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Praca przy zbiorach 2020 - rząd zachęca bezrobotnych
Polaków!
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W rolnictwie brakuje pracowników sezonowych głównie ze względu na
epidemię. Z tego powodu, minister rolnictwa i minister rodziny, pracy i polityki
społecznej zaapelowali do Polaków o wsparcie rolników przy zbiorach.
Według szefa resortu rolnictwa stawki są coraz bardziej atrakcyjne, dlatego
praca przy zbiorach 2020 może być korzystna dla bezrobotnych Rodaków.

Praca przy zbiorach 2020 – cudzoziemcy mogą już wjechać do
Polski
Podczas wspólnej konferencji minister Ardanowski i minister Maląg przedstawili możliwości
zatrudniania pracowników sezonowych. Wiadomo już że zbiory 2020 w Polsce nie będą należeć do
najłatwiejszych, z powodu brakujących ludzi do pracy. Wspominaliśmy o tym, w artykule Wjazd do
Polski dla pracowników sezonowych – czy nastąpi przełom?
Co prawda, rząd wprowadził ułatwienia dla cudzoziemców, którzy mogą już przekraczać naszą
granicę, o czym wspomniał minister rolnictwa:
,,Rozwiązania, o które apelowali przedstawiciele środowisk rolniczych zostały
wdrożone i pracownicy zagraniczni mogą w tej chwili przyjeżdżać do Polski”

Aczkolwiek, nie wiadomo czy pracowników znajdzie się odpowiednia ilość.

Apel do bezrobotnych Polaków, aby wsparli rolników przy zbiorach
Dlatego przedstawiciele rządu zaapelowali do bezrobotnych Polaków o podjęcie pracy
w gospodarstwach rolnych podczas pracy przy zbiorach 2020. Uważają oni, że osoby bezrobotne są
gotowe nieść pomoc, aby umożliwić rolnikom pozyskanie rąk do pracy. Jak podkreśla minister Maląg
– Na ten czas jest to dla nas priorytet, aby plony nie zostały zmarnowane.
Ministrowie zaapelowali do Polaków o solidarność i wsparcie rolników poprzez pracę przy zbiorach
2020. To jest element solidarności z rolnikami. To również kwestia zebrania tych plonów,
które Opatrzność nam dała, a także zapobieganie niedoborom żywności (…) – dodał minister
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rolnictwa.

Minister rolnictwa stwierdza: przy zbiorach można coraz więcej
zarobić!
Praca przy zbiorach 2020 może być dobrym rozwiązaniem zwłaszcza dla tych osób, które mają
potrzebę dorobienia, ponieważ stawki w rolnictwie, są coraz bardziej
atrakcyjne. Przedstawiciele rządu uważają także, że taka praca przy zbiorach 2020 jest
bezpieczniejsza, co może być dobrym pomysłem na zarobienie pieniędzy po okresie
przebywania w izolacji.
Minister Maląg dodała na koniec, że trzeba zrobić wszystko, aby zbiory nie zmarnowały się.
Pomóc mają w tym agencje pracy, które będą wyszukiwać pracowników sezonowych
zainteresowanych pracą przy zbiorach 2020.
Więcej na ten temat można przeczytać na stronie MRiRW.
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