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Twój Zwi!zek podczas 
pracy w Danii



WITAMY 
W DANII

GDZIE 
NAS ZNALE!"

Je!li w Twoim zak"adzie pracuje 
przedstawiciel Dansk Metal, 

mo#esz zg"osi$ si% bezpo!rednio 
do niego. W przeciwnym 

wypadku skontaktuj si% z nasz& 
siedzib& pod numerem 

(+45) 3363 2000

Mam nadziej%, #e praca w Danii b%dzie 
dla Ciebie pozytywnym do!wiadczeniem. 
Zapoznanie si% ze wszystkimi 
obowi&zuj&cymi w Dani zasadami i 
prawami mo#e nie by$ "atwym zadaniem.

Od ponad 125 lat celem Du'skiego Zwi&zku 
Zawodowego Pracowników Przemys"u 
Metalowego (Dansk Metal) jest ochrona 
praw i interesów jego cz"onków.

Zach%camy do zasilenia grona cz"onków 
Dansk Metal – silnego partnera, który 
zawsze s"u#y pomoc&. Dansk Metal jest 
zwi&zkiem demokratycznym, w którym 
decyzje podejmowane s& przez jego 
cz"onków.

Zwi&zek liczy 100 tysi%cy pracowników 
przedsi%biorstw z bran#y produkcyjnej, 
budowlanej, informatycznej, 
telekomunikacyjnej oraz us"ugowej w 
ca"ej Danii. Niniejsza broszura przedstawia 
niektóre z kwestii, w których mo#emy 
Ci pomóc. Do"o#ymy wszelkich stara', 
aby Twoja praca w Danii opiera"a si% na 
uczciwych zasadach i odbywa"a si% w 
bezpiecznych warunkach.

Z powa#aniem,

CLAUS JENSEN 
Prezes Zwi&zku

PRZEANALIZUJ WARUNKI 
ZATRUDNIENIA 

B%d&c zagranicznym pracownikiem 
!wiadcz&cym prac% w Danii, masz prawo do 
takiej samej p"acy i warunków zatrudnienia 
jakie przys"uguj& du'skim obywatelom.

Co wi%cej, Twój pracodawca ma obowi&zek 
przestrzegania wielu przepisów maj&cych 
zastosowanie do wszystkich pracodawców 
niezale#nie od tego, czy na terenie Twojego 
zak"adu pracy obowi&zuje uk"ad zbiorowy, 
czy te# nie.

Uk"ady zbiorowe pracy podpisywane 
przez Zwi&zek Dansk Metal gwarantuj& 
godziwe warunki zatrudnienia w Danii. 
Szkolimy naszych w"asnych przedstawicieli 
Zwi&zku oraz pracowników BHP, 
których codziennym zadaniem jest 
zagwarantowanie godziwych warunków 
p"acy i pracy swoim wspó"pracownikom.

Je!li masz w&tpliwo!ci co do tego, czy 
otrzymujesz odpowiedni& pensj% lub 
czy przestrzegane s& wszystkie 
przepisy, natychmiast si% z nami 
skontaktuj.



INNE KORZY#CI Z 
CZ$ONKOSTWA

Darmowa pomoc w 
przypadku w&tpliwo!ci 
w zakresie:

  podatków, emerytur 
i wynagrodzenia 
za urlopy,

  wynagrodzenia 
za prac% oraz 
warunków pracy,

  rozwi&zania umowy o 
prac% oraz wypadków 
przy pracy.

KOGO PYTA"

W wi%kszo!ci zak"adów 
pracy dost%pny 
jest przedstawiciel 
naszego Zwi&zku 
Zawodowego oraz 
pracow nicy BHP. Zg"o! 
si% do nich po pomoc 
w razie problemów 
zwi&zanych z BHP lub 
z wynagrod zeniem 
b&d( godzinami pracy. 
Upewnij si% na przysz"o!$, 
#e znasz nazwiska 
wy#ej wymienionych 
przedstawicieli, aby 
zawsze mogli udzieli$ 
Ci niezb%dnej pomocy.

UMOWA O PRAC!

Masz prawo do otrzymania umowy o prac% 
po przepracowaniu okresu d"u#szego ni# 
jeden miesi&c oraz gdy pracujesz przez 
wi%cej ni# 8 godzin tygodniowo.

W UMOWIE POWINNY ZNALE"# SI! 
NAST!PUJ$CE INFORMACJE: 

 imi%, nazwisko i adres pracownika i 
pracodawcy,

 data rozpocz%cia zatrudnienia oraz 
godziny pracy,

 wynagrodzenie netto oraz dodatki,

 opis stanowiska pracy lub wykaz 
obowi&zków,

 okres trwania zatrudnienia oraz przepisy 
dotycz&ce rozwi&zania stosunku pracy,

 przepisy dotycz&ce urlopów,

 warunki okre!lone w uk"adach 
zbiorowych.

Je!li nie otrzyma"e!(-a!) umowy o 
prac% lub masz w&tpliwo!ci co do jej 
poprawno!ci, skontaktuj si% z nami 
bezzw"ocznie.

ZADBAJ O SIEBIE

Masz prawo do pracy bez nara#ania 
swojego zdrowia. W Danii nie obowi&zuje 
dodatkowa zap"ata za prac% w wyj&tkowo 
niebezpiecznych warunkach. Pracodawcy 
maj& obowi&zek minimalizowania wszelkich 
zagro#e' zwi&zanych z prac&.

Natomiast Twoim obowi&zkiem jest 
przestrzeganie wszelkich zasad BHP 
swo jego zak"adu, których celem jest 
zapew nienie bezpiecznego !rodowiska 
pracy oraz zapobieganie wypadkom 
przy pracy.

DLATEGO MUSISZ:

  post%powa$ zgodnie z otrzymanymi 
instrukcjami BHP, a je!li ich nie 
otrzyma"e!(-a!), poprosi$ o nie 
prze"o#onego,

  korzysta$ z dost%pnych urz&dze' 
bezpiecze'stwa, np. systemów 
odprowadzania spalin podczas spawania 
czy sprz%tu do podnoszenia ci%#kich 
"adunków,

  korzysta$ z udost%pnionych !rodków 
ochrony indywidualnej,

  przestrzega$ wymogów okre!lonych 
w kartach charakterystyki substancji 
chemicznych, z którymi masz styczno!$,

  u#ywa$ sprz%tu technicznego zgodnie z 
instrukcj& obs"ugi,

  utrzymywa$ swoje miejsce pracy 
w czysto!ci i porz&dku, zw"aszcza 
w miejscach przeznaczonych do 
transportu,

  zawsze post%powa$ w sposób 
niezagra#aj&cy w"asnemu 
bezpiecze'stwu ani bezpiecze'stwu 
swoich wspó"pracowników.

Je!li nie wiesz, jak w bezpieczny 
sposób wykona$ jakie! zadanie, zapytaj 
prze"o#onego.

Je!li zdarzy" Ci si% wypadek lub 
masz w&tpliwo!ci co do w"asnego 
bezpiecze'stwa w miejscu pracy, 
skontaktuj si% z nami bezzw"ocznie. 
Pomagamy naszym cz"onkom w 
uzyskiwaniu odszkodowania oraz 
poprawianiu jako!ci ich !rodowiska pracy.
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