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Oddzial Federacji LO w Kopenhadze zo-
organizowal spotkanie informacyjne z 
udzialem Marianne Vind, ktora jest 
czlonkinia Parlamentu UE, gdzie miedzy 
innymi zasiada ona w Komisji Pracy. 

Obecnie w 21 krajach UE pensja regu-
lowana jest poprzez prawo. Wg. stat-
ystyki ec.europa.eu/eurostat w Bulgari 
najnizsza krajowa wynosi 312 euro na 
miesiac lub 15 kr. na godzine. Najwyzsza 
krajowa regulowana prawem jest w 
Luksemburgu, 2142 euro, ok. 100 kr. na 
godzine.  

Pozostale 6 krajow UE reguluje place 
poprzez umowy – uklady zbioro-
we.Trzeba tutaj podkreslic, ze wlasnie 
tam gdzie istnieja uklady zbiorowe 
pensje sa najwyzsze, typowo w krajach 

skandynawskich.  

1 z 6 obywateli UE ma niska pensje. Ko-
misja UE, uwaza ten problem jako jeden 
z najwaznieszych dzialan komisji, ktora 
chce wprowadzenia godziwej zaplaty za 
prace.  

Nicholas Schmit, komisarz do spraw 
pracy powiedzial: - Europejczycy maja 
zarabiac godziwa pensje za prace. Jesli 
kraje chca zachowac uklady zbiorowe to 
niech tak zostanie. 

Marianne Vind powiedziala na spotkaniu: 
- na samym poczatku bylam otwarta na 
propozycje wprowadzenia najnizszej 
krajowej w calej UE. Lecz teraz gdy 
najnizsza krajowa ma byc wdrozona 
poprzez dyrektywe unijna tzn. poprze 
prawo jestem bardzo sceptyczna. Ja boje 

sie, ze wprowadzenie takiego rozwiaza-
nia bedzie koncem Dunskiego Modelu. Ja 
mam moja wizje, ze na poczatek male 
firmy zaczna wprowadzanie zaplaty za 
prace – “najnizsza krajowa” i wymelduja 
sie z organizacji pracodawcow. Tak samo 
postapia pracownicy, zrezygnuja z przyn-
alezenia do zwiazkow. Oba te fakty beda 
kulminowaly z zaprzestaniem dokon-
ywania krajowych i lokalnych ukladow 
zbiorowych. Komisja mowi o pewnej 
“sluzie“ dla krajow z ukladami zbiorowy-
mi. W co ja nie wierze, bo dyrektywa jest 
prawem, ktore zawsze mozna zaskarzyc 
do Trybunalu UE. 

Marianne Vind ma inne propozycje, 
ktore moglyby zmienic sytuacje working  

Minimalna - najnizsza krajowa w calej UE 
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Mamy nadzieje, ze zamowiliscie swoje 

zamrozone 3 tygodnie Feriepenge na 

borger.dk. Mozna to zrobic do 1.12.20. 

Pozostale 2 tygodnie zostana wyplacone 

jesli rzad tak postanowi.  

Zamrozone Feriepenge så powodem 

okresu przejsciowego do nowych zasad 

urlopowych, ktore juz weszly w zycie 

1.9.2020. Nowe zasady znacza, ze po 

kazdym przepracowanym miesiacu 

”zarabiamy” 2,08 dnia urlopowego plus 

feriepenge. Nowe zasady nadala daja 

nam 25 dni ulopu na rok. Osoby zatrud-

nione w firmach z ukladem zbiorowym 

maja ekstra 1 tydzien urlopu. Nadal 

mamy prawo do tkzw. glownych urlopow 

15 dniowych w okresie 1.5 – 30.9. Pozos-

tale 10 dni mamy prawo do 5 dniowych 

okresow lub pojedynczych dni. Zau-

wazcie mamy prawo do 15 dni lub 5 dni. 

Tzn. ze pracodawca nie moze nam tego 

prawa odmowic. Dobre porady zwiazane 

z urlopami: umawiaj zawsze okresy 

ulopow z pracodawca pisemnie, zrob to 

zawsze z wyprzedzeniem np. juz w stycz-

niu umawiaj glowny urlop. Osoby 

pracujace na godzine nadal beda musialy 

zamawiac urlop poprzez borger.dk. 

Osoby pracujace na pensji miesiecznej 

otrzymuja normalna pensje plus dodatek 

urlopowy.  

Nowe Prawo Urlopowe w Danii 

Mozna powiedziec Hura! 40 lat walczyly zwiazki zawodowe o wprowadzenie prawa regulujacego psychiczne srodowisko 

pracy.Dania jest jednym z pierwszych krajow w Europie z tymi zasadami. Wprowadzenie jasnego prawa jest tym badziej wazne, 

ze coraz wiecej pracownikow zapada na choroby psychiczne na miejscach pracy. Nowe reguly definiuja co psychiczne srodowis-

ko pracy zawiera. Az 58% pracownikow w Danii mowi, ze jest narazane na wielka presja podczas pracy, presje ktora wzrasta. 5 

glownych faktorow psychicznego srodowiska pracy: 1. Duze ociazenie praca i presja czasu; 2. Niejasne wymagania i sprzeczne 

wymagania w pracy; 3. Wysokie wymagania emocjonalne w pracy z ludzmi; 4.Czyny obrazliwe, w tym zastraszanie i szykany 

seksulane; 5.Przemoc zwiazana z praca.  

Jasne zasady psychicznego srodowiska pracy w Danii 

poor/pracuje i jestem bedny. 

Np. poprzez zatrzymanie bycia falszywa 
jednoosobowa firma i wprowadzenie 
zasady zatrudnienia, podwyzszanie 
najnizszej krajowej przez pojedyncze 
kraje, wprowadzenie w calej UE/
wszystkich krajach ukladow zbiorowych 
oraz wprowadzenie trojkatow 
wspolpracy: rzad – organizacje praco-
dawcow – zwiazki zawodowe. Dodat-
kowo niepokoi mnie brak planow 
wprowadzenia najnizszej krajowej dla 
inwalidow, dzieci i seniorow.  

Polski Klub Zwiazkowy przy BS Ko-

penhaga mowi nie! na najnizsza krajowa 
w calej UE regulowanej prawem. W 
naszej ojczyznie istnieje system zaplaty 
regulowany prawem. Ta najnizsza plasu-
je nasz kraj na dole dochodow w UE. Jest 
to kwota 523 euro na miesiac. I wlasnie 
to jest powodem masowej emigracji oraz 
tym ze ok.400 tysiecy polskich pracowni-
kow dzien wdzien jest oddelegowanych 
do pracy w UE. Polska najnizsza jest 
pensja glodowa. Chcemy w Danii i pozos-
talych krajach UE systemu regulowania 
zaplaty za prace poprzez uklady zbioro-
we krajowe i lokalne. Umowy ktore gwa-
rantuja przyzwoite dochody. Na koniec 

mozna zadac pytanie: - Dlaczego Komisja 
UE nie chce wprowadzenia sredniej 
najnizszej w kazdym kraju? Ktora bylaby 
naliczana wg. srednich dochodow w 
kazdej branzy/zawodzie? To dochody 
bylyby godziwymi dochodami, a nie jak 
komisarz Schmit mowi o godziwym 
najnizszym dochodzie.  

Najnizsza krajowa w calej UE ma byc 
rozna w kazym kraju. Nie jak blednie 
wielu osob mysli, ze ma byc rowna w 
calej UE. 

 

 


