
 

Czy bedziesz bogatym emerytem? 
Na to pytanie odpowiedziala Stine Bogø, szefowa 

klienow w kasie emerytalnej Pension Danmark. W 

latach 90 – tych poprzez uklady zbiorowe 

rozpoczeto stopniowe wdrazanie emerytur rynku 

pracy w Danii. Dzis osoby pracujace w firmach gdzie 

jest uklad zbiorowy maja korzysci w postaci 

dodatkowych dochodow w formie skladek 

emerytalnych. Np. w Pension Danmark wysokosc 

miesiecznych skladek lezy na poziomie 12% kwoty 

naliczanej z brutto dochodu. To znaczy, ze 

pracownik posiadajacy oszczednosci zbierane w 

kasie emerytalnej beda wielkim zastrzykiem 

ekonomicznym po przejsciu na emeryture. Bo taki 

pracownik bedzie otrzymywal conajmniej 2 

emerytury. Jedna panstwowa nazywana 

folkepenion i druga wlasnie z kasy emrytalnej rynku 

pracy. Ponadto bycie czlonkiem kasy emerytalnej 

rynku pracy daje dodatkowe korzysci: wyplate 

ubezpieczen, np. min. 100 tys koron w przypadku 

na zachorowanie na jedna z chorob, znajdujacych 

sie na liscie w kasie czy wyplata dodatkowych 

pieniedzy w przypadku przejscia na rente 

zdrowotna. A ponadto korzysci z pakietu zdrowia 

gdzie mozna otrzymywac darmowe zabiegi 

masazysty, kreglarza i innych specjalistow. My 

dzialacze klubu zwiazkowego, jestesmy 

zaniepokojeni faktem, ze wielu Polakow pracuje w 

firmach bez ukladu zbiorowego i gdzie pracodawca 

nie oplaca skaldek do kasy emerytalnej rynku 

pracy. Polacy pracujacy w takich firmach moga 
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liczyc po przejsciu na emeryture tylko na wyplaty 

emerytury panstwowej, ktora na dzien dzisiejszy 

wynosi max. tylko 75.924 kr. brutto na rok plus 

ewentualny max. dodatek na rok 83.076 kr. Podane 

kwoty sa maksymalnymi i sa wyplacane wedlug 

indywidualnego rozliczenia, na ktore wyplawaja 

takie fakty jak 40 lat zamieszkania/pracy w Danii czy 

status cywilny.  

Dlatego poraz kolejny apelujemy do Polakow o 

podejmowanie tylko pracy w firmach z ukladem 

zbiorowym. A jesli nie ma go w firmie to wspolna 

walke z organizacja zwiazkowa o wprowadzenie 

ukladu w firmie.  

 

Po wyborach do Parlamentu UE 

Christel Schaldemose zostala wybrana. 

Przypomnijmy, ze na spotkaniu wyborczym Christel 

powiedziala, ze zwalczanie social dumping jest 

bardzo waznym tematem europejskim. I 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. 

Teraz juz po wyborach list informacyjny “KOLEGA” 

zapytal Christel o jej plany pracy w Parlamencie UE, 

a szczegolnie zwiazanymi z rynkiem pracy. 

Co chcesz zrobic, aby podniesc zyczenie 

Europejskiej Federacji Zwiazkow Zawodowych ( 

Euro – LO) dotyczacym  wprowadzenia Protokolu 

Socjalno – Spolecznego teraz, kiedy w parlamencie 

dunskim jest wiekszosc parlamentarna bez glosow 

Dansk Folkeparti? 

”Nad tym ja i moi socjaldemokratyczni koledzy juz 

pracowalismy w Parlamencie UE, i ja bede nadal 

walczyla o to. Po wyborach do parlamentu 

dunskiego (odbyly sie 5.6.19) mamy ekstra  dobra 

mozliwosc, ze ta sprawa zostanie podjeta w Radzie 

Ministrow UE. A wiec kiedy mam nadzieje, ze juz 

wkrotce powstanie rzad  w Danii kierowany przez 

socjaldemokratow, to beda mogli dunscy 

ministrowie na spotkaniach w Radzie Ministrow UE 

mowic jak waznym jest Protokol Socjalno – 

Spoleczny”. 

Czy bedziesz chciala podjac inicjatywe aby zebrac 

dunskich parlamentarzystow UE z S, SF i 

Enhedslisten aby stworzyc wspolna propozycje do 

rzadu Danii aby Protokol Socjalno – Spoleczny byl 

tematem rozmow w Radzie Ministrow UE? 

W pierwszym rzedzie to jest cos, co dyskutujemy z 

naszymi socjaldemokratycznymi kolegami i 

kolezanki w dunskim parlamencie. Protokol jest juz 

dlugo zyczeniem socjaldemokratow i dlatego nie 

jest to nowoscia dla niektorych w naszej parti, ze 

my pracujemy nad protokolem. Dlatego bez 

watpliwosci, temat protokolu bedzie aktualny zaraz 

po stworzeniu nowego rzadu w Danii. 

Co chcesz/ mozesz zrobic z codzienna 

dyskryminacja wedrujacej sily roboczej w tym 

Polakow (dyskryminacja zarobkow i bhp)? 

Ja uwazam, ze jest to ponizszej wszelkiej krytyki, ze 

nadal widzimy sprawy miedzy innymi z Polakami 

gdzie oni otrzymuja mniej wynagrodzenia i pracuja 

w gorszych warunkach bhp niz dunscy pracownicy. 

Kiedy pracuje sie w Danii to musi to byc oczywiscie 

na dunskich warunkach i pensjach. Ja bede chciala 

nadal pracowac miedzy innymi  nad protokolem, 

ktory moze zlamac dyskryminacje. I bede 

pracowala w Parlamencie UE oraz przed rzadem 

Danii, aby zatrzymac mozliwosci dyskryminowania.  

Po wydaniu roznych wyrokow w Sadzie EU, widac 

wyraznie, ze wolne przemieszczanie sie towarow, 

sily roboczej i uslug jest ponad prawami 

pracowniczymi. Dlatego wspolna organizacja 

zwiazkowa EFS zada dopisania do Traktatu UE 

protokolu. Protokolu, ktory bedzie gwarantowal i 

ponad wynosil prawa pracownicze w UE.  
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