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Marcin otrzymal dyscypli-
narke za uzycie systemu 
akordowego malarzy.Zwiazek 
malarzy zdobyl dla niego 
pensje w okresie wypo-
wiedzenia, bezpodatkowe 
odszkodowanie 8 tys. koron 
oraz nowa prace.

System pracy akordowej 
jest podstawa fachu ma-
larskiego, poziomu wyna-
grodzenia, a kartki akordowe 
sa uzywane aby otrzymac 
zaplate za ekstra prace tak 
aby pracownik mogl otrzy-
mac dodatkowe pieniadze, 
ktore nie sa wycenione/opi-
sane w umowie akordowej. 
Marcin pracowal we wrzes-
niu na akord, ktory nie byl 
wyceniony dokladnie przez 
pracodawce. Dlatego Mar-
cin wybral wypisanie kartki 
akordowej jako propozycje 
do dokonania umowy o tym 
ze praca ma byc wykony-
wana za stawke na godzine, 
bo cena za prace akordowa 
jak przedstawil pracodawca 
byla niemozliwa na zaro-
bienie wlasciwej pensji. Po 
umowie z pracodawca zostal 
Marcin przeniesiony do innej 
pracy za stawke na godzine. 
Pare dni pozniej zostal on 
zwolniony dyscyplinarnie z 
powodu ze: “Marcin nie chce 
pracowac na akord”. 

Wedlug opini zwiazku 
malarskeigo chodzilo tutaj o 
bezpodstawne zwolnienie i 
natychmiast zostala rozpo-
czeta sprawa wyjasniajaca. 
Ktora zakonczyla sie wyplata 

Dyscyplinarka zamieniona na 
odszkodowanie i pensje

odszkodowania, wyplata 
pensji w okresie wypowie-
dzenia. Ponadto zwiazek 
zawodowy pomogl Marcinowi 
w rozpoczeciu pracy w nowej 
firmie. 

Niestety wielu kolegow 
malarzy nie zna swoich praw 
do i w pracy w systemie 
akorodowym w branzy ma-
larskiej. Ostatnie podliczenie 
za okres 1.1.17. a 31.10.17 
prac akorodowych wykony-
wanych w Kopenhadze i jej 
okolicach pokazuje srednia 
251 kr. pensje na godzine. 
Dlatego jest waznym aby 
system akorodowy stosowac 
i utrzymac, bo to on podnosi 
malarzy generalne dochody, 
dochody malarzy dunskich 

jak i kolegow z zagranicy. 
W celu poszerzenia wiedzy 

na temat systemu akor-
dowego zwiazek malarzy 
planuje przeprowadzic kurs 
akordu dla kolegow z za-
granicy, ktory odbedzie sie 
na wiosne 2018. Na kursie 
zostanie nalozony szczegolny 
nacisk na to jak jest zbudo-
wany system oraz jak nalezy 
stosowac ksiazke akordowa 
aby zarabiac jak najlepsze 
dochody za swoja prace. 

Ksiazke akordowa stosuje 
sie aby dokonac umowe z 
firma o: wycenie wszystkich 
ekstra zadan pracy, ktore nie 
sa opisane od poczatku w 
wycenie/umowie konkretnej 
pracy. n
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Precyzyjna ilosc nie zameldo-
wanych wypadkow z natury 
rzeczy nie znamy. Lecz na 
podstawie wielu badan wlad-
ze/instytucje oraz eksperci 
i organizacje sa zgodne ze 
ilosc zameldowanych wypad-
kow do Arbejdsmarkedets 
Erhvervsikring/ AE jest tyko 
polowa faktycznych wypad-
kow w czasie pracy.

Prawo mowi jasno, ze 
pracodawca ma obowiazek 
zameldowania wypadku do 
AE. W celu ulatwienia spraw 
zwiazanych z wypadkami 
stworzono nowa platforme 
o nazwie EASY gdzie pop-
rzez uzycie NemId na www.
virk.dk pracodawca powi-
nien dokonac zameldowania. 
Opozycja parlamentarna 
wezwala ministra zatrud-
nienia na spotkanie w celu 
wyjasnienia spraw zwiaza-
nych z tak wysokim brakiem 
zameldowan wypadkow przez 
pracodawcow. Karsten Hønge 
z parti SF powiedzial ze, taka 
sytuacja jest nie do zaak-
ceptowania i trzeba zrobic 
wszystko aby pracodawcy 
przetrzegali obowiazku mel-
dowania wypadkow. Ponadto 
opozycja chce aby minister 
poprawil sytuacje zwiazana 
z coraz dluzszym rozpatry-
waniem spraw odszkodo-
wan. Chcemy przypomniec 
ze tylko mozna zameldowac 
wypadki ktore sa powodem 
conajmniej jednego dnia   
choroby i zameldowania na-
lezy dokonac najpozniej do 1 
roku od dnia wypadku. 

Bez dowodow nie otrzy-
masz odszkodowania.

Jesli w wyniku wypadku 
dozna sie szkod i strat mozna 
otrzymac odszkodowanie. 

Lecz to wymaga udoku-
mentowania tego co sie 
wyda-rzylo. Dlatego nalezy 
dowiesc ze to wypadek jest 
powodem strat ekonomi-
cznych (utrata normalnego 
dochodu) oraz szkod na 
zdrowiu i ciele (powyzej 
5%). Podstawa jest kontakt z 
lekarzem/sluzba zdrowia po 
wypadku.Lekarz ma obo-
wiazek zapisania waznych 
danych w karcie pacjenta. A 
do najwazniej-szych naleza: 
powod kontaktu z lekarzem/
sluzba zdrowia, opis histori 
choroby pacjenta, aktualny 
stan zdrowia, wiadomosci o 
leczeniu i status przy przyje-
ciu do szpitala i wypiasaniu 
ze szpitala.Tutaj prosimy Was 
o dokladne zapoznanie sie z 
waszym zurnalem pacjenta 
przed opuszczeniem szpi-
tala czy wizyty u lakarza tak 
aby  wszystkie wazne fakty 
choroby/szkod byly opisane. 
Lekarze maja obowiazek 
prowadzenia notatek o stanie 
pacjenta, badania i przebe-
giem leczenia. Jest to jeden 
z najwaznieszych punktow w 
sprawie otrzymania odszko-
dowania. 

Innymi dowodami w spra-
wie jest dokladne udokumen-
towanie zdarzenia. Czesto 
bywa tak ze nikt nic nie pa-
mieta po wypadku lub wrecz 
usuwa sie slady z miejsca 
wypadku. Czesto bywa ze 
koledzy ktorzy byli przy 
wypadku nie chca byc swiad-
kami wydarzen. Ze strony 
klubu polskiego apelujemy 
do solidarnego wspierania sie 
w przypadku wypadku, bo 
przeciez kazdy z nas moze 
byc tym nastepnym. W celu 
dokladnego udokumetowania 

zdarzenia powinno sie zrobic 
zdjecia, opis faktow i zapew-
nic swiadkow zdarzenia. 

Zarejstrowanie wypadku
Skontaktuj sie jak najs-
zybciej z oddzialem swojego 
zwiazku w celu otrzymania 
wsparcia i pomocy. W kaz-
dym oddziale sa specjalisci 
od spraw wypadkow. Oddzial 
moze byc pomocny w zamel-
dowaniu samego wypadku 
i wtedy mozemy miec pew-
nosc ze w zameldowaniu 
zostana zawarte wszystkie 
dokladne fakty zdarzenia. 
Dalej oddzial na podstawie 
upowaznienia bedzie mogl 
nadzorowac przebieg sprawy. 
Sama decyzje o przyznaniu 
odszkodowania podejmuje 
Arbejdsmarkedets Erhversik-
ring. Nierzadko dochodzi do 
tego ze w sprawe musi byc 
zaangazowany adwokat, a 
takiego adwokata bez dodat-
kowych oplat oprocz oplat 
normalnej skladki zwiazkowej 
przez poszkodwoanego 
czlonka zwiazku posiada 
zwiazek zawodowy. n

 

Tylko polowa wypadkow w pracy 
zostaje zameldowana

Spotkanie informacyjne

Przyjdz i poznaj dokladnie 
swoje prawa i zasady poste-
powania po wypadku. Polski 
Klub Zwiazkowy zaprasza na 
spotkanie informacyjne na 
ulicy Tikøbgade 9, 2200 Kø-
benhavn N (parking w pod-
worku) w niedziele 21. sty-
cznia 2018 od godz. 15.00 
do 16.30. Prosimy o zamel-
dowanie swojego udzialu na 
email: rpl@def.dk lub sms: 
22798960. PROSIMY PODAC 
ILOSC UCZESTNIKOW. 


