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Pamietaj! Skontaktoj sie zawsze ze zwiazki zawodowymi, zanim rozpoczniesz prace u nowego 
pracodawcy (nasza wspolpraca i znajomosc ‘uczciwych’ firm). 

Po zwiazkow interwencji mu-
siala niemiecka firma Lind-
ner Projekt Danmark, zapla-
cic kare, wstrzymac wypo-
wiedzenie z pracy 4 polskich 
czeladnikow i ponownie ich 
zatrudnic. 

Dochodzilo do nieregular-
nosci z wyplata i tygodnie 
pracy powyzej 46 godzin, 
to sprowokowalo 4 polskich 
kolegow, azeby powied-
ziec stop i zglosic sie do 
zwiazkow o pomoc. I ta po-
moc dostali, lecz najpiewrw 
przezyli jak niemiecka firma 
Lindner probowala rozstac 
sie z nimi.

Lindner buduje w DR Byen 
i w Hillerød na budowie 
BioGen i firmie nie przyp-
adlo do gustu ze, 4 polakow 
opowiedzialo zwiazka zawo-
dowym o warunkach pracy.
Dlatego zostali wyrzuceni z 
pracy. Zwiazek Zawodowy 

Zwiazki Zawodowe zatrzymaly 
nagonke – polowanie na Polakow

TIB 27 uwazal ze, jest to 
nagonka z powodu ich kon-
taktu ze swoja organizacja 
zwiazkowa. Ta nagonke trze-
ba bylo zatrzymac, poniewaz 
byla ona wbrew przepisom i 
regula.

Przez dlugi czas dochod-
zilo do niejasnosci/nieporo-
zumien z Lindner dotycz-
acych wyplat wynagrodzen 
i obliczen kosztow podrozy 
do Polski i dlatego na poc-
zatku pazdziernika doszlo do 
spotkania pomiedzy TIB 27 a 
Lindner.

Na spotkanie przybylo 4 
wyzej wymienionych kole-
gow, ktorzy wytlumaczyli i 
opowiedzieli o warunkach 
pracy: trudne do zrozumie-
nia rozliczenia godzin pracy i 
zatrzymanie sumy pieniedzy, 
jakie firma odciagnela za 
podroze do Polski.

Na nastepny dzien cala 

czworka zostala wyrzucona 
z pracy.

Brak pracy
TIB 27 zazadal ponownego 
i natychmiastowego ich 
zatrudnienia, co stalo sie 
momentalnie, lecz nie na 
ich starym miejscu pracy. 
Lindner przeniosl ich z DR 
– byen do BioGen w Hillerød, 
skad okolo 14 dni pozniej 
zostali zwolnieni z powodu 
„braku pracy”. Zwiazki mogly 
udokumentowac ze, to nie 
bylo, moglo byc prawdziwym 
powodem ich zwolnienia, bo 
firma w tym samym czasie 
zatrudnila 6 nowych pracow-
nikow.

TIB 27 uwazal „ze, Lindner 
argumenty o braku pracy w 
BioGen nie maja nic wspol-
nego z ich wczesniejszym 
stalym zatrudnieniem w DR 
Byen gdzie oni pracowali pr-

Wesolych Swiat Bozego Narodzenia oraz Dobrego 
Nowego Roku 2007
Prawie juz minal 2006 rok, ktory byl rokiem dobrym dla dunskiej 
ekonomi i rozwoju budownictwa. Wielu z was uczestniczy w ro-
zbudowie Danii i polepszaniu standartow mieszkaniowych. Za to 
serdecznie dziekujemy i zyczymy Wam i sobie abysmy razem, 
zbierali owoce naszej ciezkiej pracy w postaci dobrych, bezpiecznych 
i dobrze platnych warunkach pracy, wywalczonych przez 120 letnia 
walke i solidarnosc zwiazkowcow. 

Zyczym Wam i waszym rodzina oraz bliskim Wesolych Swiat Bo-
zego Narodzenia. 

Polski telefon pod ktorym, mozesz zostawic wiadomosc tel: 50 53 38 68 

Po przesluchaniu wiadomosci skontaktujemy sie z toba 

Zrzeszenie Zwiazkow 
Zawodowych Budownictwa

- Jest to zrzeszenie 11 zwiazkow 
budowlanych w Kopenhadze 
(murarze, ciesle, malarze, elek-
trycy, ogrodnicy, pracownicy robot 
ziemno – betonowych, montezy 
rusztowan, pracownicy wodno 
– kanalizacji i gazu).
Skontaktuj sie z nami pod adre-
sem: Mølle Alle 26, 2500 Valby



Wazne przy wynajeciu pokoju/
mieszkania – przepisy

1. Oplat za wynajety lokal nie mozna odciagac bezposrednio 
z wyplaty, lecz oplacac na osobnym rachunku, tak jak w 
polsce.
2. Wypowiedzenie z pracy nie jest rownoznaczne z 
wyrzuceniem z wynajetego lokalu (praca to praca, a lokal to 
lokal)
3. Przy umowie o wynajeciu lokalu ma sie prawo do 
pisemnego kontraktu.( zawiera: wysokosc oplat, okres 
wynajecia i opis standartu lokalu, opis brakow i uszkodzen i 
inne ). 
4. Nie mozna zostac wyrzuconym/ wypowiedzianym z lokalu 
bez powodu, lecz mozna go utracic jesli np. Nie oplaca sie 
dzierzawy.
5. Nalezy zwrocic uwage na wysokosc dzierzawy, aby nie 
placic za duzo, dobrym pomyslem jest porozmawiac z 
innymi mieszkancami o ich oplatach ( mozna sie odwolac o 

to do, LLO). n
LLO – Organizacja Dzierzawcow, Vester Voldgade 9, 
1552 København

zez caly czas i dlatego firma 
mogla przeniesc ich na to 
same miejsce pracy” (gdzie 
jest praca). Na spotkaniu 
pomiedzy organizacjami wy-
powiedzenia zostaly cofniete 
natychmiast , a 4-ka cze-
ladnikow zostala ponownie 
zatrudniona, a firma zostala 
ukarana, kara 60.000 kr, 
ktora musiala zaplacic do TIB 
Danmark. n

Drogie kolezanki i koledzy

Sposob zawierania umow, kontraktow i wywiazywania sie z 
umow, duzo nie rozni sie od polskich realiow i przyjetych za-
sad. Oto pare dobrych rad dotyczacych umow rynku pracy: 

• Rozpoczynasz prace, musisz otrzymac umowe o pracy 
podpisana przez pracodawce i ciebie samego ( tresc umowy 
zawiera np. ilosc godzin pracy i zaplaty za prace i innych za-
sad oraz przepisow zwiazanych z twoja praca )

• Najpozniej w dniu wyplaty wynagrodzenia musisz otrzy-
mac kartke wyplaty z dokladnie wyszczegolnionymi danymi 
o ilosci przepracowanych godzin, stawki godzinowej, oplat za 
nadgodziny, odtracenia podatkowe, odtracenia oplat socjal-
nych, dodatkow pienieznych przyslugujacych do pensji i na 
samym koncu suma netto nalezaca sie do wyplaty  

• W momencie zwolnienia lub wypowiedzenia z pracy mu-
sisz otrzymac je na pismie, z opisanym powodem „rozwodu” 
z pracodawca (SKONTAKTUJ SIE ZE SWOIM ZWIAZKIEM, 
AZEBY SPRAWDZIC PRAWDZIWOSC ZWOLNIENIA) 

• Wszelkie umowy w pracy nalezy zawierac na pismie, ni-
eraz dwie linie z podpisem szefa moga byc na „wage zlota”  

• Pamietaj jesli zlozyles podpis pod jakimkolwiek papierem 
– dokumentem masz prawo do kopi tego dokumentu  

• Podpisuj tylko dokumenty , ktore sa czytelne i zrozumiale 
i napisane w jezyku ktory rozumiesz. n

W 2005 wydarzylo sie 20 smiertelnych 
wypadkow 
Pracujac bez ubezpieczenia (moze na czarno) jest niebezpieczna 
akrobatyka.Ty i rodzina moze zostac bez mozliwosci finansowych 
w przypadku wypadku ( przerwa w pracy, brak dochodu, drogie 
leczenie, moze trwale inwalidztwo lub smierc).Mozna odmowic 
wykonywania i kontynuowania pracy do czasu zanim warunki 
pracy beda uregolowane. 

Zadzwon po pomoc do Inspekcji Pracy: 70121288 lub do swo-
jego zwiazku. n

Wczesniejsze sprawy 
dotyczace Lindner 
Projekt Danmark:
Stosunki i wspolpraca po-
miedzy firma, a zwiazkami 
rozciaga sie na przestrzeni 
ostatnich 2 lat. W 2004 roku 
probowano podpisac Porozu-
mienie Zbiorowe z Lindner 
Polska, lecz w czerwcu 2005 
proba ta zakonczyla sie za-
lozeniem firmy firmy Lindner 
Projekt Danmark i rozpocze-
ciem dzialalnosci w Danii.

Prawie rok pozniej, w 
kwietniu 2006 z TIB 27 
spotkalo sie 2 polskich pra-
cownikow firmy, ktorzy nie 
otrzymywali calego wynag-
rodzenia. Spotkanie/pertrak-
tacje z Lindner doprowadzilo 
do tego ze, Lindner musial 
splacic 4,1 miliona kr., 57 
pracownikom.

Nie wyjasnione sa nadal 
sprawy ; czasu dojazdu do 
pracy, diety w formie oplaca-
nego mieszkania i wyzywie-
nia oraz skladki emerytalnej.

W czerwcu 2006 Lindner 
przyznal sie do zlamania 
Porozumienia Zbiorowego i 
musial zaplacic kare w wyso-
kosci 600.000 kr do TIB 27.

Pozniej okazalo sie ze, 
firma nie wyplacila wszyst-
kim pieniedzy i odciagnela 
kolegom koszty podrozy 
do i z Polski. Po ponownym 
spotkaniu Lindner splacil 
900.000.kr.

Nadal czeka na rozwiaza-
nie niezgodnosc co do pokry-
cia kosztow przejazdu do i z 
Polski, ktora zostanie rozpa-
trzona w Sadzie Pracy. n


