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Pierwszy raz w 
histori maszerowala 
duza grupa 
polskich kolegow i 
kolezanek razem z 
dunskimi zwiazkami 
zawodowymi w 1 
majowym pochodzie.

Ramie w ramie dunscy 
zwiazkowcy maszerowali 
razem z duza grupa polskich 
budowlancow w tradycyjnym 
zwiazkowym pochodzie 1 
majowym. 

Z czerwonymi i polskimi 
flagami doszlo do pierwsze-
go wspolnego zjednoczenia 
pomiedzy dunskimi i polski-
mi budowlancami w rejonie 
kopenhaskim.

Zrzeszenie Zawodow 
Budowlanych przezywa 
obecnie, ze doszlo do zmi-
any podejscia do zwiazkow 
zawodowych, ze strony wielu 
polskich budowlancow. 

Przewodniczacy grupy 
organizacyjnej w zrzeszeniu, 
Bo Rosschou, mowi ze:

”Przezywamy wielkie za-
interesowanie. Ludzie chca 
wykwalifikowanej informacji 
o prawach. Lecz boja sie, ze 
zostana wyrzuceni do domu 
przez swojego szefa. 

Jest potrzeba na oferte 
zwiazkowa bez zobowia-
zan. Pozniej ludzie moga 
rozpoczac walke o prawa 
zwiazkowe. 

Dowodem na to jest 
wspolny dunsko – polski 1 
majowy pochod”. n

Polski kolego – zobacz tutaj! 
Sobota dnia 16 czerwca, o godzinie 16.30.
Na ulicy Mølle Alle 26, 2500 Valby w TIB 9.

Zapraszamy na zalozycielskie spotkanie 
Polskiego Klubu Zwiazkowego.

Od godziny 16.30. bedzie serwowany cieply posilek, zimne i cieple 
napoje.

Pytania zwiazane z klubem prosimy kierowac do:
Marcina 23 45 75 34 oraz Roberta 22 79 89 60.

Czerwone flagi i polscy przyjaciele
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Polski robotniczy klub – przyjdz na 
zalozycielskie spotkanie

Szanowny kolego
Wreszcie wiesz dobrze o tym ze: jesli nie mamy byc oszuki-
wani i naciagani przez nieszczerego pracodawce, to musimy 
trzymac sie razem. Jest wiele przykladow o, jak ty i inni 
koledzy zostali oszukani w wynagrodzeniu za prace i musieli 
pracowac „zapieprz...” niesprawiedliwie wiele godzin. Czesto 
pracujesz i mieszkasz w zlych warunkach moze z przyszloscia 
choroby i szkod na zdrowiu. 

Jedyny sposob na zabezpieczenie sie jest zorganizowanie 
sie w aktywnym i demokratycznym zwiazku zawodowym. My 
mamy wieloletnie doswiadczenie w tym.               

Zapraszamy Ciebie i twoich kolegow, azeby przybyc 16 
czerwca o godzinie 16.30.

Ten dzien organizujemy zalozycielskie spotkanie pierwsze-
go polskiego klubu zwiazkowego.



Zrzeszenie Zwiazkow 
Zawodowych 
Budownictwa
- Jest to zrzeszenie 11 
zwiazkow budowlanych w 
Kopenhadze (murarze, ciesle, 
malarze, elektrycy, ogrodnicy, 
pracownicy robot ziemno – be-
tonowych, montezy rusztowan, 
pracownicy wodno – kanalizacji 
i gazu).
Skontaktuj sie z nami pod adre-
sem: Mølle Alle 26, 2500 Valby
Redakcja: Robert Olejnik og 
Mads Bruun Pedersen (DJ).

Polski telefon pod ktorym, mozesz zostawic wiadomosc tel: 50 53 38 68 

Po przesluchaniu wiadomosci skontaktujemy sie z toba.

Przeczytaj wiecej po polsku na: www.bygsam.dk i www.3fdk 

Dlaczego Polski Klub Zwiazkowy?

Leszek Kowalski (malarz, Malernes Fagforening):
„Informacja po polsku o prawach zwiazkowcow, 

sprawach socjalnych i poszerzenie kontaktow towar-
zyskich”. 

Sebastian Stolarczyk (ciesla, Træ-Industri-Byg):
„Bedzie wiecej mozliwosci na informacje i wspol-

prace i spotkanie rodakow na obczyznie”.

Dariusz Kwidzins (murarz, 3F Bygge, Jord og Miljø):
„Zjednoczenie z polskimi kolegami i wymiana 

doswiadczen o zyciu w Danii”.

Lamie sie unijne prawo jesli 
urzadza sie blokady i pro-
wadzi walke o prace, azeby 
zatrzymac zagraniczna firme, 
ktora nie chce placic swoim 
zatrudnionym wynagrod-
zen wedlug porozumien 
zbiorowych (umowa pomied-
zy pracodawca a zwiazkami)? 
Te sprawe ma rozstrzygnac 
Sad Unii na jesien.

Szwedzkie i dunskie 
zwiazki budowlane uwazaja 
oczywiscie, ze: NIE. Dunskie 
i szwedzkie wladze/rzady po-
parly, ze walka o prace jest 
czyms, czym Unia Europejs-
ka nie powinna sie zajmowac 
lecz narodowe prawodawstwo 
kazdego kraju. Teraz wszyscy 
czekaja na Sad Europejski.

Sprawa rozpoczela sie, gdy 
estonska firma ktora budo-
wala/remontowala szkole w 
miescie Vaxholm niedaleko 
Sztokholmu.Firma nie mi-
ala szwedzkiego porozumi-
enia zbiorowego dla swoich 

Adwokat Unii Europejskiej – wypowiedzial 
sie o blokadach: walka o prace nie jest 
pomylka i bledem

zatrudninonych na prace w 
Szwecji. Szwedzcy budow-
lancy byli niezadowoleni i 
zadali szwedzkich wynag-
rodzen i warunkow pracy dla 
estonskich kolegow. Estonska 

firma odrzucila to za-
danie i dlatego zostala 
zablokowana.

Firma wniosla skarge 
do Sadu Europejskiego 
zwiazana z blokada.
Estonczycy uwazali 
blokade lamaniem uni-
jnych przepisow. Teraz 
Glowny Oskarzyciel 
Unii Europejskiej po-
wiedzial , ze:uwazamy, 
ze to nie bylo wbrew 
prawu, kiedy szwedzcy 
budowlancy blokowali, 
estonska firme.

Z jaka decyzja wys-
tapi sad tej jesieni, nie 
wiemy. Lecz walka o 
prace i organizowanie 
sie w zwiazkach jest 

nadal wazne, azeby zabez-
pieczyc aby wszyscy koledzy 
na budowach, dunscy i oczy-
wiscie zagraniczni otrzymy-
wali prawidlowe wynagrod-
zenie.


