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Tytul do nizej podanej 
sprawy brzmi moze jak hi-
storia dla zainteresowanych 
tematem zycia po smierci 
lecz nie, bo jest to historia z 
zycia wzieta.

W lipcu tego roku skon-
taktowala sie z naszym 
polsko mowiacym kolega 
zwiazkowym mama nas-
zego rodaka, ktory zmarl   
niespodziewanie w Polsce. 
Adam przyjechal tutaj do 
Danii z fala emigracji zaro-
bkowej. Obecnie przebywal 
na dunskim bezrobociu/ 
a-kasse. Ale przed tym pra-
cowal on w dunskiej firmie, 
ktora byla objeta ukladem 
zbiorowym. 

Przypominamy ze uklad 
zbiorowy gwarantuje miedzy 
innymi dodatek emerytalny 
rynku pracy. Jest on prze- 
cietnie naliczany w wyso-
kosci 12% z brutto pensji 
miesiecznej. W przypadku 
zmarlego dodatek byl wpla-
cany do kasy Pension Dan-
mark. 

Zebrane skladki w kasie 
maja nam zapewnic bogata 
i przyjemna emeryture. Ale 
skladki sa takze uzywane 
na ubezpieczenia wyplacane 
np. w przypadku smierci czy 
zachorowania na jedna z 
chorob krytycznych znajdu-
jacych na listach w kasach 
emerytalnych. 

Po utracie pracy, a co za 
tym idzie zaprzestaniu wplat 
skladek do kasy jest sie na-
dal objetym ubezpieczeniem 
ale tylko w okresie do 12 
miesiecy od ostatniego dnia 

wplaty.W przypadku zmar-
lego jesli tak mozna powied-
ziec, mama zmarlego miala 
szczescie bo byl on jeszce 
objety jednym miesiacem 
ubezpieczenia. 

Mama zmarlego otrzyma 
minimalna sume odszkodo-
wania, 400 tysiecy koron 
netto. Naturalnie ze pie- 
niadze nie zastapia nam 
nigdy utraconej najblizszej 
osoby, ale napewno wespra 
nas ekonomicznie w trudnym 
okresie.

W zwiazku z ta tragiczna 
sprawa chcielibysmy pod-
kreslic waznosc zwiazkow 
zawodowych na dunskim 
rynku pracy. Bo po pierwsze 
to zwiazki wywalczyly popr-
zez uklady zbiorowe dodatek 
emerytalny rynku pracy. 
Pracownicy zatrudnieni w fir-
mach bez ukladu, nie otrzy-

muja dodatku emerytalnego. 
Po drugie mama zmarlego 

pozostala sama z problemem 
smierci syna. Nie posiadala 
ona zadnych dokladnych 
danych o syna zyciu zawo-
dowym w Danii. Poprzez 
Facebook znalazla ona nasz 
Polski Klub Zwiazkowy przy 
Zrzeszeniu Zawodow Budo- 
wlanych/BFS. A reprezentant 
klubu od razu odpowiedzial 
na jej apel o pomoc. Pomoc 
zostala jej udzielona i teraz 
czeka ona na odbior 400 
tysiecy koron. 

Przy okazji trzeba dodac 
wrecz obowiazkowa przyna-
leznosc do zwiazkow zawo-
dowych, ktore reprezentuja 
swych czlonkow niemal ze 
we wszystkich sprawach, od 
tych zawodowych do soc-
jalno – bytowych. Skladka, 
ktora odprowadza sie na 

Smierc i co dalej? 
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zwiazki zawodowe jest wolna 
od podatku, tzn. pierwsze 6 
tysiecy skladki na rok. Pop- 
rzez wolne od podatku nasza 
pensja netto jest wyzsza.

Ta opisana tragiczna spra-
wa i inne z ktorymi borykami 

sie dzien w dzien w naszym 
zyciu, daje tylko powod do 
zadania pytania: ”Czy chcesz 
ryzykowac aby nie placic 
skladki zwiazkowej i nie byc 
czlonkiem zwiazku?

Pamietaj sprawdzac na 

Pomimo tego ze pensje 
wzrastaja gwaltownie w Pol-
sce, wydatki na pracownikow 
sa wyraznie wyzsze w Danii. 
Nowa analiza dokonana przez 
Dansk Byggeri organizacje 
pracodawcow budownictwa, 
pokazuje ze bedzie musialo 
minac 107 lat zanim pensje 
w Polsce w branzy budo- 
wlano – montazowej beda na 
poziomie dunskim. Dlatego 
nie ma powodow do paniki 
mowi Dansk Byggeri.

5 razy tyle kosztuje za-
trudnienie budowlanca w Da-
nii niz w Polsce. To pokazuje 
najnowsza analiza, ktora 
rownoczesnie podkresla ze 
nie ma powodow do strachu, 
ze zabraknie polskich rak do 
pracy w Danii.

- Rozwoj wydatkow na 
pracownika w Danii w latach 
2012 – 16 lezal na poziomie 
5%. W tym samym okresie 
te same wydatki wzrosly 
11% w Polsce. I w ten spo-
sob doganiaja polskie zarobki 
dunskie. Lecz jezeli bedzie-
my mieli ten sam rozwoj w 
dunskich i polskich pensjach 
w przyszlosci to bedzie 
musialo minac cale 107 lat 
zanim te polskie dogonia te 
dunskie, tlumaczy konsulent 

Maria Schougaard Berntsen.
Wygrana ekonomiczna w 

podrozy do pracy do Danii 
nie ogranicza sie tylko do 
branzy budowlano – monta-
zowej. W branzy produkc- 
yjnej mamy ta sama sytu-
acje, kiedy porownujemy oba 
kraje ze soba. Pomimo tego, 
ze pensja wzrasta w Polsce 
wiecej niz w Danii, wysokosc 
pensji jest nadal wyraznie 
wyzsza w Danii.

- Dlatego nie ma zadnych 
powodow do niepokoju, ze 
nie bedziemy mogli przyciag-
nac sily roboczej do branzy 
budowlano – montazowej czy 
przemyslowej w najbliz- 
szym czasie. Dania jest nadal 
bardzo atrakcyjna patrzac 
oczami polskiego budowlan-
ca. Jest tez wazne dla Danii, 
bo Polacy wypelniaja dziure 
w zatrudnieniu tam gdzie 
pracodawcom brakuje rak do 
pracy, mowi Maria Schou-
gaard Berntsen i dodaje

- W niektorych grupach 
zawodowych zaczyna byc 
trudno werbowac pracowni-
kow, ktorych sie potrzebuje 
do produkcji. Dlatego jest 
dobrze ze takze zagrani-
czni pracownicy znajduja 
atrakcajnym prace w Da-

nii. Nie mniej zagraniczna 
sila robocza i jej mozliwosci 
zawodowe na przyszlosc sa 
wazne, bo istnieje ryzyko 
braku wykwalifikowanej sily 
roboczej, jesli nie zwiekszy 
sie ilosc uczniow w szkolach 
zawodowych.

Podsumowujac powyzszy 
artykul ze strony Polskiego 
Klubu Zwiazkowego ape-
lujemy ponownie do Was 
rodakow pracujacych na 
dunskiej ziemi, abyscie zo-
stawali czlonkami dunskich 
zwiazkow zawodowych 
odpowiednich do waszej 
branzy. Bo tylko silne zwiazki 
zawodowe sa gwarantem 
dobrych i korzystnych ukla-
dow zbiorowych, ktore sa 
dokonywane we wspolpracy z 
organizacjami pracodawcow. 

I tak jak mozna przeczytac 
w analizie, dunskie pensje 5 
krotnie przewyzszja te pol-
skie, a to rezultat juz ponad 
120 letniej walki o prawa 
pracownicze prowadzonej  
przez nas wszystkich czlon-
kow zwiazku zawodowego. 
Bez tej walki nie byloby to 
mozliwe, bo pracodawcy 
nigdy nie dali nam pracowni-
kom nic za darmo. 

W najblizszym czasie nie zabraknie sily 
roboczej z Polski

biezaco wplaty skladki 
emerytalnej poprzez uzycie 
Nemid na stronie: www.pen-
sion.dk (Pension Danmark). 
Sam zapis na kartce wyplaty 
nie jest nigdy gwarancja ze 
zostala ona oplacona.


