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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).

Rzad i lewicowa partia En-
hedslisten doszly do poro-
zumienia co do wysokosci i 
podzialu budzetu panstwa w 
2013 roku.

Tutaj chcemy wspomniec 

Polowanie na oszustwo i 
przekrety

trzy wazne umowy dotyczace 
rynku pracy:

490 milionow koron 
zostalo odlozone dla bezro-
botnych ktorzy moga utracic 
zasilek bezrobocia juz po 

1. stycznia 2013. Pieniadze 
zostaly przekazane na douc-
zanie zawodowe oraz nauke 
dla bezrobotnych. Tzn. ze 
kazdy bezrobotny ktory jest 
w strefie zagrozenia utraty 
zasilku w momencie rozpo-
czecia nauki otrzyma przez 
6 miesiecy nadal pieniadze 
zasilku.

100 milionow koron na 
ekstra walke z Social Dum-
ping. Tutaj miedzy innymi 
Skat/Urzad Podatkowy otr-
zyma zastrzyk pieniedzy na 
kontrole zagranicznych firm 
i oplacania przez nie moms/
VAT. Ponadto Arbejdstilsynet 
otrzyma prawo do wystawia-
nia natychmiastowych kar 
administracyjnych.

Rzad i Enhedslisten sa 
zgodni co do zaostrzenia 
dzialan przeciwko ekonomi-
cznej przestepczosci.Tutaj 
zostana podniesione kary za 
manipulacje kursami, niele-
galny handel akcjami wew-
natrz przedsiebiorstw oraz 
zostana wprowadzone trzy 
letnie kwarantanny dla na-
logowych bankrutow.Ktorzy 
otwieraja nowe spolki zaraz 
po zamknieciu i oczyszczeniu 
starej spolki z bogactw.



Napisz i zadzwoń do mówiacych po polsku związkowców: E-mail: robert.olejnik@3f.dk (+45 22 79 89 60) lub 
marcin.nowakowski@3f.dk (+45 61 28 01 72) Przeczytaj więcej po polsku na: www.bygsam.dk, www.3f.dk
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Walka o dunskie miejsca pr-
acy jest dniem powszednim 
w branzy budowlanej. Mini-
ster Pracy uznaje ze nalezy 
wprowadzic pewne zmiany.

104 miliardy koron podat-
nikow. Tak duzo rzad, regio-
ny i komuny juz zaplanowaly 
wydac na budownictwo przez 
nastepne 5 lat. Pierwsze pro-
jekty budowy super szpitali, 
17 kilometrowy tunel do Nie-
miec oraz inne rozpoczynaja 
sie juz za chwile.

Lecz zwiazki 3F boja sie 
ze, zagraniczne firmy z 
discount pensjami zajma 
miejsce dunskich firm. Tak 
tez stalo sie na budowie Me-
tra w Kopenhadze, gdzie 60 
% budowlanych prac dostalo 
sie w zagraniczne rece. I 

Dunskie pensje zagrozone 
na budowach panstwowych i 
budzetowki

gdzie w wielu przypadkach 
okazalo sie ze budowlancy 
byli oplacani tylko 72 korony 
za godzine pracy.

Dunskie pensje? Gd-
zie rzad buduje, zada sie 
dunskich pensji na budo-
wach.Takze na projektach 
ponizej 30 milionow koron.

Lecz komuny i regiony 
moga same wybrac, czy 
chca zadac dunskich pensji 
na swoich budowach. Ak-
tualnie wszystkie regiony 
zadaja dunskich pensji. Lecz 
wiele komun nie stawia tego 
zadania.

Rzad i organizacja re-
prezentujaca  komuny, na 
wiosne tego roku maja nego-
cjowac klauzule pracy.

Minister Pracy obiecuje 

lepsza kontrole, azeby klau-
zule nie okazaly sie tylko 
kartkami papieru lecz byly 
faktem na dunskich bu-
dowach. Ponadto minister 
dodaje, ze jest w trakcie 
sprawdzania przepisow i re-
gol. Tak azeby je odnowic po 
to aby byly one, latwe w uzy-
ciu i latwiejsze do kontroli.

Ponadto trzeba dodac 
ze na podstawie obliczen, 
zaplanowane projekty maja 
stworzyc okolo 32 tys. miejsc 
pracy rocznie az do roku 
2020. Dlatego 3F spodziewa 
sie poprawy sytuacji obecnie 
bezrobotnych w branzy bu-
dowlanej, ktora jest od 4 – 5 
lat objeta kryzysem.

Spotkanie Polskiego Klubu Zwiazkowego

Po polaczeniu sie klubu Kopenhaga wraz z klubem z polnocnej Zelandii organizujemy spot-
kanie informacyjne dla wszystkich czlonkow i zainteresowanych klubem oraz chetnych na 

udzial w spotkaniach klubu.
Spotkanie odbedzie sie oddzile 3F, w czwartek 31.stycznia 2013 od godz. 17.00. Na ulicy 

Mølle Alle 26, 2500 Valby. Parking i wejscie od tylu budynku.

Ze wzgledu na serwowany darmowy posilek i napoje prosimy o zameldowanie przybycia 
telefonicznie lub sms u Roberta: 22 79 89 60 lub Marcina: 61 28 01 72. 

Zrob miejsce w kalendarzu. Na spotkanie klubu w dniu 
28.lutego 2013 zaprosilismy specjaliste przepisow 

emerytalnych w Danii.


