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Pierwsze badanie Polakow warunkow pracy w 
Danii ujawnia masowe oszustwo oraz ”kom-
binacje” z wyplatami i umowami pracy.

Tysiace polskich pracownikow, ktorzy przy-
jechali do Danii z marzeniem o ”porzadnym” 
rynku pracy otrzymuja w zamian przyslo-
wiowa fige z makiem. To ujawnia pierwsze 
badanie wsrod Polakow na dunskim rynku 
pracy. 30% wyznaje, ze zostali oszukani 
przez pracodawce  i taka sama ilosc nigdy 
nie otrzymuje kartki wyplaty. Szczegolnie 
budowlancy czesto otrzymuja mniejsza wy-
plate niz bylo im obiecane, 35 % ich zostalo 
oszukanych.

Gunde Odgaard sekretarz BAT mowi: - Re-
alnie i napewno mozna mowic, ze wiecej jest 
oszukiwanych przez pracodawce, lecz takze 
35% jest szalenie wysoka liczba i to jest nie 
do zaakceptowania.

Zoorganizowani pracodawcy w Dansk 
Byggeri, takze nie przepadaja za oszustami. 
Dyrektor organizacji, Børge Elgaard mowi: 
- Niektorzy pracodawcy maja tutaj wielki 
problem i ja tylko moge namawiac ws-
zystkich do, azeby sprawy zobaczyly dzien 
powszedni. Bo nie bedzie lepiej. My branza 
budowlana nie jestesmy zainteresowani tym, 
ze niektorzy konkuruja poprzez oszustwo 
swoich zatrudnionych. 

Wsrod polskich budowlancow ktorzy, 
pracowali conajmniej 1 rok, wiecej niz co 
drugi, 54% sprobowalo byc oszukanym przez 
pracodawce. Na przyklad dotyczy to zaplaty 
za prace ktora, nigdy nie jest zaplacona oraz 
warunki pracy i placy ktore, zostaly zmienio-
ne w czasie wykonywania pracy.

Pomimo razacych danych podanych w 
tygodniku A4, zwiazki zawodowe ktore, zr-
zeszaja polskich pracownikow, uwazaja ze to 
tylko szczyt gory lodowej. 

O badaniu: 
Badanie zostalo przeprowadzone pisemnie, 

anonimowo ze 151 osobami ktore, czesto uc-
zestnicza w po polsku prowadzonych mszach 
swietych w katolickim kosciele Sankt Annæ 
na Amager. Razem zostalo rozdanych 400 
egzemplarzy pisemnych pytan, przed kos-

Polacy sa oszukiwani w Danii!!!
ciolem po mszy sw. w ostatnich dniach lipca 
2008. 

Oszustwo pierwszej klasy! 
Polacy na kobenhaskich miejscach pracy sa 
oszukiwani przez pracodawcow. Najgorzej 
wyglada to w branzy budowlanej, gdzie 35% 
zostalo oszukanych 1 raz lub wiecej.Rozno-
siciele gazet sa jeszcze bardziej oszukiwani, 
lecz tylko kilku z nich uczestniczylo w ba-
daniu dlatego, rezultaty nalezy przyjaca z 
zastrzezeniem. 

Pracuja wiele godzin ! 
Pomimo oszustwa pracodawcow, polacy sa 
chetni pracowac wiele godzin. Prawie 6 na 
10 oszukanych przez pracodawce, pracowalo 
wiecej niz 41 godzin tygodniowo.

Kartki wyplat/paski – co to jest?
Tylko 58% uczestnikow badania otrzymuje 
zawsze kartki wyplat. Co trzeci otrzymuje je 
rzadko lub nigdy (zobacz druga strona).

Kto jest oszukiwany?
17% oszukanych Polakow przez praco-
dawce to kobiety, 83% mezczyzni. 
Srednia wieku 40 lat 
70% przebywa w Danii powyzej 1 roku. 

•

•
•

BRANZA                               ILOSC % 
Budownictwo    35 
Roznosiciele gazet i transport 71 
Sprzatanie    26 
Inne branze    19 
Wszyscy    30  

ILOSC GODZIN/TYDZIEN     ILOSC % 
20 – 30    15 
31 – 40    26 
Ilosc godzin/tydzien dalej    Ilosc % dalej 
41 – 50    20 
51 – 60    30 
Wiecej niz 60 godzin      9 



Napisz i zadzwon do polsko mowiacych zwiazkowcow: E-mail: rol@tib.dk (22 79 89 60) 
lub marcin.n@3f.dk lub (23 45 75 34). Marcin caly pazdziernik na urlopie.
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).

Spotkanie Klubu   

Najblizsze spotkanie odbedzie sie 
listopadzie, termin zostanie opublikowany

na poczatku listopada. 

Specjalny gosc, przedstawiciel ubezpieczalni 
Alka – jako zwiazkowiec masz prawo do specjalnych 

ofert i oplat za ubezpieczenie. 

W najblizszym czasie napiszemy o 
warunkach zycia i mieszkania polakow.

Calosc badania mozna znalezc w UGE-
BREVET A4 w jezyku dunskim na www.
ugebreveta4.dk

Odpowiedzialni za badanie dzie-
kuja bardzo wszystkim uczestnikom 
badania.

WSZYSCY UCZESTNICY BADANIA    Ilosc % 
Nigdy     32 
Rzadko      3 
Za polowe czasu pracy    1 
Prawie zawsze     8  
Zawsze     58   

Nacisk na Keflar Inwest 
przez kopenhaskie zwiazki 
budowlane, doprowadzilo 30 
wrzesnia do zgodnosci co do 
warunkow pracy  na budowie 
”Mønten”. 

Jacob Scavenius lider blo-
kady od 28 sierpnia, powied-
zial po spotkaniu z inwesto-
rem: 

- Teraz otrzymalismy 
dokumentacje ze, niezorga-
nizowana firma, Gitek zostala 
zwolniona. Keflar takze prze-
slal informacje o nowym pol-
skim przedsiebiorstwie, ktore 
jest czlonkiem Dansk Byggeri 
i zarazem objete porozumi-
eniem zbiorowym. Ta nowa 
firma nazywa sie Uslugi Bu-
dowlane/Grzegorz Wieczorek 
oraz Hovedstadens Entre-
prise Aps takze z porozumi-
eniem. – Keflar poinformowal 
ze, w przyszlosci wszystkie 
firmy na budowie musza byc 
objete porozumieniem. W 
tym swietle mozemy po-

Teraz pieniadze zgadzaja sie w ”Miennicy”
Blokada budowy zaowocowala tym ze, plac budowy jest objety 
porozumieniem

wiedziec ze, blokada zaowo-
cowala tym ze, na budowie 
istnieja unormowane warunki 
pracy. Umowa z inwestorem 
zawiera ponadto ze, zwiazki 
zawodowe otrzymaja wia-
domosci o podwykonawcach 
na budowie i ze, zwiazki ma-
ja swobodny dostep do placu 
i do rozmowy z pracownikami 

na budowie. Wiekszosc pozo-
stalych zadan budowlanych 
to ciesielstwo dlatego zwia-
zek TIB 9 przejmie zadanie 
obserwacji warunkow pracy. 
Pozostaly takze prace elek-
tryczne, a tymi zajmie sie 
zwiazek elektrykow. n
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