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”Kolega” jest oczywiscie 
tutaj najbardziej zaintere-
sowany statystyka i danymi 
dotyczacymi obcokrajowcow 
w tym Polakow.

Pracodawca ma nakaz 
zameldowania wypadkow do 
Inspekcji Pracy, ktore daja 
powod do niezdolnosci do 
pracy dluzszej niz 1 dzien, 
nie liczac samego dnia wy-
padku. Zameldowanie nalezy 
wykonac najpozniej 9 dnia 
od 1 dnia zwolnienia choro-
bowego.

W 2009 roku zameldowa-
no 42.544 wypadkow. Jest 
to najnizsza liczba od 2003 
roku. Od 2008 roku do 2009 
ilosc zameldowanych wypad-
kow spadla o 14%. 

Niestety trzeba zauwazyc 
ze zagraniczna sila robocza 
w latach 2006 – 2009 zaj-
muje az 15% smiertelnych 
wypadkow przy pracy.Mozna 
ocenic ze obywatele obcych 
panstw niz Danii sa czesciej 
ofiarami smierci.

Jesli chodzi o ”powazne 
wypadki w pracy” i ” ws-
zystkie wypadki” to istnieje 
pewna rownosc pomiedzy 
obywatelami Danii a innymi. 
To jest troche zaskakujace, 
patrzac na to ze zagraniczni 
pracownicy sa bardziej nara-
zeni na wypadki. 

Moga to potwierdzic 
odwiedziny zwiazkow zawo-
dowych i kontrole Inspekcji 
Pracy na miejscach pracy, 

Wypadki przy pracy
Inspekcja Pracy wydala raport na temat zameldowanych wypadkow przy 
pracy za lata 2004 – 2009 oraz zrobila roczne podliczenie za rok 2009. 

gdzie stwierdzono i stwierd-
za sie ogromne uchybienia i 
luki w przepisach bhp.

W 2009 roku zginelo na 
miejscu pracy 38 – obywateli 
Danii oraz 6 – obywateli in-
nych panstw.

Wazne!, co nalezy zrobic 
w przypadku wypadku przy 
pracy:

1.Jesli ulegles wypadkowi, 
skontaktuj sie z pracodawca 
azeby zameldowac wypadek 
do Arbejdsskadestyrelsen – 
Zarzad Wypadkow w Pracy

2.Zadaj zawsze kopi 
zameldowania, to daje 
pewnosc ze wypadek zostal 
zameldowany

3.Zbadaj sie w szpitalu 
lub u wlasnego lekarza jak 
szybko tylko mozesz

4.Zapisz sam, co sie 

wydarzylo, dlaczego doszlo 
do wypadku, nazwiska + nu-
mery telefonow osob ktore 
widzialy wypadek, beda one 
byc swiadkami w sprawie

5.Jesli twoj pracodawca 
nie chce zameldowac wypad-
ku do Arbejdsskadestyrel-
sen, to moze to zrobic twoj 
lekarz, zwiazek zawodowy 
lub ty sam

6.Skontaktuj sie zawsze 
ze zwiazkiem w celu otrzy-
mania pomocy i ekspertyzy, 
kiedy trzeba wypelnic blan-
kiet zameldowania do Ar-
bejdsskadestyrelsen

7.Wypadek nalezy i mozna 
zameldowac najpozniej 1 rok 
od dnia wypadku. Arbejds-
skadestyrelsen zada prze-
strzegania tej reguly, takze 
jesli jestes obcokrajowcem.



Napisz i zadzwon do polsko mowiacych zwiazkowcow: E-mail: rol@tib.dk (22 79 89 60) 
lub marcin.n@3f.dk (23 45 75 34). Przeczytaj wiecej po polsku na: www.bygsam.dk, 
www.3f.dk, www.malerneshus.dk

Zrzeszenie Zwiazkow Zawodowych Budownictwa

- Jest to zrzeszenie 13 zwiazkow budowlanych w Kopenhadze (murarze, ciesle, malarze, elektrycy, ogrodnicy, pracownicy 

robot ziemno – betonowych, montezy rusztowan, pracownicy wodno – kanalizacji i gazu oraz hydraulicy, kowale i spawacze).

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

Jest bledne podawanie za-
mieszczonej informacji o tym 
ze ” w niektorych przypad-
kach, prawo do pelnoprawno-
sci uzyskuje sie sie dopiero 
po 12 miesiacach oplacania 
skladki” i ”Osoby nie bedace 
czlonkami zz, praktycznie nie 
maja zadnych szans na jaka-
kolwiek pomoc z ich strony”.

Organizacje zwiazkowe 
istniejace legalnie w Da-
nii od 1899 roku zajmuja 
sie przedewszystkim do-
konywaniem Porozumien 
Zbiorowych, opisujacymi 
dokladnie warunki pracy i 
placy dla pracownikow danej 
branzy i zrzeszaniem ludzi 
pracujacych w danej branzy 
w odpowiedniej organizacji 
zwiazkowej. Jest to roznica 
w stosunku do Polski gdzie 
rynek pracy reguluje ”Kodeks 
Pracy” w Danii mamy poro-
zumienia. Z tego powodu 
trzeba podkreslic ze zawsze 
zwiazek bedzie bronil posta-
nowien porozumienia w 
przypadku zlamania ich przez 
pracodawce niezaleznie czy 
u pracodawcy sa zatrudni-
eni czlonkowie zwiazku.Bo 
porozumienie jest kluczowa 
podstawa dzialania i akcep-

Opowiesci a prawda o dunskich zwiazkach 
zawodowych
Komentarz do artykulu napisanego w numerze 2, miesiecznika ”Polonia. 
dk” dotyczacego zwiazkow zawodowych. 

towania zwiazkow zawo-
dowych przez pracodawcow. 
Prawo do wszelkiej  pelnej 
pomocy ze strony zwiazkow 
nabywa sie JUZ OD wypelni-
enia i przekazania blankietu 
czlonkowstwa do oddzialu 
zwiazku.Trzeba tu zauwazyc 
ze ta pomoc zawiera wiecej 
niz samego zatrudnienia lecz 
takze pomoc w sprawach so-
cjalnych, rodzinnych i prak-
tycznie nie ma granic w czym 
dzis pomagaja pracownicy 
zwiazkow. 

Co do drugiej informacji, 
nalezy podkreslic ze kazdy 
oddzial zwiazku jest nie-
zawisly i samodzielny. I 
to znaczy ze jedo zarzad 
i kierownictwo wybieraja 
w jaki sposob ma dzialac i 

pracowac konkretny oddzial. 
No i z tego powodu wynikaja 
roznice w ekspedycji spraw.
Bo zwiazek to czlonkowie, 
bez nich nieistnial by on. 
To tak jak przynaleznosc do 
np. klubu tenisowego bez 
przynaleznosci do niego nie 
mozna grac na jego kortach. 

Z mojego doswiadczenia 
i praktyki moge stwierdzic 
i zapewnic ze osoby kon-
taktujace sie z Zrzeszeniem 
Zwiazkow Budowlanych 
w Kopenhadze, ze ich dr-
zwi sa otwarte dla wszyst-
kich i ze osoby zostana 
zawsze wysluchane i po ich 
wysluchaniu zawsze beda 
podjete decyzje w konkret-
nej sprawie.Pamietajcie ze 
sprawy z ktorymi kontaktuja 
sie ludzie z nami sa rozne od 
siebie, ale jesli jest to sprawa 
gdzie pracodawca jest objety 
porozumieniem ( Kodeksem 
Pracy) to zawsze pomagamy 
i dzialamy.

Na koniec mozemy tylko 
dodac ze wzywamy wszyst-
kich do przynaleznosci do 
zwiazkow pracowniczych bo 
razem jestesmy sila z czego 
pracodawcy sa zmuszeni do 
wspolpracy z nami.

SPOTKANIE KLUBU ZWIAZKOWEGO
Spotkanie klubu odbedzie sie w sobote, dnia 27 listopada 2010 od godz.15.45

W siedzibie TiB 9 na ulicy Mølle Alle 26, 2500 Valby. 
Na spotkaniu bedziemy goscili specjaliste od spraw wypadkow przy pracy. Opowie on o wypadkach 

oraz o systemie odszkodowan z tytulu choroby czy utraty zdrowia w wyniku wypadku.
Na spotkaniu bedzie serwowany posilek i napoje (wstep darmowy).


