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Poprzedni rzad liberalno 
- konserwatywnyw Danii 
dokonal zmian w przepisach 
kasy bezrobocia. Dane po-
dawane przez pomyslodaw-
cow zmian mowily o malych 
konsekwencjach dla bezro-
botnych, miedzy innymi ze 
prawo do pieniedzy z (dag-
penge) a-kasse straci tylko 
kilka tysiecy ludzi. Codzien-
nosc i fakty sa dzis zupel-
nie inne. Do dzis ponad 40 
tysiecy ludzi utracilo prawo 
do otrzymania dagpenge. A 
wszyscy wiemy co to znaczy, 
utrate utrzymania ekonomi-
cznego. 

Trzeba dodac ze kon-
sekwencje socjalne sa nie 
obliczalne w takiej sytuacji. 
Sytuacji gdzie rodzina, dzieci 
musza oposcic dom, ogranic-
zyc mozliwosci z korzystania 
przez rodzine z normalnego 
zycia w spoleczenstwie. 

Brak pieniedzy to brak np. 
dostepu do internet, uczest-
nictwa w zyciu sportowym, 
hobby nie mowiac o zer-
owych planach na urlop czy 
zabranie dzieci na karazule 
czy kina.

Pewna czesc organizacji 
zwiazkowych w tym Zrzesze-
nie Zawodow Budowlanych 
w Kopenhadze robi co moze 
aby wplynac na zmiane tych 
fatalnych przepisow. Partie 
polityczne SF i Enhedslisten 
przychylne klasie robotniczej 
pracuja nad aby rzad zmienil 
przepisy. Miejscem i czasem 

do tego bedzie za chwile ne-
gocjowanie budzetu panstwa 
na rok 2015. Obecny rzad 
wypowiedzial juz swoje sta-
nowisko w tej sprawie. 

Rzad mowi ze juz doko-
nal duzo zmian od czasu 
wprowadzenia zmian przez 
stary rzad. Rzad mowi ze, za 
dwa lata specjalna komisja 
zakonczy prace nad nowymi 
przepisami a-kasse i wtedy 
bedzie rzad gotowy zmienic 
wiecej. Ponadto rzad uwaza 
ze wszystkie wdrozenia i 
pieniadze zainwestowane 
w nauczanie i doszkalanie 
zawodowe jest najlepsza 
recepta na  nowe miejsca pr-
acy, a co za tym idzie moz-
liwosciami na szybkie znale-
zienie pracy  w  przypadku 
bezrobocia. Osobiscie ja w to 
nie wieze bo nie mieszkamy 
w systemie komunistycznym 
gdzie prawo do pracy jest 

przywilejem ludzi i gwaran-
cja 100% zatrudnienia. 

Mieszkamy w systemie 
wolnego runku  to rynek 
reguluje wysokosc zatrud-
nienia. Zarazem oczywiscie 
chce tutaj poprzec mozliwo-
sci szkolenia zawodowego 
w Danii. Bo prawda jest ze, 
kiedy posiada cala game 
kwalifikacji to latwiej zmienic 
lub znalesc prace.

Rzadania i propozycje zmi-
an wystosowanych ze strony 
parti politycznych, zwiazkow 
i innych pracujacych nad 
zmianami przepisow a-kasse 
zawieraja miedzy innymi: 
prawo do bezrobocia na 4 
lata (dzis 2 lata), zarobienia 
prawa do dagpenge juz po 
6 miesiacach pracy (dzis 12 
miesiecy).

Walka o zmiane przepisow kasy 
bezrobocia (a-kasse)

Bezrobotny czlonek kasy bezrobocia/a -kasse otrzymuje pieniadze/dagpenge



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

W przyszlym roku budo-
lancy na placach budow beda 
musieli posiadac czytelna in-
formacje przy sobie w formie 
plastikowej karty tozsamosci 
kiedy instytucje kontrolne 
beda na kontroli. Bedzie to 
ulatwieniem dla instytucji w 
celu ustalenia czy pracownicy 
budowlani otrzymuja por-
zadna pensje i czy pracuja 
w zdrowych i bezpiecznych 
warunkach bhp.

Umowa o kartach toz-
samosci/bezpieczenstwa jest 
rezultatem umowy pomiedzy 
rzadem, a partiami SF oraz 
Endhedslisten. Taka karta  
ma pomoc w zwalczaniu 
“social dumping” i podniesc  
jakosc warunkow bhp na 
dunskich budowach.

Minister finansow Bjarne 
Corydon uwaza ze umowa 
pomoze w uporzadkowani 
dunskich budow”: 

- Musimy zrobic cos 
przeciwko temu, ze po 
rusztowaniach czolgaja sie 
budowlancy ktorzy nie znaja 
swoich praw albo nie melduja 
wypadkow w pracy z powodu 
strachu przed represjami, 
mowi Bjarne Corydon.

Branza budowlana jest 
jedna z tych branz ktore sa  
najmocniej porazone wypad-
kami i gdzie ilosc wypadkow 
nie maleje w stosunku do 
innych branz i zawodow. 

Umowa o kartach bezpieczenstwa 
na budowach

Razem dunscy  i zagraniczni 
budowlancy sa poszkodowani 
ze wzgledu na braki  prze-
strzegania  przepisow bhp. 

- Bhp musi byc w porzadku 
dla pracownikow na budo-
wach, obejetnie z jakiego 
kraju pochodzi osoba. I ta 
obligatoryjna karta ma po-
moc w tym, konczy Bjarne 
Corydon.

Rzad stworzy teraz grupe 
pracy ktora ma wypracowac 
model dla karty bezpiec-
zenstwa. Grupa musi oddac 
swoje porady  w takim czasie 
azeby wdrozenie karty bylo 
mozliwe przed latem 2015.

Ta nowa  obligatoryjna 
karta ma zabezpieczyc tak 
budowlancow azeby znali oni 
swoje prawa i z karty bedzie 
musialo wynikac, kto jest od-
powiedzialny za pracownikow 

na budowie.
Karta bedzie obligatory-

jna dla wszystkich i bedzie 
zawierala takie wiadomo-
sci jak: nazwisko, nazwa 
pracodawcy,ubezpieczenie 
spoleczne, obligatoryjne 
ubezpieczenie od wypadkow.

Wedlug ministra eko-
nomi i spraw wewnetrznych 
Margrethe Vestager, nowa 
karta pomoze w podniesieniu 
bezpieczenstwa i obnizy ilosc 
wypadkow na budowach.

- Budowy sa najbardziej 
niebezpiecznymi miejscami 
pracy i poprzez nasza umowe 
karty bezpieczenstwa dla bu-
dowlancow bedziemy mogli 
zwiekszyc fokus na bezpi-
eczenstwo. Dlatego jestem 
zadowolona z dokonanej 
umowy, mowi Margrethe 
Vestager.

Polski Klub Zwiazkowy 
Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane na nasze wrzesniowe spotkanie klubu. Tym 
razem zaprosilismy gosci z Inspekcji Pracy ktorzy nacodzien zajmuja sie pracami zwiaza-
nymi z atestacja i wydawaniem pozwolen orazi zaswiadczen. Spotkanie odbedzie sie w dniu 
17.wrzesnia 2014 od godziny 16.30, od 17.00 wyklad. Ponadto chcemy przedyskutowac 
przepisy a-kasse (bezrobocia). Udzial wymaga zameldowania na mail: robert.olejnik@3f.dk 
lub sms 22798960. Zobacz wiecej na: www.bygsam.dk


