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Z koncem listopada 2014 
roku budowlancy Me-
tro z trzech roznych kra-
jow uczestniczyli w kursie 
zwiazkowym w jednej ze 
szkol zwiazku 3F. Celem kur-
su bylo zapoznanie czlonkow 
3F pochadzacych z roznych 
krajow z dunskim modelem 
funkcjonowania rynku pracy. 
Pomimo trzech roznych kul-

3 narodowosci razem 
na kursie zwiazkowym

tur, jezyka i bagazu zawo-
dowego Polakow, Wlochow 
i Rumunow laczy ich jedno, 
wspolna praca przy rozbu-
dowie metra w Kopenhadze. 
Frederico wloski budowlaniec 
powiedzial: ”To jest fanta-
styczne ze rozumiemy sie 
pomimo narodowosciowych 
barier”.

W pierwszym dniu 20 

uczestnikow przedstawila 
swoje kwalifikacje, droge 
zawodowa oraz znajomosci 
dotyczace zwiazkow zawo-
dowych. Jednym wspolnym 
dla prawie wszystkich byla 
odpowiedz. – ”Nie bylem 
nigdy wczesniej czlonkiem 
zwiazku i nigdy nie bylem 
w kontakcie z organizacja 
zwiazkowa pomimo tego 
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ze pracowalem w roznych 
krajach swiata”. Leo z Rumu-
nii powiedzial: ”Dlatego jest 
wazne aby zwiazek zawo-
dowy byl widoczny na nas-
zym miejscu pracy poprzez 
informacje i wizyty pracowni-
kow z oddzialu zwiazku”.

Nastepne dni kursu uswia-
domily uczestnikom  kursu o 
roli zwiazkow zawodowych w 
Danii. Pierwsza najwazniejs-
za zawieranie porozumien 
zbiorowych z pracodawcami 
w Danii, ktore miedzy in-
nymi  reguluja warunki 
pracy i place za prace. I 
tutaj mozna smialo powied-
ziec o drugiej roli zwiazkow 
waznej dla kazdej osoby i 
rodziny w Danii, jaka placa i 
warunki pracy takie warunki 
zyciowe dla pracownika i 
jego rodziny. Czesto moze 
zapominamy o tym ze, od 
1899 organizacje zwiazkowe 
wraz z pracodawcami wspol-
pracuja w celu ksztaltowania 
rynku pracy i od tego czasu 
mozna powiedziec ksztaltuje 
sie poziom zycia spolec-
zenstwa dunskiego, a co za 
tym idzie kazdej rodziny. 
Standart zycia jest efektem 
dlugiej i ciaglej walki o prawa 
pracownicze. I ten fakt byl 

najwiekszym zaskoczeniem 
dla uczestnikow kursu. Artur 
z Polski podsumowal te fakty 
slowami: ”To jest niesamo-
wite ze jest tak wiele praw 
pracowniczych, a ktore byly 
mi nieznane”.

Przez kolejne dni kursi-
sci pracowali z zawartoscia 
porozumienia zbiorowego 
dla ich zawodow. Zawart-
osc porozumien zbiorowych 
jest podstawa i minimum do 
jakiego sa zobowiazani pra-
cownicy i pracodawcy. Wszel-
kie polepszenia porozumien 
zbiorowych dokonuje sie  na 
miejscu w przedsiebiorstwie, 
gdzie pracownicy czlonko-
wie zwiazku wybieraja ich 
przedstawiciela nazywanego 
mezem zaufania. To na nim 
spoczywa  obowiazek wspol-
pracy pomiedzy miedzy 
pracownikami, a firma. To on 
normalnie w imieniu kole-
gow dokunuje negocjacji 
podwyzek pensji, dodatkow 
do pensji czy umow czasu 
pracy. W umowach lokal-
nych tylko fantazja ogranicza 
mozliwosci, tzn. wszytko 
mozna umowic lokalnie byle 
bylo to lepsze nich standar-
towe porozumienia. Dlatego 
tutaj w tej sprawie zrobione 

pewne kroki bo w takich 
firmach jak Seli czy Atlanco 
zostali juz wybrani mezowie 
zaufania. Uczestnicy kursu 
podjeli decyzje nad pracami 
na dokonanie pierwszych 
umow lokalnych bezposred-
nio na ich miejscach pracy. A 
na podstawie ich opowiesci o 
aktualnej sutuacji i wyzwan 
jest i bedzie co robic. Robert 
z Polski i maz zaufania w At-
lanco oznajmij wszystkim ze: 
“Teraz ciazy na nas uczest-
nikach kursu, obowiazek pr-
zekazania osiagnietej wiedzy 
dalej naszym kolegom”.

Cala 20 uczestnikow 
postanowila zrobic cos dla 
siebie i kolegow. Juz zaraz. 
I dlatego z okazji nadchod-
zacych swiat zoorganizo-
wac spotkanie swiateczne i 
zaprosic wszystkich kolegow 
pracujacych na Metro. Spot-
kanie odbylo sie w niedziele 
7. grudnia 2014 gdzie wszys-
cy uczestnicy mieli mozliwosc 
poznania dunskiej tradycji 
swiatecznej: poczestunek 
grzancem z wina i malymi 
ciastkami - paczkami. Zo-
staly takze przekazane ze 
strony zwiazku zawodowe 
male przydatne prezenty do 
codziennego uzytku. 

Od 1.stycznia wchodza nowe zasady od-
ciagniec skladki zwiazkowej od podatku. 
To znaczy ze pierwsze 6 tysiecy skladki 
zwiazkowe na rok mozna odciagac od 
podatku. Co to znaczy? To znaczy ze, dla 
wiekszosci z nas skladka zwiazkowa bedzie 
oplata darmowa tak jak jest to juz w przy-
padku oplat za a – kasse/kase bezrobocia. 
Odciagniecia podatkowe mozna normalnie 
dokonywac na swojej teczce podatkowej. 
Oplata za a – kasse pod pozycja 52, a 
oplata za zwiazki pod pozycja 50. Zmian 

podatkowych mozna juz dokonywac i mak-
symalnie 6.000 koron mozna odciagnac za 
skladki w rubryce 50. Tym samym ape-
luje do wszystkich ktorzy nie sa czlonkami 
wlasciwego zwiazku oraz a – kasy lub sa 
czlonkami takich organizacji jak Faglig Hus 
czy Kristligt Fagforening o przystapienie 
do wlasciwej organizacji zwiazkowej. Np. 
budowlanka – 3F, sprzatnie – 3F, malarze 
– Malernes Fagforening, elektrycy – Dansk 
Elforbund, hydraulicy – Rør og Blik itd.

Nowe przepisy podatkowe


