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Wykazało to nowe bada-
nie przeprowadzone przez 
Ugebrevet A4 (Tygodnik 
A4), Avisen.dk (Gazetę.dk) 
i Fagbladet 3F (Tygodnik 
Branżowy 3F) wśród 404 
polskich pracowników w 
Danii.

Przeciętnie pol-
scy pracownicy zarabiają 
miesięcznie19.535 koron. 
Jest to o 5.000 koron mniej, 
niż otrzymują wykwalifiko-
wani i niewykwalifikowani 
członkowie 3F oraz o 12.000 

Polacy otrzymują o 5.000 koron 
mniejsze wynagrodzenie miesięczne, 
niż członkowie 3F

Przeprowadzone nowe badanie wykazało, że polscy pracownicy otrzymują 
mniejszą pensję, niż inni pracownicy w Danii. Zdaniem 3F stanowi to czysty 
wyzysk. Zdaniem przewodniczącego pracodawców należy ustalić, czy to 
dlatego, że Polacy wykonują mizerną robotę.

koron mniej, niż generalnie 
zarabiają Duńczycy.

Tym samym co drugi 
polski pracownik został os-
zukany przez swojego szefa 
w Danii. Badanie wykazało, 
że co trzeci Polak został na-
bity w butelkę kilka razy lub 
nawet częściej.

Søren Kaj Andersen jest 
centralnym kierownikiem 
przy Uniwersytecie w Ko-
penhadze oraz ekspertem 
do spraw zagranicznej siły 
roboczej. Różnicę wyjaśnia w 

następujący sposób:
- Przyczyną jest fakt, że 

Polacy dobrze oceniają swoją 
pensję, pomimo, że znajduje 
się ona na poziomie płacy 
minimalnej, jest jednak lep-
sza, niż w Polsce.

- Jednocześnie istnieją 
przedsiębiorstwa, które 
spekulują nad wypłacaniem 
niższego wynagrodzenia, 
twierdzi Søren Kaj Andersen.

Ekspert: nacisk na wynag-
rodzenie

Wielu polskich pracow-
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ników otrzymuje pensję 
powyżej wynagrodzenia 
minimalnego, zgodnie z 
umową. Mimo to nadal zara-
bia mniej, niż członkowie 3F. 
To dlatego, że realna płaca 
w Danii jest zwykle wyższa, 
niż minimalne stawki, gdyż 
większość otrzymuje dodatki 
i jest objęta przez lokalne 
umowy, zapewniające im 
wyższą pensję, tłumaczy 
Søren Kaj Andersen.

- Niższa płaca ma kon-
sekwencje dla warunków 
pracy wykwalifikowanych i 
niewykwalifikowanych.

- To jest logika bardzo 
łatwa do zrozumienia, mowa 
o naciskach, związanych z 
warunkami dla członków 3F, 
mówi ekspert.

Absolutnie najniższe wy-
nagrodzenie jest wypłacane 

za pracę w ogrodnictwie i 
rolnictwie. Przeciętny polski 
pracownik otrzymuje tam 
105 koron na godzinę.

Przewodniczący zielonej 
grupy w 3F Arne Grevsen 
uważa, że badanie wykazało, 
iż dumping społeczny 
rozszerzył się, 

 - Prawdą jest, że w 
wielu miejscach pracodawcy 
zwolnili Duńczyków, po to, 
by zastąpić ich zagraniczną 
siłą roboczą. Pracodawcy 
znaleźli okienko do przynag-
lania pracowników odnośnie 
wynagradzania i warunków 
pracy. Zdaniem Arne Grevsen 
pachnie to wyzyskiem.

Właściciel ogrodu/szklarni:  
Nic nie robisz?

Flemming Petersen jest 
właścicielem szklarni ogrodo-
wej i wiceprzewodniczącym 

Gartneri-, Land- og Skovbru-
gets Arbejdsgivere (Związku 
Pracodawców Ogrodnictwa- 
Państwowych- Leśnictwa). 
Zaprzecza, że w jego branży 
rozprzestrzenił się dumping 
płacowy. 

- Te 105 koron jest postu-
latem, w który nie wierzę. 
Z mojej strony zrobiłem 
umowę z 3F o akord, gd-
zie chodziło o zerwanie 550 
ogórków na godzinę w celu 
zachowania wynagrodzenia 
za godzinę. Jeżeli więc Polacy 
twierdzą, że nie otrzymują 
więcej, niż 105 koron na 
godzinę, to może należy 
zapytać: ‘Czy to dlatego, że 
kompletnie nic nie robisz?, 
twierdzi Flemming Petersen.

Zrodlo: Klaus Buster/3F Fag-
bladet.

Czy twoj plac budowy jest gotowy do zimy?
Wedlug przepisow bhp, od dnia 1 pazdziernika na wszystkich budowach musi byc zaplano-
wane w jaki sposob beda “zamkniete” wszystkie otwarcia (okienne,drzwi i inne) w budynkach, 
ktore sa w stanie surowym. Nalezy takze dokonac zakryc rusztowan i wind transportowych 
na fasadach budynkow.Ponadto budowe nalezy zabezpieczyc przed ciemnosciami, sniegiem i 
mrozem. 

Otwarcia w budynkach w stanie surowym: Wszystkie otwarcia i rusztowania nalezy tak 
zabezpieczyc i zakryc, azeby szkodliwy wplyw warunkow pogodowych w zimie nie szkodzil 
zatrudnionym.

Drogi dostepu do pracy: Drogi musza byc odsniezone i posypane sola czy piaskiem przed 
rozpoczeciem pracy.

Swiatlo orientacyjne: Nalezy zainstalowac oswietlenie orientacyjne wszedzie tam gdzie wy-
stepuje ruch pieszy czy pojazdow tak azeby zawsze bylo widac gdzie sie chodzi czy jezdzi.

Miejsce przycinan i mieszania materialow: To miejsca nalezy odgraniczyc i zabezpieczyc 
poprzez postawienie namiotu czy innego bardziej stalego obiektu. Materialy nalezy dostarczac 
i przechowywac pod przykryciem.

Prace wewnetrz budynku: Nalezy dokonac tymczasowego uszczelnienia pieter/pomieszczen 
czy konstrukcji dachu przed woda,mrozem i utrata ciepla. Budynek nalezy ogrzewac i wenty-
lowac, a wilgoc osuszac. 


