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Polska firma ktora pracowala 
w Danii, zostala dwa razy 
ukarana przez Sad Pracy 
za nieprzestrzeganie Poro-
zumienia Zbiorowego, kary 
wynosza 3 miliony koron. 

Wlasciciel i zamieszany w 
firmy nazywa sie Joachim 
Rochnia i przez pare lat pro-
wadzil wspolprace z roznymi 
dunskimi firmami.

Rochnia jest objety poro-
zumieniem ze zwiazkami Tib, 
lecz niestety systematycznie 
lamal warunki porozumi-
enia. Rochnia wystepowal z 
roznymi konstrukcjami firm: 
jako F.H.U. Rochnia i pod-
wykonawca dla Shopsolu-
tion. Nastepnie jako Rochnia 
Constractors sp.z.o.o. ktora 
pracowala dla architekta 
Mark Weinert/Kærhuse Byg, 
a pozniej jako konsulent dla 
grupy polskich budowlancow 
i zatrudniony bezposrednio u 
Mark Weinert, ktory remon-
towal hotele. Hotele kto-
rych wlascicielem jest jego 
zona Sandra Weinert, ktora 
jest zaplatana w sprawy o 
nielegalnym zatrudnieniu 
i niewolniczej zaplacie za 
prace personelu w swoich  
hotelach.

Zwiazek TIB 9 wiele razy 
natknal sie na Joachima Ro-
chnie w czasie robot budow-
lanych na Vesterbrogade 107 
i St. Kongensgade. Na St. 
Kongensgade zwiazki rozpo-
czely sprawe warunkow Bhp. 
Nastepnie czesc pracujacych 
z  tej budowie skontaktowala 

sie ze zwiazkami z powodu 
brakujacych zaplat za prace. 
Zwiazki odwiedzily miejsce 
pracy razem z telewizja. 13 z 
25 budowlancow strajkowalo 
i przekazalo dokumentacje 
i informacje na podstawie 
ktorych zostala prowadzona 

jedna ze spraw w Sadzie 
Pracy.

Zastalismy takze ponizaja-
ce warunki zakwaterowania 
pracownikow. Polscy koledzy 
byli zalamani z powodu bra-
ku pieniedzy za prace, a bylo 
to krotko przed Swietami 
Bozego Narodzenia i znac-
zylo powrot do domu bez 
pieniedzy. Kontynuowanie 
budowy zostalo zablokowane 
i kosztowalo Mark Weinert 
300.000 kr, pieniadze ktore 
zostay pozniej przekazane 
strajkujacym kolega.

Kiedy prowadzilismy ne-
gocjacje z Weinert na temat 
Kærhuse Byg rozpoczal on 
remont kolejnego hotelu 
na Helgolandsgade naleza-
cego do jego zony. Na tej 
budowie rozpoczelo prace 
40 jednoosobowych firm. To 
zostalo zameldowane do Ur-
zedu Podatkowego, Policje i 
skontaktowalismy sie z Mark 
Weinert azeby poinformowac 
go ze sposob w jaki pra-
cuje sie na Helgolandsgade 

jest niezgodny z zasadami 
dostepu do pracy w Danii 
przez Polakow i wbrew wc-
zesniej umowionym regula 
pomiedzy zwiazkami z nim 
samym. Pozniej dostalismy 
wiadomosc ze policja posta-
wila przeciwko niemu oskar-

zenie i postawienie kary 
w wysokosci 8 milionow 
koron. Wedlug Claus 
von Elling, sekretarza 
zwiazkowego TIB 9, 
wszyscy budowlancy na 

budowie przy Helgolandsga-
de zostali nastepnie zatrud-
nieni w firmie Kærhuse Byg 
gdzie Joachim Rochnia zostal 
zatrudniony jako konsulent 
budowlany. Byl odpowied-
zialny za kontakt z pracow-
nikami oraz za sciaganie 
dzierzawy za mieszkanie w 
biurowcu (zakazane miejsce 
na mieszkanie) od okolo 80 
osob po 1300 koron mie-
siecznie. To zamieszkanie 
zostalo takze przedstawione 
spoleczenstwu w gazecie 
Ekstra Bladet. Mieszkaj-
acy musieli sami zbudowac 
pokoje z resztek materialow, 
widok zamieszkania byl 
wstrzasajacy.

W sprawie przeciwko sieci 
hoteli Carlton, Axel, Bertram 
ktora prowadzi zwiazek 3F, 
zwiazek odkryl ze ok. 30 pol-
skich dziewczyn pracowalo 
nielegalnie i w niewolniczych 
warunkach. Czesc hoteli zo-
stala wyremontowana przez 
kompanionow Rochnia/Wei-
nert.

Wspolpraca kompanionow 
Rochnia – Weinert 



Napisz i zadzwon do polsko mowiacych zwiazkowcow: E-mail: rol@tib.dk lub 
marcin.n@3f.dk - 22 79 89 60 lub 23 45 75 34
Przeczytaj wiecej po polsku na: www.bygsam.dk, www.3f.dk, www.malerneshus.dk

Zrzeszenie Zwiazkow 
Zawodowych Budownictwa

- Jest to zrzeszenie 11 
zwiazkow budowlanych w 
Kopenhadze (murarze, ciesle, 
malarze, elektrycy, ogrodnicy, 
pracownicy robot ziemno – be-
tonowych, montezy rusztowan, 
pracownicy wodno – kanalizacji 
i gazu oraz hydraulicy).
Skontaktuj sie z nami pod adre-
sem: Mølle Alle 26, 2500 Valby
Redakcja: Robert Olejnik og 
Mads Bruun Pedersen (DJ).

Wedlug zwiazkow sprawa 
dotyczy czarnych pieniedzy, 
brakujacych zaplat za prace 
wedlug przyjetych standar-
tow w Danii.

Siec hoteli Guldsmed 

reklamuje sie jako przed-
siebiorstwo ktory prowadzi 
ekologiczne hotele z wysokim 
socjalnym profilem miedzy 
innymi firma daje ekonomi-
czna pomoc dla dzieci urod-

zonych z problemami serca.
3F zada 6 milionow koron 

dla oszukanych pracownikow. 
Czesc pieniedzy zostala wy-
placona a reszta rozegra sie 
przed Sadem Pracy. n

Spotkanie klubu

Spotykamy sie ponownie w Polskim Klubie Zwiazkowym
w sobote 19 lipca 2008 o godz 17.00 na ulicy 

Mølle Alle 26, 2500 Valby w TIB 9.

Pytania zwiazane z klubem prosimy kierowac pod
numerami polsko mowiacych zwiazkowcow.

Bada serwowane chlodne napoje.

Cierpliwosc w stosunku do 
firmy budowlanej BRB skon-
czyla sie u zwiazkowcow 
3F i zwiazku pracodawcow 
Dansk Byggeri. Po wielu 
probach nacisku na firme, 
azeby przestrzegala umow i 
placila umowiana wyplate dla 
pracownikow, BRB zostalo 
wyrzucone z Dansk Byggeri. 
Zwiazki 3F przekaza sprawe 
do Sadu Pracy o odzyskanie 
brakujacych 8 milionow.Ta 
sprawa jest przygotowywana 
przez zwiazki / Carstena 
Bansholm, ktory mowi

Mam nadzieje ze, uda sie 
ukarac szybko BRB przez Sad 
Pracy w Danii i pozniej pro-
wadzic dalej sprawe w Polsce 
z pozytywnym rezultatem dla 
oszukanych Polakow i nas-
zych porozumien.

Firma BRB Group nie jest 
jedyna firma, ktora zostala 

Polska firma oszukala pracownikow 
na miliony
Zwiazki Zawodowe i Dansk Byggeri sa zmeczone firmami 
oszustami takim jak np. BRB Group, ktora nieprzestrzega 
Porozumien Zbiorowych. Firma jest winna pracownikom 8 
milionow koron.

wyrzucona z Dansk Byggeri. 
W tym samym czasie dwie 
inne spotkalo to samo, a 
dyrektor organizacji , Børge 
Elgaard nie wyklucza mozli-
wosci wyrzucenia innych firm 
za brame, za nieprzestrzega-
nie porozumien zbiorowych. 
n

Nowy rejestr firm

Od 1 maja 08 obowiazuja 
nowe regoly rejestracji za-
granicznych firm. 
Nowy formularz musi być 
stosowany przez wszystkie 
zagraniczne firmy i zastępuje 
dotychczasowe metody reje-
stracji jako podatnik VAT.

Formularz jest dostępny w 
wersji duńskiej i angielskiej 
na stronie www.virk.dk. 

Wypełniony i podpisany 
formularz należy wysłać do:

Erhvervs- og Selskabs-
styrelsen, Postboks 622, 
0900 København C.

Informacje będą służyły 
duńskim organom publicz-
nym prowadzącym nadzór 
nad przestrzeganiem przez 
firmy działające w Danii 
duńskich przepisów.


