
 

 

Polacy glosuja w wyborach do Parlamentu UE 

To bylo powodem zorganizowania spotkania 

wyborczego 17. marca 2019 przez Polski Klub 

Zwiazkowy i Zrzeszenie Zawodow Budowlanych w 

Kopenahdze. Przepisy wyborcze sa takie, ze 

obywatele Unii Europejskiej moga oddac swoj glos 

w wyborach w Danii na dunskiego kandydata. 

Dlatego Polski Klub Zwiazkowy zaprosil czlonka 

parlamentu, Christel Schaldemose z 

Socialdemokratiet i Ole Nors z Folkebevægelsen 

mod EU na debate wyborcza. Oboje kandydatow 

byli zgodni w tym, ze zwalczanie social dumping 

jest bardzo waznym tematem europejskim. Ze 

ochrona praw pracowniczych i zapewnienie 

godnych warunkow pracy w Europie, gdzie sila 

robocza moze przemieszczac sie z kraju do kraju 

jest podstawa istnienia wolnego przeplywu sily 

roboczej. Ze nalezy zatwierdzic w UE” Protokol 

socjalny”, ktory bedzie gwarantowal zagranicznym 

pracownikom, dunskie warunki pracy i placy. 

Dlatego Christel i Ole jesli zostana wybrani do 

parlamentu to beda chcieli pracowac nad 

wprowadzeniem wspomnianego” Protokolu 

socjalnego” do traktatu unijnego.  

Uczestnicy spotkania przedstawili swoje opinie o 

sytuacji Polakow na dunskim rynku pracy. Gdzie 

my Polacy spotykamy sie z: dyskryminacja w 
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stosunku do dochodow za prace bo jestemy 

Polakami, trudnymi warunkami pracy, gdzie czesto 

BHP jest lamane czego rezultatem sa wypadki w 

pracy, a nasze zdrowie jest niszczone. 

Wspomniano takze o potrzebie zwiekszonej 

kontroli instytuacji panstwowych takich jak 

Inspekcja Pracy czy Urzad Skarbowy aby poprzez 

kontrole wyeliminowac osoby, ktore wyzyskuja 

Polakow w Danii. Spotkanie bylo pierwszym takim 

spotkaniem w historii Danii, gdzie obcokrajowcy 

mieli mozliowsc spotkania dunskich politykow, 

kandydatow do Parlamentu UE. Z tego powodu 

krajowe radio DR/P1 – relacjonowalo na zywo 

wywiad z kandydatami i organizatorami spotkania. 

My ze strony klubu chcemy nadal kontynuowac 

spotkania i dzialania na ktorych bedziemy chcieli 

przedstawiac i wzmacniac pozycje Polakow w 

Danii.  

Uwaga podwyzki! 

Przypominamy, ze wedlug postanowien ukladow 

zbiorowych dla zawodow budowlanych z 2017 

roku, z dniem 1. marca 2019 wzrosla najnizsza 

stawka zaplaty za godzine pracy, przecietnie 2 kr. 

co daje podwyzke na miesiac, conajmniej ok. 320 

kr. Ponadto  wysokosc naliczania dodatku za dni 

swiateczne tkzw. SH wzrasta do 9,90%. 

Przypominamy takze, ze rodzic chorego dziecka 

ma prawo do platnego dnia choroby dziecka (do 

14 roku). Jesli dziecko zachoruje np. w srodku dnia 

to mamy prawo do zaplaty pensji za reszte godzin 

tego dnia pracy + 1 dzien choroby dziecka. 

Przypominamy, ze mamy prawo conajmniej raz w 

roku do negocjajcji naszej pensji, ktora powinna 

odzwierciedlac nasze wyksztalcenie, kompetencje 

i wklad w produkcyjnosc. O szcegoly prosimy pytac 

w oddzialach zwiazkow zawodowych.  

Czy znasz zasady emerytalne w 

Danii?  

Polski Klub Zwiazkowy wraz z Pension Danmark 

organizuje w niedziele 26. maja 2019 od godz. 

15.00 do 17.30 spotkanie informacyjne 

dodytczace emerytur rynku pracy. Skladki placone 

do kas emerytalnych sa uzywane nie tylko na 

nasza emeryture. Ale takze zawieraja 

ubezpieczenia, np. 100 tysiecy koron w przypadku 

zachorowania na raka lub inna z 21 chorob. Mamy 

mozliowsc na bezplatne korzystanie z zabiegow 

masazu, fizjoterapi czy kreglarza. Chcesz poznac 

swoje prawa i korzysci z przynaleznosci do kasy 

emerytalnej zamelduj swoj udzial na mail: 

rpl@def.dk lub sms: 22798960. Prosze podac ilosc 

uczestnikow i przybyc na spotkanie na ulicy: 

Tikøbgade 9, 2200 København. Parking darmowy 

w podworku.  

Korzysci z przynaleznosci do 

zwiazkow zawodowych 

Zbliza sie lato i okres urlopow. Wiele z federacji 

zwiazkowych jest wlascicielami domkow 

letniskowych i mieszkan, ktore znajduja sie w Danii 

i Europie. Jako czlonek zwiazku danej federacji ma 

sie mozliowsc na pozyczenie domku letniskowego 

np. 3F na Bornholm, gdzie jest miejsce dla 6 osob 

za tylko 2.700 kr. za tydzien. Czy czlonek zwiazku 

malarzy moze pozyczyc mieszkanie w Berlinie na 

tydzien za tylko 3.000 kr.  

Ponadto wszyscy czlonkowie zwiazkow posiadaja 

karte zwiazkowa z dopiskiem LO. To daje 

mozliowsc na korzystanie z obnizek wakacyjnych i 

turystycznych, ktore mozna znalesc na stronie: 

www.loplus.dk. Zyczymy udanych i radosnych 

urlopow oraz przypominamy, ze mamy prawo do 3 

tygodni ulopu w calosci w okresie 1.05. – 

30.09.2019. Pozostale 2 tygodnie mozna wybrac w 

innym terminie + 1 tydzien SH.  

 

_________________________________________ 

Polski Klub Zwiazkowy przy BS Kopenhaga 

Robert Olejnik, tel: 2278960, e-mail: rpl@def.dk  

Agnieszka Kluczyk, tel: 23457534, e-mail: 

Agnieszka.kluczyk@batkartellet.dk  
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