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Negocjacje nowych ukladow 
na nastepne 2 – 3 lata w 
sektorze prywatnym roz-
poczely sie. Nasi reprezen-
tanci i negocjatorzy w branzy 
budowlanej zaprezentowali  
i przekazali liste naszych 
zadan i postulatow. 

Dla nas pracujacych w 
branzy budowalnej najwaz-
niejsze jest uzyskanie jak 
najlepszych rezultatow w 
negacjacjach w stosunku do 
nastepujacych postulatow: 
stworzenie zabezpieczen 
przed social dumping tzn. 
przyslowiowemu 60 kr. na 
godzine ktore otrzymuja na 
przyklad nasi rodacy pracu-
jacy w polskich firmach w 
Danii. 

Chodzi tutaj aby firmy 
pracujace na rynku dunskim, 
ktore oplacaja pracownikow 
na podstawie dunskich ukla-
dow zbiorowych i ktore prze-
strzegaja co do punktu zasad 
przepisow Bhp nie byly 
narazone na wykonkurowa-
nie w walce o klienta, przez 
firmy ktore proponuja tania 
sile robocza poprzez  niskie 
oplacanie swoich pracowni-
kow i np. osczednosci zwia-
zane z brakiem przestrze-
gania Bhp. Wezmy przyklad 
np. warunkow socjalnych dla 
pracownikow. Stworzenie 
pracownikom tylko bara-
kowozu z pelnym  wyposa-
zeniem kosztuje pracodawce 
pieniadze ktore on musi 

Negocjacje nowych Ukladow 
Zbiorowych/Overenskomster 
rozpoczete

umiescic w rachunku dla 
klienta. Takiemu pracodawcy 
jest trudno konkurowac z 
firma ktora proponuje swoim 
pracownikom spozywanie 
posilku na wiaderku od farby 
w piwnicy. 

Ponadto zwiazki budo-
walane zadaja wprowadzenia 
tkzw. ”Odpowiedzialno-
sci lancuchowej” w ktorej 
chodzi o to ze, to glowny 
wykonawca bedzie zawsze 
odpowiedzialny za np. brak 
wyplat pensji pracownikom 
swojego podwykonawcy. 
Taka zasada stworzylaby 
warunki gdzie glowni wyko-
nawcy byliby ”zmuszeni” do 
wspolpracy z odpowiedzial-
nymi i uznanymi firmami, 
ktore zawsze przestrzegaja 
zasad ukladow zbiorowych 
i regulowania obowiazkow 
finansowych w stosunku do 
swoich pracownikow. Glowny 
wykonawca zawsze pozosta-

walby odpwiedzialny ekono-
micznie za braki podwyko-
nawcy czy podwykonawcow.   

Kolejnymi postulatami 
jest stworzenie zabezpieczen 
emerytalnych w zwiazku z 
opoznionym przejsciem na 
emerytury. Poprawe dostepu 
do nauczania zawodowego, 
ktore jest zawsze gwarancja 
pracownika na znalezienie 
nowej pracy w przypadku 
jej braku. Na koniec oczywi-
scie, my budowlancy zadamy 
podwyzek naszych pensji. 

Przez ostatnie 3 lata (od 
czasu ostatnich negocjajcji) 
pracodawcy w branzy bu-
dowlanej zarobili i odlozyli 
sporo pieniedzy. I teraz jest 
czas na podzielenie sie nimi 
z nami. Nie mniej zauwaza-
jac ze prognozy na 2017 i 
2018 pokazuja pelne ksiazki 
zamowien dla pracodawcow, 
co znaczy ciaglosc dochodow 
dla pracodawcow. 
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Przypominamy ze praco-
dawca jest zobowiazany do 
rozliczenia naszego konta 
S/H zarobionego i zebranego 
w roku 2016. Wyskosc do-
datku S/H ktory jest nalicz-
any z bruto pensji i wynosi 
7,9%.Wyplata pieniedzy 
S/H powinna byc dokonana 
z ostatnia wyplata za rok 
2016. Sa przypadki gdzie 
pracodawcy opozniaja wypla-
te S/H z pierwsza wyplata w 
nowym roku kalendarzowym. 
Jesli nie otrzymales rozli-

Otrzymales rozliczenie konta S/H?

W dniu 2.stycznia 2017 weszly w zycie nowe 
przepisy bezrobocia. Jedna z najwiekszych 
zmian jest to, ze w czasie okresu bezrobo-
cia mozna zbierac bonus godziny ktore daja 
mozliwosc przedluzenia okresu bezrobocia 
o max jeden rok. W praktyce znaczy to ze 
jeden dzien pracy daje 2 dni ekstra bezro-
bocia. Jest to tkzw. Model 1:2. Normalny  
okres bezrobocia i otrzymywania pieniedzy 
z kasy bezrobocia/a -kasse  nadal trwal 2 
lata. Poprzez wspomniana nowa zasade mo-
zna przedluzyc sobie okres bezrobocia o 1 
rok. Lecz prosze zauwazyc ze maksymalnie 
mozna zebrac do 962 godzin pracy.

Juz teraz mozna skorzystac z zebranych 
godzin przez ostatnie 3 lata. Od 1.lipca 2017 
zebrane godziny beda automatycznie zbie-
rane w banku godzin/”Beskæftigelseskonto”. 
Taki bank godzin zaloza wszystkim czlonkom 
kas bezrobocia same kasy bezrobocia/a – 
kasse. Konstruktorzy nowych przepisow 
uwazaja ze nowe zmiany wplyna na to ze 
kazdy z nas bedzie posiadal wplyw na okres 
czasu otrzymywania pieniedzy z kasy bezro-
bocia. Nawet pojedyncze przepracowane 
godziny beda mialy wplyw na to. Nowe pr-
zepisy maja tez pewne ograniczenia, bo np. 
4 miesieczny okres bezrobocia bez zadnych 

Zmiany przepisow bezrobocia

czenia swojego konta S/H 
natychmiast powiadom o tym 
swojego pracodawce. Jesli 
twoja interwencja nie po-
moze skontaktuj sie z twoim 
mezem zaufania lub oddzia-
lem zwiazku. Przypominamy 
ze konto S/H jest przywi-
lejem ktory nalezy sie nam 
wszystkim pracujacym w fir-
mach z ukladem zbiorowym. 

Dodatek ten pokrywa wsz-
ystkie dni swiateczne panst-
wowe w Danii. Np. w branzy 
betonowej otrzymuje sie 

za kazdy dzien swiateczny 
wolny od pracy aconto 1.000 
kr. Mozna takze wykonywac 
prace w dni swiateczne, ale 
wtedy pracodawca jest zo-
bowiazany placic nam 100% 
nadgodzin plus oczywiscie 
dodatek S/H. 

Dodatek nie nalezy sie 
automatycznie pracownikom 
firm ktore nie posiadaja ukla-
dow zbiorowych.  

godzin pracy bedzie odpowiadal utrata 1 
dnia bezrobocia z calego okresu bezrobo-
cia. W celu zdobycia wszystkich informacji 
o zmianach bezrobocia skontaktuj sie ze 
swoim oddzialem kasy bezrobocia. 

Wysokosc najwyzszego bezrobocia dla 
osob ubezpieczeniem na caly etat wynosi 
w 2017: max na dzien 849 kr./brutto i max 
18.395 kr./brutto na miesiac. Prosze pa-
mietac ze bedac na bezrobociu nie placi sie 
podatku AM- bidrag w wysokosci 8%. Sred-
nia miesieczna oplata w zwiazkach nalez-
acych do Zrzeszenia Zawodow Budowlanych 
w Kopenhadze wynosi ok. 480 kr. i jest w 
calosci mozliwa do odciagniecia na karcie 
podatkowej. 


