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1. pazdziernika plac budowy musi byc 

gotowy do zimy. Prawo BHP chroni 

budowlancow przed wypadkami oraz 

degradacja zdrowia. Deszcz, snieg, wiatr 

i mroz moze stac sie “zimna” przyjem-

noscia budowlanca. Praca w chlodnych/

mroznych warunkach niszczy 

szczegolnie miesnie i stawy. Od-

powiedzialnosc za przygotowanie 

budowy do zimy lezy w rekach inwes-

torow i pracodawcow. Dlatego 

wszystkie otwarcia w budynkach takie 

jak okna i drzwi musza byc zamkniete i 

uszczelnione. Nalezy dokonac zakryc 

rusztowan i wind transportowych na 

fasadach budynkow. Drogi dostepu do 

pracy musza byc odsniezone i posypane 

sola lub piaskiem przed rozpoczeciem 

pracy. Dojscie i dojazd na plac budowy 

musi byc gotowy do zimy. Droga do 

przebieralni czy pomieszcen socjalnych 

musi byc bez ryzyka upadku. Same drogi 

ruchu pieszego i transportowego na 

budowie musza byc wolne od wody, 

blota i slizgawicy. Nalezy zainstalowac 

oswietlenie orientacyjne wszedzie tam 

gdzie wystepuje ruch pieszy czy 

pojazdow tak azeby zawsze bylo widac 

gdzie sie chodzi czy jezdzi. Stolarnie, 

miejsca mieszania materialow mu-

rarskich/betonowych czy montazu 

nalezy ograniczyc i zabezpieczyc 

poprzez rozstawienie namiotu czy inne-

go bardziej stalego obiektu. Materialy 

budowlane nalezy dostarczac i 

przechowywac pod przykryciem. W 

samych budynkach nalezy 

tymczasowo uszczelnic pietra,  

pomieszczenia czy konstrukcje dachu 

przed woda, mrozem i utrata ciepla. 

Budynki nalezy ogrzewac i wen-

tylowac, a wilgoc osuszac. Pracownicy 

musza byc gotowi do prac zwiaznych z 

przygotowaniem budowy do zimy i 

biezacym utrzymaniem zasad BHP, 

np. poprzez odsniezanie na budowie, 

oczywiscie za pelna zaplate jak za 

normalne godziny pracy. Zatrudnieni 

maja obowiazek o informaniu praco-

dawcow, inwestora czy reprezentantow 

BHP i innych odpowiedzialnych za 

budowe o warunkach ktore sa 

niebezpieczne lub nie zgodne z prze-

pisami BHP. W przypadku problemow 

mozna zawsze anonimowo skon-

taktowac sie z Inspekcja Pracy/

Arbejdstilsynet i poprosic ja o kontrole. 

Bezposredni numer do Inspekcji Pracy: 

70121288 lub e – mail: at@at.dk.  

Praca w okresie zimy – prawo BHP  
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Nowa karta podatkowa na 2022 

Pod koniec listopada Urzad Skarbowy – SKAT przesle do naszej 

teczki podakowej na skat.dk propozycje karty podatkowej na 

2022, po dunsku FORSKUDSOPGØRELSE. Karta jest zbudowana 

na podstawie informacji jakie Skat posiada o nas. Proponuje-

my kazdemu, zalogowac sie na skat.dk, dalej Forskudsopgørel-

se 2022 i sprawdzic i ewentualnie poprawic rubryki. Dlaczego 

warto to zrobic teraz i podaczs calego roku podatkowego?  

Bo mamy caly czas mozliwosc na otrzymywanie jak najbardziej 

dokladnej pensji netto i nie musimy czekac na pieniadze – 

zwrot ze Skat dopiero w kwietniu nastepnego roku podat-

kowego. Pamietajmy ze rok podatkowy to okres 1.1 – 31.12 

danego roku.  

Karte podatkowa mozemy regulowac caly czas. Np. kiedy 

pozyczylismy pieniadze na samochod, to mozemy natychmiast 

dokonac zapisu/zmiany w karcie podatkowej. To dotyczy mo-

zliwosci biezacych zmian dochodow, kredytow, dojazdow do 

pracy itd. Prosimy zapamietac jedna zasade, ze jesli sa powody 

do zmian, to zrobmy to zaraz tak aby otrzymywac jak 

najwyzsza pensje netto w kazdym okresie rozliczenia pensji.   

Porada dla tkzw. vikarow – pracownicy 

wynajeci do pracy 
Zatrudnienie jako vikar jest regulowa-

ne przez dunskie i unijne prawo. 

Podajemy najwazniejsze 3 informacje, 

zwiazane z zatrudnieniem jako vikar: 

1. Pensja: vikar nie moze byc gorzej 

oplacany niz pracownik wykonujacy ta 

sama prace w firmie do ktorej zostali-

smy wynajeci. Porada: Proponuje za-

raz po zatrudnieniu skontaktowac sie 

z mezem/kobieta zaufania w firmie do 

ktorej zostalismy wynajeci w celu do-

wiedzenia sie jakie warunki placy i 

pracy maja pracownicy w firmie. 

Oczywiscie warto zaraz poprzez me-

za/kobiete zaufania zapisac sie do 

odpowiedniego zwiazku zawodo-

wego. Jesli nie ma reprezentantow 

pracownikow to porozmawiac z ko-

legami/kolezankami o ich warunkach 

pracy i placy. Jesli stwierdzicie, ze nie 

otrzymujecie tych samych warunkow 

placy i pracy, prosze natychmiast 

skontaktowac sie ze swoim zwiazkiem 

zawodowym. Prosze pamietac zasade: 

ta sama praca – ta sama pensja! 

2. Ubezpieczenie na zycie i wypadki 

na miejscu pracy: Firma w ktorej 

wykonujecie prace musi oplacac to 

ubezpieczenie. Takze ta firma ma 

obowiazek zameldowania wypadku w 

pracy. Sama agencja pracy musi 

oplacac takie ubezpieczenie, tak aby 

vikar byl ubezpieczony w nastepu-

jacych sytuacjach: transport pomiedzy 

dwoma lub wiecej miejscami pracy, 

spotkania, kursy i inne dzialania/

wydarzenia wewnatrz agencji pracy. 

Prosze nie igrac ze swoim ubezpie-

czeniem i zaraz po rozpoczeciu pracy 

w firmie i w agencji poprosic o 

pisemne potwierdzenie, ze jestesmy 

ubezpieczeni.Poprzez moja prace 

widzialem juz az za duzo przykladow 

gdzie ludzie wpadli w problemy z 

powodu braku ubezpieczenia. 

3. Mozliwosc zatrudnienia w firmie 

gdzie vikar wykonuje prace: Jesli 

umowiony okres pracy vikara przez 

agencje pracy a firme sie zakonczyl, a 

firma poszukuje pracownikow nie ma 

zadnych przeszkod aby zlozyc po-

danie i zostac zatrudnionym w firmie. 

Agencje pracy dokonuja zapisow w 

umowach o prace, ze vikar nie moze 

podjac pracy np. do 6 miesiecy po 

zakonczeniu pracy w firmie. Uzywaja 

tutaj grozb odszkodowan i inne 

sankcje. Absolutnie prosze nie wierzyc 

w zadne odszkodowania czy kary 

jakie agencja chcialaby pobrac od 

vikara w zwiazku z wyzej podanym. 

Paragraf §4 ustawa o wysylaniu 

tymczasowych pracownikow za 

posrednictwem agencji pracy / LOV 

OM VIKARERS UDSENDELSE VIA 

VIKARBUREAU mowi wyraznie ze:  

Klauzule zakazujace lub skutecznie 

uniemozliwiajace rozwiazanie umowy 

o prace lub stosunku pracy pomiedzy 

zleceniodawca a pracownikiem 

tymczasowym po oddelegowaniu nie 

moga byc egzekwowane przez 

agencje pracy.  

I dlatego, jesli spotkacie sie z tego 

typu klauzalami w waszych umowach 

o prace, prosimy Was o szybki kon-

takt ze zwiazkiem zawodowym. No i 

oczywiscie w przypadku nielagalnych 

klauzul czy szykanow ze strony 

agencji pracy, prosimy natychmiast 

wskazac agencji ustawe, ktora zakazu-

je stosowania tego typu klauzul.  

 

  


