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I. Od Ministra Zatrudnienia

Dania jest zwolennikiem Êcis∏ej wspó∏pracy w ramach UE wierzàc, ˝e otwarte i elastyczne
rynki pracy oraz swoboda przep∏ywu towarów i us∏ug majà kapitalne znaczenie dla
zwi´kszenia dobrobytu w Europie. Z uwagi na to, po poszerzeniu Unii Europejskiej z dniem
1 maja 2004 r. Dania otworzy∏a swój rynek pracy dla obywateli i przedsi´biorstw z nowych
krajów cz∏onkowskich.

JednoczeÊnie przyk∏adamy wielkà wag´ do utrzymania równowagi na rynku pracy w nas-
zym kraju. Rzàd duƒski stoi na stanowisku, ˝e praca podejmowana w Danii musi byç wyko-
nywana na takich samych warunkach p∏acowych i pracy, jakie zwyczajowo obowiàzujà w
naszym kraju. Nie zgadzamy si´ na to, a˝eby obywatele innych krajów byli zatrudniani do
gorszych prac i na gorszych warunkach p∏acy i pracy.

Warunki p∏ac i pracy sà w Danii zwyczajowo okreÊlane w uk∏adach zbiorowych negocjowa-
nych przez organizacje zwiàzkowe i organizacje pracodawców. Takie rozwiàzanie, które
uzyska∏o nazw´ „modelu duƒskiego”, zak∏ada, ˝e partnerzy socjalni sà odpowiednio kom-
petentni, aby rozumieç problemy na rynku pracy, i ˝e to oni sà w najlepszej pozycji, aby
znaleêç ich rozwiàzania i adaptowaç je do aktualnych okolicznoÊci.

Model duƒski stwarza odpowiednià podstaw´ dla elastycznego rynku pracy. Nawet poza
Danià zauwa˝a si´, ˝e Duƒczykom uda∏o si´ stworzyç w∏aÊciwy wzorzec, który ∏àczy odpo-
wiednià dynamik´ finansowà, wysoki odsetek zatrudnienia i zabezpieczenie socjalne, wzor-
zec nazwany „flexicurity” (elastyczny rynek pracy i zabezpieczenie socjalne). Na duƒskim
rynku pracy wspó∏praca zdecydowanie przewa˝a nad konfliktami.

W wyniku przyj´tego modelu rynku pracy obywatele i przedsi´biorstwa z innych krajów
muszà zrozumieç rzàdzàce nim szczególne warunki i przepisy przed rozpocz´ciem pracy
lub Êwiadczeniem us∏ug w Danii . Niniejsza informacja opisuje najwa˝niejsze zasady i
warunki obowiàzujàce na duƒskim rynku pracy. Jej celem jest wyeliminowanie nieporozu-
mieƒ i promowanie dobrej wspó∏pracy mi´dzy duƒskimi i zagranicznymi pracownikami,
przedsi´biorstwami, organizacjami i organami w∏adzy.

Claus Hjort Frederiksen 
Minister Zatrudnienia
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II. Najwa˝niejsze aspekty duƒskiego rynku pracy

1. Wi´kszoÊç pracowników i pracodawców na duƒskim rynku pracy nale˝y
do organizacji reprezentujàcych ich interesy
G∏ównà charakterystycznà cechà duƒskiego rynku pracy sà bardzo silne organizacje pra-
cowników i pracodawców. Oko∏o 80 procent zatrudnionych w Danii nale˝y do zwiàzku
zawodowego; odsetek ten mo˝e wahaç si´ w zale˝noÊci od sektora gospodarki. 

Pracownicy i pracodawcy przynale˝à do bran˝owych krajowych organizacji zwiàzkowych i
pracodawczych. Aneks nr 1 zawiera informacje o krajowych centralach reprezentujàcych
odpowiednio pracowników i pracodawców.

Zagraniczni pracownicy i obce przedsi´biorstwa mogà przyst´powaç do duƒskich organi-
zacji dzia∏ajàcych na rynku pracy.

2. Partnerzy socjalni odgrywajà wiodàcà rol´
Partnerzy socjalni reprezentujà ogromnà wi´kszoÊç pracodawców i pracowników. Odgrywa-
jà zatem decydujàcà rol´ w okreÊlaniu warunków p∏ac i pracy na duƒskim rynku pracy.
Paƒstwo stara si´ nie ingerowaç w regulowanie warunków p∏acowych i zatrudnienia. Wyra-
zem tego jest mi´dzy innymi fakt, ˝e w Danii nie ma ustawowej stawki p∏acy minimalnej.

Ju˝ od bardzo dawna warunki p∏ac i pracy w Danii sà g∏ównie regulowane w ramach
uk∏adów zbiorowych negocjowanych mi´dzy organizacjami zwiàzkowymi a organizacjami
pracodawców.

3. Warunki p∏ac i pracy sà okreÊlane w uk∏adach zbiorowych
Uk∏ad zbiorowy jest kontraktem okreÊlajàcym warunki pracy obowiàzujàce dla pracowników
konkretnego przedsi´biorstwa lub konkretnej bran˝y. Stron´ pracowniczà w uk∏adzie zbio-
rowym reprezentuje zawsze organizacja kolektywna. Pracodawca mo˝e wyst´powaç jako
indywidualny przedsi´biorca lub indywidualne przedsi´biorstwo bàdê te˝ w ramach organi-
zacji pracodawców.

Na 5 pracowników 
4 jest cz∏onkiem zwiàzku
zawodowego

Duƒska Konfederacja Pracodawców Budownictwa ma zagranicznych cz∏onków
Duƒska Konfederacja Pracodawców Budownictwa (Dansk Byggeri) mo˝e s∏u˝yç za
przyk∏ad organizacji pracodawczej, zrzeszajàcej równie˝ cz∏onków z zagranicy.
Nale˝y do niej szereg zagranicznych firm, w tym przedsi´biorstwa ze Êrodkowoeuro-
pejskich krajów cz∏onkowskich Unii Europejskiej. Cz∏onkowie Duƒskiej Konfederacji
Pracodawców Budownictwa sà automatycznie obj´ci uk∏adami zbiorowymi. Konfede-
racja pomaga te˝ swoim cz∏onkom we wszystkich kwestiach odnoszàcych si´ do
uk∏adów zbiorowych i prawa pracy. W spornych przypadkach Konfederacja jest w sta-
nie zapewniç pomoc specjalisty prawnika, cz∏onkowie majà te˝ mo˝liwoÊç uzyskania
rekompensaty w przypadku sporów zbiorowych. Inne organizacje pracodawcze oferu-
jà podobne warunki i us∏ugi.

W Danii nie ma ustawowej
p∏acy minimalnej
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Pracodawca obj´ty uk∏adem zbiorowym musi oferowaç okreÊlone w nim warunki pracy
wszystkim pracownikom. Oznacza to, ˝e osoby, które nie sà cz∏onkami zwiàzku zawodowe-
go, pracujà na takich samych warunkach p∏acy i pracy co wszyscy inni pracownicy danego
przedsi´biorstwa.

Uk∏ady zbiorowe z pracodawcami, którzy nie nale˝à do organizacji pracodawców
Zwiàzek zawodowy mo˝e negocjowaç uk∏ad zbiorowy z pracodawcà, który nie jest cz∏onki-
em organizacji pracodawców. Uk∏ad zbiorowy mi´dzy indywidualnym pracodawcà a organi-
zacjà zwiàzkowà zwykle przyjmuje postaç tzw. “porozumienia o przystàpieniu do uk∏adu
zbiorowego”. Obliguje ono pracodawc´ do stosowania si´ do odpowiedniego uk∏adu zbioro-
wego obowiàzujàcego dla danej sfery dzia∏alnoÊci.

Porozumienie o przystàpieniu do uk∏adu zbiorowego jest szczególnie istotne w odniesieniu
do zagranicznych pracodawców.

Porozumienie o przystàpieniu do uk∏adu zbiorowego z zagranicznym pracodawcà
Szczególnie w bran˝y budowlanej szereg niezrzeszonych pracodawców z nowych
Êrodkowoeuropejskich krajów cz∏onkowskich UE zawar∏o ju˝ porozumienia o przystà-
pieniu do uk∏adów zbiorowych z duƒskimi organizacjami zwiàzkowymi. Uk∏ady zbioro-
we obowiàzujà dla prac wykonywanych przez dane przedsi´biorstwo w Danii. Zagra-
niczny pracodawca zwykle przyst´puje do uk∏adu zbiorowego ju˝ zawartego przez
zwiàzki zawodowe z organizacjà duƒskich pracodawców. Zagraniczne przedsi´biorst-
wo przyst´pujàc do negocjacji mo˝e zwróciç si´ do odpowiedniej organizacji praco-
dawców o doradztwo.

P∏ace okreÊlone w uk∏adzie
zbiorowym obowiàzujà
wszystkich – równie˝ dla
niezrzeszonych pracow-
ników
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4. Duƒski rynek pracy charakteryzuje si´ przede wszystkim wspó∏pracà –
spory zbiorowe odbywajà si´ wedle ustalonych zasad
Partnerzy spo∏eczni sà odpowiedzialni za przestrzeganie przepisów uk∏adów zbiorowych.
Obowiàzek ten majà równie˝ zagraniczne przedsi´biorstwa, które same zawierajà uk∏ady
zbiorowe lub sà obj´te uk∏adami zawartymi przez duƒskà organizacj´ pracodawców, do
której przystàpili.

Po zawarciu uk∏adu zbiorowego na rynku pracy obowiàzuje pokój. Oznacza to, ˝e w okre-
sie obowiàzywania uk∏adu zbiorowego strajki i lokauty sà zasadniczo nielegalne. Zazwyczaj
nie stwarza to wi´kszych problemów. Partnerzy spo∏eczni w Danii zwykle mogà dyskutowaç
o wszelkich problemach i negocjowaç ze sobà w celu ich rozwiàzania. W tej dziedzinie
funkcjonuje szeroko rozbudowany system, którego podstawà sà umowy o wspó∏pracy i fun-
damentalne poszanowanie zawartych porozumieƒ.

W przypadku pogwa∏cenia uk∏adu zbiorowego przez jednà z jego stron, strona ta mo˝e
zostaç zmuszona do zap∏acenia grzywny. WysokoÊç grzywny mo˝e byç ustalona przez
strony drogà negocjacji lub okreÊlona dla jednej ze stron przez Sàd Rynku Pracy. Zawarty
uk∏ad zbiorowy mo˝e staç si´ przedmiotem sporu co do wyk∏adni. W takim przypadku
ka˝da ze stron ma prawo zwróciç si´ o rozstrzygni´cie sporu o wyk∏adni´ w specjalnej
instancji arbitra˝owej rynku pracy.

W ramach systemu uk∏adów zbiorowych okreÊlone sà tak˝e szczególne zasady odnoszàce
si´ do przedstawicieli za∏ogi. Przedstawiciel za∏ogi jest pracownikiem wybranym przez
zatrudnionych danego przedsi´biorstwa do reprezentowania ich oraz organizacji zwiàzko-
wej w danym zak∏adzie pracy. Przedstawiciel za∏ogi jest obj´ty szczególnà ochronà i nie
mo˝e byç zwolniony bez wa˝nej przyczyny.

Przedstawiciel za∏ogi ma z mocy mandatu danego mu przez pozosta∏ych pracowników for-
malne uprawnienia do negocjowania z kierownictwem w sprawach dotyczàcych p∏ac i
warunków pracy oraz do zawierania umów z pracodawcà. W niektórych przypadkach
umowy te podlegajà zatwierdzeniu przez odpowiednià organizacj´ zwiàzkowà.

5. Prawo do wszcz´cia sporu zbiorowego
Fundamentalnym prawem zwiàzków zawodowych w Danii jest dbanie o wynegocjowanie
uk∏adów zbiorowych z pracodawcami i ich organizacjami. Organizacje zwiàzkowe mogà
wspieraç to ˝àdanie poprzez wszcz´cie sporu zbiorowego przeciwko pracodawcy. Odnosi
si´ to równie˝ do zagranicznych pracodawców prowadzàcych dzia∏alnoÊç w Danii i delegu-
jàcych swoich pracowników do pracy w Danii.

Zasady okreÊlajàce tryb post´powania w przypadku sporów zbiorowych nie sà uregulowa-
ne ustawowo, lecz wykszta∏ci∏y si´ przez wiele lat drogà orzecznictwa Sàdu Rynku Pracy.
Ogólnie, prawa zwiàzków zawodowych do wszcz´cia sporu zbiorowego i akcji solidar-
noÊciowych sà bardzo rozleg∏e. O tym, czy spór zbiorowy jest legalny, przesàdza to, czy
akcja dotyczy pracy wchodzàcej w zakres normalnej dzia∏alnoÊci danego zwiàzku zawodo-
wego. Nie jest natomiast wymagane, aby organizacja zwiàzkowa mia∏a cz∏onków w danym
przedsi´biorstwie.

Przedstawiciele za∏ogi

Prawo do wszcz´cia 
sporu zbiorowego

Obowiàzek pokoju na rynku
pracy w okresie obowià-
zywania uk∏adu zbiorowego

Spór zbiorowy mo˝e byç
wszcz´ty, równie˝ jeÊli
zwiàzek zawodowy nie 
ma cz∏onków w danym
przedsi´biorstwie
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Strajki, bojkoty i akcje solidarnoÊciowe stanowià elementy sporu zbiorowego, jaki wszczàç
mo˝e organizacja zwiàzkowa.
• W przypadku strajku zwiàzek zawodowy nakazuje swoim cz∏onkom zaniechanie pracy w

przedsi´biorstwie obj´tym sporem. 
• W przypadku bojkotu, zwiàzek zawodowy zakazuje swoim cz∏onkom podejmowaç prac´

w przedsi´biorstwie obj´tym sporem.
• W przypadku akcji solidarnoÊciowej zwiàzek zawodowy lub inne zwiàzki zawodowe

zrzeszone w tej samej centrali zwiàzkowej wspierajà spór zbiorowy nakazujàc swoim
cz∏onkom strajkowanie lub zaniechanie pracy dla przedsi´biorstwa obj´tego sporem.

Kwestie dotyczàce legalnoÊci sporu zbiorowego mogà byç poddane pod orzeczenie Sàdu
Rynku Pracy, który rozstrzyga kwesti´ w specjalnym uproszczonym trybie.

Podobnie jak zwiàzki zawodowe, organizacje pracodawców równie˝ majà mo˝liwoÊç
wszcz´cia sporu zbiorowego, mogàc zastosowaç lokaut i bojkot, które odpowiadajà prawu
pracowników do strajku i bojkotu.

III. Najwa˝niejsze zasady pracy w Danii

Prac´ w Danii mo˝na podjàç na jednej z czterech zasad:
• jako pracownik zatrudniony w duƒskim przedsi´biorstwie,
• jako pracownik delegowany zatrudniony w przedsi´biorstwie Êwiadczàcym us∏ugi w Danii,
• jako samozatrudniona osoba Êwiadczàca us∏ugi w Danii, 
• jako samozatrudniona osoba rozpoczynajàca dzia∏alnoÊç w Danii.

Ka˝da z sytuacji podlega ró˝nym przepisom, które zosta∏y pokrótce opisane poni˝ej. Bard-
ziej szczegó∏owy opis znaleêç mo˝na w instrukcji: Rules on residence and work in Denmark
for citizens from the new East European EU Member States (Instrukcja ws. zasad pobytu i
zatrudnienia w Danii obywateli z nwych Êrodkowoeuropejskich krajów cz∏onkowskich UE).
Znaleêç jà mo˝na na stronie internetowej Ministerstwa Zatrudnienia: www.bm.dk/ophold 

Duƒskie zwiàzki zawodowe majà prawo wszczàç spór zbiorowy w celu 
zawarcia uk∏adu zbiorowego
Istnieje wiele przyk∏adów na to, ˝e duƒskie zwiàzki zawodowe wszczynajà spór zbio-
rowy w celu obj´cia prowadzonych prac uk∏adem zbiorowym. Dotyczy to zarówno
duƒskich jak i zagranicznych pracodawców. W przypadku pracodawców zagra-
nicznych spory zbiorowe wchodzà szczególnie w gr´ w sektorze budowlanym.
Przyk∏ad I: Zwiàzek zawodowy nakazuje swoim cz∏onkom zaniechanie dostaw, odbie-
rania odpadów i wykonywania prac dla wykonawcy lub pracodawcy, z którym organi-
zacja zwiàzkowa pragnie zawrzeç uk∏ad zbiorowy. 
Przyk∏ad II: Elektrycy pracujàcy przy przedsi´wzi´ciu budowlanym odmawiajà pracy
dla danego wykonawcy, poniewa˝ zagraniczne przedsi´biorstwo odpowiedzialne za
prace w innych dziedzinach przedsi´wzi´cia nie zawar∏o uk∏adu zbiorowego.

Strajki, pikietowanie 
i akcje solidarnoÊciowe
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1. Zasady zatrudnienia: okres przejÊciowy obowiàzujàcy w Danii
Jeszcze przed poszerzeniem UE z dniem 1 maja 2004 r. Dania powzi´∏a decyzj´ o otwar-
ciu swojego rynku pracy dla pracowników z nowych krajów cz∏onkowskich. Obecnie dost´p
pracowników z nowych Êrodkowoeuropejskich krajów cz∏onkowskich UE do duƒskiego
rynku pracy jest uregulowany duƒskimi przepisami obowiàzujàcymi w okresie przejÊcio-
wym. W okresie tym od obywateli z oÊmiu Êrodkowoeuropejskich krajów cz∏onkowskich
wymaga si´ uzyskania zezwolenia na pobyt i prac´, które zostaje przyznane, jeÊli spe∏nio-
ne sà nast´pujàce warunki:
• Zatrudnienie w wymiarze co najmniej 30 godzin tygodniowo.
• Zatrudnienie musi byç na zasadach odpowiadajàcych uk∏adom zbiorowym lub w inny

sposób zapewniaç spe∏nienie standardów p∏acy i warunków pracy obowiàzujàcych dla
danej pracy.

• Pracodawca musi byç zarejestrowanym podatnikiem podatku dochodowego zgodnie z
wymogami duƒskiej Ustawy o opodatkowaniu dochodów u êród∏a ich powstawania.

• Pracodawca nie mo˝e byç obj´ty legalnym sporem zbiorowym.

Podj´cie pracy mo˝e nastàpiç wy∏àcznie po uzyskaniu zezwolenia na pobyt i prac´ od
duƒskiego Urz´du ds. Cudzoziemców. Organ ten stara si´ jak najefektywniej i najpr´dzej
obs∏ugiwaç wp∏ywajàce wnioski o zezwolenie.

W przypadku uzyskania oferty pracy od firmy, która uzyska∏a ju˝ zezwolenie Urz´du ds.
Cudzoziemców, prac´ mo˝na rozpoczàç niezw∏ocznie po powiadomieniu Urz´du o zatrud-
nieniu.

Zezwolenie na pobyt i prac´ dotyczy wy∏àcznie zatrudnienia, dla którego zosta∏o udzielo-
ne; pracownik nie ma prawa podjàç innej pracy bez uzyskania od Urz´du ds. Cudzoziem-
ców nowego zezwolenia na pobyt i prac´, albo – w przypadku zatrudnienia w przed-
si´biorstwach, które uzyska∏y z góry zezwolenie Urz´du – powiadomienia Urz´du o nowym
zatrudnieniu. 

W przypadku potrzeby przed∏u˝enia zezwolenia na pobyt i prac´ cudzoziemiec mo˝e
kontynuowaç prac´ w czasie rozpatrywania wniosku przez Urzàd ds. Cudzoziemców, jeÊli
wniosek o przed∏u˝enie zezwolenia zosta∏ z∏o˝ony co najmniej na miesiàc przed up∏ywem
wa˝noÊci zezwolenia.

Osoby zatrudnione w Danii bez przerw przez co najmniej 12 miesi´cy w trybie przewid-
zianym dla okresu przejÊciowego mogà po 12 miesiàcach zmieniç prac´ bez ponownego
ubiegania si´ o zezwolenie na pobyt i prac´. Przepis ten nie dotyczy osób, które zaprze-
sta∏y pracy z w∏asnej woli. 

W myÊl przepisów duƒskich praca bez zezwolenia na pobyt i prac´ jest przest´pstwem.

Zezwolenie na pobyt i
prac´

Podj´cie pracy jest
dozwolone wy∏àcznie po
uzyskaniu zezwolenia na
pobyt i prac´

Kary
Karze za nielegalnà prac´ podlega zarówno pracodawca jak i pracownik.
Pracodawcy nielegalnie zatrudniajàcy cudzoziemców p∏acà kar´ w wysokoÊci 10 tys.
DKK od cudzoziemca miesi´cznie. W okolicznoÊciach zaostrzonych kara wyniesie
20 tys. DKK miesi´cznie od osoby. Pracownicy i pracodawcy mogà równie˝ zostaç
ukarani karà pozbawienia wolnoÊci – odpowiednio do jednego i dwóch lat wi´zienia.

Zatrudnienie w firmie 
w Danii
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2. Przepisy obowiàzujàce zagraniczne jednostki Êwiadczàce us∏ugi i 
pracowników delegowanych do pracy zagranicà
Przedsi´biorstwo zarejestrowane w kraju cz∏onkowskim UE ma prawo Êwiadczyç us∏ugi w
Danii i mo˝e w tym celu delegowaç swoich pracowników.

Wszystkie zagraniczne przedsi´biorstwa Êwiadczàce us∏ugi w Danii muszà byç zarejestro-
wane w duƒskim urz´dzie podatkowym jako p∏atnicy podatku VAT. Rejestracja musi nastà-
piç najpóêniej na osiem dni przed rozpocz´ciem dzia∏alnoÊci w Danii.

Przepisy o okresie przejÊciowym nie dotyczà przedsi´biorstw ze Êrodkowoeuropejskich kra-
jów cz∏onkowskich UE Êwiadczàcych us∏ugi w Danii. Oznacza to, ˝e obywatele tych krajów,
którzy pracujà w Danii w wyniku oddelegowania de facto, nie muszà staraç si´ o zezwole-
nie na pobyt w trybie okreÊlonym dla okresu przejÊciowego.  Pracownik oddelegowany na
d∏u˝ej ni˝ trzy miesiàce musi uzyskaç od Urz´du ds. Cudzoziemców zezwolenie na pobyt w
kraju EOG/UE.

Przedsi´biorstwo wysy∏ajàce swoich pracowników jest obj´te przepisami duƒskiej Ustawy o
delegowaniu pracowników i musi spe∏niaç duƒskie wymogi odnoÊnie bezpieczeƒstwa i
higieny pracy, godzin pracy, dni wolnych, równoprawnego traktowania itd. Szczegó∏owe
informacje o przepisach obowiàzujàcych w tym zakresie znaleêç mo˝na na stronie interne-
towej www.posting.dk poÊwi´conej kwestiom delegowania pracowników do pracy w Danii.

Duƒska ustawa o delegowaniu pracowników nie zawiera przepisów odnoÊnie p∏ac minimal-
nych dla oddelegowanych pracowników, poniewa˝ w Danii nie ma ustawowych p∏ac mini-
malnych. Pracodawca mo˝e dowolnie zadecydowaç, czy zechce przystàpiç do uk∏adu zbio-
rowego ze zwiàzkiem zawodowym. Zagraniczny przedsi´biorca delegujàcy swoich pracow-
ników do pracy w Danii musi jednak˝e liczyç si´ z tym, ˝e duƒskie organizacje zwiàzkowe

Brak ustawowych p∏ac
minimalnych w Danii

Âwiadczenie us∏ug w
Danii i delegowanie 
pracowników do pracy
zagranicà

Duƒska Ustawa 
o delegowaniu
pracowników
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b´dà stara∏y si´ wynegocjowaç uk∏ad w sprawie warunków p∏ac i pracy. Zazwyczaj odbywa
si´ to w taki sposób, ˝e organizacja zwiàzkowa kontaktuje si´ z przedsi´biorcà proponujàc
mu przystàpienie do uk∏adu zbiorowego. Zagraniczne przedsi´biorstwo mo˝e postanowiç,
˝e b´dzie negocjowaç ze zwiàzkami. Mo˝e równie˝ zadecydowaç o przystàpieniu do
duƒskiej organizacji pracodawców, a przez to do uk∏adu zbiorowego zawartego przez t´
organizacj´ ze zwiàzkami zawodowymi. Cz∏onkostwo organizacji pracodawców udost´pnia
równie˝ doradztwo prawne w negocjacjach ze zwiàzkami zawodowymi. Przedsi´biorstwo
mo˝e zadecydowaç, ˝e nie przystàpi do uk∏adu zbiorowego. W takiej sytuacji musi jednak
liczyç si´ z mo˝liwoÊcià wszcz´cia przez organizacj´ zwiàzkowà sporu zbiorowego, por. II.4.

Zwiàzki zawodowe i organizacje pracodawców w Danii zgodnie uznajà, ˝e pracownicy dele-
gowani z innych krajów cz∏onkowskich UE muszà mieç takie same prawa odnoÊnie p∏ac i
warunków pracy, co ich duƒscy koledzy na podobnych stanowiskach. Wynika to z porozu-
mienia zawartego w 1992 r. przez ogólnokrajowe centrale partnerów socjalnych – LO
(Duƒskà Konfederacj´ Zwiàzków Zawodowych) i DA (Duƒskà Konfederacj´ Pracodawców).

Znajduje to swoje odzwierciedlenie m.in. w klauzuli, jakà wi´kszoÊç du˝ych firm wyko-
nawczych sektora budownictwa w Danii zawiera w kontraktach podpisywanych z podwyko-
nawcami. W ramach tej klauzuli podwykonawcy sà obowiàzani wynagradzaç swoich pra-
cowników zgodnie z warunkami okreÊlonymi dla sektora budownictwa w Danii. 

Partnerzy socjalni zalecajà zagranicznym pracodawcom przystàpienie do odpowiednich
duƒskich organizacji pracodawców i zobowiàzanie si´ do przestrzegania warunków p∏ac i
pracy obowiàzujàcych w Danii. Jak ju˝ wspominano, Konfederacja Pracodawców Budow-
nictwa ma w swoich szeregach wiele zagranicznych przedsi´biorstw.

Pracownicy muszà byç rzeczywiÊcie delegowani do pracy zagranicà
Oprócz wymogów duƒskiej ustawy o delegowaniu pracowników spe∏nione muszà byç
nast´pujàce wymogi, aby dany pracownik by∏ uznawany za faktycznie oddelegowanego do
pracy zagranicà:
• Przedsi´biorstwo wysy∏ajàce musi prowadziç rzeczywistà dzia∏alnoÊç gospodarczà w

swoim kraju.
• Delegowany pracownik musi byç na sta∏e zatrudniony w danym przedsi´biorstwie.
• Oddelegowanie musi mieç charakter czasowy i s∏u˝yç wykonaniu konkretnej us∏ugi.

Oznacza to, ˝e pracownik z jednego z oÊmiu Êrodkowoeuropejskich krajów cz∏onkowskich
UE, który jest zatrudniony na innej zasadzie ni˝ sta∏a praca, na przyk∏ad na zast´pstwie, w
ramach pracy dorywczej itp., musi ubiegaç si´ o zezwolenie na pobyt w trybie przewidzia-
nym dla okresu przejÊciowego (por. paragraf III.1). Ten sam przepis obowiàzuje pracowni-
ków z tych krajów, zatrudnionych przez agencje pracy tymczasowej i delegowanych do
czasowej pracy w duƒskich przedsi´biorstwach. Duƒski Urzàd ds. Cudzoziemców udziela
porad w takich kwestiach i doradza, czy dana osoba zagraniczna w konkretnej sytuacji
winna ubiegaç si´ o zezwolenie na pobyt i prac´.

Praca obywatela jednego z oÊmiu Êrodkowoeuropejskich krajów cz∏onkowskich UE wykony-
wana pod pretekstem oddelegowania, podczas gdy dana osoba faktycznie jest pracowniki-
em duƒskiego lub zagranicznego pracodawcy, jest nielegalna.

Pracownicy na zast´pstwie
muszà mieç zezwolenie na
pobyt i prac´

Nielegalna praca

Partnerzy socjalni sà zgodni
co do tego, ˝e pracownicy
delegowani do Danii muszà
mieç zapewnione takie same
warunki jak Duƒczycy na
podobnych stanowiskach

Zwiàzki zawodowe b´dà
stara∏y si´ wynegocjowaç
przystàpienie do uk∏adu
zbiorowego
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3. Przepisy obowiàzujàce osoby samozatrudnione, rozpoczynajàce 
dzia∏alnoÊç gospodarczà w Danii
Obywatele UE majà prawo zak∏adaç firmy w Danii i prawo przebywaç w Danii w tym celu.

Przedsi´biorstwa tworzone w Danii muszà byç zarejestrowane w G∏ównym Urz´dzie ds.
Przedsi´biorstw i Spó∏ek (nazwa angielska: Commerce and Companies Agency)

W zwiàzku z procedurà rejestracyjnà w∏adze duƒskie kontrolujà, czy dana osoba jest fak-
tycznie samozatrudniona, czy te˝ jest czyimÊ pracownikiem.

W przypadku stwierdzenia, ˝e dana osoba nie jest samozatrudniona, poniewa˝ jest czyimÊ
pracownikiem, obowiàzujà przepisy okresu przejÊciowego (por. paragraf III.1)

Praca obywatela jednego z oÊmiu Êrodkowoeuropejskich krajów cz∏onkowskich UE wykony-
wana pod pretekstem samozatrudnienia, podczas gdy osoba ta de facto jest pracownikiem
pracodawcy duƒskiego bàdê zagranicznego, jest nielegalna. 

Rejestracja firm w 
G∏ównym Urz´dzie ds.
Przedsi´biorstw i Spó∏ek

Nielegalna praca

Przedsi´biorstwa typu „r´ce i nogi”
Powy˝sze okreÊlenie odnosi si´ do osób wykonujàcych prac´ jako samozatrudnione,
a de facto pozostajàcych w stosunku pracy. Przyk∏ad: rzemieÊlnik z jednego z oÊmiu
Êrodkowoeuropejskich krajów cz∏onkowskich UE zostaje zaanga˝owany jako osoba
samozatrudniona przy budowie domu. Wykonawca i rzemieÊlnik uzgadniajà, ˝e
materia∏y, narz´dzia itd. dostarczy wykonawca, który równie˝ wydaje instrukcje na
temat wykonania prac i p∏aci za przepracowany czas. Wk∏ad rzemieÊlnika ogranicza
si´ zatem wy∏àcznie do pracy, stàd okreÊlenie, ˝e wnosi on tylko swoje „r´ce i nogi”.
Taki rzemieÊlnik jest de facto pracownikiem i musi ubiegaç si´ o zezwolenie na
pobyt i prac´ w trybie przewidzianym dla okresu przejÊciowego. Praca bez zezwole-
nia jest w takim przypadku nielegalna. 
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4. Przepisy dotyczàce bezpieczeƒstwa i higieny pracy
Duƒskie przepisy bezpieczeƒstwa i higieny pracy obowiàzujà bez wzgl´du na typ pracy
wykonywanej w Danii. Zagraniczni pracodawcy i pracownicy pracujàcy w Danii muszà
zawsze stosowaç si´ do duƒskich przepisów bhp i podobnie jak duƒskie firmy podlegajà
kontroli Duƒskiej Inspekcji Pracy.

Zarówno pracodawcy jak pracownicy majà swoje obowiàzki
Pracodawca musi zapewniç wszystkim zatrudnionym prac´ w bezpiecznych i zdrowych
warunkach spe∏niajàcych wymogi duƒskich przepisów w dziedzinie bezpieczeƒstwa i higie-
ny pracy. Do obowiàzków pracodawcy nale˝y w zwiàzku z tym nadzór nad pracami w celu
zapewnienia ich wykonywania w sposób bezpieczny. Obejmuje to informowanie pracowni-
ków o zagro˝eniach i ryzyku dla zdrowia w zwiàzku z pracà oraz szkolenie ich w bezpiecz-
nym wykonywaniu zadaƒ. 

Pracownicy majà obowiàzek stosowaç si´ do instrukcji bhp np. w odniesieniu do obs∏ugi
maszyn lub obchodzenia si´ z niebezpiecznymi substancjami. Oznacza to obowiàzek nos-
zenia r´kawic ochronnych, sprz´tu ochrony s∏uchu, masek oddechowych itp., jeÊli wymaga
tego dana praca. Pracownicy muszà równie˝ przyczyniaç si´ do sprawnego dzia∏ania
systemów bezpieczeƒstwa. I tak, nie wolno im zdejmowaç os∏on ochronnych ani wy∏àczaç
wyciàgów, a w przypadku wykrycia defektów stanowiàcych zagro˝enie, pracownicy majà
obowiàzek powiadomienia o tym zak∏adowego inspektora bhp, osob´ sprawujàcà nadzór
lub pracodawc´.

Zarówno pracodawcy jak i pracownicy podlegajà sankcjom w przypadku naruszenia przepi-
sów w dziedzinie bezpieczeƒstwa i higieny pracy.

Organizacja bhp
Ustawowo wymaga si´ od wszystkich przedsi´biorstw zatrudniajàcych co najmniej 10 pra-
cowników utworzenia organizacji bhp, której zadaniem jest bie˝àca piecza nad bezpiec-
zeƒstwem i higienà pracy. W sk∏ad organizacji bhp wchodzà przedstawiciele za∏ogi i kie-
rownictwa. 

W zak∏adach pracy zatrudniajàcych mniej ni˝ 10 pracowników kwestie bhp sà rozwiàzywa-
ne we wspó∏pracy pracodawcy z pracownikami. Na tymczasowych i mobilnych miejscach
pracy, w tym na placach budowy, bezpieczeƒstwo i higiena pracy muszà byç odpowiednio
zorganizowane, jeÊli pracodawca zatrudnia powy˝ej pi´ciu osób w danym miejscu pracy.

Urzàd Inspekcji Pracy – inspekcje i metody dzia∏ania
Urzàd Inspekcji Pracy sprawuje nadzór nad tym, czy prywatne i publiczne przedsi´biorstwa
spe∏niajà wymogi przepisów obowiàzujàcych w dziedzinie bezpieczeƒstwa i higieny pracy.
Inspekcje mogà byç zapowiedziane jak i bez zapowiedzi.

Urzàd Inspekcji Pracy mo˝e ˝àdaç zmiany wszelkich warunków sprzecznych z obowiàzujà-
cymi przepisami bhp. JeÊli pracownik lub inne osoby nie spe∏niajà obowiàzków wynikajà-
cych z przepisów bhp, Urzàd Inspekcji Pracy mo˝e zareagowaç stosujàc szereg ró˝nych
Êrodków, mi´dzy innymi:.
• zakazaç kontynuacji dzia∏alnoÊci do momentu rozwiàzania konkretnego problemu bhp, 

Prace bhp sà organi-
zowane i realizowane
wspólnie przez pracow-
ników i kierownictwo

Rola Urz´du Inspekcji
Pracy

Duƒskie przepisy bhp
dotyczà wszelkiej pracy
wykonywanej w Danii

Pracodawcy majà obo-
wiàzek zapewniç przestrze-
ganie wymogów ustawo-
wych i zapewniaç nadzór

Pracownicy majà obowiàzek
stosowaç si´ do przepisów
bhp
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• zastosowaç kar´ grzywny w trybie administracyjnym i powiadomiç policj´ o dopuszczeniu
si´ przez pracodawc´ i/lub pracowników pogwa∏cenia przepisów bezpieczeƒstwa i higie-
ny pracy,

• nakazaç przedsi´biorstwu wprowadzenie odpowiednich zmian w zakresie bhp w okreÊlo-
nym terminie,

• nakazaç przedsi´biorstwu zasi´gni´cie porady u autoryzowanego konsultanta bhp w celu
zrealizowania stosownych dzia∏aƒ naprawczych.

Urzàd Inspekcji Pracy udziela szczegó∏owych informacji odnoÊnie mo˝liwych kroków w
przypadku naruszenia przepisów bhp.

Najwa˝niejsze przepisy
Poni˝ej wyszczególnione zosta∏y najwa˝niejsze przepisy dotyczàce bhp. Na stronie interne-
towej Urz´du Inspekcji Pracy, www.at.dk, znaleêç mo˝na szczegó∏owe opisy, równie˝ w
j´zyku angielskim.

Obs∏uga maszyn musi odbywaç si´ bez ryzyka
Maszyny i narz´dzia muszà byç stosowane, reperowane i czyszczone w sposób, który nie
grozi pracownikom ˝adnym ryzykiem. JeÊli pos∏ugiwanie si´ maszynà samo w sobie stano-
wi ryzyko, nale˝y zabezpieczyç jà w maksymalny sposób. Aparat taki musi byç wypo-
sa˝ony w wy∏àcznik bezpieczeƒstwa i instrukcj´ obs∏ugi. 

Unikanie nara˝enia na kontakt z substancjami chemicznymi
Praca z niebezpiecznymi substancjami i materia∏ami musi byç planowana i realizowana w
sposób eliminujàcy zb´dne nara˝enie. Pracodawca musi sporzàdziç instrukcje obchodzenia
si´ z niebezpiecznymi substancjami i materia∏ami i pouczyç swoich pracowników o odpowi-
ednich metodach.

Urzàd Inspekcji Pracy mo˝e zakazaç pracy na placu budowy
W czerwcu 2005 r. inspektor Urz´du Inspekcji Pracy przeprowadzi∏ inspekcj´ na
placu budowy, gdzie prace wykonywane by∏y przez pracowników delegowanych z
Polski. Roboty polega∏y na rozbiórce starego dachu. Inspektor oceni∏, ˝e prace nie
by∏y realizowane w sposób zapewniajàcy odpowiednie bezpieczeƒstwo, jako ˝e
odbywa∏y si´ na wysokoÊci do 7 metrów bez ˝adnych systemów zabezpieczajàcych
przed upadkiem. Roboty na samym dachu równie˝ nie by∏y wykonywane bezpiecz-
nie. Niezabezpieczone dziury i pochy∏oÊç dachu bez os∏on grozi∏y upadkiem. Z uwagi
na to Urzàd Inspekcji Pracy wyda∏ zakaz dalszych prac na dachu z natychmiasto-
wym skutkiem. Polskie przedsi´biorstwo dosta∏o tygodniowà zw∏ok´ na naprawienie
warunków. Wkrótce potem firma oÊwiadczy∏a, ˝e mi´dzy innymi zastosowa∏a syste-
my zabezpieczajàce robotników przed spadkiem z wysokoÊci. Urzàd Inspekcji Pracy
zatwierdzi∏ proponowane zmiany, po czym roboty mog∏y zostaç podj´te.

Maszyny

Substancje chemiczne
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Nara˝enie typu ergonomicznego
Nale˝y unikaç zb´dnych nara˝eƒ fizycznych i niezdrowych pozycji roboczych. Do obowiàz-
ków pracodawcy nale˝y zapewnienie odpowiednich pomocy technicznych, takich jak pod-
noÊniki do worków i wózki.

Nara˝enie na ha∏as
Âredni poziom ha∏asu w dniu roboczym musi byç maksymalnie ograniczany i nie mo˝e
przekraczaç 85 dB.  

Nara˝enie psychiczne
Nara˝enie psychiczne mo˝e wystàpiç we wszystkich typach prac z uwagi na psycholo-
giczne uwarunkowania Êrodowiska pracy. Pracodawca musi zdawaç sobie z tego spraw´ i
podjàç odpowiednie kroki.

Przestrzeganie przepisów o okresie wypoczynku
Ogólnie obowiàzujàca zasada przewiduje takà organizacj´ dnia pracy, która daje pracowni-
kom co najmniej jedenastogodzinny okres odpoczynku w ciàgu ka˝dych 24 godzin. Oprócz
odpoczynku w cyklu dobowym, pracownicy muszà mieç co najmniej jeden dzieƒ wypoczyn-
ku tygodniowo. Pracownicy równie˝ majà obowiàzek przestrzegania przepisów o wypoc-
zynku

Urzàdzenia socjalne
Urzàdzenia socjalne sà wymogiem nie tylko w sta∏ych miejscach pracy. Równie˝ na pla-
cach budowy i innych miejscach robót pracodawca ma obowiàzek zapewniç pracownikom
dost´p do ubikacji, sto∏ówki, wody pitnej, umywalki z bie˝àcà goràcà i zimnà wodà, szatni,
∏aêni, a tak˝e pomieszczeƒ sypialnych, jeÊli wymaga tego dana praca.

Przepisy w dziedzinie
wypoczynku

Dost´p do ubikacji,
sto∏ówek i wody pitnej

Nara˝enie psychiczne

Ha∏as

Obcià˝enie fizyczne
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5. Ubezpieczenie od bezrobocia
W Danii ubezpieczenie od bezrobocia jest dobrowolne. Osoby pragnàce ubezpieczyç si´
od bezrobocia muszà z∏o˝yç wniosek o przyj´cie do funduszu ubezpieczeniowego dla bez-
robotnych. Wniosek musi byç na piÊmie; tylko osoby zatrudnione w Danii mogà zostaç
cz∏onkiem takiego funduszu.

Osoby, które pracowa∏y w innym kraju UE/EOG, mogà zaliczyç okres ubezpieczenia w tym
kraju na poczet ubezpieczenia w Danii, w celu spe∏nienia wymogów ubezpieczeniowych. W
takim przypadku dana osoba

• musi z∏o˝yç wniosek o cz∏onkostwo w duƒskim funduszu ubezpieczeƒ od bezrobocia naj-
póêniej w 8 tygodni po wygaÊni´ciu ubezpieczenia w swoim kraju oraz

• mieç przepracowane w Danii co najmniej 8 tygodni w okresie 12 tygodni

Osoby z krajów UE/EOG, które przystàpi∏y do duƒskiego funduszu ubezpieczeniowego od
bezrobocia, majà takie same prawa i muszà spe∏niaç te same warunki co Duƒczycy. Oby-
watele ze Êrodkowoeuropejskich krajów cz∏onkowskich UE muszà zdawaç sobie spraw´ z
tego, ˝e podstawowym warunkiem prawa do zasi∏ku dla bezrobotnych jest to, ˝e dana
osoba pozostaje do dyspozycji duƒskiego rynku pracy za jednodniowym uprzedzeniem.
Osoby, od których wymaga si´ zezwolenia na pobyt i prac´ w celu wykonywania okreÊlonej
pracy w Danii, nie spe∏niajà tego warunku. 

Obywatele ze Êrodkowoeuropejskich krajów UE sà jednak˝e uprawnieni do zasi∏ków dla
bezrobotnych i pomocy socjalnej podobnie jak inni pracownicy migrujàcy, jeÊli stanà si´
bezrobotni po co najmniej 12 miesiàcach nieprzerwanego zatrudnienia w pe∏nym wymiarze
godzin w Danii. Zasada ta nie obejmuje takich pracowników, którzy z w∏asnej woli odchod-
zà z rynku pracy. Prawo do zasi∏ku i pomocy socjalnej jest poza tym uzale˝nione od tego,
czy dana osoba spe∏nia inne ogólnie obowiàzujàce wymogi ustawowe.

Duƒska Agencja Pracy udost´pnia dalsze informacje o funduszach ubezpieczeƒ od bezro-
bocia w ró˝nych sektorach gospodarki i dla ró˝nych grup zawodowych.
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IV. Aneksy

1. Najwa˝niejsze urz´dy i instytucje

Ministerstwo Zatrudnienia
Ved Stranden 8 
DK-1061 Copenhagen K
Tel. +45 33 92 59 00
E-mail: bm@bm.dk

Nadrz´dny organ w∏adzy paƒstwowej w 
dziedzinie duƒskiego rynku pracy.
Ministerstwo ma odgórnà odpowiedzialnoÊç
za wspó∏prac´ Danii z UE w dziedzinie
rynku pracy.

Strona internetowa: www.bm.dk
Instrukcja dla osób przebywajàcych i 
pracujàcych w Danii:
www.bm.dk/english/residence

Duƒska Agencja ds. Rynku Pracy (The
National Labour Market Authority)
Holmens Kanal 20
DK-1060 Copenhagen K
Tel. +45 35 28 81 00
E-mail: ams@ams.dk

Agencja Ministerstwa Zatrudnienia, której
zadaniem jest przyczynianie si´ do umac-
niania elastycznego i sprawnie dzia∏ajàcego
rynku pracy.

Duƒska Agencja ds. Rynku Pracy jest orga-
nem kontaktowym w przypadku delegowa-
nia pracowników. Nale˝y do niej koordynac-
ja dzia∏aƒ skierowanych ku zagranicznym
pracodawcom i pracownikom zwiàzanych z
przepisami obowiàzujàcymi w przypadku
delegowania pracowników do pracy w Danii.
Duƒska Agencja ds. Rynku Pracy jest rów-
nie˝ odpowiedzialna za sieç EURES w Danii.

Strona internetowa: www.ams.dk
Informacje o przepisach obowiàzujàcych
przy delegowaniu pracowników do pracy
zagranicà: www.posting.dk 
Informacje o sieci EURES: www.eures.dk

Duƒska Inspekcja Pracy (The Working
Environment Authority)
Landskronagade 33
DK-2100 Copenhagen Ö
Tel. +45 70 12 12 88E-mail: at@at.dk

Agencja Ministerstwa Zatrudnienia i organ
w∏adzy paƒstwowej w sprawach bezpiec-
zeƒstwa i higieny pracy. Duƒska Inspekcja
Pracy jest odpowiedzialna za zapewnianie
bezpiecznego, zdrowego i w∏aÊciwego Êro-
dowiska pracy we wszystkich zak∏adach
pracy w Danii drogà inspekcji, informacji i
przepisów wykonawczych.

Duƒska Inspekcja Pracy oferuje szcze-
gó∏owe informacje na temat medycyny
pracy i obowiàzujàcych przepisów oraz
udziela informacji na konkretne pytania
dotyczàce obowiàzujàcych przepisów i
warunków pracy w Danii.

Strona internetowa: www.at.dk
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Duƒska Agencja Pracy
Stormgade 10
Postboks 1103
DK-1009 Copenhagen K
Tel. +45 38 19 60 11
E-mail: adir@adir.dk

Agencja Ministerstwa Zatrudnienia i
nadrz´dny organ w∏adzy paƒstwowej w 
dziedzinie socjalnej w odniesieniu do poli-
tyki rynku pracy.

Duƒska Agencja Pracy  stosuje przyk∏ado-
wo przepisy w dziedzinie ubezpieczeƒ od
bezrobocia, zasi∏ków chorobowych, urlo-
pów, aktywnej polityki socjalnej i pomocy
socjalnej, a ponadto udziela szczegó∏owych
informacji o przepisach obowiàzujàcych w
tych dziedzinach.

Strona internetowa: www.adir.dk

Urzàd ds. Cudzoziemców 
(The Immigration Service)
Ryesgade 53
DK-2100 Copenhagen Ö 
Tel. +45 35 36 66 00 
E-mail: udlst@udlst.dk

Agencja Ministerstwa ds. Uchodêców, Imi-
gracji i Integracji; nadrz´dny organ w∏adzy
paƒstwowej stosujàcy przepisy w odnie-
sieniu do cudzoziemców.

Urzàd ds. Cudzoziemców obs∏uguje
wi´kszoÊç wniosków i spraw dotyczàcych
pobytu cudzoziemców w Danii, w tym tak˝e
kwestii wynikajàcych z zastosowanego
przez Dani´ okresu przejÊciowego, progra-
mów dla sta˝ystów, pobytu w Danii cz∏on-
ków rodzin cudzoziemców zatrudnionych w
Danii oraz pobytu pracowników delegowa-
nych do Danii na okres przewy˝szajàcy trzy
miesiàce.

Urzàd ds. Cudzoziemców udziela porad w
przypadkach, kiedy zaistnieje wàtpliwoÊç co
do podstawy pobytu w Danii.

Urzàd ds. Cudzoziemców udost´pnia
szczegó∏owe informacje o przepisach 
Ustawy o Cudzoziemcach oraz o jej wyko-
nywaniu, a tak˝e udziela informacji na
konkretne pytania odnoszàce si´ do pobytu
cudzoziemców w Danii.

Strona internetowa: www.udlst.dk
Na stronie tej dost´pne sà formularze
wniosków oraz szczegó∏owe informacje na
temat typów pobytu w Danii.

SKAT (G∏ówny Urzàd Podatkowy)  
Hovedcentret 
Östbanegade 123
DK-2100 Copenhagen Ö 
Tel. +45 72 22 18 18 
E-mail: skat@skat.dk

SKAT jest urz´dem podlegajàcym duƒskie-
mu Ministerstwu Podatków, obejmujàcym
central´ g∏ównà i szereg regionalnych
urz´dów podatkowych i  odpowiedzialnym
za pobieranie podatków w Danii. 

SKAT udziela informacji o duƒskich przepi-
sach podatkowych, w tym tak˝e tych dotyc-
zàcych osób zagranicznych przebywajà-
cych w Danii oraz zagranicznych firm pro-
wadzàcych dzia∏alnoÊç w Danii.

Przedsi´biorstwo z innego kraju cz∏onkow-
skiego UE Êwiadczàce us∏ugi w Danii musi
byç zarejestrowane w SKAT (G∏ównym
Urz´dzie Podatkowym).

Strona internetowa: www.skat.dk
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2. Partnerzy spo∏eczni – 
centrale krajowe

LO (The Danish Confederation of Trade
Unions) – Duƒska Konfederacja Zwiàzków
Zawodowych

Islands Brygge 32D
DK-2300 Copenhagen S
Tel. +45 35 24 60 00
E-mail: lo@lo.dk
Strona internetowa: www.lo.dk

DA (The Danish Confederation of Danish
Employers) Duƒska Konfederacja Duƒskich
Pracodawców
Vester Voldgade 113
DK-1790 Copenhagen  V
Tel. +45 33 38 90 00
E-mail: da@da.dk
Strona internetowa: www.da.dk

SALA (The Danish Confederation of
Employers in the Agricultural Sector) –
Duƒska Konfederacja Pracodawców Sekto-
ra Rolnego
Vester Farimagsgade 1, 5th
Postbox 367
DK-1504 Copenhagen V
Tel. +45 33 13 46 55
E-mail: info@sala.dk
Strona internetowa: www.sala.dk

LO, DA I SALA sà organizacjami zrzeszajà-
cymi mniejsze organizacje i zwiàzki ró˝nych
sektorów. Organizacje te negocjujà na
szczeblu centralnym w imieniu ich cz∏on-
ków.





Beskæftigelsesministeriet
Ved Stranden 8
DK-1061 Copenhagen K

Phone +45 33 92 59 00
Fax +45 33 12 13 78

www.bm.dk


