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niestety nie znalezli i dlatego 
jej nie odwiedzili.

- Gert Stage z 3F opo-
wiada, ze Rumuni obiecali 
zwiekszyc zainteresowanie 
problematyka warunkow bhp 
oraz ze ambasada po wizycie 
napisze raport do ministre-
stwa spraw zagranicznych 
oraz rumunskich zwiazkow 
zawodowych.

Istnieje duze problem  
warunow  bhp zagranicz-
nych kolegow. Podstawowe 
warunki socjalne na budo-
wach przyjete w Danii sa 
lamane, gdzie czesto nasi 
rodacy spozywaja posilki na 
wiaderku farby w piwnicy 
bez zachowania podsta-
tawowych zasad higieny.  
Wielu  kolegow  nie zna 
swoich praw oraz istniej-
acych przepisow. Wiele wy-
padkow nie zostaje wcale za-
meldowanych, a czesc praco-
dawcow oszukuje w samych 
zameldowaniach. Zagraniczni 
koledzy nie wiedza o prawie 

Za duzo wypadkow i zle 
bezpieczenstwo pracy wsrod 
zagranicznych  budowlan-
cow w Danii bylo powodem 
odwiedzin ambasad przez 
zwiazek 3F BJMF. Celem wi-
zyt bylo zainteresowanie sie 
warunkami pracy zagranicz-
nych kolegow ktorzy pracuja 
na dunskim rynku pracy.

- To nie jest w porzadku 
kiedy zagraniczni koledzy  
czesciej sa ofiarami wypad-
kow w pracy niz lokalna sila 
robocza. Wydarzyly i zdazaja 
sie bardzo powazne i tragicz-
ne wypadki. Takze wypadki 
smiertelne ktorym mozna 
bylo zapobiec, mowi Freddy 
Ridderhaugen przewodnicz-
acy komisji bhp w Zrzesze-
niu Zawodow Budowlanych.

Reprezentanci 3F odwie-
dzili cztery ambasady, 
polska, estonska,litewska i 
lotewska.

- Freddy Ridderhaugen 
dodaje ze nikt nie zajmuje 
sie tym problemem.Dlatego 
skontaktowalismy sie z am-
basadami i uwazamy, ze to 
one powinny dbac o obywa-
teli swoich krajow. 

Trzy ambasady oprocz 
estonskiej przyjely propo-
zycje krotkiego spotkania 
gdzie czlonkowie 3F mogli 
przedstawic problem i oddac 
list. Szczegolnie ambasada 
Rumunii byla bardzo chetna 
na rozmowe. Ambasada 
Polski skierowala zwiazkow-
cow do oddzialu Handlowego 
ambasady i tej zwiazkowcy 

Odwiedziny ambasad w 
miedzynarodowy dzien bhp 

do odszkodowan i czesto  sa 
wyslani do domu/kraju ze 
szkodami i bez pieniedzy. 
Freddy Ridderhaugen uwaza 
takze, ze Unia Europejska 
powinna wziasc wiecej odpo-
wiedzialnosci aby rozwiazac 
te problemy. Tutaj mowimy o 
ukrytch negatywnych stro-
nach wolnego przemieszcza-
nia sie  i pracy w UE.

Statystyka smiertelnych 
wypadkow w budownictwie: 
2010: 8 osob, 2011: 9 osob, 
2012: 5 osob, 2013: 7 osob.

UWAGA: 
Skontaktuj sie zawsze z 
twoim oddzialem zwiazku w 
przypadku wypadku w celu 
dopilnowania wszystkich 
formalnosci zwiazanych z 
zameldowaniem wypadku i 
prowadzeniem sprawy.  Pa-
mietaj zapobiec wypadkowi 
poprzez anonimowe skon-
taktowanie sie z Inspekcja 
Pracy/Arbejdstilsynet – tele-
fon: 70 12 12 88.



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 i szukaj klubu na: 
www.bygsam.dk
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Brzmi to znajomie: ze pra-
codawcy uzywaja taniej sily 
roboczej do zanizania stawek 
plac? Fantazja u pracodaw-
cow jest duza aby zanizac 
stawki plac w budownictwie i 
innych branzach. Od otwarcia 
rynku pracy 2004 roku na-
cisk na place i warunki pracy 
nadal jest kontynuowany.

Taka presja pracodawcow 
nie jest niczym nowym, a 
zwiazki  zawodowe wraz z 
czlonkami musialy i musza z 
tym walczyc. Bo od tego za-
lezy nasz i naszych najblizs-
zych standart zycia. Do tego 
jest potrzebny wspolny wklad 
czlonkow zwiazku ,nie mniej 
nas Polakow czesto wykor-
zystywanych na miejscach 
pracy w Danii.

Social dumping w 
szfalni.
Takim przykladem moze 

Social dumping/zanizanie stawek i 
warunkow pracy wsrod krawcow

byc to co dzialo sie w latach 
1910–20 wsrod kopenha-
skich krawcow. Gdzie pro-
ducent odziezy W. Schilder 
wykorzystywal uchodzcow, 
rosyjskich  zydow uciekini-
erow przed  carska polityka 
narodowosciowa. Schilder 
szyl mundury dla dunskich 
koleji i azeby zarobic wiecej 
skonstruoawal model zapr-
zestania uzywania krawcow 
we wlasnych warsztatach i 
przekazania pracy do szwa-

czek w prywatnych domach 
za bardzo zanizone stawki. 
Roznica oplat krawcow, a sz-
faczek byla znaczaca. Praca 
byla wykonana tak samo ale 
za tansza pensje/oplate.

To bylo powodem zadan 
skierowanych ze strony 
zwiazku zawodowego kraw-
cow do rzadu o wprowadze-
nie  klauzul wysokosci pensji 
za roboty wykonywane dla 
panstwa.

Owiedz Arbejdermuseet
O tym i o histori ruchu 
zawodowego w Danii mozna 
sie dowiedziec  i zobaczyc 
w Arbejdermuseet na ulicy 
Rømersgade 22, 1362 Ko-
penhaga  K. 

Dla wszystkich czlonkow 
zwiazkow posiadajacych 
karte plastikowa LO Plus 
wejscie wraz z rodzina jest  
darmowe.

Sad W Hillerød wydal wyrok 
przeciwko Maciejowi Gie-
zynskiemu –” Arbuzowi ” . 
Zostal on ukarany 4 miesia-
cami wiezienia i deportem z 
Danii. Arbuz ukrywal sie 3 
miesiace przed policja i sa-
dem. Wiadomosci przekaza-
ne przez 3F doprowadzily do 
dramatycznego aresztowania 
jego osoby w  miejscowosci  
Haslev.

Przypomnijmy ze wczes-
niej w grudniu 2013 dwoch 
pozostalych bandytow Piotr 
Grochala i Marcin Bojko 
zostali ukarani odpowiednio 
karami wiezienia 4 i 5 mie-
siecy.

Przypomnijmy krotko hi-
storie sprawy, gdzie kierow-

Trzeci napastnik zlapany!

nik z firmy Renovea Marcin 
Bojko wraz z dwoma poma-
gierami bestialsko napadli i 
pobili rurka metalowa i kijem 
bejsbolowym dwoje naszych 
rodakow  pracownikow firmy. 
A to tylko za to ze zadali 

oni splaty swoje zarobioneji 
pensji.

Adwokat pomocny po-
bitych prowadzi obecnie 
sprawe wyplaty odszkodowan 
dla poszkodowanych. A Zwia-
zek 3F sprawe sciagniecia 2 
milionow koron przyznanych 
przez Sad Pracy brakujacych 
pensji dla pracownikow firmy 
Renovea.

Prosba: Chodza sluchy 
ze, Marcin Bojko prowadzi 
czarne interesy budowlane 
nadal w Danii. Pracuja u 
niego nasi rodacy! Jesli ktos 
z was czytajacych Kolege, 
zna miejsca placow budow 
Bojko, prosimy o przeslanie 
informacji do polsko mowia-
cego zwiazkowca 3F.


