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zbiorowego jasno i czytelnie 
czynia odpowiedzialnego za 
braki w pensjach i dodatkach 
wlasnie One4all poprzez 
miedzy innymi to ze, firma 

55 kr. na godzine nie jest 
okej pensja dla polskich 
pracownikow wynajetych do 
pracy w Danii. W dniu 30 
maja firma malarska One4all 
zostala ukarana w Sadzie 
Arbitrazowym wyrokiem 
splacenia 2,5 milonow koron 
kary za zlamanie ukaldu 
zbiorowego.

Polscy i rumunscy pracow-
nicy wynajeci do malowania 
pracowali przez 9 mie-
siecy za polowe najnizszej 
stawki przyjetej w ukladzie 
zbiorowym dla prac malar-
skich. Malarze byli zatrud-
nieni w Niemieckich firmach 
wynajec do pracy, Elzet 
oraz D.H. Dienstalaistungs 
i wyslani do prac na terenie 
Kopenhagi. 

Malarze pracowali do 270 
godzin na miesiac w syste-
mie pracy ktory nie jest do 
zaakceptowania na dunskim 
rynku pracy. Malarze praco-
wali po 10 godzin od ponied-
zialku do soboty oraz po 2 
– 3 niedziele w miesiacu i to 
za pensje tylko w wysokosci 
15.000 kr. bez oplat za nad-
godziny i innych dodatkow.

Podczas rozpatrywania 
sprawy, firma One4all ktora 
jest czlonkiem organizacji 
pracodawcow branzy malar-
skiej /Danske Malermestre, 
probowala pokazac obraz 
ze, pomiedzy firmami byly 
dokonane umowy kontrak-
towe i w ten sposob uciec od 
odpowiedzialnosci za 9 mie-

Zwiazek Malarzy ujawnil przekret 
w wynajmie pracownikow

sieczne oszustwa pracowni-
kow malarskich.Lecz Zwia-
zek Malarzy dowiodl wraz 
ze swiadkami na sprawie 
ze, postanowiania ukladu 



Napisz i zadzwoń do mówiacych po polsku związkowców: E-mail: rpl@def.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, Tikøbgade 9, 2200 København N. (Przy stacji Nørrebro)

Szukaj wiecej o polskim klubie zwiazkowym na facebook POLSKI KLUB ZWIAZKOWY

Jako czlonek 3F mozesz 
na stronie www.testaviva.
dk stworzyc prawnie wazny 
testament, pagt malzenski, 
kontrakt wlasnosci i otrzy-
mac ekonomiczne porady 
calkowicie za darmo. 

Testaviva.dk jest nowa 
ciekawa platforma online na 
ktorej mozna podjac decyzje 
w waznych sprawach, takich 
jak testament, wlasnosc czy 
pieniadze lub co moze tylko 
sie wydarzyc w momencie 
rozwodu. 

Jako czlonek 3F otrzymasz 

Darmowe porady o testamencie 

Przypominamy 
wszystkim ze z 
dniem 1. marca 
2017 zostaly 
wprowadzone 
nowe uklady 
zbiorowe na lata 
2017 – 2020. 

Pamieta-
cie  wszyscy, ze 
kazdy czlonek 
zwiazku mial 
prawo oddac glos 
na nowe uklady. 
Same negocjajcje i glosowanie przedluzylo moment wprowad-
zenia nowych ukladow zbiorowych. 

I dlatego pracodawcy juz w pensjach  po 1 maja 2017 
powinni wyregulowac z dzialaniem wstecznym nowo postano-
wione zaplaty za stawki godzinowe, dodatki za dni swiateczne 
i inne odpowiednie do danego ukaldy zbiorowego. 

Jesli zauwazysz na swoich kartakach wyplat ze pracodawca 
nie uregulowal stawek ze skutkiem wstecznym wystap do 
pracodawcy z zadaniem o ich natychmiastowa splate.

W celu ustalenia jakie stawki zostaly podniesione w twojej 
branzy skontaktuj sie z twoim mezem zaufania lub oddzialem 
zwiazku. 

Otrzymujesz wlasciwa 
pensje po 1. marca 2017?

calkowicie unikalny darmowy 
przywilej na stronie  
testaviva.dk wyrobienia 
potrzebnych dokumentow/
papierow oraz do 5 godzin 
darmowej porady prawnej.

Wszystkie trudnosci zo-
staly usuniete, tak aby zrobic 
to jak najlatwiej po to aby 
stworzyc i zachowac doku-
menty prawne digitalnie i 
bezpiecznie. 

W wiekszosci wypadkow 
jest mozliwe samodzielne 
wykonanie omawianych 
dokumentow poprzez plat-

posiadala kierow-
nictwo i dyspono-
wanie najetymi  
do pracy malar-
zami z Polski i 
Rumunii.

W dniu 1. maja, a wiec 
miesiac przed rozprawa firma 
zmienila nazwe na Jægers-
pris Malerentreprise. Firma 
zachowala ten sam numer 
firmy – CVR. 

Firma jest nadal objeta 
ukaldem zbiorowym, a wszy-
scy zatrudnieni w firmie maja 
prawo do przywilejow wy-
nikajacych z ukaldu, takich 
jak: 

zaplata za nadgodziny, 
dodatek wakacyjny, dodatek 
za dni swiateczne, dodatek 
emerytalny rynku pracy, 
zaplata za pierwsze 2 dni 
choroby dziecka, prawo do 
douczania zawodowego i 
inne. 

Przypominamy ze wszyst-
kie dodatki sa naliczane z 
brutto pensji tzn. ze jest to 
plus do pensji.

forme, lecz jesli bedziesz 
potrzebowal/a pomocy lub 
bedziesz mial/a pytania mo-
zesz jako czlonek 3F otrzy-
mac do 5 godzin darmowej 
prawnej porady.

Wszystko dokonuje sie di-
gitalnie, dokumenty podpisu-
je sie i zabezpiecza poprzez 
uzycie NemID.

Wiecej informacji poprzez 
napisanie do Testaviva na: 
info@testaviva.dk lub na 
stronie: www.testaviva.dk 


