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30 letni Polak stracil zycie w 
wypadku na miejscu pracy 
w Brøndby, gdzie spadl on z  
dachu magazynow z wyso-
kosci 6 metrow i uderzyl 
glowa w betonowa posadzke, 
informuje szef dyzurny poli-
cji Kim Madsen.

Razem z dwoma kolegami 
wykonywal on prace wymi-
any starych plyt dachowych 
z eternitu, gdy doszlo do 
wypadku. Ci trzej polacy sa 
zatrudnieni w firmie Pawla 
Kowalewskiego, ktora pracu-
je jako podwykonawca dla 
dunskiej firmy Hetag Tag-
dækning Sjælland A/S.

Policja od wypadku bada 
podejrzane okolicznosci 
zwiazane z wypadkiem.

Zamiast wezwac karetke 
pogotowia, zabrali polscy 
koledzy rannego do prywat-
nego samochodu i pojechali 
z nim do Vallensbæk do zony 
wlasciciela polskiej firmy i 
dopiero stamtad udali sie 
dalej do szpitala w Køge, 
gdzie przy odebraniu ran-
nego 30 latka uznano go za 
zmarlego.

Jak to zostalo nam pr-
zedstawione jest to tak ze, 
dwoje polskich mezczyzn 
nie mowilo po dunsku ani po 
angielsku i dlatego chcieli 
zabrac zone pracodawcy 
do szpitala bo ona mowi po 
angielsku.Lecz jest jeszcze 
wiele podejrzanych spraw 
zwiazanych z wypadkiem, 

Polski robotnik zginal w pracy
Policja bada podejrzane wydarzenia zwiazane ze smiertelnym 
wypadkiem w Brøndby pod adresem Ringager 10 w dniu 7 stycznia 2011, 
gdzie polski budowlaniec podczas pracy na dachu na wysokosci, spadl z 
6 metrow i zginal. 

ktore probu-
jemy rozpoz-
nac, mowi Kim 
Madsen.

Policja kon-
tynuuje prze-
sluchania pol-
skiej firmy jak i 
dunskiej, ktora 
wspolpracuje z 
Polakami.

Prace da-
chowe byly wykonywane z 
narazeniem zycia i dlatego 
Inspekcja Pracy dala natych-
miastowy nakaz zatrzymania 
robot bo ” istnieje niebez-
pieczenstwo zlamania sie 
plyt przy wymianie oszycia 
dachu”. Rozebrane plyty byly 
popekane i dlatego nie byly 
pewne do chodzenia po nich. 
Inspekcja nie znalazla zad-
nych sladow, ze budowlancy 
byli zabezpieczeni w jakis 
sposob przed upadkiem. 

Wejscie na dach bylo tylko 
zabezpieczone rusztowaniem 
z balustrada, ktore nie za-
bezpiecza przed upadkiem. 

Inspekcja stwierdzila ze 
pracodawca nie udzielil infor-
macji I instrukcji bhp swoim 
pracownika. 

Polska firma nie byla 
zarejestrowana w RUT- 
rejestrze pomimo ze pra-
cowala ostatnie 7 miesiecy 
dla wspomnianej wczesniej 
dunskiej firmy.Od 1 stycznia 
kosztuje to kara pieniezna 
jesli jakas firma uzywa za-

graniczne przedsiebiorstwo, 
ktore nie jest w RUT.

W zwiazku z tym tragic-
znym wypadkiem przy-
pominamy, ze za bhp i 
instrukcje pracy zawsze 
odpowiada pracodawca! 
Jesli ktos zmusza Was lub 
wymaga wykonaywania 
zadan zawodowych ktore sa 
niebezpieczne dla stanu zd-
rowia lub moga spowodowac 
utrate zycia, macie zawsze 
prawo odmowy wykonania 
tej pracy.Problem bhp mozna 
zawsze zameldowac  anoni-
mowo do Inspekekcji Pracy 
– Arbejdstilsynet pod tele-
fonem 70 12 12 88, nalezy 
tylko podac adres budowy 
– pracy i opowiedziec o 
problemie z ktorym dzwoni-
cie. Niestety dyzurny inspe-
kcji tylko mowi zawsze po 
dunsku i angielsku. Ponadto 
mozecie zawsze skontak-
towac sie z najblizszym odd-
zialem zwiazku zawodowego. 

Poszukujemy wiadomosci na temat tego wypadku 
oraz innych zdarzeniach w pracy.



Napisz i zadzwon do polsko mowiacych zwiazkowcow: E-mail: robert.olejnik@3f.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).

Spotkanie klubu zwiazkowego
Zapraszamy na ponowne spotkanie klubu w sobote 29 stycznia

2011 na ulicy Mølle Alle 26, 2500 Valby od godz. 16.30 w siedzibie TIB/3F
Na spotkaniu bedzie serwowany posilek oraz cieple i zimne napoje.

Wstep darmowy- zadzwon do Marcina lub Roberta i zamelduj twoj udzial.

PCB, jeden z najbardziej 
niebezpiecznych i trojacych 
materialow, zakazany do 
uzywania juz w 1976 roku.
Nadal stwarza niebezpiec-
zenstwo dla budowlancow w 
Danii.

Dlatego zwiazki budow-
lancow zadaja od powstalej 
grupy roboczej a, stworzonej 
juz w 2008 roku i sklada-
jacej sie z przedstawicieli 
Zarzadu Zdrowia,Inspekcji 
Pracy, Zarzadu Srodowiska 
oraz Zarzadu Gospodarki i 
Budownictwa zakonczenia 
prac i rozpoczeciem prac nad 
usowaniem PCB. Chodzi o st-
worzenie narodowego planu 
odnalezienia PCB - ustalenia 
gdzie sie znajduje - w jakich 
budynkach.
 
PCB - jeden z 10 najbard-
ziej trojacych materialow 
na twoim miejscu pracy!

- PCB wchlania sie poprzez 
skore i oddech

- PCB uszkadza organizmy 
i szkodzi ludziom 

- PCB wywoluje choroby 

raka i wplywa szkodliwe na 
organy rozrodcze i plodne

- PCB uszkadza watrobe, 
system odpornosciowy, sy-
stem nerwowy i hormonalny.
 
Gdzie mozesz spotkac 
PCB?
W budynkach zbudowanych 
pomiedzy 1950 a 1977 
rokiem:

- W plastycznych i elasty-
cznych masach fugowych

- W fugach dookola okien 
i drzwi 

- W fugach laczacych bud-
ynki miedzy soba

- W fugach w pomieszcze-
niach mokrych

- W farbach do malowania 
na zewnatrz i antyposliz-
gowych materialach po-
sadzkowych 

- W latach 1967 - 1973, w 
klejeniach w szybach termi-
cznych
 
PCB w materialach nie 
mozna:

- poznac po zapachu lub 
smaku

- ani nie mozna wizualnie 
okreslic

Tylko proby i bada-
nia laboratoryjne daja 
pewnosc!Proby nalezy pobrac 
przed rozpoczeciem pracy! 
Jestes niepewny skontaktuj 
sie ze zwiazkami!
 
Jak mozna zabezpieczyc 
sie przed PCB?:

- Uzywajac maske zabezpi-
eczajaca z doplywem swieze-
go powietrza lub maska 
zabezpieczajaca z szybka 
i jednostke turbo z filtrem 
A2P3

- Rekawiczki z materi-
alow, jak - butylgummi, 
neopren,veton lub 4H (PE/
EVAL)

- Kombinezon calosciowy, 
klasy 4/5

- Nalezy uzywac specjal-
nych narzedzi z pochlaniac-
zem powietrza i filtrem kurzu

Miejsce pracy, jesli to 
wymaga nalezy oddzielic i 
zakryc i zaopatrzyc w znaki 
ostrzegawcze.
 

Ostrzezenie! Uwaga niebezpieczny material
Uwaga na PCB przy wykonywaniu prac remontowych w budynkach!

Jesli pracujesz w pomieszczeniach i budynkach gdzie istnieje podejrzenie istni-
enia PCB, skontaktuj sie ze zwiazkami. Prowadzimy kampanie w celu udokumen-
towania istnienia PCB.

Ponadto skontakuj sie z nami przy pracach z PCB - bo chodzi o twoje zdrowie i 
zycie!


