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Warunki mieszkaniowe w Folketinget 

W dniu 13.stycznia 2022 Zrzeszenie Za-

wodow Budowlanych w Kopenhadze/ BS 

Kbh. odwiedzilo dwie komisje w dunskim 

parlamencie. Komisje zatrudnienia i 

mieszkaniowa.  

Tematem odwiedzin byly: corona nie-

bezpieczenstwo zarazenia, zle warunki 

mieszkaniowe oraz wykorzystywanie 

kolegow i kolezanek przybywajacych i 

pracujacych w Danii. 

Od dawna jest wiadome ze pracodawcy 

wykorzystuja zamieszkanie do socjalnego 

dampingu gdzie za bardzo zle i nieludzkie 

warunki mieszkaniowe sa pobierane 

wysokie oplaty. Lub gdzie pracodawca 

nazywa bezplatne mieszkanie czescia 

pensji.   

Z poczatkiem corona pandemi wiosna 

2020 zostaly wprowadzone zasady 

ochronne na miejscach pracy. A jesienia 

2020 wyszly na jaw przyklady grupowych 

zachorowan na covid i roznoszenie wiru-

sa na miejsca pracy. To doprowadzilo do 

wprowadzenia szybkiego prawa i zasad, 

ktore wyraznie regulowaly w jaki sposob 

musza mieszkac pracownicy. Gdzie mo-

zliwosc dystansu i ekstra higieny mialy 

zabezpieczyc szerzenie sie wirusa covid. 

W zwiazku z cala sytuacja zrzeszenie BS 

Kbh. przeprowadzilo szereg wizyt miejsc 

zamieszkania pracownikow branzy 

budowlanej. Wizyty pokazaly, ze trzeba 

duzo zmienic bo koledzy mieszkali cias-

nocie, bez mozliwosci na dystans, bez 

mozliwosci na prywatne zycie, w po-

mieszczeniach o niskim standardzie 

mieszkaniowych, w brudzie czy wilgoci 

oraz gdzie kwoty placone za mieszkanie 

byly powyzej normalnych oplat.  

Rownoczesnie wizyty pokazaly dziury w 

prawie i dlatego zrzeszenie BS Kbh.    

skierowalo swoje kroki do komisji parla-

mentalnych.  

Zrzeszenie stworzylo i zaprezentowalo 

politykom propozycje w jaki sposob moz-

na zabezpieczyc godne warunki 

mieszkaniowe dla ciezko pracujacych 

budowlancow i innych grup 

zawodowych.  

Zaproponowalismy stworzenie “Sluzby 

mieszkaniowej” skladajacej sie ze 

wspolpracy gmin oraz Inspekcji Pracy.  

JESLI MASZ TRUDNE WARUNKI 

MIESZKANIOWE LUB PYTANIA SKON-

TAKTUJ SIE ROBERTEM:TEL./SMS: 

22798960 LUB E-MAIL: RPL@DEF.DK  
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POLSKI KLUB ZWIAZKOWY PRZY BS KOPENHAGA 
 
Robert Olejnik, tel: 22798960, e-mail: rpl@def.dk.  

FIND OS PÅ FACEBOOK: 

Polski klub zwiazkowy 

Byggefagenes-Samvirke 

Obnizki dla czlonkow zwiazkow zawodowych – karta LOPlus  

Wszyscy czlonkowe federacji zwiazkowych nalezacych do 

glownej federacji zwiazkowej FH posiadaja karty czlonkowskie, 

ktore sa takze kartami LOPlus. Karte mozna takze sciagnac na 

swoj telefon. 

Uzycie kart daje szereg mozliwosci na obnizki i specjalne ofer-

ty. Obnizki mozna otrzymac w 1300 miejscach i w handlu inter-

netowym. Mozna skorzystac przy zakupach odziezy, wycieczek 

i podrozy, zakupu paliwa, obnizki ubezpieczen, kredytu na po-

jazdy, w warsztatach napraw pojazdow i inne.  

Na przyklad mozna otrzymac obnizki przy zakupie paliwa na 

stacjach Shell – 20 øre od ceny, podrozy poprzez biuro Apollo: 

3 – 5% czy kredycie na pojazd/wyrob papierow w AL Finans: 

1000 kr. ponadto klienci zwiazkowego banku AL Bank otrzyma-

ja dodatkowe 2.500 kr. obnizki.  

Na stronie online: www.pluskort.dk znajdziecie wszystkie 
oferty. Mozna tez zainstalowac aplikacje. Kontakt z LOPlus: 

Telefon – 70102060, e-mail: info@pluskort.dk 
Jest tez mozliwosc otrzymac karte kredytowa PlusGuldkort/ 

Mastecard. W tym celu nalezy zlozyc podanie. Wyrobienie 

karty i posiadanie karty nic nie kosztuje oraz daje kredyt do 52 

dni.  

 
Na podstawie i w rezultacie umowionych 

i wywalczonych nowych ukladow zbioro-

wych 2020 – 23 na prywatnym rynku 

pracy, musza zostac dokonane podwyzki.  

Z dniem 1.marca 2022 podwyzki obejma: 

podwyzki najnizszych zaplat za godzine 

pracy, podwyzki dodatkow za dni swia-

teczne i 6 tydzien urlopu. Ponadto w 

zaleznosci od branzy i ukladu zbiorowego 

moze dojsc do na przyklad podwyzek i 

regulacji zaplat za prace w nadgodzinach, 

regulacje stawek w liscie cen prac na 

akord, za dyzury i inne. (Sprawdz swoj 

uklad zbiorowy) 

Dla przykladu w ukladzie dla elektrykow 

– Elektrikeroverenskomst, zaplata za 

godzine pracy wzrasta o 2,5 kr., zaplata 

za nadgodziny 50% o 2,85 kr., zaplata za 

nadgodziny 100% o 4,24 kr., podwyzka 

za dni swiateczne i 6 tydzien urlopu 

wzrasta do 13,20% tzn. o 1% od dzi-

siejszej wysokosci.  

Apelujemy o sprawdzenie swoich odcin-

kow pensji za miesiac marzec 2022. Jesli 

znajdziecie tam braki lub bledy proponu-

jemy najpierw wyjasnic to z pracodawca, 

a jesli to nie pomoze to skontaktowac sie 

ze swoim mezem/kobieta zaufania w 

firmie lub oddzialem zwiazku zawodo-

wego.   

Zaplanowane spotkania na pierwsze polrocze 2022.  

Mamy nadzieje ze covid sytuacja pozwoli nam na 

przeprowadzenie spotkan 

Terminy: Zawsze w niedziele od godz. 13.30 do 16.30 

Adres: Tikøbgade 9, 2200 Kopenhaga N./gratis parking 

Niedziela 30. stycznia 22 

Niedziela 27. lutego 22 

Niedziela 27. marca 22 

Niedziela 1. maja 22 

Niedziela 29. maja 22 

Niedziela 26. czerwca 22 

Podwyzki w krajowych ukladach zbiorowych w 2022 

http://www.pluskort.dk
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