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Końcem  stycznia odwiedziła 
Kopenhagę grupa studentów 
Akademii Policyjnej z Rot-
terdamu. Przyjechali tu z 
– można powiedzieć - misją 
specjalną, której celem było 
poznanie sytuacji i pro-
blemów z jakimi borykają 
się na duńskim rynku pracy 
polscy robotnicy. 

Do rozmowy na ten 
temat zaproszono do si-
edziby głównej związku 
zawodowego 3F przy Kamp-
mansgade w Kopenhadze 
przedstawicieli Polskiego 
Klubu Związkowego. Kolejny 
dowód na to, iż jesteśmy 
dostrzegani przez naszych 
duńskich kolegów a nasze 
działania wzbudzają wśród 
nich coraz większe uznanie 
i szacunek.  Trójka młodych 
Holendrów z wielkim zainte-
resowaniem i uwagą słuchała 
relacji naszych członków  
na temat historii powstania 
Klubu, jego współpracy z 
duńskimi kolegami, dotychc-
zasowych osiągnięć jak i 
planów na przyszłość. Byli 
mile zaskoczeni faktem, iż 
polscy związkowcy różnych 
branż potrafili stworzyć 
wspólny klub , w którym 
pomagają sobie i innym  w 
rozwiązywaniu problemów.

U nich w Holandii nie 
ma czegoś takiego. Gości 
z Holandii interesowało 
dosłownie wszystko co 
związane jest z polskimi 
robotnikami w Danii. Ilu nas 

jest? Jak i gdzie 
mieszkamy? Ile 
zarabiamy? 

Okazało się, 
że Polacy w 
Holandii po-
dobnie jak w 
Danii borykają 
się w wielu 
wypadkach z 
tymi samymi 
problemami. 
Głównie doty-
czy to zarob-
ków , stawek 
wynagrodzenia 
i wykorzysty-
wania przez 
pracodawców 
lub agencje 
pośrednictwa 
pracy. 

Jako przykład 
Holendrzy 
wymienili  
jedną - ze znanych też na 
duńskim rynku - agencji  
pośrednictwa pracy, która 
płaciła wynajmowanym 
przez nią Polakom  6-8 € za 
godzinę ich pracy  podczas 
gdy  pobierała od swoich 
holenderskich kontrahentów  
kwotę czterokrotnie większą  
30 -32 €. 

Prowizja tej agen-
cji sięgała zatem 75% !!!  
Okazuje się, że gdziekol-
wiek na świecie pracujemy 
tam dajemy się oszukiwać 
i wyzyskiwać a na naszej 
pracy bogacą się pracodawcy 
lub różnej maści pośrednicy

Kiedyś jeden ze znanych 
dziennikarzy sportowych  
mówił „tak się gra jak pr-
zeciwnik pozwala”. I miał 
rację  bo w wielu wypadkach 
jesteśmy wyzyskiwani na 
własną prośbę, bo sobie na 
to pozwalamy !!! 

Mówiliśmy także o naszych 
kontaktach z duńskimi insty-
tucjami państwowymi i or-
ganizacjami pozarządowymi 
a notatniki Holendrów 
zapełniały się coraz bard-
ziej. Pomogliśmy im zdobyć 
wiedzę, która z pewnością 
przyda im się w ich przyszłej 
pracy. n

Polski Klub Związkowy znany w … 
Holandii



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 – 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).

Zaproszenie na spotkanie Polskiego Klubu Zwiazkowego

W sobote dniu 27 luty 2010 o godz. 16.00 w siedzibie TIB 9 odbedzie sie 
spotkanie Polskiego Klubu Zwiazkowego. Zapraszamy wszystkich czlonkow 

i zainteresowanych.

Program spotkania: 

Problemy Narastajacego Bezrobocia

Nastepne spotkania w 2010: 20.3, 24.4, 29.5, 25.6

Polscy malarze uczestniczyli 
wczesniej w kursie integracji 
na dunskim rynku pracy. Na 
tym tez kursie wyrazili oni 
chec i potrzebe zdobycia 
informacji i wiedzy o wynag-
rodzeniu i pracy w systemie 
akordowym. Rasmus Gun-
narson viceprzewodniczacy 
zwiazku malarzy w Kopen-
hadze rozpoczal kurs, krotka 
introdukcja o dunskich 
systemach plac. Nastepnie 
reszte czasu kursu spedzil na 
omawianiu systemu akor-

Polscy malarze na kursie pracy akordowej
W porozumieniu z firma malarska ”Atega”, Zwiazek Malarzy w 
Kopenhadze zaprosil polskich zatrudnionych w firmie na kurs o pracy 
akordowej. 

dowego,. Uczestnicy kursu 
zostali pouczeni o praktycz-
nych aspektach jak i w jaki 
sposob wypisuje sie ksiazke 
akordu, w jaki sposob wspol-
pracuje sie z mierniczym 
zwiazkowym, i w jaki sposob 
wykonuje sie prace na akord.

Dlaczego kurs? 
Rasmus Gunnarson odpowia-
da, ze jest to bardzo wazne 
dla zwiazkow zawodowych, 
ze Polscy koledzy zrobili 
krok do przodu na dunskim 
rynku pracy, ze podnosza 
oni mozliwosci  wiekszego 
zarobku pieniedzy zap race 
co daje lepszy standart zycia 
i zadowolenie z pracy. 

A sam kurs podkresla, 
ze wszyscy niezaleznie od 
narodowosci  sa mile widziani 
na dunskim rynku pracy, byle 
tylko pracowali na rownych 

warunkach.
Tadeusz Zwierzynski, ko-

lega i malarz w firmie mowi 
ze, praca akordowa daje lep-
sze warunki placy  (obecnie 
srednio 200 kr. na godzine), 
wieksza wolnosc pracy bo 
samemu dysponuje sie cza-
sem pracy. Sam kurs nauczyl 
nas stac pewniej na ”nogach” 
na rynku pracy. n


