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Byc moze uwazasz ze jest 
trudno tobie zrozumiec na 
czym polega odnawianie 
porozumien i czym jest 
porozumienie. Okolo 80% 
pracownikow w Danii jest 
objetych porozumieniami. 
I jesli myslisz, ze tak dobre 
warunki pracy i placy spa-
dly z nieba, to jestes w 
bledzie. To wszystko jest 
efektem porozumien i dlu-
goletniej i solidarnej walce o 
prawa pracownicze. Dlatgo 
jest wazne byc czlonkiem 
zwiazku , wspierac i ochra-
niac wspolnie nasze poro-
zumienia. Dobra pensja i 
warunki to wysoka stopa 
zycia dla ciebie i twojej 
rodziny.

Co to jest porozumienie 
zbiorowe?

Porozumienie jest umowa 
pomiedzy zwiazkiem pracow-
niczym, a organizacja praco-
dawcow dotyczacym miedzy 
innymi: pensji,tygodniowego 
czasu pracy,dodatku do 
douczania zawodowego,  
dodatku emerytalnego, 
zaplaty za nadgodziny, ma-
cierzynskiego, czasu wypo-
wiedzenia  i inne. Jesli jest 
sie czlonkiem zwiazku, czesc 
skladki idzie na odnowienie 
porozumienia.

Kogo porozumienia ne-
gocjuje sie tym razem?

Negocjacje dotycza okolo 
600 tysiecy pracownikow na 
prywatnym rynku pracy. Na 
przyklad w zawodach takich 
jak: operatorzy  roznego 
rodzaju maszyn, magazy-

Obecnie trwaja negocjacje Porozumien 
Zbiorowych  na prywatnym rynku pracy

nierzy, eletyrycy, murarze, 
malarze, kucharze, kierowcy, 
spawacze, ciesle, i inni.

Jak dlugo jest wazne 
porozumienie?

To umawia sie kazdego 
razu. Ostatnie dwa razy 
umowiono 2 roczne porozu-
mienia. Wczesniej tradycja 
byly 3 oraz 4 roczne porozu-
mienia.

Kiedy rozpoczeto poro-
zumienia?

Oficjalnie rozpoczeto ne-
gocjacje tym razem 7.stycz-
nia 2014 roku. Historycznie 
pierwsze zwiazki zawodowe 
zostaly zalozone w 1870 
roku, w 1896 zalozona      
organizacje pracodwacow, a 
w 1898 zwiazki zawodowe 
polaczyly sie we wspolnej 
organizacji. 5.wrzesnia 1899 
doszlo do pierwszego poro-
zumienia  pomiedzy stron-
ami rynku pracy.

Kiedy koncza sie nego-
cjajcje?

Tego nie mozna powie-
dziec z gory. Lecz pierwsze 
normalnie w przemysle 
koncza sie w ciagu miesiaca 
lutego.Te negocjajcje poka-
zuja pewna linie standartow 
porozumien dla pozostalych 
negocjacji w pozostalych 
branzach ktore koncza sie 
w miesiacu marcu.  Lecz 
wszystko moze zakonczyc 
sie jak w 1998 roku wiel-
kim konfliktem strajkow, 
ktory zostal przerwany przez 
rzad w maju 1998.W przy-
padku strajku tylko czlon-
kowie zwiazkow moga liczyc 
na wyplate pieniedzy ze 
zwiazkowej kasy strajkowej. 
Osoby niezrzeszone nie 
otrzymaja zadnych pieniedzy 
od pracodawcy z powodu 
strajku. n
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ostatnich latach sa naciskane 
poprzez tania sile robacza 
z nowych krajow UE oraz 
kryzys w budownictwie. Kim 
Lind Larsen ma nadzieje, 
z widok lepszych czasow w 
branzy przelamia ostatnich 
lat spadek realnego dochodu.

Peter Stenholm uwaza, 
ze roznica nie jest tak wielka 
i nazywa rozwoj jako nie pro-
blamatyczny.

- To jest przedsiebiorstwa 
decyzja szacowac pracow-
nikow kwalifikacje i co jest 
potrzebne przedsiebiorstwu

Dyrektor ma takze nadzi-
eje ze negocjajcje utrzymaja 
niskie podwyzki pensji dla 
pracownikow.

- Uwazamy nadal, ze sa 
powody azeby kontynuowac 
wstrzemiezliwosc w pod-
wyzkach, slychac ze strony 
Peter Stenholm.n

Bo Rosschou przekazuje paleczke dalej
Wszyscy ktorzy poznali przewodniczacego zwiazku malarzy w Kopenhadze i przewodniczacego 
komisji organizacji w zrzeszeniu budowlancow w Kopenhadze moga smialo powiedziec, ze Bo 
Rosschou jest  otwartym, sympatycznym,entuzjastycznym oraz kom-
petentnym kolega zwiazkowcem.

Niestety, ale mozna takze powiedziec odpowiedzialnie postanowil 
oddac paleczke innym kolega. A sam bedzie mogl zajac sie wolnoscia i 
przyjemnosciami zycia poza zawodowego.

Bo rozpoczal prace w zwiazku w 1993 roku.W marcu 1999 roku 
zostal wiceprzewodniczacym, a w dniu 13.czerwca 2008 przewodnicza-
cym zwiazku malarzy w Kopenhadze.

Bo zaangazowanie w sprawy i sytuacje kobiet ciezarnych na rynku pracy i w otwarcie rynku 
pracy dla obywateli nowych krajow EU pozostana jego wizytowka. Sama walka przeciwko so-
cial dumping/ zanizaniem warunkow pracy i placy staly sie jego specjalnoscia.

My Polacy bedziemy go zawsze pamietali jako naszego przyjaciela i opiekuna. Bo, zawsze 
wspieral  dzialania naszego klubu poprzez  osobiste zainteresowanie nim czy organizacje kur-
sow o dunskim rynku pracy dla pracodawcow i pracownikow z Polski.

Drogi kolego Bo, zyczymy tobie duzo zdrowia i usmiechu na przyszlosc i dziekujemy za 
wsparcie. n

Przedsiebiorcy i wlasciciele 
firm budowlanych dlugo sa 
przeciazeni kryzysem i z tego 
powodu pracownicy  zaak-
ceptowali w wielu przypad-
kach nizsze place.

W tym samym czasie 
szefowie sprawili sobie  
znaczace podwyzki.W ciagu 
trzech lat do 2012 roku ich 
pensje wzrosly 8,5 % a ich 
pracownikow tylko 1,8 % 
ktore zostaly polkniete przez 
wzrost cen. To pokazuja dane 
z Urzedu Statystycznego 
Danii.

- Generalnie byl okres 
spadku realnego dochodu dla 
pracownikow kierownictwa 
w budownictwie , tlumaczy 
dyrektor Peter Stenholm w 

Szefowie w branzy budowlanej zarabiaja kase

organizacji pracodawcow bu-
downictwa, Dansk Byggeri 44 
korony ekstra na godzine

Dansk Byggeri i 3F jest w 
trakcie negocjacji porozu-
mien dla 60 tysiecy budow-
lancow. Stawka godzinowa 
dla ciesli, murarzy i innych 
wzrosla 4 korony, a dla pra-
cownikow kierownictwa 44 
korony.

- Kierownictwo otrzymalo 
dobre podwyzki  pomimo, 
ze takze oni powinni byli 
byc obciazeni kryzysem. To 
pokazuje, ze na korytarz-
ach kierowniczych bylo to 
normalnoscia gdzie, w tym 
samym czasie nasi koledzy 
utracili wartosc realnego do-
chodu – mowi przewodnicza-
cy branzy budowlanej Kim 
Lind Larsen.

Nadzieja na niskie pod-
wyzki pensji

Pensje w budownictwie w 


