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85 milionow podwyzki dla 
budujacych Metro
Zwiazek Zawodowy 3F 
BJMF reprezentujacy popr-
zez porozumienie zbiorowe  
budujacych Metro w Ko-
penhadze dokonal umowy z 
glownym wykonawca CMT.

Po wielu sprawach dotycz-
acych problemow przestrze-
gania porozumienia przez 
niektore firmy pracujace na 
Metro, zwiazek 3F BJMF i 
CMT dokonaly umowy, ktora 
ma zapobiec nowym proble-
mom, sprawa zwiazkowym i 
ulatwic prace zmianowa na 
nowo umowionych warun-
kach. 

Pracujacy na Metro otrzy-
mali podwyzke w wysokosci 
10 koron na godzine, moz-
liwosc pracy w systemie 3 
zmianowym z ekstra do-
datkami za prace o roznych 
porach doby. I tak np. za 
prace na drugiej zmianie w 
godzinach 18-22 otrzyma sie 
25 koron do kazdej god-
ziny, a za prace na trzeciej 
zmianie  w godzinach 22-6 
otrzyma sie 70 koron do 
kazdej godziny. Podliczajac 
to budowlancy otrzymaja 
podwyzke pensji 35 koron na 
godzine za prace 18-22 i 80 
koron na godzine za prace 
pomiedzy 22-6. Za ewen-
tualne nadgodziny otrzyma 
sie zaplate za nadgodziny i 
wyzej podane dodatki.

Umowa zawiera posta-
nowienie o zasadach pod-
pisywania lokalnych umow 
pomiedzy firma, a pracow-

nikami. Takie umowy 
moze tylko dokonywac 
maz zaufania w imieniu 
pracownikow. 

Strony sa takze 
zgodne aby zwiekszyc 
mozliwosc dla zagra-
nicznych budowlancow 
angazowania sie w 
sprawach zwiakowych i 
mozliwosc otrzymywa-
nia  potrzebnych porad, 
aby budowlancy mogli  
dobrze zadomowic sie w 
Danii i mogli przestrze-
gac dunskich zasad. 

Wszyscy juz zamel-
dowani do zwiazkow 
zawodowych i nowo 
przyjeci do zwiazkow 
zawodowych otrzymaja 
darmowa przynaleznosc 
do zwiazku zawodo-
wego za miesiace luty, 
marzec, kwiecien. Od 
czlonkow zwiazku nie 
beda sciagane skaldki, 
ani z kont bankowych ani 
poprzez wysylanie rachunku 
platniczego. Jesli u kogos 
wystapi ewentualnie blad co 
do wyzej podanej darmowej 
przynaleznosci do zwiazku 
prosimy o szybki kontakt ze 
zwiazkiem zawodowym.

Zostanie takze przepro-
wadzony „Dzien budowlanca” 
z udzialem jak najwiekszej 
ilosci budowlancow, zwiazku 
zawodowego oraz reprezen-
tantow firm. Celem tego dnia 
jest uznanie wkladu budow-
lancow w ich prace, poszer-

zenie wiedzy o zwiazkach 
zawodowych oraz dunskiego 
modelu rynku pracy. Dzien 
zostanie zoorganizowany 
przez strony rynku pracy.

Strony rynku pracy sa tak-
ze zgodne w tym aby wspie-
rac  Klub Metro/Metrowork-
ers United, tak aby budow-
lancy sami mogli rozpoczac 
wspolprace i zwiekszyc 
solidarnosc wsrod wszystkich 
budowlancow pracujacych 
w roznych firmach na Metro 
budowach.



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

Szukaj wiecej o polskim klubie zwiazkowym na facebook POLSKI KLUB ZWIAZKOWY

Czas nowych wakacji 
i urlopow zbliza 
sie. Z tego powodu 
przypominamy Wam 
kilka waznych spraw 
zwiazanych z tym milym 
okresem w naszym 
zyciu, czasem jakim jest 
urlop.

Pieniadze wakacyjne nazy-
wane w Danii, Ferie Penge, 
sa przywilejem prawnym ws-
zystkich pracujacych w Danii. 
Kazdy pracodawca musi 
obliczac dodatek wakacyjny 
w wysokosci 12,5% z naszej 
pensji i wplacac na spec-
jalne konto wakacyjne, Ferie 
Konto. Pracujacy na stalych 
miesiecznych pensjach sa 
traktowani w troche inny 
sposob.

Prosze pamietac aby okre-
sy urlopu  umawiac wspolnie 
z pracodawca. Tutaj radzimy 
aby umowione okresy urlo-
powe zapisac wraz praco-
dawca z podpisami na kartce 
papieru czy mejlu. Tak aby 
nie doszlo do niejasnosci do-
tyczacych  co do dokonanych 
wczesniej umow, zaplano-
wanych urlopow.

Okolo 5 dni po 7 lutego 
2016 bedziemy mogli zo-
baczyc i sprawdzic ile wplat 
dokonal nasz pracodawca 
za 2015 rok na Ferie Konto. 
Mozna to sprawdzic poprzez 
uzycie Nem id. Jesli macie 
jakies niepownosci, skontakt-
ujcie sie ze swoim zwiazkiem 
zawodowym w celu sprawd-
zenia naliczen Ferie Penge.

Okres urlopowy, dni i 
pieniadze urlopowe za 2015 

trzeba wykorzystac w okresie 
1 maja 2016, a 30 kwietnia 
2017. Pieniadze na zamo-
wiony urlop mozna otrzymac 
na swoje Nem Konto ( konto 
bankowe zarejsetrowane 
jako Nem Konto), 1 miesiac 
przed rozpoczeciem urlopu.

Wszyscy czlonkowie 
prawdziwych zwiazkow 
zwiazkow moga skorzystac z 
obnizek. Do nie prawdziwych 
zwiazkow zaliczamy Faglig 
Hus czy Kristelig Fagbevæ-
gelse. Czlonkowie prawd-
ziwych zwiazkow posiadaja 
karte czlonka na ktorej jest  
podany napis LO PLUS. Na 
stronie www.LOPLUS.dk 
mozna znalesc obnizki w 
biurach podrozy, osrodkach 
wakacyjnych i inne.Umowy 
obnizek dokonala nasza 
wspolna Federacja LO, do 
ktorej nalezemy my wszyscy 
ciezko pracujacy  i czlonko-
wie zwiazkow. Przy zakupie 
podrozy wakacyjnych wy-
starczy pokazac swoja karte 
zwiazkowa lub podac swoj 
numer czlonka, ktory mo-
zna znalesc na karcie. Karta 
czlonka daje takze rabaty w 
innych miejscach, jak sklepy, 
warsztaty czy kawiarnie i 
restauracje. Na stronie www.
LOPLUS.dk mozna tez znale-

sc App, ktory automatyczniei 
szybko pozwoli nam znalesc 
miejsca gdzie mozemy za-
oszczedzic pieniadze.

Ponadto wszystkie po-
jedyncze organizacje 
zwiazkowe posiadaja swoje 
wlasne domki letniskowe czy 
mieszkania. Z najnowsza 
gazeta zwiazkowa 3F otrzy-
malismy dodatek w ktorym 
sa podane ze zdjeciami ws-
zystkich dostepnych mozli-
wosci pobytu urlopowego na  
atrakcyjnych warunkach. 3F 
posiada wlasne mieszkania 
i domki letniskowe w Danii i 
takich miastach jak Poznan, 
Londyn, Barcelona czy Paryz 
i wielu innych miejscach. 
Aby skorzystac z tych mo-
zliwosci zakwaterowania w 
czasie urlopu nalezy zapisac 
sie na liste czy bezposrednio 
zarezerwowac lokale popr-
zez 3F internet. Naturalnie w 
okresach popularnych urlo-
powo jest wielu chetnych i 
wtedy losuje sie lokale, ale 
w okresach po sezonie jest 
dosc latwo otrzymac/wynajac 
jeden ze zwiakowych dom-
kow czy mieszkan. 

Polski Klub Zwiazkowy 
zyczy Wam wszystkim milego 
i pelnego wrazen okresu ur-
lopowego 2016-17.

Urlopy, pieniadze wakacyjne i 
obnizki


