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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).

Kilku członków Polskiego  
Klubu Związkowego 
uczestniczyło początkiem 
października w blokad-
zie placu budowy w Greve 
solidaryzując się w ten 
sposób z oszukanymi robot-
nikami z Polski. 

 Choć pochodzą  z różnych 
stron Polski to znają się 
dobrze, bo wcześniej wiele 

Jak spółka giełdowa 
zostawiła swoich ludzi

razy pracowali razem  na 
zagranicznych budowach. 
Teraz też „skrzyknęli się” 
razem bo wrocławski Nanotel 
szukał mających zagraniczne 
doświadczenie pracowników 
do pracy w Danii (Nano-
tel  wygrał ponoć przetarg i 
został podwykonawcą NCC). 
Zanim podpisali kontrakty 
to sprawdzili wiarygodność 

firmy i wszystko grało.                                                                                                                                    
Na początku kwietnia 
zaczęli w okolicach Ko-
penhagi układać kable 
światłowodowe. Ich tydzień 
pracy liczył 46 godzin 
(poniedziałek – 10 a od 
wtorku do piątku po 9); 
zdarzało się  też, że praco-
wali  w soboty bo trzeba było 
na czas zakończyć kolejny 
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Napisz i zadzwoń do mówiacych po polsku związkowców: E-mail: robert.olejnik@3f.dk (22 79 89 60) lub 
agnieszka.kluczyk@3f.dk (23 45 75 34). Przeczytaj więcej po polsku na: www.bygsam.dk, www.3f.dk
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etap prac. A zadanie mieli 
niełatwe bo nie dosyć, że 
kopali w  nieznanym gruncie 
to na dodatek przywieziony z 
Polski sprzęt, którym pra-
cowali pozostawiał wiele do 
życzenia i nie nadawał się 
do pracy w twardym grun-
cie. Wielokrotnie informowali 
polską firmę o problemach 
i proponowali zmiany. Nikt 
jednak ich nie słuchał.  Mimo 
tego roboty postępowały Z 
pracy i ze stawki byli zadow-
oleni. Od początku z kasą nie 
było większych problemów 
aż do 20 sierpnia, wtedy 
to po raz ostatni dostali 
wypłatę. Mimo tego nie zeszli 
z placu budowy bo chcieli 
skończyć to co zaczęli a w 
firmie obiecywano, że kasę 
dostaną lada dzień. Mijały 
kolejne nakreślone przez 
firmę terminy a pieniędzy nie 
było. Kierownictwo kon-
traktu już wcześniej wróciło 

do Polski zostawiając na 
miejscu  jedynie lidera grupy. 
To właśnie on, choć mógł jak 
inni zwiać do Polski, został 
z nimi aż do końca. To jego 
Zarząd firmy  obwiniał za 
brak pieniędzy bo ponoć od 
samego początku  popełniał 
błędy !!!  Skoro tak było to 
dlaczego nie odwołano go do 
kraju ? Szanująca się firma, 
tym bardziej giełdowa (Na-
notel jest spółką akcyjną 
notowaną na GPW w Warsza-
wie), nie powinna tolerować 
takiego zachowania, tym-
czasem proponowano mu 
stanowisko w Zarządzie 
firmy.  Po 6 tygodniach otr-
zymali z Polski wiadomość, 
że pieniędzy dla nich nie ma i 
nie będzie. Wtedy to zwrócili 
się o pomoc do związków 
zawodowych. Sprawy 
potoczyły się bardzo szybko 
i w ciągu 2 tygodniu NCC 
wypłaciło zaległe pieniądze 

oraz zakończyło współpracę z 
Nanotelem.

Nanotel DK Aps (pod taką 
nazwą występowała firma 
w Danii) mieści się w Ko-
penhadze przy Halmtorvet 
29. W tym samym miejscu  
zarejestrowany jest między 
innymi PDCH firma związana 
z pewnym Polakiem o imi-
eniu Tomasz, który wraz ze 
swoimi współpracownikami 
wykręca takie numery od 
kilku lat. NCC po raz cz-
warty w ostatnim czasie 
miało problemy z polskim 
podwykonawcą. Czyżby nie 
sprawdzali kontrahentów ? A 
może przysłowiowy pies jest 
pogrzebany gdzie indziej ? 
Ciekawe jak zareaguje war-
szawski parkiet gdy infor-
macje o oszustwie Nanotela 
dotrą do akcjonariuszy??

Krzysztof Kozik

Spotkanie klubu 
Spotkanie klubu zwiazkowego odbedzie sie w sobota 24. listopada 2012 od godz. 16.00 w 

siedzibie 3F BJMF na ulicy Mølle Alle 26, 2500 Valby (parking od tylu budynku)

Na spotkanie zapraszamy wszystkich zainteresowanych i chetnych. Wstep wolny i bez oplat 
lecz ze wzgledu na serwowany posilek i napoje prosimy o zameldowanie przybycia u Roberta 

pod telefonem: +45 22 79 89 60 lub Marcina pod telefonem: +45 61 28 01 72

Spotkanie z ZUS W Kopenhadze
W dniach 17 listopada, sobota godz.16 oraz 18 listopada, niedziela godz. 14 listopada roku 
odbeda sie w Kopenhadze przy ambasadzie RP dni poradnictwa w zakresie ubezpieczenia 

spolecznego dla Polakow pracujacych lub mieszkajacych w Danii.

Wiecej wiadomosci na temat spotkania otrzymasz pod telefonem: +45 39 46 77 21
Miejsce spotkan:Ambasada RP, ulica: Richelieus Alle 12, 2900 Hellerup


