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Czy inne kraje UE wydaly 
poradniki, ktore radza jak 
omijac zwiazki pracowni-
cze, tak jak ambasada RP to 
zrobila?

To chce minister zatrudni-
enia, Mette Frederiksen teraz 
sprawdzic. Minister obiecuje 
sprawdzic wszystkich krajow 
UE strony internetowe, po 
to aby sprawdzic czy one nie 
wyprodukowaly podobnych 
poradnikow. Tak oswiadc-
zyla minister na spotkaniu 
komisji pracy w parlamencie 
(Folketinget).

- Ja uwazam, ze jest waz-
nym azeby ambasada RPi 
jak takze pozostale amba-
sady znaly dunskie prawo-
dawstwo i regoly istniejace 
na dunskim rynku pracy, 
powiedziala Mette Frederik-
sen.

Minister sprawdzi kraje UE!

”Dziwaczny poradnik”
W polskim poradniku opisala 
ambasada RP miedzy in-
nymi, jak dunskie zwiazki 
pracownicze mialyby uzy-
wac nielegalnych metod aby 
zmusic przedsiebiorstwa z 
Polski do podpisania poro-
zumien o dunskiej pensji 
dla pracownikow. Jeden z 
ekspertow o zagranicznej 
sile roboczej, Søren Kaj An-
dersen nazwal poradnik jako 
“dziwaczny” oraz “wprowad-
zajacy w blad”.

Polska poprawi bledy
Minister wytlumaczyla takze, 
ze ambasada RP jest w trak-
cie poprawiania bledow w 
poradniku.

- Ambasada RP zostala 
poinformowana przez mi-
nisterstwo, ze w poradniku 

znajdowaly sie porady ktore 
nie byly calkiem dokladne. 
Ponadto zostala przekazana 
informacja z polskiej strony, 
ze ambasada jest w trakcie 
wnoszenia poprawek, po-
wiedziala minister.

Mette Frederiksen orzekla, 
ze ministerstwo zatrudnienia 
skontaktuje sie z ambasado-
rami panstw UE aby wytlu-
maczyc blizej jak funkcjo-
nuje dunski rynek pracy.

- Ze bedziemy pewni, ze 
niektore kraje nie pomyla 
sie jakie zasady rynku pracy 
sa w Danii , a ponadto ze 
mamy zwiazki pracowni-
cze z wysokim stopniem 
zrzeszonych czlonkow , co 
jest fundamentalna czescia 
dunskiego rynku pracy – po-
wiedziala Mette Frederiksen.



Napisz i zadzwoń do mówiacych po polsku związkowców: E-mail: robert.olejnik@3f.dk (+45 22 79 89 60) i 
Agnieszka Kluczyk 23 45 75 34 (agnieszka.kluczyk@3f.dk).  Przeczytaj więcej po polsku na: www.bygsam.dk, 
www.3f.dk
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Jednym z producentow  
tkzw. poradnika oszukiwania   
ambasady RP jest  znana 
z wczesniej opisywanych 
na stronach  3F Fagbladet 
sprawach Monika G.Lewinska 
(wystepuje takze pod naz-
wiskami Guziak lub Johnson). 
Wspolproducentka poradnika 

Jednym z producentow poradnika jest Monika

byla wlascicielka firm, ktore 
oszukaly polskich zatrudnio-
nych z pensji i dodatkow. Pr-
zez wiele lat wspolpracowaly 
jej firmy  z NCC przy ukla-
daniu kabli elektrycznych. 
Wielu zatrudnionych u Moniki 
otrzymalo 50 koron za god-
zine pracy. W ciagu 5 lat byla 

ona wlascicielka 4 spolek 
ktore oszukaly pracownikow 
na sume okolo 3 milionow 
koron. Pieniadze te odzyskaly 
dla Polakow zwiazki pracow-
nicze3F. 

(Tekst z gazety 3F Fagbla-
det).

Spotkanie klubu

W czwartek, dnia 31.10.2013 od godz. 17.00 
na Mølle Alle 26,2500 Valby.

Gosciem spotkania bedzie Urzad Podatkowy – Skat
Zobacz wiecej o spotkaniu na www.bygsam.dk 

Wybory w 
dniu 19. 
listopada 
2013

Pamietaj glosowac w wybo-
rach do komun i regionow.  
 
Jesli mieszkasz 3 lata w Danii 
i posiadasz adres w Danii to 
mozesz glosowac w wybraniu 
lokalnych reprezentantow 
wladz samorzadowych.  
 
Na twoj adres zostanie 
wyslana karta glosowania.  
 
Proponujemy abyscie glo-
sowali na partie ktore re-
prezentuja interesy ludzi 
pracy i zwalaczaja social 
dumping.

Nowy przewodniczacy zrzeszenia 
zawodow budowlanych w 
Kopenhadze
Od teraz nowym przewodniczacym bedzie Per Olsen. jest on 
dzisiaj przewodniczacym zwiazku elektrykow i zostal wybrany 
nastepca Anders Olesen w pazdzierniku.


