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Nazywany børnecheck w 
Danii jest obecnie glosnym 
tematem w dunskiej polityce 
i mediach.Na rocznym spot-
kaniu Zrzeszenia Zawodow 
Budowlanych w Kopenhadze, 
4 marca 2014 uczestnicy 
podpisali sie pod ponizszym 
oswiadczeniem.

Jest do odrzucenia fakt 
kiedy firmy uzywaja pan-   
stwowe dodatki socjalne 
azeby zanizac stawki god-
zin zarowno dunskim jak i 
zagranicznym pracownikom. 
I  jest hypokryzja kiedy 
niektorzy politycy zani-
zaja przepisy UE, ktore sami 

Dodatek  rodzinny

popierali, uwaza zrzeszenie 
budowlancow.

Kiedy pracodawcy uzywaja 
zasilek rodzinny jako dofi-
nansowanie do pensji zagra-
nicznych kolegow i koleza-
nek.To jest social dumping! 
(znaczy zanizanie stawek i 
warunkow pracy)

Wielu budowlancow zna 
jak wiele fantazji uzywaja 
pracodawcy, azeby znalezc 
sposoby na skonstruowa-
nie pensji za wykonana 
prace. Lecz ostatnia debata 
o rodzinnym otworzyla oczy 
wielu ludziom ze pracodawcy 
mysla kreatywnie jeszcze 

wiecej kiedy lacza panstwo-
wa kase jako srodek pomocy 
dla stworzenia pensji.

Wspolny wklad poprzez 
oplate podatkow do panstwa 
jest podstawa dla naszego 
systemu bogactwa panstwa.I 
kiedy niektorzy pracodawcy 
uzywaja rodzinnego jako do-
datek do pensji jest to krad-
zieza w bialy dzien bagactw 
panstwa. 

Zrzeszenie staje prze-
ciwko pracodawca ktorzy 
wykorzystuja zagranicznych 
kolegow i kolezanki trudna 
sytuacje ekonomiczna i 
stawiaja ich w potrzasku 
pomiedzy bieda w rodzinnym 
kraju, a niska zaplata za 
prace w Danii.

Stajemy takze z daleka 
od politykow parti miesz-
czanskich ktorzy nazywaja 
przybyla sile robocza jako 
“szarancze” czy “zbieraczy 
jagod”. Tego typu ton nie 
dzielimy wraz z nimi.My nie 
jestesmy przeciwko zagrani-
cznym kolega i kolezanka w 
Danii – zyczymy sobie tylko 
pracy na rownych warunkach 
dla wszystkich.

Niektorzy politycy, normal-
nie niekrytyczni wobec poli-
tyki UE wraz z ponizajacym 
stosunkiem w stosunku do 
zagranicznej sily roboczej 
tworza niesympatyczny i 
hipokryczny koktajl. Powinni 
oni,  zamienic nienawisc na 
prace nad zmianami prze-
pisow unijnych ktore sami 
popierali.



Napisz i zadzwoń do mówiacych po polsku związkowców: E-mail: robert.olejnik@3f.dk (+45 22 79 89 60) i 
Agnieszka Kluczyk 23 45 75 34 (agnieszka.kluczyk@3f.dk).  Przeczytaj więcej po polsku i szukaj klubu na: 
www.bygsam.dk

a

Okolo 15 lutego powinienes 
otrzymac karte wakacyjne 
lub wiedze, ze pieniadze 
znajduja sie np. na Ferie 
Konto. Jesli pracujesz na 
stalej miesiecznej pensji to 
w czasie urlopu otrzymu-
jesz pensje z dodatkiem 
urlopowym. Prawo urlopowe 
gwarantuje 25 dni urlopu 
(5 tygodni). Pracujacy w 
firmach z porozumieniem 
maja ekstra 5 dni urlopu (1 
tydzien). Wysokosc urlopu 
oblicza sie w wysokosci 12,5 
% z dochodu.I pomimo tego 
czy np. nie pracowales nigd-
zie czy nie pracowales wcale 
w Danii masz prawo do 25 
dni urolpu pomiedzy 1.maja 
2014, a 30. kwietnia 2015, 
lecz musisz go sam sfinanso-
wac. Wakacje planuje sie we 
wspolpracy z pracodawca. 
Jesli masz dziecko ktore 
chodzi do szkoly, pracodawca 
w zwiazku z dzialanoscia 
przedsiebiorstwa musi wziasc 
pod uwage w jak najszer-

Urlop i wakacje
szym stopniu twoje zycze-
nie na spedzenie glownego 
okresu urlopowego w czasie 
wakacji szkolnych. Masz 
prawo do spedzenia pierws-
zych trzech tygodni urlopu 
w calosci pomiedzy 1.maja 
a 30 wrzesnia.Reszte urlopu 
mozna zaplanowac w pozo-
stalym okresie.  Pamietaj 
ze, w przypadku choroby 
w czasie urlopu lub przed 
jego rozpoczeciem mozesz 
zawiesic urlop i wykorzystac 
go w innym terminie. Musisz 
tutaj jak normalnie powiado-
mic pracodawce o chorobie.
Pamietaj takze azeby powia-
domic pracodawce o opoz-
nionym powrocie z urlopu 
do pracy np. w przypadku 
przedluzenia sie pobytu 
zagranica, azeby nie zostac 
zwolnionym z pracy. Jesli 
jeszcze nie otrzymales karty 
urlopowej czy wiadomosci o 
urlopowych skontaktuj sie ze 
zwiazkiem zawodowym.

POLSKI KLUB ZWIAZKOWY – SPOTKANIE

Odbedzie sie w dniu 26.marca 2014 w siedzibie 3F BJMF na ulicy Mølle Alle 26, 2500 Valby.
Wejscie i parking od tylu budynku. Od godz. 16.30 kanapki/napoje, a od 17.00 do 20.00 
prelekcja goscia.  

Gosc – Skat/Urzad Podatkowy – pomoze nam rozliczyc sie z podatku za 2013 rok. 

Wstep i udzial wolny. Wszyscy sa mile widziani., takze nie czlonkowie zwiazkow zawo-
dowych. Zameldowanie (podaj ilosc osob) obowiazkowe u: robert.olejnik@3f.dk lub sms 
22798960. 

Uzyj twojego 
glosu
Negocjacje porozumien za-
konczyly sie. Teraz ty mozesz 
wziasc decyzje i wplynac 
na twoje warunki pracy i 
placy na nastepne 3 lata.
Jako czlonek zwiazku masz 
prawo glosowania.Otrzymasz 
informacje z twojego zwiazku 
o dokonanych umowach i 
mozesz zaglosowac za lub 
przeciw. 

To jest twoje demokra-
tyczne prawo.Jesli masz 
zapytania zapytaj twojego 
meza zaufania na miejscu 
pracy, jak mozesz glosowac 
lub skontaktuj sie z oddzia-
lem zwiazku.Pamietaj po 
glosowaniu azeby sprawdzic 
kartke wyplaty, czy sa w niej 
wniesione zmiany zwiazane z 
nowymi porozumieniami.


