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Ilosc osob przybywajacych 
do pracy do Danii z nowych 
krajow UE rosnie z roku na 
rok. Tylko w przez jeden rok 
od  2013 do 2014 przybylo 
10% wiecej osob otrzymu-
jacych pensje od dunskich 
pracodawcow. Takie dane 
podalo ostatnio Styrelse for 
Arbejdsmarked og Rekrut-
tering. W samej branzy 
budowlanej jest nas 14.264, 
hotel/restauracja 8723 i przy 
sprzatniu 21.638. Co ozna-
cza ten duzy roczny wzrost? 
Coraz wiecej ludzi ucieka od 
biedy, bezrobocia i brakow 
mozliwosci zyciowych w Pol-
sce czy Rumunii. Sam slysze, 
ze wielu z Was pomaga 
czlonkom rodzin i znajmo-
mym w zbudowaniu nowego 
zycia w Danii. Ta ucieczka 
czesto jest zwiazana z trud-
nymi poczatkami na emi-
gracji. Problemy zwiazane 
w znalezieniu pracy i utrzy-
mania sie przy pracy czesto 
kosztuja Was wiele wyrze-
czen. Nieczesto w pracy 
jestescie oszukiwani, poniza-
ni. Wykorzystywani do pracy 
w ciezkich, niezdrowych i 
zyciu zagrazajacym warun-
kach. Chec ulozenia sobie 
tutaj zycia jest niejdno-
krotnie silniejsza niz Wasza 
godnosc i sily. Waznym 
faktem w tym wszystkim jest 
nikczemne wykorzystywanie 
przez niektorych pracodaw-
cow waszej trudnej sytuacji 
socjalno – ekonomicznej. 
W calej tej nikczemnosci 
niejednoktotnie graja pier-

Jest nas coraz wiecej
wsze skrzypce nasi rodacy. 
Ci ”staro” zamieszkani jak i 
Ci ”nowi”.

Jak mozemy temu prze-
ciwdzialac?

Zawodowo: Przed roz-
poczeciem pracy sprawdzic 
pracodawce, czy jest on 
“prawdziwym” pracodawca. 
Zadac umowy o prace, noto-
wac godziny pracy i reago-
wac  juz w chwili brakow w 
pensji przy pierwszej wypla-
cie. Starac sie samemu (bez 
pracodawcy) zalatwic same-
mu dokument pobytu, ktory 
otwiera drzwi do osobistej i 
dokladnej karty podatkowej, 
ubezpieczeniu zdrowotnemu 
(zolta karta), zameldowaniu 
i prawa do dunskiego system 
socjalnego w tym otrzy-
mywaniu rodzinnego  czy 
chorobowego. Prosze starac 

sie nie podejmowac pracy 
u pracodawcow bez poro-
zumiena zbiorowego. Brak 
porozumienia nie uprawnia 
do otrzymania dodatku za 
dni swiateczne, 6 tygodnia 
urlopu, zaplat za nadgodziny 
i oplaty skladki emerytalnej, 
ktora gwarantuje godna, 
przyjemna i ekonomicznie 
stabilna starosc .

Prywatnie: Zapisac sie do 
szkoly jezykowej, szkolic 
na roznego rodzaju kursach 
zawodowych i innych, ktore 
czesto sa darmowe lub tro-
che odplatne. A najwazniej-
sze co znam bardzo dobrze 
z moich obserwacji i wiedzy, 
to nie bac sie Dunczykow 
i trzymac sie na odleglosc 
od nich.Nalezy szukac 
kontaktu z Dunczykami na 
miejscu  pracy i prywatnie. 

Biuro zwiazkow na budowach Metro

Masz problemy i pytania do zwiazkow pomoc jest blisko. Twoj zwiazek 
ma 3 biura: Nørrebro Park,Tømrergraven i Øster Søgade.



Napisz i zadzwoń do mówiacych po polsku związkowców: E-mail: robert.olejnik@3f.dk (+45 22 79 89 60) i 
Agnieszka Kluczyk 23 45 75 34 (agnieszka.kluczyk@3f.dk).  Przeczytaj więcej po polsku i szukaj klubu na: 
www.bygsam.dk

Ten kontakt otworzy Wam 
drzwi do nauki jezyka, poz-
nania narodu i w jaki sposob 
spoleczenstwo mysli i dziala. 
Dunczycy wcale nie sa tacy 
zli czy nawet rasistami jak 
ich opisuje sie czesto na 
stronach internetowych i 
socjalnych. Oni tez pija piwo, 
jedza swinskie kotlety i maja 
te same problemy i radosci 
jakie spotykaja nas Polakow.

Obrona i zabezpieczenie: 
Dunski rynek pracy jest re-
golowane poprzez porozumi-
enia pomiedzy organizacjami 
pracodawcow i zwiazkami 
zawodowymi. Te porozu-
mienia i wywalczone prawa 
pracownicze przez zwiazki  
swiadcza i pokazuja wysoka 

stope zyciowa spoleczenst-
wa. Przeciez choc  minimalne 
i wyjsciowe postanowienia w 
porozumieniach sa podstawa 
godnej zaplaty za prace. Sa 
one wyzsze niz w naszej ojc-
zyznie, gdzie 10 zl na god-
zine gwarantuja wegetacje. 
Dlatego apeluje i polecam 
Wam przystapienie do wlasci-
wego zwiazku zawodowego, 
ktory umawia porozumienia. 
Bez czlonkow, zwiazek zawo-
dowy nie bedzie silny w do-
konywaniu porozumien, a co 
za tym idzie otwarcie drogi 
do warunkow przypominaja-
cych te Polskie. Czasami ja 
sam zartuje i mowie, gdzie 
sie udamy jak nam bedzie 
tutaj zle? Przypominam, ze 

nowe odciagniecia podatkowe 
daja mozliwosc odciagniecia 
pierwszych 6 tysiecy koron 
skladki zwiazkowej na rok. 
Ponadto prosze pamietac o 
przystapeniu do A–kasse/
kasy bezrobocia w swoim od-
dziale zwiazku.

Moglbym tutaj pisac i pisac, 
ale nie ma miejsca. Ale na ko-
niec kieruje apel zatrzymania 
przez nas procederu “dyskry-
minacji” nas Polakow przez 
pracodawcow i nas samych. 
Zatrzymajmy te bledne kolo, 
ktore toczy sie juz 11 lat. 
Zacznijmy wal-czyc wspolnie o 
nasze prawa pracownicze. Da-
lismy pracodawca po otwarciu 
rynku pracy w maju 2004 
palec, a oni wzieli cala reke. 

Festiwal historii 
pracy
Zrzeszenie Zawo-
dow Budowlanych , 
ktory odbedzie sie 
w sobota 25 kwiet-
nia 2015 od godz. 
10 do 17.30. Na 
ulicy Rømersgade 
22, 1362 Køben-
havn K w muzeum 
– Arbejdermus-
set. Tegorocznego 
festiwalu tema-
tami beda: rocznica 
prawa kobiet do glosowania do parlamentu 
(1 raz w 1915), dobrobyt – to co otrzymu-
jemy od Panstwa  bezplatnie – szkoly, opieke 
lekarska,renty, pomoc socjalna i inne . W 
czasie festiwalu bedzie mozna obejrzec eks-
pozycje muzeum i posluchac prelekcji gosci 
festiwalu. Wszystkich ktorzy nie odwiedzili 
jeszcze muzeum namawiam na skorzystanie 
z szansy darmowych odwiedzin w tym dniu.

Debata przy kawie
Zapraszamy na 
spotkanie przy 
kawie z ministrem 
zatrudnienia Hen-
rik Dam Kristen-
sen we wtorek 
21.kwietnia 2015 
od godz.16.00 na 
ulicy Tikøbgade 9, 
2200 København N, 
w siedzibie zwiazku 
elektrykow zaraz 
obok stacji Nørrebro. Przyjdz i zadaj pyta-
nie ministrowi w imieniu Polakow pracuja-
cych i mieszkajacych w Danii. Parking i 
wejscie darmowe.

Pamietaj spotkanie klubu zwiazkowego 22. kwietnia 
2015, sprawdz wiecej na bygsam.dk

Na wczesniejszych 

spotkaniach gosciami 

byli: Özlem Cekic (SF) 

i Søren Søndergaard 

(Enhedslisten).


