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Szescioro polskich budow-
lancow, zostalo czlonkami 
zwiazku i powiadomilo swoja 
organizacje o problemach 
z otrzymaniem wyplaty. 
Po kilku miesiacach pracy 
zwiazkowej odzyskano, 
500.000. kr. 

Sprawa nie jest jedyna w 
swoim rodzaju lecz faktycznie 
calkowicie zwyczajna. Polski 
podwykonawca zostaje na-
jety do pracy. Trzeba zrobic 
remont calej kamienicy. Tym 
razem na Nørre Søgade w 
Kopenhadze. To ma wykonac 
GKW Inwest z Polski, gdzie 
glownym wykonawca jest 
Hellerup Byg A/S. Lecz od 
samego poczatku idzie ws-
zystko krzywo. TIB postepuje 
calkowicie wedlug ksiazki, 
zada porozumienia z GKW, 
ktore przedsiebiorstwo odr-
zuca. Dlatego TIB rozpoczyna 
konflikt przeciwko firmie. 
Wyrzuceni z placu budowy.

Hellerup Byg podejmuje 
decyzje zerwania wspolpr-
acy z GKW i poprzez swo-
jego podwykonawce Rectus 
Entreprise aps wchodzi we 
wspolprace z Red5Project 
dk.

Rectus ustala bylego 
kierownika Jan Pytel w GKW 
jako dyrektora Red5.Tak tez 
dzieje sie z czescia bylych 
pracownikow ktorzy praco-
wali na budowie dla GKW, 
otrzymuja zatrudnienie w 
Red5. Jestes zagubiony?To 
nie jestes jedyny.Sa nimi tez 
zatrudnieni.Sa zaskoczeni i 
pytaja gdzie nasza wyplata? 

Wspolana walka zwiazku TIB 9 i polskich 
czlonkow, dala rezultaty

Dlatego 9 z nich szuka po-
mocy w zwiazku Tib.

Bo jak to jest mozliwe ze 
Red5, czlonek Dansk Byg-
geri (zwiazek pracodawcow 
budownictwa) nie ma czy-
stego sumienia? Sekretarz 
zwiazkowy, Claus von El-
ling, mowi: - tych 9 kolegow 
powiadomilo pracodawce, ze 
udaja sie do zwiazku. Otrzy-
mali wiadomosc ze odrazu 
maja oposcic budowe i nie 
wracac. Ja sam poprosilem 
ich o powrot do pracy, bo 
nie otrzymali oni pisemnego 
wypowiedzenia czego wyma-
ga porozumienie. W miedzy 

czasie idzie tak, ze firmy 
nakazuje im pakowac sie i 
oposcic Danie. Troje z nich 
wybiera podpisac oswiadc-
zenie dla firmy, ze nie maja 
wiecej zadan ekonomicz-
nych, otrzymuja 5.-7.000 kr. 
gotowka i obietnice wyslania 
reszty do kraju.

Kto jest winny?, i odszko-
dowanie!

Tib zwraca sie z zada-
niem o brakujacej wyplacie 
i brakujacych dodatkach do 
pensji do Red5 i rozpoczyna 
blokade. Lecz okazuje sie ze, 
firma zostaje sciagnieta z 
budowy przez Rectus, ktory 



Napisz i zadzwon do polsko mowiacych zwiazkowcow: E-mail: rol@tib.dk (22 79 89 60) 
lub marcin.n@3f.dk (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).

“Oni chca Was wypedzic z 
Danii”. “Oni chca abyscie zo-
stali zwolnieni i chca zabrac 
wasza prace”. “ Zwiazki chca 
tylko waszych pieniedzy”.

Slyszeliscie to napewno 
wiele razy: Zwiazki Pracowni-
cze sa waszymi najwiekszymi 
wrogami. Bedziecie madrzy 
jak bedziecie sie trzymac 
z dala od nich.Jesli sie z 
nimi skontaktujecie, to sami 
jestescie sobie winni.

Tak czesto opisuja Zwiazki 
Pracownicze, ludzie ktorzy sa 
przeciwko nim.

Lecz nic nie moze byc 
bardziej pomylka.

Zwiazkow Pracowniczych 
zadaniem jest azeby, zabez-
pieczac czlonkow zaplate 
za prace oraz warunki pr-
acy poprzez Porozumienia 
Zbiorowe. Niestety nie zaws-
ze jest tak latwo otrzymac 

Mity i realia o Zwiazkach Pracowniczych w 
Danii. Kto szykanuje, kogo? 

swoja wyplate. Pomimo tego 
ze, pracodawca obiecal ja.

Ponadto Zwiazki Pracow-
nicze sa waznym organem 
funkcjonowania spoleczen-
stwa dunskiego. Na przyklad 
kiedy rosnie bezrobocie, 
jak to jest obecnie. Poprzez 
czlonkowstwo w zwiazku, 
czlonkowie sa ochraniani 
przed wykorzystaniem i os-
zustwem, a poprzez czlon-
kowstwo w kasie bezrobocia 
pomaga w wypadku utraty 
pracy. 

Lecz oczywiscie to wszyst-
ko laczy sie z przynalezeniem 
do organizacji. Bo dlaczego 
pomagac tym ktorzy nie chca 
nalezec do zwiazku i doda-
wac do wspolnoty, lecz tylko 
mysla o sobie?Jak dlugo 
chcialbys pedalowac sam 
pod gore na dwu osobowym 
rowerze, gdy ten drugi na 

tylnym siedzeniu nie chce 
wesprzec cie i nie chce peda-
lowac? 

Byc w zwiazkach to ochro-
na przed pracodawcy oszust-
wem, bestialskim wykorzy-
staniem twoich sil i wiedzy 
i przed zlamaniem obietnic 
zlozonych przez niego. 

Byc zwiazkowcem to twoj 
wklad we wspolna najlepsza 
przyszlosc, twoja, kolegow, 
rodziny i spoleczenstwa. Dzi-
siejsze warunki pracy zostaly 
stworzone poprzez wiecej 
niz 100 letnia legana walke 
i solidarnosc. Nikt nam nie 
dal tego ZA DARMO (popatrz, 
pomysl, przypomnij sobie o 
sytuacji w Polsce)

Bez wspolpracy dunskich 
i polskich robotnikow o 
rowne warunki pracy, je-
dynymi ktorzy sie smieja, 
sa pracodawcy. Dlatego ze, 
oni zarabiaja na oszustwie i 
zanizonych zaplatach, zlych 
warunkach pracy i czesto 
niebezpiecznym bhp. To 
jest wlasnie szykanowaniem 
robotnikow/pracownikow, a 
nie to ze Zwiazki Pracowni-
cze walcza o rowne warunki i 
prawa. n

ich wynajal do pracy. Rectus 
uwaza ze, Hellerup Byg nie 
przestrzega kontraktu i jest 
winny Rectus pieniadze. A 
dalej Rectus oczywiscie jest 
winny Red5 i dalej

Red5 – pracownika. Szc-
zesliwie udaje sie firma 
dokonac nowej umowy na 
papierze. Lecz dalej szeciu 
czlonka Tib, brakuje wyplaty. 
Czas plynie, grudzien, swie-
ta, nowy rok, styczen pra-
wie uplynal. Ponownie Red5 
zostaje wyrzucona z budowy. 
Tib ponownie naklada bloka-
de na firme z powodu braku-
jacej wyplaty.

Wspolpraca, walka wytrwa-
losc polskich zwiazkowcow.  

Szescioro polskich kolegow 
trzymaja sie razem podc-
zas calej sprawy. Oni nadal 

zadaja umowionej zaplaty 
za prace. Blokada TIb jest 
kontynuowana i konczy 
sie negocjacjami i zgoda o 
zakonczenie konfliktu. Zo-
staje zaplacone 300.000 kr. 
brakujacej zaplaty za prace 
i 200.000 odszkodowania 
dla zwiazku Tib za zlamanie 
przez firme porozumienia.
Tych troje kolegow, ktorzy 
podpisali wczesniej oswiad-
czenie i wycofali sie z zadan 
przeciwko firmie otrzymalo 
tylko wczesniej podane 5.-
7.000 kr. Otrzymali pieniadze 
w kraju?, nie wiemy?

- Sprawa pokazuje ze 
sie oplaca walczyc o swoje 
prawa i nie uginac karku pod 
naciskiem i szykanowaniem 
przez firme, konczy Claus 
von Elling. n


