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  Negocjacje nowych ukladow 

 

 

W grudniu rozpoczely sie centralne ne-

gocjacje Ukladow Zbiorowych OK20 dla 

calego sektora prywatnego w Danii. W 

tym dla budowlancow. Rok 1899 byl 

poczatkiem tego typu negocjacji. Roku w 

ktorym dokonano pierwszej umowy 

pomiedzy pracodawcami i pracowni-

kami. W tym roku obchodzilismy rocz-

nice wprowadzenia “Dunskiego Modelu” 

rynku pracy, ktory jest regulowany 

poprzez porozumienia pomiedzy praco-

dawcami a pracownikami. 

Jak wyglada proces negocjacji? 

W ciagu 2019 roku miejsca pracy, kluby 

branzowe, oddzialy zwiazkowe i inni 

prowadzili spotkania i kampanie w celu 

stworzenia list propozycji tematow jakie 

maja zostac negocjowane w OK20. Dla 

budowlancow najwazniejszymi tematami 

sa: - podwyzszenie najnizszych stawek 

zarobkow,- walka z social dumping, - 

wprowadzenie odpowiedzialnosci lancu-

chowej ( glowny wykonawca jest od-

powiedzialny za pensje wszystkich pra-

cownikow podwykonawcow). Oprocz 

wspomnianych 3 tematow sa oczywiscie 

inne wazne postanowienia ale wlasnie te 

3 sa najwazniejsze dla Polakow na dun-

skim rynku pracy.  

Zebrane listy sa narzedziem centralnych 

negocjatorow, ktorzy rozpoczeli negocja-

cje w grudniu 2019. Negocjacje powinny 

byc zakonczone do 1.marca 2020, bo 

wtedy przestaja byc wazne aktualne 

uklady. Rezultaty negocjacji zostana 

przeslane do indywidualnego glosowania 

do wszystkich czlonkow kazdej federacji 

zwiazkowej. Jesli zostana one prze-

glosowane “TAK “przez wiekszosc glosow 

czlonkow, zostana  wprowadzone w 

zycie nowe uklady zbiorowe. Jesli 

czlonkowie zaglosuja “NIE” tzn. odrzuca 

rezultaty negocjowan to konsekwencja 

tego moze byc Lockout – zwolnienie 

wszystkich pracownikow przez praco-

dawcow lub strajk pracownikow. Oba 

scenariusze beda znaczyly, ze pracowni-

cy pozostana bez dochodow z pracy. 

Czlonkowie prawdziwych zwiazkow 

zawodowych tzn. tych ktore posiadaja 

krajowe uklady zbiorowe otrzymaja wy-

plate pieniedzy z kas strajkowych zwiaz-

kow. A osoby bez przynaleznosci do 

zwiazkow czy np. czlonkowie biur Krifa, 

Faglig Hus czy ASE nie otrzymaja ani 

jednej korony. Ten fakt potwierdza, ze te 

biura nie sa zwiazkami zawodowymi. 

Same ich prawa mowia,ze pracownicy 

nie maja prawa do strajku!  

Prawdziwe i typowe zwiazki zawodowe 

dla budowlancow: 

3F (np. murarze, ciesle, zbrojarze i inni), 

Malerforbundet (malarze), Dansk EL For-

bund (elektrycy), Rør&Blik 

(np.hydraulicy), Dansk Metal (np. 

spawacze), HK ( pracownicy biurowi). 

Sytuacja czlonkow zwiazku podczas 

strajku/konfliktu 

Czlonkowie prawdziwych zwiazkow  

otrzymuja wsparcie z kasy strajkowej. 

Wspolnota zwiazkowa oczekuje,  ze 
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Polski Klub Zwiazkowy i Zrzeszenie Zawodow Budowlanych w Kopenhadze skladaja kolezenskie i szczere zyczenia udanego i 

szczesliwego 2020. Niech Wasze prawa pracownicze i same warunki pracy oraz zaplata za prace beda najlepsze w histori 

naszej wspolnoty zwiazkowej.  

Nigdy nie bylo tak duzo vikarow na dun-

skim rynku pracy jak anno 2020. 

Pozytywnym powodem tego jest dobra 

konjunktura ekonomiczna i gospodarcza 

w Danii. My Polski Klub Zwiazkowy 

uwazamy, ze ta dobra sytuacja 

ekonomiczna kraju powinna odbic sie 

na stalym zatrudnianiu pracownikow. 

Pracownik najety nigdy nie jest pewny 

swojego okresu zatrudnienia. To jest 

powodem trudnosci z zaplanowaniem 

swojego zycia i ma wplyw na cala 

rodzine vikara. Vikar ma trudnosci z 

otrzymaniem kredytu w banku czy 

oszczedzania na emeryture. Polski Klub 

Zwiazkowy caly czas stara sie pomagac 

kolegom aby otrzymywali oni stala 

prace. Np. ostatnio 2 kolegow elektry-

kow po latach pracy w vikarach 

(agencjach pracy) otrzymala stala prace. 

Glownym powodem naszych rodakow 

na znalezienie stalej pracy jest brak zna-

jomosci dunskiego. Ktory jest powodem 

braku checi zatrudnienia na stale, bo 

pracodawcy obawiaja sie problemow z 

komunikacja. Czesto tez sami pracowni-

cy firm nie maja checi na wspolna prace 

z osobami, ktore nie znaja jezyka 

tubylcow. Brak znajomosci jezyka jest 

takze brakiem znajomosci kultury dun-

skiej i normalnych zachowan w dniu 

codziennym. Takze brak mozliwosci 

100% komunikacji utrudnia wspolne 

wykonywanie czynnosci pracy. Nasi 2 

koledzy elektrycy trafili do firmy gdzie 

dyrektor chce dac szanse kazdemu. 

Takze koledzy dunscy w tej firmie stara-

ja sie uzywac kombinacji angielskiego – 

dunskiego i jezyka migowego aby 

stworzyc dobra wspolprace i bycie 

razem na miejscu pracy. A to jest dobra 

recepta na przyszlosc.  

Zwracamy sie z apelem do wszystkich 

czlonkow zwiazkow o otwarcie ramion 

takze dla kolegow nie znajacych dun-

skiego. Bo tylko wspolne obcowanie i 

dzienny kontakt Polakow i Dunczykow 

na miejscu pracy jest jedyna korzystna 

droga. Zwracamy sie z apelem do 

czlonkow zwiazkow i mezow zaufania 

aby planowali wspolnie z pracodawcami 

zatrudnianie nowych pracownikow. Na 

takie wspolne plany daja mozliowsci 

nasze umowy zbiorowe oraz umowy 

lokalne.  

Wazne dla vikara! Pamietaj zawsze, ze 

masz prawo do tej samej pensji/

dodatkow za ta sama prace co wyko-

nuja na stale zatrudnieni pracownicy 

firmy do ktorej zostales najety. Jesli 

masz pytania zwiazane z zatrudnienem 

jako vikar, skontaktuj sie z twoim oddzi-

alem zwiazkowym.  

Vikar – pracownik najety to tez kolega lub 

kolezanka! 

wszyscy zwiazkowcy walcza wspolnie w 

czasie konfliktu o nowe uklady zbiorowe 

poprzez blokady miejsc pracy i demon-

stracje. W praktyce chodzi o to aby nasi 

pracodawcy nie mogli produkowac pod-

czas konfliktu. Bez produkcji nie zarabi-

aja oni pieniedzy i nie wywiazuja sie ze 

swoich kontraktow. Te powody sa naj-

lepsza bronia czlonkow zwiazku na 

“zaproszenie” pracodawcow do nowych 

negocjacji i dokonanie korzystnych 

umow dla pracownikow i czlonkow 

zwiazkow.  

Co po dokonaniu centralnych ukladow? 

Bez wzgledu na to kiedy zakonczy sie 

process OK20, nowe uklady zostana 

wprowadzone w zycie z dniem 1. marca 

2020. Ewentualne splaty nowych posta-

nowien beda musialy byc uregulowane 

wstecz przez pracodawcow. A same 

postanowienia krajowe beda wytyczna i 

samym procesem dokonywania ukladow 

lokalnych. Pracownicy beda mieli mozli-

wosc na dokonanie ukladow lokalnych 

bezposrednio ze swoim pracodawca. Np. 

jesli centralna wysokosc oplat za do-

datek swiateczny bedzie wynosila 10%, 

to pracownicy bez przeszkod moga smia-

lo podjac lokalne negocjacje podwyzki 

dodatku swiatecznego np. na 11%. 

Miejmy nadzieje, ze centralne negocja-

cje przyniosa dobre rezultaty, ktore 

zostana przyjete przez czlonkow zwiaz-

kow. Ale jesli tak sie nie stanie, to 

budujmy juz teraz nasze wspolnoty na 

wspolna walke aby zdobyc wspolnie jak 

najlepsze warunki placy i pracy.  


