
 

Zasiewanie ziarna umiejętności 
cyfrowych w pracownikach rolnictwa  

Cyfryzacja to przyszłość. Również w rolnictwie.  

Aplikacja dla pracowników rolnictwa ma zasiać ziarno 
umiejętności cyfrowych w pracownikach rolnictwa. 



Zasięg 

Pracownik rolnictwa może uzyskać informacje natychmi-
ast w miejscu pracy poprzez skorzystanie z aplikacji. 

Aplikacja stanowi również odpowiednie narzędzie do 
edukacji ustawicznej, zawodowej, czy na kursach 
związków zawodowych. 

W ramach projektu grupa trenerów będzie wskazywać jak 
pracownicy rolnictwa mogą korzystać z aplikacji w 
miejscu pracy. Silne partnerstwo strategiczne  

Partnerami biorącymi udział w projekcie są związki 
zawodowe z czterech krajów, organizacje wspierające 
migrantów w rolnictwie i ośrodki szkoleniowe. 

Harmonogram 
Projekt jest realizowany od października 2017 do września 
2019. Aplikacja będzie dostępna pod koniec 2018 roku. 
Szkolenie trenerów jest zaplanowane na wiosnę 2019. 

Pracownicy rolnictwa w grze 
 Pracownicy rolnictwa ze względu na niedostateczna wiedzę 
w zakresie przepisów prawa pracy są narażeni na wykor-
zystanie w miejscu pracy. Ta sytuacja nie zmieniła się w 
obecnych czasach pomimo zaawansowanej cyfryzacji. 
Uczestnictwo w kształceniu ustawicznym mogłoby zmienić 
ich wiedzę  i umiejętności, które w znacznym stopniu ułat-
wiłyby im odnalezienie się w stale rozwijającym się techno-
logiczne środowisku pracy. 

Ten project jest krokiem do zmiany sytuacji. Chcemy wy-
posażyć pracowników migracyjnych w podstawową wiedzę 
na temat prawa pracy oraz dać im narzędzia pozwalające 
zdobyć odpowiednie informacje, co zabezpieczy ich 
przyszłośc na rynku pracy. 

Aplikacja edukacyjna o przepisach 
prawa pracy w rolnictwie 
Aplikacja jako narzędzie cyfrowe ma wspierać ogromną liczbę 
pracowników rolnictwa, stale przemieszczających się w Europie. 

Jest to platforma edukacyjna, kształcąca w tematach takich jak: 
wysokość wynagrodzenia, emerytura, urlop, BHP. Jej zadaniem 
jest zarówno nauka o warunkach pracy, jak i rozwój 
umiejętności cyfrowych. 

Pracownicy mogą się dowiedzieć o swoich prawach w Austrii, 
Danii, Niemczech i Polsce, w językach: DE, EN, PL, RO, BG 
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