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2011 był czwartym rokiem 
dzialalnosci Polskiego Klubu 
Zwiazkowego przy Zrzesze-
niu Zawodow Budowlanych 
w Kopenhadze. Jak zwykle 
spotykalismy sie na comie-
siecznych zgromadzeniach 
aby uaktualniac nasza wied-
ze na temat dunskiego rynku 
pracy, nowych przepisow, 
zasiegac porady polskich 
pacownikow Zwiazku Zawo-
dowego 3F. Kilkoro Pola-
kow skorzystalo z pomocy 
zwiazku w rozstrzyganiu 
konfliktow z pracodawcami 
i instytucjami, niektorzy 
znalezli nowe zatrudnienie, 
jeszcze inni odzyskali wy-
pracowane a niewyplacone 
pieniadze. Na nasze spotka-

Polski Klub Zwiazkowy 
- twoja przystan

nia zapraszani byli eksperci 
z roznych dziedzin zycia go-
spodarczego Danii by poin-
formowac o interesujacych 
nas zagadnieniach i odpo-
wiedziec na nasze pytania. 
Czlonkowie klubu udzielali 
wywiadow dunskiej prasie 
i radiu, zapraszani byli do 
oceniania polskojezycznych 
tresci na stronach interne-
towych dunskich instytucji.

Jest takze i czysto towarzy-
ski aspekt. Nawiazywalismy 
nowe kontakty i znajomo-
sci, przyjemnie spedzalismy 
czas przy przekaskach a 
przed przerwa wakacyjna jak 
zwykle odbyło się wystawne 
grillowanie. Humory prze-

waznie dopisywaly, bywalo 
dowcipnie i wesolo. Klub 
moze nieodplatnie korzystac 
z pomieszczen zwiazkowych 
dla organizacji spotkan czy 
zabaw a na chetnych cze-
kaja swietnie wyposazone 
domki wypoczynkowe. 03 
listopada bylismy na meczu 
F.C. Kopenhaga – Hannover 
96. Bilety w lozy dla VIP-
ow wraz z talonami na duza 
ilosc napojow podarował 
nam nasz ekspert z Pension 
Danmark. Przed poczat-
kowym gwizdkiem odbyła sie 
rozgrzewka na suto zasta-
wionym szwedzkim stole. 

Bardzo waznym akcentem 
naszej dzialalnosci było wz-



Napisz i zadzwon do polsko mowiacych zwiazkowcow: E-mail: robert.olejnik@3f.dk (22 79 89 60) lub 
agnieszka.kluczyk@3f.dk (23 45 75 34). Przeczytaj wiecej po polsku na: www.bygsam.dk, www.3f.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).

Zyczymy Wam pelnych 
radosci Swiat Bozego Na-
rodzenia oraz pomyslnego 
Nowego Roku 2012.

Skladamy takze zycze-
nia wszystkim tym ktorzy 
ktorzy nas oszukiwali i 
wykorzystywali, zyczymy 
im wiecej kontroli ze strony 
Inspekcji Pracy, Policji i Ur-
zedu Podatkowego oraz od-
wiedzin dzialaczy Zwiazkow 
Zawodowych. 

budzanie w rodakach w  Da-
nii poczucia wlasnej wartosci 
i woli walki o sprawiedliwe 
traktowanie na rynku pracy, 
zgodnie z obowiazujacymi 
przepisami Unii Europejskiej i 
dunskich umow branzowych. 
Wielu z nas ze wspolnych 
rozmow wynioslo przekona-
nie, ze swoja fachowoscia i 
pracowitoscia zasługujemy 
na rowne z innymi naro-
dowosciami, w tym z Dunc-
zykami, traktowanie na 
rynku pracy, wielu zostalo 
uswiadomionych, ze pracuja 
w warunkach niezgodnych 
ze zdrowymi zasadami, ze 

sa wykorzystywani a niejed-
nokrotnie traktowani przez 
nieuczciwych pracodawcow 
jak niewolnicy. Nie tak pr-
zedstawiano nam Danie gdy 
w 2007 roku rzadowy dunski 
autobus propagandowy 
objezdzał Polske zapraszajac 
nas do pracy w Danii. 

Pamietajac o tym przygo-
towujemy sie do piatego 
roku działalnosci Klubu i 
mamy konkretne plany takie 
jak wyjazd na Jutlandie w 
marcu w zwiazku z objeciem 
przez Danie prezydencji w 
UE, czy wizyta w dunskim 

parlamencie 27.02.2012 w 
godz. 1600–1830.  Czekaja 
takze kolejni eksperci. Ws-
zyscy Polacy sa zaproszeni 
a uczestnictwo nigdy nic nie 
kosztuje – trzeba tylko zapi-
sac sie mailem lub sms-em u 
Roberta – robert.olejnik@3f.
dk, tel: 227 989 60. Pod-
jelismy pierwsze kroki w 
kierunku połaczenia naszego 
klubu z klubem zrzeszajacym 
pracownikow restauracji, 
magazynow, pakowaczy i 
sprzatajacych by wzmocnić 
siłe naszego oddzialywania.
                                                            
Maciej Slezak

Spotkania klubu 
Zamykamy 2011 rok spotkaniem „zamknietym”/ brak wolnych miejsc klubu w 

dniu 19 grudnia.
Prosimy o informowanie sie o nowych spotkaniach w 2012, po 15 stycznia 2012 na stronie 

www.bygsam.dk 

Drodzy koledzy i kolezanki!


