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Wyklad skaldal sie z kilku-
nastu punktow: znalazlem 
mieszkanie i co teraz?, 
umowa na mieszkanie, cena 
mieszkania, odbior kluczy, 
lista brakow i szkod, wypo-
wiedzenie oraz mozliwosc 
skarg. Przedstawiciel LLO 
zaznaczyl, ze najemcy w 
Danii sa bardzo ochraniani 
przez prawo mieszkaniowe.

Po wykladzie nadszedl 
czas na pytania i odpowiedzi. 
Duza czesc kolegow otrzy-
mala potwierdzenie ze ich 
oplaty za mieszkanie/pokoj 
sa bardzo za wysokie. Dla-
tego wielu kolegow chce sie 
skontaktowac z LLO w celu 
wyjasnienia spraw. Przedsta-
wiciel LLO podal ze w Kopen-
hadze cena za metr kwadra-
towy powinna lezec od 300 
do 600 koron na rok. Czlon-
kowie klubu opowiedzieli o 
ciaglym strachu utraty dachu 
nad glowa ze strony praco-

Spotkanie w Polskim Klubie Zwiazkowym z 
przedstawicielem organizacji najemcow LLO 
W dniu 26 stycznia 2008 goscilismy przedstawiciela LLO, ktory opowiedzial nam 
o prawach najemcow w Danii. Ogolnie mozna powiedziec, ze trzeba duzo, azeby 
zostac wyrzuconym z mieszkania w Danii.

dawcy ktory, 
daje im 
prace oraz 
zalatwia 
mieszka-
nie.W ten 
sposob 
pracodawca 
ma wplyw 
na ich zycie 
24 godziny 
na dobe. 
Dlatego bylo 
wiele za-
pytan, typu: 

„zostalem zwolniony z pracy, 
czy musze opuscic mieszka-
nie za ktore place?”. Odpo-
wiedzia jest NIE, poniewaz 
praca to praca i jej przepisy, 
a mieszkanie to mieszkanie.
Drugi strach pochodzi ze 
strony prywatnych wyna-
jemcow, ktorzy zadaja caly 
czas wyzszych oplat. Wyna-
jemcy na poczatku zadaja 
„mozliwych” oplat, a pozniej 
naciskaja na coraz wyzsze 
oplaty. Z tego powodu zyja 
koledzy w ciaglym stresie, 
bo bez dachu nad glowa 
nie maja mozliwosci kon-
tynuowania pracy w Danii. 
Wiele uczestnikow spotka-
nia wyrazilo swoja zlosc z 
powodu utrat depozytow 
oraz slabosc z powodu braku 
mozliwosci poprawy swo-
jej sytuacji mieszkaniowej 
z powodu braku srodkow 
finansowych na zaplacnie 
depozytu.Pomimo wyraz-

nych i dobrych praw ochrony 
najemcow, czesc kolegow 
wyrazlia strach przed ro-
zpoczeciem spraw przeci-
wko wynajemcow poniewaz 
uwazaja ze na koniec i tak 
pozostana bez mieszkania. 
Jest to oczywiscie tylko 
poparte ich strachem, a nie 
jak wspomnial przedstawiciel 
LLO przepisami, przepisy sa 
po stronie najemcy. Mniejsza 
czesc kolegow wyrazila 
opinie ze chodzi im o jak 
najwieksze oszczedzenie 
pieniedzy do domu, dlatego 
mieszkaja w zlych warun-
kach, „byle tanio”.

Konkluzja ze spotkania 
jest, ze polacy generalnie 
mieszkaja w bardzo zlych 
warunkach, czesto bez 
mozliwosci dobrego odpo-
czynku na zebranie sil na 
nastepny ciezki i dlugi dzien 
pracy. Jeden z argumentow 
zwiazkowcow o powodach do 
wypadkow zostal potwierd-
zony na spotkaniu. 

Czlonkowie klubu nadal 
podtrzymuja swoja opi-
nie ze wine za ich sytuacje 
mieszkaniowa ponosi dunski 
rzad, ktory prowadzi ma-
sowa kampanie w Polsce o 
mozliwosciach pracy w Danii, 
zaprasza Polakow do Danii, 
zostawiajac ich bez pomocy 
jak juz sa tutaj na miejscu. 
n
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Polski telefon pod ktorym, mozesz zostawic wiadomosc tel: 50 53 38 68 
Po przesluchaniu wiadomosci skontaktujemy sie z toba.
Przeczytaj wiecej po polsku na: www.bygsam.dk, www.3f.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).

Spotkanie w Polskim Klubie 
Zwiazkowym

W sobote 16 lutego 2008 o godz. 16.00. na ulicy
Mølle Alle 26 na Valby w TIB 9.

Program spotkania: wspolny cieply posilek, wyklad
pracownika a – kasse o przepisach kasy bezrobocia,
„Organiser” oraz o przyszlej wspolnej demonstracji.

Pytania zwiazane z klubem prosimy kierowac do
Marcina: 23 43 75 34 oraz Roberta 22 79 89 60. 

Podajemy ta wiadomosc 
poniewaz spotykamy sie z 
wieloma kolegami ktorzy 
popelniaja  blad, podpisujac 
cos czego nie rozumieja (np. 
tekst po dunsku) i przez to 
wprowadzaja sie w klopoty. 
Jesli skladasz swoj podpis 
zadaj zawsze od razu kopi 
dokumentu. Zadaj podpisu 
pracodawcy na dokumencie. 
Zawsze jestes zobowiazany 
w Danii do przyjecia doku-
mentu/informacji od pra-
codawcy lecz pamietaj przy 
skladaniu podpisu, dopisz: 
kwituje odebranie w dniu, to 
nie znaczy, ze jestes zgodny 
z trescia dokumentu lecz, ze 
go odebrales, mozesz takze 
dopisac: nie rozumiem tekstu 
lecz kwituje odebranie. 
Pamietaj strona ktora napis-
ala dokument, podpisuje go 
pierwsza.

Jakie dokumenty na 
dzis musze wypelnic z 
pracodawca przy moim 
zatrudnieniu:

Umowe o prace oraz 
zameldowanie o stosunku 
pracy, ktore firma musi 
przeslac do Urzedu Obcokra-
jowcow/ Udlændinge Service. 
Po wypisaniu i podpisaniu 
wspolnie tych dokumentow i 
wyslaniu ich do Urzedu Obco-
krajowcow, mozesz bezpos-
rednio rozpoczac prace. Lecz 

Podpisuj tylko dokumenty ktore, sa zrozumiale dla ciebie!!! 

tylko wtedy jesli firma ma 
zgode na zatrudnianie oby-
wateli nowych krajow unii. 
Zadaj kopi wyzej podanych 
dokumentow.

Pracodawca jest zobowia-
zany do sporzadzenia i prze-
kazania pracownikowi umowy 
o prace na pismie.

Umowa o prace powin-
na zawierac przynajmniej 
nizej podane informacje:

Dane o pracowniku i pra-
codawcy, data zatrudnienia, 
w jakim zawodzie, pod jakim 
Porozumieniem Zbiorowym, 
wysokosc stawki za godzine 
pracy, kiedy wyplacana jest 
wyplata, ilosc godzin pr-
acy na tydzien, wiadomosci 
o dodatku emerytalnym, 
podpis i data pracownika i 
pracodawcy i inne jesli jest 
to umowione. 

Pracownik jest zobo-
wiazany do przekazania 
pracodawcy:

Karty podatkowej i wia-
domosci o banku i numer 

konta bankowego, gdzie ma 
byc wplacana pensja.

Rejestrowanie godzin 
pracy:

W budownictwie jest przy-
jete wypelnianie kart godzin 
pracy, za kazdy dzien lub za 
caly tydzien pracy. Dlatego 
nalezy wypelniac takie karty 
i przekazywac je pracodawcy 
wedlug umowionych z gory 
zasad. Zadaj zawsze kopi 
oddanych kart i zachowaj je. 
W przypadku braku pensji 
sa one dowodem przepraco-
wanych godzin.

Oprocz tego jest w Danii 
przyjete, ze kazdy budowla-
niec notuje w swoim kalen-
darzu ilosc przepracowanych 
godzin oraz gdzie i co robil w 
dany dzien. To wazny doku-
ment w momencie rozstrzy-
gania sporow.

Pamietaj zawsze:
Przed zatrudnieniem 

skontaktuj sie ze zwiazkiem 
zawodowym w celu sprawd-
zenia przyszlego pracodawcy 
czy jest on rzetelna firma.

Pamietaj byc czlonkiem 
zwiazku, a w firmie skon-
taktuj sie z mezem zaufania 
(po dunsku TILLIDSMAND) 
w celu zapoznania sie z 
pracownikami i poznaniem 
twoich praw i obowiazkow pr-
acy w przedsiebiorstwie. n


