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Szanowny Kolego/zanko 
- Nowe spotkanie Klubu 
Zwiazkowego ”Kolega” 

Spotkanie odbedzie sie w 
sobote dnia 23 maja 2009, 

Polski Klub Zwiazkowy
- nie jestes sam!

o godz. 16.30 na ulicy 
Mølle Alle 26, 2500 Valby w 
siedzibie TIB 9. 

W dniu 16 czerwca 2007 
zalozylismy pierwszy w Da-

nii, Klub Zwiazkowy Polskich 
Budowlancow przy Zrzesze-
niu Zawodow Budowlanych 
w Kopenhadze.

Od tamtej pory wydarzylo 

W roku 2008 wydarzylo sie 
16 smiertelnych wypadkow na 
budowach. Ponadto wydarzylo 
sie 700 powaznych wypad-
kow, 5 – 10.000 wypadkow. 
Wsrod 16 – tu niestety bylo 3 
Polakow. W tym roku zginelo 
juz 4 budowlancow. Ostatni 
wypadek smiertelny wydarzyl 
sie w tym tygodniu gdzie przy 
robotach wykopow ziem-
nych, zginal dunski operator 
koparki. Pracowal on sam 
przy wykopie 4,5 m glebokich 
rowow. Oposcil on koparke i 
z niewiadomych przyczyn zs-
zedl do rowu i zostal na zywo 
zasypany. 

Na spotkaniu klubu bed-
ziemy goscili przedstawiciela 
Inspekcji Pracy, ktory opowie 
o prawach i obowiazkach 
bhp w pracy. O obowiazkach 
inwestora, pracodawcy i pra-
cownika.

W przypadku problemow 
bhp, skontaktuj sie z beha-
powcem, oddzialem zwiazku 
zawodowego lub takze ano-
nimowo z Inspekcja Pracy 
pod telefonem 70 12 12 88.   

Na tej stronie www.at.dk 
znajdziesz wiadomosci po 
polsku o przepisach bezpiec-
zenstwa i higieny pracy.

Gra o zycie w pracy 

- w dniu 15 maja w Kopenhadze, czlonkowie klubu uczest-
niczyli we wspolnej akcji/manifestacji przeciwko wzrastaja-
cemu bezrobociu i polepszeniu warunkow pracy

Polscy koledzy wspieraja dzien akcji



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 13 
zwiazkow budowlanych w 
Kopenhadze (murarze, ciesle, 
malarze, elektrycy, ogrodnicy, 
pracownicy robot ziemno – be-
tonowych, montezy rusztowan, 
pracownicy wodno – kanalizacji 
i gazu oraz hydraulicy, kowale i 
spawacze).

Skontaktuj sie z nami pod adre-
sem: Mølle Alle 26, 2500 Valby
Redakcja: Robert Olejnik og 
Mads Bruun Pedersen (DJ).

sie wiele na rynku pracy i 
zmienila sie sytuacja ekono-
miczna i sytuacja budowlan-
cow w Danii. 

Przez caly okres istni-
enia klubu uczestniczylismy 
w wielu demonstracjach i 
manifestacjach, a takze na 
kongresie Centralnej Fede-
racji Zwiazkowej z haslem 
”Organiser”.Czlonkowie klubu 
udzielili wielu wywiadow dla 
gazet, radia i telewizji. Na 
naszych spotkaniach goscili-
smy przedstawicieli roznych 
instytucji i organizacji. 

Klub stal sie tez miejscem 
kontaktu, informacji i zawia-
zywania przyjazni. 

Haslem i podstawa zaloze-
nia klubu bylo i jest stanie na 
strazy i obrona Porozumien 
Zbiorowych we wspolpracy 
z naszymi dunskimi kole-
gami, a ponadto nie jest i 
nie byl nam obojetny los 
naszych rodakow w Danii, a 
sami zobowiazalismy sie byc 
”ambasadorami” zwiazkow 
zawodowych.

Na spotkaniu zakladaj-
acym wedlug postanowien 
klubu wybralismy 8 czlonkow 
zarzadu (przewodniczacy, 
vice przewodniczacy, kasjer i 
5 czlonkow zarzadu).Od tam-

tego czasu czesc czlonkow 
zarzadu albo powrocila do 
Polski lub zmienila adres za-
mieszkania w Danii. Dlatego 
jest wazne azeby na nowym 
spotkaniu wybrac nowych 
chetnych kolegow/zanki do 
nowego zarzadu. 

Przed nami teraz i w naj-
blizszej przyszlosci jest wiele 
zadan i wezwan: 

• Obecna zla sytuacja 
ekonomiczna w Danii i na 
swiecie, a z nia rosnace 
bezrobocie 

•  Calkowite otwarcie 
dunskiego rynku pracy  od 
1 maja 2009 dla obywa-
teli nowych krajow UE 
– wymaganie Porozumienia 
Zbiorowego przy zatrudnienia 
znika ( ryzyko zatrudnienia 
na gorszych warunkach ) 

• W roku 2008 zginelo 5 
obcokrajowcow na dunskich 
budowach w tym 3 Polakow 
(dane Bat), nieznana ilosc 
wypadkow, walka o poprawe 
warunkow Bhp

• Zoorganizowanie polakow 
i polek w zwiazkach zawo-
dowych i kasie bezrobocia 

• Aktywna i czynna dzia-
lalnosc w klubie zwiazkowym 
i wspolpraca z innymi kole-
gami zwiazkowcami.

Program spotkania – 
23 maja 2009  

1. Wizyta i wyklad z In-
spekcji Pracy o bhp

2. Klub i przyszlosc:
- ”ponowne narodziny”
- wybor zarzadu 
- spotkania klubu w 2009 
roku
- lista adresow czlonkow

3. Kurs Ministerstwa Pracy 
”Integracja”, prowadzony 
przez Ditte Jørgensen

4. Ewentualnie

SPOTKANIA KLUBU 
W 2009 ROKU:

- 20 czerwca 

- 25 lipca 

- 22 sierpnia 

- 26 wrzesnia 

- 24 pazdziernika 

- 21 listopada


