
musi isc 
szybko, 
pracuje 
sie duzo 
godzin 
niz jest 
to bez-
pieczne.
Do tego 
dochodzi, 
ze Polscy 
koledzy 
maja trudnosci ze zrozumi-
eniem dunskich przepisow i 
regul z powodu braku znajo-
mosci jezyka dunskiego.

Ulryk Spannow, ktory jest 
konsulentem od spraw bez-
pieczenstwa i higieny pracy 
w zwiazkach budowlanych 
mowi, ze: 

- To pasuje razem, jak to 
nazywamy ”luzne warunki 
pracy”. Umowy o prace sa 
luzne, zatrudnienie jest 
krotkie w stosunku do norm 
w zawodach budowlanych, 
bezpieczenstwo i warunki 
pracy sa mniej zdefiniowane, 
czas pracy dluzszy, warunki 
mieszkania czesto sa tak zle, 
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Bezpieczenstwo i higiena pracy
Jako pracownik budowlany masz prawo do warunkow/lokali socjalnych zabezpieczanych przez pra-
codawce na miejscu pracy.To moze byc bezposrednio pomieszczenie gdzie pracujesz lub w formie 
barakowozow lub kontenerow. Jesli projekt budowlany jest dluzszy niz 3 dni to lokale socjalne musza 
zawierac:

• Zamykana toalete • Jadalnie z dostepem do pitnej wody • Umywalke z biezaca ciepla i 
zimna woda • Przebieralnie • Natrysk 
Na duzych budowach musi byc spelnione minimum:  

• 1 toaleta na kazdych 15 osob • 1umywalka na kazdych 5 osob • 1 natrysk na kazdych 
10 osob     
W lokalu socjalnym nalezy sprzatac w nastepujacy sposob:codzienne zmywanie naczyn i scieranie 
stolow, codzienne zamiatanie podlogi, codzienne oproznianie smietnika, codzienne mycie toalety, 
tygodniowe mycie podlogi. Jesli wyzej podane warunki nie sa zabezpieczone na twoim miejscu pracy 
skontaktuj sie ze zwiazkiem zawodowym lub Inspekcja Pracy pod tlfnr. 70 12 12 88.

Obecnie w wielu miejscach, 
tempo w budownictwie jest 
wysokie i szybkie. O tym 
wszyscy wiedza. Trzeba 
produkowac duzo. Trzeba 
budowac.Trzeba remotowac.
Dobrze! 
Lecz jest tez druga strona 
medalu: szybka i ciezka pra-
ca moze latwo doprowadzic 
do niebezpiecznych sytuacji, 
gdzie ryzykujesz zyciem i 
powaznym wypadkiem.

Jedna chwila nieuwagi 
moze byc zlym przeznacze-
niem. Tak tez sie stalo z 5 
polskimi kolegami. Amba-
sada Polska podsumowala 
smiertelne i niebezpieczne 
wypadki w ostatnim roku. 
5 osob zginelo lub doznalo 
powaznych uszczerbkow na 
zdrowiu. Taki sam obraz, 
zarysowuje badanie za kto-
rym stoja zwiazki zawodowe 
budownictwa.

Presja i szybka praca
Jest szereg powodow do te-
go, ze to idzie w ten sposob:
pracuje sie pod presja, praca 

ze to wplywa na zly sen i 
odpoczynek.

Podsumowanie ze zwiazku 
3F, pokazuje wedlug kon-
sulenta bezpieczenstwa i 
higieny pracy, Kurta Hede-
manda, ze na kazde 1000 
pracujacych Polakow w Danii 
1 ulega wypadkowi i traci 
zdolnosc do pracy albo zycie. 

Byc i stac razem w 
Zwiazkach Zawodowych
Wyzej opisana sytuacje zna 
wielu polskich kolegow. 
Azeby cos zrobic z niebezpi-
eczna praca jest wazne byc 
czlonkiem ZZ, mowi Bo Ros-
schou z Zrzeszenia Zawodow 
Budowlanych.

- Bez zjednoczenia sie i 
dzialania razem nigdy nie 
zmienimy tego, ze moze byc 
niebezpecznym pracowac. 
Zbyt wiele razy spotkalismy 
sie z tym, ze pracodawcy 
przymykaja oczy na pro-
blemy bezpieczenstwa i 
higieny na miejscach pracy.
Ten smutny rezultat widac w 
statystykach!n

Uwaga niebezpieczna praca



Przepisy zwiazane z wakacja-
mi sa regulowane prawnie w 
Danii. Za kazdy 
przepracowany 
miesiac ma sie 
prawo do 2,08 
dnia platnego 
urlopu. To znaczy 
ze, za prze-
pracowane 12 
miesiecy w 2006 
nalezy sie 25 dni 
platnego urlopu. 

Zarobione ferie 
w 2006 roku 
nalezy wykorzy-
stac od 1 ma-
ja 2007 do 30 
kwietnia 2008, 
z tym ze glowne 
wakacje w ilosci 3 tygodni 
nalezy/trzeba wykorzystac w 
terminie pomiedzy 1 maja a 
30 wrzesnia 2007. Wakacje 
nalezy zaplanowac wspolnie 
z pracodawca, najlepiej na 
pismie. Wysokosc dodatku 
wakacyjnego wynosi 12,5% 
z brutto pensji. Pracodawcy, 
ktorzy sa zorganizowani w 
Organizacjach Pracodawcow 

wplacaja dodatek wakacyj-
ny na „Ferie Konto” i z tego 

konta nalezy sie spodziewac 
przeslanego poczta do 1 
marca 2007 „Ferie kort”. Jesli 
pracodawca nie jest zorgani-
zowany, dodatek wakacyjny 
wplaca pracodawca bezpo-
srednio do kasy Organizacji 
Zwiazkowej i tak samo jak 
wczesniej nalezy sie spodzie-
wac listu ze zwiazkow doty-
czacego „Ferie kort”. Juz w 

momencie posiadania „Ferie 
kort”, azeby otrzymac pie-

niadze wakacyjne 
nalezy u terazniej-
szego pracodawcy 
otrzymac atestacje 
karty wakacyjnej, 
poprzez wypisanie 
terminu wakacji i 
uzyskanie stempla 
i podpisu praco-
dawcy. Atestowana 
karte nalezy prze-
slac do odpowied-
niego wczesniej 
podanego w 
tekstcie urzedu, 
organizacji. Po 
okolo 10 dniach 
mozna sie spo-

dziewac pieniedzy na swoim 
koncie bankowym. Na karcie 
wakacyjnej jest wyszczegol-
niona ilosc dni wakacyjnych, 
suma pieniedzy na dzien oraz 
brutto/netto suma za calosc 
dni wakacyjnych. Pieniadze 
wakacyjne sa czescia wyplaty 
i ich brak (nie placenie przez 
pracodawce) mozna scigac 
droga prawna.n

Z dniem 1 stycznia 2007 
weszla w zycie ”Kommu-
nalreform”, reforma gmin i 
wojewodztw.

To znaczy ze, mamy w 
Danii dzis tylko 5 regionow i 
97 gmin. W zwiazku z tym, 
wczesniejszy Arbejdsfor-
midling zostal zastapiony 
JobCenter. W kazdej gmi-
nie znajduje sie teraz biuro 
bezrobocia i posrednictwa 
pracy. W gminie Kopenhaga 
jest takich JobCenter kilka, 
ale jesli chodzi o branze 
budowlana nalezy skontak-
towac sie z JobCenter pod 
adresem: SKELBÆKGADE 2.             

Polecamy osobom, ktore 
szukaja zatrudnienia, azeby 
udaly sie tam, zarejestro-
waly i znalazly prace. 

W minionym roku, bezro-
bocie w branzy budowlanej 
wynosilo tylko 4% i jest 
to sygnalem, ze potrzeba 
rak do pracy w budownict-
wie.Dlatego skontaktujcie 
sie panstwo z JobCenter, 
azeby znalesc zatrudnienie 
w rzetelnej firmie,objetej 
Porozumieniem Zbiorowym i 
wynikajacymi z tego kor-
zysciami i prawami.

W przypadku wypowied-
zenia z pracy pamietaj skon-
taktuj sie z twoja organi-
zacja zwiazkowa i pamietaj, 
ze jesli pracujesz legalnie w 
Danii, to mozesz byc cz-
lonkiem A – kasse ( kasy 
bezrobocia, ubezpieczenia 
finansowego w przypadku 
bezrobocia).n

Nowe stuktury panstwowego 
systemu walki z bezrobociem 

STOP: Otrzymales twoja karte wakacyjna

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).
Skontaktuj sie z nami pod adre-
sem: Mølle Alle 26, 2500 Valby
Redakcja: Robert Olejnik og 
Mads Bruun Pedersen (DJ).

Polski telefon pod kto-
rym, mozesz zostawic 
wiadomosc tel: 

50 53 38 68 

Po przesluchaniu wia-
domosci skontaktujemy 
sie z toba 


