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Nowy portal internetowy 
www.workinfo.dk na wiele 
sposobow pokazuje obraz, w 
jaki sposob jest zbudowany 
dunski rynek pracy. Portal 
jest unikatowym rezultatem 
wspolpracy pracodawcow 
z pracujacymi, ktory 
odrzuca wszystkie problemy 
i niejednosci na bok dla 
stworzenia tego gdzie strony 
sa zgodne. Portal zawiera 
wszystko to co trzeba 
poznac i wiedziec o dunskim 
rynku pracy, a szczegolnie o 
branzy budowlanej. 

Przewodniczacy grupy 
bdowlanej w TIB Peter 
Hougård i dyrektor w 
Dansk Byggeri wybrali sie 
w listopadzie razem do 
Berlina i Warszawy, azeby 
opowiedziec o workinfo.dk.

-Gdy wybieramy sie do 
Polski i Niemiec azeby 
podkreslic ze jest to 
unikatowe zrodlo azeby 
otrzymac odpowiedzi 
na wszystkie pytania o 
pracy w Danii. Celem nie 
jest zatrzymanie naszych 
polskich kolegow aby 
pracowali w Danii.Lecz jesli 
oni to robia to aby bylo to 
na tych samych warunkach i 
porozumieniach zbiorowych 

jakie dotycza Dunczykow, 
podkresla Peter Hougård. 

Wspolna wspolpraca 
Spotkania z prasa z okolo 60 
uczestnikami odzwierciedlila, 
ze niemcy i polacy ze strony 
mediow, ministerstw i 
organizacji maja trudnosci 
ze zrozumieniem, ze 
dunski rynek pracy nie 
jest sterowany przez 
prawodawstwo  i panstwowa 
wladze , lecz regulowany 
przez pracodawcow i 
pracujacych poprzez 
negocjacje.

-To wywolalo 
zainteresowanie i 
bylo zaskoczeniem na 
spotkaniach w Polsce i 
Niemczech, ze reprezentant 
zwiazkow zawodowych 

Duze zainteresowanie workinfo.dk 
poza granicami Danii

Na turne w Berlinie i Warszawie

i dyrektor organizacji 
pracodawcow moga stac 
razem i bronic pazurami 
dunskiego modelu rynku 
pracy, kiedy takze czasami 
musza negocjowac 
porozumienia gdzie nie 
dochodzi zawsze do 
zgodnosci interesow, mowi 
Peter Hougård. 

Obecnie Polacy przezywaja 
nacisk ze wschodu. Miedzy 
innymi coraz wiecej 
robotnikow z innych krajow 
wschodnio- europejskich 
szuka pracy na polskim 
rynku pracy. Polskie 
zwiazki zawodowe branzy 
budowlanej sa w szoku 
po tym jak wielka chinska 
narodowa spolka wygrala 
licytacje na budowe polskich 
autostrad.



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, ogrodni-
cy, 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).

Bezrobocie nadal rosnie, a 
rzad nic nie robi, na przyklad 
zwalnia rzad pracownikow 
szpitali poniewaz oni 
pilnowali dobrze swoich 
obowiazkow pracy i 
probowali zmniejszyc listy 
oczekiwania na operacje i 
zabiegi. 

Zmiany klimatu sa bardzo 
aktualne, a rzad utrzymuje 
swoj plan o nie podwyzszaniu 
podatkow i ogranicza komun 
ekonomiczne mozliwosci. 

Przez jeden rok mamy 
bardzo dobrze funkcjonujacy 
Klub Bezrobotnych przy 
zwiazkach 3F BJMF, i teraz 
doszlismy do wniosku 
gdzie uwazamy ze trzeba 

Zaproszenie do ogolnokrajowej 
wspolpracy bezrobotnych

cos zrobic, odezwac sie do 
rzadu i innych o rosnacym 
bezrobociu. 

Jak mozemy wzmocnic i 
powiekszyc zwiazkowa walke 
z bezrobociem?

Jesli rzad nie chce 
stworzyc miejsc pracy, to 
my bezrobotni musimy cos 
zrobic z tym! 

W 2011 odbeda sie 
wybory do Sejmu, mocny 
ruch bezrobotnych ma 
dlatego wazne zadanie do 
wykonania. 

Dlatego wzywamy do/na 
ogolnokrajowe spotkanie 
w dniu 8 marca, o godz. 
8.00. do 16.00. na ulicy 
Trekronergade 26, 2500 

Valby w siedzibie 3F BJMF. 
Propozycja punktow 

spotkania: dlaczego klub 
bezrobotnych, statystyka 
bezrobocia, bezrobotnych 
zadania, wymiana 
doswiadczen, stworzenie 
nowych miejsc pracy, praca 
na rownych warunkach, 
plany na przyszlosc, 
wystosowanie wypowiedzi ze 
spotkania. 

Ze wzgledu na posilek 
prosimy o zameldowanie sie 
u: Robert Olejnik tlf. 22 79 
89 60 lub mail rol@tib.dk

W spotkaniu bedzie 
uczestniczyl tlumacz jezyka 
polskiego.

Zaproszenie na spotkanie Polskiego Klubu 
Zwiazkowego

W sobote dniu 30 stycznia 2010 o godz. 16.00. w siedzibie TIB 9 
odbedzie sie spotkanie Polskiego Klubu Zwiazkowego. Zapraszamy 

wszystkich czlonkow i zainteresowanych.

Program spotkania: ustalenie terminow spotkan w 2010 roku, 
rozszerzenie obszaru dzialania klubu, walka z bezrobociem.


