
Kolega
INFORMATOR ZRZESZENIA ZAWODOW BUDOWLANYCH

NUMER: 23 - SIERPIEN 2009

Polacy w sztafecie 
Czlonkowie Polskiego Klubu Zwiazkowego razem z Zrzeszeniem Zawodow Bu-
dowlanych wystartuja w corocznym wielkim biegowym wydarzeniu dla ama-
torow, sztafecie DHL. 

Na budowie przy ulicy Tre-
kronergade na Valby pra-
cuja polscy budowlancy przy 
przebudowie dachow.Ich 
pracodawca nazywa sie To-
mis Construction Enterprise. 
Firma nie lubi zwiazkow i nie 
chce stworzyc swoim zatrud-
nionym, dunskich warunkow 
pracy i placy.

Dlatego bezrobotni ko-
ledzy zorganizowali legalna 
blokade budowy. Za pare 
tygodni  konflikt zostanie 
rozwiniety o konflikt sym-
pati, a to znaczy ze, np. nie 
bedzie mozna dostarczac 
materialow budowlanych na 
budowe.

Czlonkowie polskiego 

Polski Klub Zwiazkowy zyczy 
sobie dobrych warunkow 

klubu popieraja ta zwiazko-
wa blokade. Uczestniczyli 
oni takze razem z dunskimi 
budowlancami i innymi 
aktywistami zwiazkowymi 
w demonstracji przy placu 
budowy.

Polscy zwiazkowcy,  zycza 

Zorganizowani w zwiazkach zawodowych 
Polacy popieraja blokade przeciwko, polskiej 
firmie, ktora nie chce dokonac porozumienia 
zbiorowego ze zwiazkami. 

sobie w ten sposob przeka-
zac ze swojej strony, popar-
cie dla polskich pracownikow 
Tomisu oraz bezrobotnych 
budowlancow, ze stoja ra-
zem z nimi w walce o dobre 
warunki pracy i placy na 
budowie.    

Kiedy prawie 100.000 biegaczy staje 
w ciagu pieciu dni do biegow na po-
czatku wrzesnia to beda takze wsrod 
nich biegacze zwiazkowi. W Zrzesze-
niu Zawodow jest od wielu lat trady-
cja, azeby wyslac druzyne biegaczy. 
W tym roku powiekszy sie ta dru-
zyna o grupe polskich budowlancow. 
Przedstawiciel klubu, Robert Olejnik , 
mowi, ze wsrod czlonkow klubu czeka 
sie z zainteresowaniem i niecierpliwo-
scia na na start w dniu 3 wrzesnia o 
godz. 18 w Fælledparken.

- Jestesmy czescia zwiazkowej 
wspolnoty, zarazem codziennie na 
budowach jak i w czasie wolnym od 
pracy gdzie jest czas na przyjemno-
sci i radosci. W ten sposob mozemy 
spotkac kolegow, przyjaciol i poznac 
dunskich budowlancow w calkiem 
inny sposob niz w pracy  – mowi on 
– i z blyskiem w oku nie zaprzecza, 
ze tez cieszy sie ze wspolnego dnia z 
Zrzeszeniem Zawodow Budowlanych, 
a po biegach  na gril i swieze napoje.



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 (murar-
ze, ciesle, malarze, elektrycy, ogrodnicy, pracownicy robot ziemno 
– betonowych, montezy rusztowan, pracownicy wodno – kanalizacji i 
gazu oraz hydraulicy, kowale i spawacze).

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

Spotkanie klubu zwiazkowego  

Zapraszamy wszystkich czlonkow 
i chetnych  na 

spotkanie w polskim klubie zwiazkowym. 

Spotkanie odbedzie sie w dniu 26 wrzesnia 
o godz. 17 na ulicy 

Mølle Alle 26, 2500 Valby

POZOSTALE SPOTKANIA KLUBU W 2009 ROKU: 
24 PAZDZIERNIKA, 21 LISTOPADA.

Milo spedzony czas przy grilu

W sobote w dniu 25 lipca 2009 odbylo sie spotkanie klubu 
zwiazkowego, w ktorym wzieli udzial czlonkowie klubu ich 
rodziny oraz przyjaciele.

Rozpalono gril, upieczono smakolyki z grila i przygotowono 
pyszny bufet salatkowy. 

Pogoda dopisala i humor u uczestnikow spotkania. Celem 
spotkania bylo umocnienie wiezi i zawarcie nowych kontaktow 
pomiedzy uczestnikami. 

Wazne bylo takze pokazanie czlonkom rodzin i przyjacielom 
ze, nasze spotkania to chwile pelne dobrej atmosfery i pozy-
teczne dla polakow pracujacych i mieszkajacych w Danii.  

Dobre rady o 
pracy w Danii 
– nacisnij: www.
workinfo.dk 
Zwiazki zawodowe i praco-
dawcy w branzy budowlanej 
razem  zrobily strone inter-
netowa z wiadomosciami o 
warunkach pracy w Danii dla 
zagranicznych budowlancow 
i zagranicznych firm budow-
lanych. 

Gdy przybedzie sie do 
nowego kraju, stoi sie z 
wieloma zapytaniami doty-
czacymi rynku pracy: Jak 
wyglada pensja, czas pracy, 
dodatek emerytalny, bhp i 
inne. Jesli nie zna sie kogos, 
kto ma wiedze na temat re-
gol i przepisow to mozna zo-
stac oszukanym i moze dojsc 
do niebezpiecznych sytuacji 
bhp pracy. 

Tego doznalo i doznaje 
wielu zagranicznych ko-
legow, ktorzy przyjechali 
tutaj. Umowiona pensja nie 
zostala wyplacona. Prace  i 
obowiazki sa wykonywane w 
niebezpiecznych warunkach 
bhp. Nieludzkie, warunki 
mieszkaniowe ponad wszelka 
krytyka. 

Teraz zwiazki budowlane 
– ciesle, murarze, stolarze, 
betoniarze i inne – zrobily 
razem ze zwiazkiem pra-
codawcow Dansk Byggeri 
strone internetowa. Tutaj 
mozna znalezc wiadomosci 
o dunskim rynku pracy po 
polsku, niemiecku, angielsku 
i dunsku.

Celem strony jest ze 
strony rynku pracy – pracow-
nicy i pracodawcy maja miec 
wspolna i jednakowa mozli-
wosc do zdobycia informacji 
i porad. 

Strona zostanie oficjalnie 
otwarta w dniu 28 sierpnia 
2009.  


