdu – pakiet bezpieczny wyjazd
Ze względów logistycznych, które określił pracodawca francuski oferta kierowana
jest tylko do osób, które zdecydują się na skorzystanie z pakietu bezpieczny
wyjazd, który zawiera:
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Transport z miejsca zakwaterowania do miejsca pracy oraz na zakupy
(wyjazdy na zakupy odbywają się co 4 dni w drodze powrotnej z pracy do
miejsca zakwaterowania).
Dodatkowe ubezpieczenie na czas wykonywanej pracy, polisa firmy AXA –
KL 20 000 EURO, NWW 2 000 EURO, bagaż 200 EURO. Polisa chroni również
na wypadek zarażenia się wirusem Covid-19 podczas pobytu za granicą.
Rezydent na terenie Francji.
Opiekun do spraw zakwaterowania.
Całodobowa telefoniczna pomoc lekarza pierwszego kontaktu.
Pomoc językowa w sprawach związanych bezpośrednio z zatrudnieniem.
Transport do placówki medycznej.
Środki do dezynfekcji domków oraz maseczki/przyłbice ochronne.
Wszelka niezbędna pomoc w przypadkach losowych w czasie pobytu.
Podczas całego kontraktu z pracownikami przebywają pracownicy naszego biura!

Organizacja wyjazdu – pakiet bezpieczny wyjazd
Koszt pakietu: 680 zł
Dla osób ze znajomością języka francuskiego koszt pakietu: 340 zł
Opłaty dokonuje się po telefonicznym potwierdzeniu zakwalifikowania na
wyjazd. Wpłaty będą przyjmowane tylko przelewem na konto podane
w dokumentach.

Nasza firma organizuje i opłaca transport zbiorowy w obie strony
(Polska – Francja - Polska) Miejsca wsiadania: Jasło, Pilzno, Tarnów,
Kraków, Katowice, Wrocław.

Aby wyjechać należy:
Odebrać komplet dokumentów w terminie od 1 do 4 lipca:

-

w biurze w Jaśle (poniedziałek – piątek w godzinach 9:00-16:00, sobota 9:00-12:00)

- osoby, które nie mogą odebrać dokumentów osobiście mogą otrzymać je
drogą e-mailową lub listownie. Aby otrzymać dokumenty należy przesłać
swoje dane:
imię, nazwisko, pełny adres zamieszkania oraz tytuł ubezpieczenia przed wyjazdem
(np. student, pracujący umowa o pracę/zlecenie, emeryt, rencista, bezrobotny, KRUS)

na
e-mail: francja@bispol.com lub sms: 667 589 699

Aby wyjechać należy:
Złożyć prawidłowo i kompletnie wypełnione formularze w terminie:
W związku z zagrożeniem rozprzestrzenianie się koronawirusa, w trosce o
wspólne bezpieczeństwo zdrowotne uprzejmie prosimy
OSOBY,
KTÓRE
JUŻ
WYJEŻDZAŁY
Z
NAMI
NA
WINOBRANIE
o dostarczenie dokumentów TYLKO LISTOWNIE – pocztą lub pozostawienie je w
skrzynce przed biurem w okresie od 06.07.2020 do 11.07.2020

OSOBY WYJEŻDZAJĄCE PO RAZ PIERWSZY NA WINOBRANIE Z NASZĄ FIRMĄ
o dostarczenie dokumentów najlepiej osobiście lub listownie (w przypadku osób
z dalej położonych miejscowości) w okresie od 06.07.2020 do 15.07.2020
Adres: Grupa Bis-Pol WM, ul. Floriańska 17/15, 38-200 Jasło
(poniedziałek - piątek 900 a 1600 w sobotę między 900 a 1200 )

W przypadku dużej ilości zgłoszeń o zakwalifikowaniu na wyjazd będzie decydować
23
m.in. kolejność oraz poprawność złożonych dokumentów.

Aby wyjechać należy:
Status osoby
wyjeżdżającej

Rodzaj dokumentu który należy dołączyć do aplikacji
(potwierdzający podleganie pod ubezpieczenia społeczne minimum od
20.07.2020 w sposób ciągły do rozpoczęcia winobrania)

Osoba bezrobotna uzupełnić w kwestionariuszu osobowym (załączonym w dokumentach)
informacje o okresie zarejestrowania w Urzędzie Pracy
Emeryt/rencista

kserokopia legitymacji

Uczeń / student /
osoba zgłoszona
przez
współmałżonka

sprawdzić, przez kogo jest się zgłoszonym do ubezpieczenia oraz
uzupełnić informacje o osobie zgłaszającej do tego ubezpieczenia w
kwestionariuszu osobowym (załączonym w dokumentach)

KRUS

zaświadczenie z KRUS o okresie ubezpieczenia (od kiedy do nadal).
Zaświadczenie nie może zostać wydane z datą wcześniejszą niż
06.07.2020

Pracujący

uzupełnić oświadczenie o zatrudnieniu (załączone w dokumentach).
Dodatkowo przed wyjazdem należy dostarczyć potwierdzenie
udzielonego urlopu na co najmniej 14 dni (z pieczątką i podpisem
przełożonego)

Własna działalność potwierdzenie opłacenia ostatniej składki ZUS

Kryteria i etapy rekrutacji
Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji:
-

podleganie pod polski system ubezpieczeń i złożenie dokumentów w
wyznaczonym terminie,

-

stan zdrowia pozwalający na wykonywanie wymagającej pracy fizycznej.
Zaświadczenia lekarskie zostaną wydane w tym roku przez jednostkę
medyczną, z którą nasza firma podpisała umowę. Zostaną one wydawane na
podstawie wcześniej wypełnionych ankiet dotyczących stanu zdrowia. W
sytuacjach wątpliwych lekarz może skonsultować się z kandydatem
telefonicznie,

-

odpowiednia struktura grupy, to znaczy w każdej grupie muszą znaleźć się:
a) przynajmniej jedna osoba ze znajomością języka francuskiego (taka osoba
otrzymuje dodatkowo bonus finansowy),
b) od 3 do 8 osób noszących kosze,
c) kierowcy busów / autokarów,
d) osoby w różnym wieku od 18 do 55 roku życia (w związku z zaleceniami
Covid-19 zakwalifikowanie osób powyżej tego wieku będzie uzależnione
zarówno od decyzji lekarza jak i pracodawcy)

Kryteria i etapy rekrutacji
Poszukujemy kilku osób (kobiet lub małżeństw), które będą pełniły funkcję opiekuna
w miejscu zakwaterowania. Ich rolą będzie pilnowanie aby lokatorzy przestrzegali
regulaminu
kampingu.
Opiekun
otrzyma
dodatkowe
wynagrodzenie.
Zainteresowanych tą funkcją prosimy o taką informację
w składanych
dokumentach.

Ze względu na epidemię, dbając o Państwa bezpieczeństwo, w rekrutacji preferować
będziemy osoby spokrewnione lub znajome wyrażające chęć wspólnego
zamieszkania.
Każdy z mężczyzn jest zobligowany do noszenia koszy.
W przypadku większej liczby zgłoszeń, mężczyźni samodzielnie zgłaszający się do
noszenia koszy mają pierwszeństwo wyjazdu (należy zaznaczyć to w dokumentach).
Dodatkowe dokumenty wymagane od osób zakwalifikowanych:
Karta EKUZ w celach turystycznych - wydana w lokalnym oddziale NFZ (do zabrania
do Francji). Karta będzie obejmować zdarzenia poza pracą.

Kryteria i etapy rekrutacji

1. O zakwalifikowaniu na wyjazd poinformujemy telefonicznie.

2. Po potwierdzeniu zakwalifikowania należy dokonać opłaty za pakiet
bezpieczny wyjazd, w ciągu 3 dni tylko i wyłącznie przelewem na konto
(numer konta podany jest w dokumentach).
3. Dostarczyć „upoważnienie do przekazywania wynagrodzenia na
rachunek bankowy” (załączony w dokumentach).

Ochrona przed Covid-19
Działania podjęte przez naszą firmę w ochronie przed Covid-19:

Transport:
• na pokładzie autokaru obowiązkowe używanie maseczek / przyłbic ochronnych,
• pomiar temperatury przed wejściem do autokaru,
• żel antybakteryjny dostępny przy każdym wejściu,
• w dniu wyjazdu potwierdzenie dobrego stanu zdrowia zgodnego z wcześniej
złożoną ankietą zdrowotną (czy w okresie od momentu złożenia ankiety
zdrowotnej nie nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia, a osoba wyjeżdżająca nie
miała kontaktu z osobą zakażoną),
• dezynfekcja wnętrza pojazdu ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni
najczęściej dotykanych - poręczy, uchwytów itp.,
• używanie klimatyzacji wyłącznie w układzie otwartym, zobligowanie
przewoźników do wyczyszczenia przed wyjazdem systemu klimatyzacji i
zastosowanie zalecanych filtrów oczyszczających powietrze,
• częste wietrzenie przestrzeni pasażerskiej,
• zachowanie jak największego dystansu społecznego,
• wyrywkowe kontrole temperatury.

Ochrona przed Covid-19
Zakwaterowanie: pracownicy zamieszkujący w jednym domku otrzymają środki
dezynfekujące w celu samodzielnej i systematycznej dezynfekcji pomieszczeń
wspólnych: kuchnia, WC, prysznic (zgodnie z otrzymaną instrukcją).
Praca: winnice zobowiązały się do przestrzegania zasad odpowiedniego dystansu
społecznego między pracownikami zarówno podczas pracy jak i posiłków.
Zakupy: ograniczenie wyjazdów na zakupy do niezbędnego minimum, co 4 dni.
Separacja: pracownicy będą mieszkali i pracowali w odseparowaniu od innych
pracowników, będzie obowiązywał podział zakwaterowania i zespołów roboczych praca w stałych grupach.
Czas wolny: Zalecamy zachowanie dystansu społecznego oraz unikanie spotkań z
osobami z innych grup na terenie kempingu jak i poza nim. Kontakt z rezydentem /
opiekunem, który będzie przebywał na miejscu – tylko telefoniczny, SMS.

Ochrona przed Covid-19
Procedury postępowania:
1.

Dla pracowników z objawami chorobowymi takimi jak: katar, stan
podgorączkowy, przeziębienie:

Postępowanie – jeżeli taki stan trwa dłużej, pracownik powinien skontaktować się z
polskim lekarzem pierwszego kontaktu (numer zostanie podany na terenie Francji),
a następnie zastosować się do zaleceń lekarza.
2.

Z objawami ostrej infekcji dróg oddechowych, gorączką powyżej 38°C, kaszlem
i/lub dusznościami, które wystąpiły nagle:

Postępowanie - pracownik powinien skontaktować się z polskim lekarzem
pierwszego kontaktu (numer zostanie podany we Francji), a następnie zastosować
się do zaleceń lekarza. Jeśli lekarz pierwszego kontaktu tak zaleci, skontaktować się
z infolinią ubezpieczyciela AXA i do 48 godziny od zaistniałej sytuacji zgłosić
potrzebę wizyty u lekarza na terenie Francji lub hospitalizacji. Dodatkowo
powiadomić rezydenta / opiekuna telefonicznie lub sms-em o sytuacji.

Ochrona przed Covid-19
Profilaktyczna kwarantanna – pracownik, któremu konsultant lekarski lub
właściwe służby zalecą profilaktyczną kwarantannę w czasie winobrania –
powinien powiadomić rezydenta / opiekuna telefonicznie lub sms-em o sytuacji.
Pracownik pozostanie w izolacji do czasu jego powrotu do Polski. Koszty
zakwaterowania na terenie Francji i transportu do Polski zostaną pokryte przez
naszą firmę.
Uwaga: zgodnie z informacja francuskiej służby NSA, profilaktyczna kwarantanna
dotyczy tylko osób zagrożonych - pozostających w bardzo bliskim kontakcie z
osobą zdiagnozowaną (mieszkających razem w jednym pomieszczeniu).
Pozostałe osoby to tzw. znikomy kontakt. Takie osoby nie będą miały
profilaktycznej kwarantanny (pozostali pracownicy z grupy, pracodawca, inne
osoby np. w sklepie itp.).

Jesteśmy agencją pracy tymczasowej
posiadamy Certyfikat Marszałka
Województwa Podkarpackiego
nr 6782
Grupa Bis-Pol WM Sp. z o.o. sp. k.
ul. Floriańska 17/15
38-200 Jasło
Tel. 13 446 32 95
669 586 699
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 9:00 – 16:00
sobota 9:00 – 12:00
(wybrane soboty)
www.bispolhr.com
francja@bispol.com

