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Bez rachunku. 
Czarna praca i 
wyplata wyplacana 
w gotowce nalezy 
do codziennosci 
wsrod Polakow 
pracujacych w 
rejonie Kopen-
hagi. Na podstawie 
badania, praca na 
czarno jest tak 
popularna,17% uc-
zestnikow badania 
odpowiedzialo, ze pracuje 
na czarno, a 9 % nie wie czy 
pracuje na bialo czy na czar-
no. Aby wesprzec te dane, 
odpowiedzieli takze polacy 
czy placa podatek docho-
dowy: 7 na 10 odpowiada 
– tak, lecz 15 % odpowiada 
– nie i 13 % nie wie. Innymi 
slowy odpowiedzi pokazuja 
obraz, ze 25%, odpowiada-
jace co czwartemu polakowi, 
ze potwierdza lub nie chce 
odrzucic, ze pracuje nielegal-
nie, obojetnie czy to nazwac 
na czarno lub nie oplaca 
podatku dochodowego.Po-
nadto badanie pokazuje, ze 
3 na 10 polakow otrzymuje 
wyplate do reki w gotowce. 

Dla Tina Møller Madsen 
z 3F service, hotel, restau-
racja jest to czysty znak, 
ze to czarna praca. ” To nie 
jest normalne otrzymywac 
wyplate gotowka. Dzis ws-
zystko wykonuje sie elek-
tronicznie ksiegowosc, karty 

wyplat i przekazy bankowe. 
Jesli ktos otrzymuje wyplate 
gotowka to mozna mowic o 
ekstremalnie ”starej firmie” 
albo, ze wyplata jest czarna. 
Ja trzymam sie bardziej dru-
giej mozliwosci”. 

Wczesniej podalismy, ze 
3 na 10 polakow zostalo 
oszukanych jeden albo wiele 
razy przez swojego praco-
dawce w Danii.

Czarna branza sprzata-
jaca. Wedlug niektorych 
uczestnikow badania, ktorzy 
rozszerzyli swoje odpowiedzi 
to wszystko z powodu biedy 
i koniecznosci. 

”Ja pracuje na czarno , 
bo nie mam innego wyjscia” 
– mowi polski budowlaniec, 
inny ”pracuje ekstra na 
czarno bo zarabiam za malo 
jako roznosiciel gazet”, inna 
43 letnia polka wskazuje, ze 
praca na czarno jest bardzo 
znana i popularna wsrod ro-
dakow, poniewaz ich jedyny 

cel pobytu w Danii to zarobi-
enie pieniadzy, ”Ja spotykam 
czesto ludzi  ktorzy, wybrali 
to sami, lecz takze sa tacy 
ktorzy, nie maja innego 
wyjscia poniewaz nie mowia 
po dunsku i nie znaja prawa 
oraz przywilejow i obo-
wiazkow”. 

Wedlug badania praca na 
czarno jest bardzo popularna 
przy sprzataniu, gdzie az 
46% przyznaje, ze pracuje 
na czarno. Realnie wiecej 
poniewaz wielu uczestnikow 
badania nie odpowiedzialo 
na pytanie lub nie wie i 
tylko 26% odrzuca prace na 
czarno.

Tina Møller Madsen z 3F 
nie jest zaskoczona, ze tak 
duzo pracuje na czarno w 
branzy sprzatajacej, ” W Da-
nii wystarczy posiadac miotle 
i wiadro i mozna rozpoczac 
firme sprzatajaca. Jest to 
duzy rynek takich firm, gdzie 
pracuje sie na czarno i bialo. 

Czarna praca kwitnie wsrod Polakow
Wiecej niz co czwarty polski pracownik w Kopenhadze pracuje na 
czarno albo nie wie czy placi podatek dochodowy.Taki rezultat pokazuje 
anonimowe badanie przeprowadzone przez tygodnik A4, blankiety 
zostaly rozdane przed kosciolem na Amager. 
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Napisz i zadzwon do polsko mowiacych zwiazkowcow: E-mail: rol@tib.dk (22 79 89 60) 
lub marcin.n@3f.dk lub (23 45 75 34). 
Przeczytaj wiecej po polsku na: www.bygsam.dk, www.3f.dk, www.malerneshus.dk

Zrzeszenie Zwiazkow 
Zawodowych Budownictwa

- Jest to zrzeszenie 11 
zwiazkow budowlanych w 
Kopenhadze (murarze, ciesle, 
malarze, elektrycy, ogrodnicy, 
pracownicy robot ziemno – be-
tonowych, montezy rusztowan, 
pracownicy wodno – kanalizacji 
i gazu oraz hydraulicy).
Skontaktuj sie z nami pod adre-
sem: Mølle Alle 26, 2500 Valby
Redakcja: Robert Olejnik og 
Mads Bruun Pedersen (DJ).

Jest to wielki problem dla 
calej branzy bo to daje ni-
erowana konkurencje, kiedy 
niektore firmy placa czarne 
pieniadze zatrudnionym”. 
Badanie pokazuje, ze czarna 
praca w branzy sprzatajacej 
jest bardzo popularna szcze-
golnie wsrod polskich kobiet, 
ktore przebywaja w Danii 
dluzej niz rok. 

Rynek czarnej pracy. W 
budownictwie praca na czar-
no jest nizsza procentowo I 
podobna do poziomu dunczy-
kow pracujacych na czarno. 
14 % polskich budowlancow 
przyznaje, ze pracuje na 
czarno, a 11 % nie wie czy 
ich praca jest czarna. Lisbet 
Hedelund ze Skattecenter w 
Kopenhadze nie jest zasko-
czona danymi anonimowego 
badania, “ Kiedy ja patrze 
na place budow gdzie prze-
prowadzamy kontrole wcale 
mnie to nie zaskakuje, ze 
tak duzo polakow zarabia 
czarne pieniadze. Spoty-
kamy sie z tym, ze niektorzy 
probuja uciec inni mowia, ze 
ich papiery nie sa w por-
zadku bo dzis dopiero zostali 
zatrudnieni”. Ona podkresla , 
ze to nie tylko obcokrajowcy 
zachowuja sie w ten sposob 
na kontrolowanych budo-
wach.” Widzimy czesto, ze 
czarne i biale  pieniadze sa 
kombinacja dochodu. Jest sie 
zatrudnionym w formie jako 
pracownik i stawke god-
zinowa z ktorej oplacany jest 

podatek dochodowy, ponadto 
ma sie czesc godzin ktore, 
nie sa opisane na  odcinku 
wyplaty. Tutaj wyplata jest 
czarna i nizsza i pracodawca 
oraz pracownik dziela sie nie 
oplaconym podatkiem. Azeby 
firma mogla wyplacic czarna 
pensje musi ona takze otrzy-
mywac czarne dochody. Pier-
wszym podstawowym czynni-
kiem czarnych pieniedzy jest 
czesto praca dla prywatnych 
klientow”.

Zlikwidowanie pracy na 
czarno jest niemozliwe. W 
obecnym momencie Skat 
rozpoczal akcje – polowanie 
na czarna prace. Ambicja jest 
skontrolowanie 500 – 1000 
firm w Kopenhadze, ktore 
pracuja w branzy budowla-
nej, sprzatajacej, hotelowej 
i restauracyjnej. Kent Sø-

Pracujacy na czarno w branzach:  w %
Sprzatanie kobiety     54% 
Sprzatanie wszyscy     46% 
Rolnictwo (mala ilosc uczestnikow)   33% 
Sprzatanie mezczyzni    25% 
Kobiety ogolnie     23% 
Mezczyzni ogolnie     15% 
Budownictwo     14% 
Inne branze      19% 

Jak otrzymujesz wyplate:   w %
Gotowka      30% 
Konto bankowe     68% 
Check        0% 
Bez odpowiedzi       2%

rensen ze Skatu nie potrafi 
powiedziec z gory ile czarnej 
pracy pokaze akcja, lecz” 
my kierujemy nasze kontrole 
tam gdzie sie spodziewamy 
znalezc cos”. Wedlug Fundac-
ji Rookwool badajacej czarna 
prace w Danii, wartosc 
czarnej pracy w 2005 roku 
wyniosla 46 miliardow koron. 
Pomimo powtarzajacych sie 
akcji podatkowych, Skat 
jest przekonany, ze nigdy 
nie wygra walki z praca na 
czarno, “My chcemy bardzo 
zlikwidowac czarna prace lecz 
to nie jest mozliwe. Dlatego 
bedziemy zadowoleni jesli 
nasza praca ograniczymy 
czarna prace”. n

Wizyta Barki w zwiazkach 
Na poczatku pazdziernika odbylo sie spotkanie pomiedzy 
dzialaczami Barka, a Zrzeszeniem Zawodow Budowlanych. 
Celem pobytu Barki w Kopenhadze jest pomoc polakom 
znajdujacym sie w potrzebie socjalnej i czesto zyjacymi na 
ulicy. Barka szuka kontaktow z roznymi instytucjami i orga-
nizacjami. Dlatego spotkanie ze zwiazkami, ktore opowied-
ziely o sytuacji polakow na rynku pracy i o zwiazkow role w 
spoleczenstwie. Barka przedstawila plany pracy w Kopen-
hadze oraz doswiadzczenia z Polski i Londynu.  


