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Zamkniety kontener bez okien 
tylko z jednymi drzwiami. Tak 
bylo i w takich warunkach 
grupa polskich budowlancow 
musiala mieszkac kiedy pra-
cowali w 2005 roku w Danii.

Byli oni oddelegowani pr-
zez ODS do pracy w dunskiej 
firmie Trio Huse. Warunki 
mieszkaniowe zostaly zap-
rezentowane przed Sadem 
Najwyzszym, kiedy 3 z 
pracownikow zostali wezwani 
jako swiadkowie w sprawie 
przeciwko wlascicielowi firmy 
Henryku Jaroslawie Thom-
sen. W kontenerze mieszkalo 
do 18 osob, ktorzy w pew-
nym momencie powiedzieli 

Sprawa zamknietego 
kontenera
Przed Sadem Najwyzszym zostaly 
zaprezentowane warunki mieszkaniowe jakie 
udostepnial 16 Polakom ich pracodawca. 
Wstrzasajace mowi przewodniczacy zwiazkow. 

nie, na takie warunki. Jak 
mowi przewodniczacy ma-
larzy w Kopenhadze Bo 
Rosschou postawili sie oni 
przeciwko firmie i wyjechali 
do Polski. Od tamtego czasu 
poprzez zwiazek pracowniczy 
opowiedzieli oni o warunkach 
pracy i mieszkania. 

- ze dunski pracodawca 
bez skrupulow pakuje do 18 
osob w zamknietym konte-
nerze, daje obraz czlowieka 
od ktorego wszyscy zwo-
lennicy  dunskiego mo-
delu spoleczenstwa powinni 
wziasc ostry sprzeciw, mowi 
Bo Rosschou w oswiadczeniu 
prasowym.

Sprawa w ktorej swiadc-
zylo trzech polskich kolegow, 
zostala zalozona przez Hen-
ryka Thomsena przeciwko 
zwiakowi malarskiemu za 
bezpodstawna probe orzec-
zenia go bankrutem. 

Ponadto zwiazki wniosly 
sprawe przeciwko Thomsen-
owi na policje lecz ta nie jest 
jeszcze pewna czy bedzie 
chciala prowadzic sprawe  
karna przeciwko niemu. 

Nowy Zarzad 
Polskiego Klubu 
Zwiazkowego 

Na ostatnim spotkaniu w dniu 20 

czerwca 2009 zostalo wybranych 

7 nowych czlonkow zarzadu. 

A nimi zostali:

1. Sebastian Stolarczyk – TIB9

2. Wojciech Wieczorek – TIB9 

3. Andrzej Wlodarczyk – 3F 

4. Zbigniew Piwowarczyk – 3F 

5. Jaroslaw Roubo – Zwiazek 

Malarzy 

6. Marcin Nowakowski – BAT 

7. Robert Olejnik – BS

Klub zostal zalozony w dniu 16 

czerwca 2007 z inicjatywy pol-

skich budowlancow pracujacych i 

przebywajacych czasowo lub na 

stale w Danii. Klub jest zalozony 

przy Zrzeszeniu Zawodow Bu-

dowlanych w Kopenhadze. Celem 

klubu jest umacnianie wspolpracy 

miedzy polskimi kolegami, a ro-

botnikami budownictwa w Danii, 

stwarzanie socjalnej platformy 

dla polskich budowlancow oraz 

naswietlanie problemow zwiaza-

nych z pobytem polskich budow-

lancow w Danii. 



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).

Rejestr Oddelegowanych Firm 
(RUT-register) mial byc nar-
zedziem dla organizacji stron 
rynku pracy azeby byly poin-
formowane jakie i gdzie zagra-
niczne firmy pracuja w Danii. 

Dzis Zrzeszenie Zawodow 
Budowlanych moze stwi-
erdzic ze niezaleznie jakim 
motywem bylo stworzenie 
rejestru to i tak nigdy on nie 
funkcjonowal.

- Zostalismy oszukani. 
To bylo jasne i czytelne ze 
czescia ”Østaftalen” bylo 
efektywne rejsetrowanie za-
granicznych firm w Danii. Tak 
to wyglada dzis i wygladalo 
przez dluzszy czas ze rejestr 
nie dziala i nie ma zadnej 
nowej inicjatywy ze strony 
politykow mowi Bo Rosschou. 
RUT nie urodzil sie z ”Østaf-
talen”. 

On powstal dopiero po 
krytyce zwiazkow zawo-
dowych , ktore nie mogly 
wykonywac swojej pracy, 
dokonywania porozumien 
zbiorowych, poniewaz brako-
walo przejrzystosci w, jakie 
firmy pracuja w Danii. 

RUT jest umarlym wynalazkiem 

Dlatego partie stojace za 
”Østaftalen” byly zgodne do 
stworzenia rejestru. Lecz 
po roku,  istnienia rejestru 
tylko 450 firm jest na liscie 
rejestru (dotyczy wszystkich 
branz) i jest to malo ponie-
waz BAT ocena, mowi ze 
tylko w branzy budowlanej 
pracuje w Danii ok. 3000 
zagranicznych firm. 

- Brakuje nam narzedzi, 
ktore moglyby nam pomoc 
azeby wszyscy pracowali 
na podstawie porozumien. 
Mozna powiedziec ze, nie 
mamy zadnej pomocy i 

musimy dlatego 
nadal jezdzic po 
przypadkowych i 
zameldowanych 
placach budow 
bez mozliwo-
sci rozwiazania 
problemow ge-
neralnie – mowi 
Rosschou. 

Takze Dansk 
Byggeri (zwiazki 
pracodawcow) 
narzeka na RUT. 
Szef konsulent 

Søren Lange Nielsen uwaza 
ze rejestr nalezy efektywizo-
wac. On nie uwaza ze jest 
inna alternatywa dla niego, 
lecz zyczy sobie azeby ws-
zystkie firmy otrzymaly cvr 
numer a wszyscy zatrudnieni  
pesel, a to pomoglo by w st-
wiedzeniu gdzie firmy i osoby 
sie znajduja.

Jesli twoj pracodawca 
nie jest w RUT to moze on 
skontaktowac z Erhverv- og 
Selskabstyrelsen lub znalesc 
informacje o nim na: 

www.virk.dk/RUT   

Spotkanie klubu 
zwiazkowego

Spotykamy sie ponownie w Polskim Klubie Zwiazkowym
w sobote 25 lipca 2009 o godz. 18.00 na ulicy 

Trekronergade 26, 2500 Valby 
w siedzibie 3F BJMF

Tym razem w atmosferze wakacyjno – letniej przy grilu. 
Jak mozesz to zadzwon do Roberta lub Marcina i 

zamelduj twoje przybycie 


