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W czwartek 23.10.2014 od 
godziny 6.30. pod adresem 
Sankt Knuds Vej 26, Frede-
riksberg odbyla sie wspolna 
akcja budowlancow , ktorzy 
chca azeby nasi rodacy wy-
konujacy roboty pod wspom-
nianym adresem byli objeci 
porozumieniem zbiorowym. 
Porozumienia Zbiorowe re-
goluja warunki pracy i placy 
na dunskim rynku pracy.

Czeste i masowe zaniza-
nie warunkow pracy i placy 
rozpoczelo sie w Danii z 
dniem otwarcia rynku pr-
acy dla nowych krajow UE, 
1 maja 2004. Codziennie 
organizacje zwiazkowe i 
ich pracownicy spotykaja 
sie ze sprawami wyzysku i 
narazania na utrate zdro-
wia, a nawet zycia naszych 
rodakow. Dlatego akcja 
protestu ktora odbyla sie we 

Wspolna Polsko – 
Dunska akcja protestu

wspolpracy roznych klubow 
zwiazkow w tym Polskiego 
Klubu Zwiazkowego. 

Robert Olejnik, przedsta-
wiciel klubu mowi: 

- My uwazamy ze po 10 
latach wyzysku naszych 
kolegow i rodakow W Danii 
jest czas na poprawe plac 
i warunkow pracy tutaj w 
kraju i ze koledzy pracuj-
acy na tej budowie musza 
zostac objeci porozumieniem 
zbiorowym.  To co dzieje sie  
na tej budowie jest typowym 
obrazem warunkow pracy 
Polakow na dunskich budo-
wach. Za ciezka prace oplaca 
sie za narodowosc (jak Polak 
to malo), a nie za kwalifi-
kacje. 

Lider akcji, Carsten Bans-
holm, mowi ze:- Faktycznie 
jest tak, ze przeciwienstwie 
do wiekszosci spoleczenstwa 

w Danii, Jacob Houlind 
(wlasciciel budowy) 
uznaje kwalietet popr-
zez brak porozumienia 
zbiorowego u przedsie-
biorstw ktore pracuja 
dla niego.

Warunki bhp zostaly 
takze skontrolowane 
przez Inspekcje Pracy, 
ktore byly powodem do 
natychmiastowego nak-
zau poprawy warunkow 
bhp w wielu punktach.
Takich jak brak obuwia 
roboczego u pracow-

nika, nielegalne i niebezpi-
eczne instalcje elektryczne, 
niebezpieczne wykonywanie 
wykopow i inne. 

Budowa zostanie ob-
jeta konfliktem sympati co 
znaczy  miedzy innymi dla 
wlasciciela budowy zatrzy-
maniem dostaw materialow 
i tym ze zorganizowani 
budowlancy nie moga wy-
konywac pracy na terenie 
budowy. 

W czasie demonstracji orkiestra 
deta “Røde Horn” grala poranna 
muzyke.



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

Dwie z trzech zagranicznych 
firm, ktore sa w konflikcie z 
dunskimi zwiazkami, po-
chodza z Polski. – Ta liczba 
pokazuje ze polskie firmy sa 
daleko od pracy na dunskich 
warunkach, tlumaczy Søren 
K. Andersen z uniwersytetu 
kopenhaskiego. 

271 firm w ciagu roku pra-
cowalo w Danii, pomimo tego 
ze wsrod nich byly firmy w 
konflikcie ze zwiazkami.

Bo nie chcialy podpisac 
dunskiego kodeksu pracy. 
Z 271 firm, 191 pochodzi z 
Polski, to dokumentuje lista 
zrobiona przez Zwiazek 3F.

Razem 16% polskich firm 
jest w konflikcie ze zwiaz-
kami. Dla porownania tylko 
2% niemieckich firm jest w 
konflikcie.

Krytyka rejsetru
W ostatnich miesiacach 
Polska krytykowala dunski 
rejesetr zagranicznych firm. 
Zwiazki Zawodowe oraz 
dunskie instytucje i ur-
zedy uzywaja rejsetr w celu 
zabezpieczenia dunskich 
warunkow pracy. Przed latem 
tego roku Janusz Piechocin-
ski, polski wicepremier zlozyl 
zazalenie do UE na RUT 

Polskie firmy rekordzistami w 
konfliktach ze zwiazkami

rejsetr. Premier uwaza ze, 
stawia on za duzo zadan w 
stosunku do firm.

Ekspert z uniwesytetu Sø-
ren K. Andersen podtrzymuje 
ze, dunskie wladze mialy i 
maja dobre podstawy azeby 
dobrze sledzic dzialalnosc 
Polskich firm poprzez rejestr:

- RUT ma prawo istnienia. 
Bo widzimy poprzez kon-
trole dokonane przez policje, 
urzad podatkowy i inspekcje 
pracy, ktore za kazdym ra-
zem napotykaja problemy u 
firm z Polski.

Polska ambasada informu-
je ze, nie chce komentowac 
danych oraz sprawy rejestru 
RUT.

Gra na rynku pracy
Polskie firmy sa czesto w 
konflikcie ze zwiazkami.Dla-
tego ze, sa uzywane 
przez dunskie firmy jako ta-
nia sila robocza., mowi Søren 
K. Andersen. 

– Nie ma zadnej dyskusji 
co do tego ze jest to czesc 
gry, gdzie cena i wraz z nia 
wysokosc pensji jest istotna.

Søren K. Andersen wczes-
niej zrobil badania w ktorych 
pokazal ze, dunskie firmy w 
szerokim zakresie uzywaja 
zagranicznych podwykonaw-
cow. A poprzez to zagrani-
czne firmy sa naciskane na 
wysokosc pensji i warunkow 
pracy.

Karta podatkowa na rok 2015

Polski Klub Zwiazkowy organizuje  listopadowe spotkanie w dniu 12.listopada 2014 od 
godz. 16.30 /otwarcie drzwi, a od godz. 17.00 instruktaz Urzedu Podatkowego.Chcesz do-
wiedziec sie i nauczyc jak mozesz zrobic sam swoja karte podatkowa przyjdz na spotkanie 
w klubie. Wstep wolny dla wszystkich rodakow bez wzgledu na przynaleznosc zwiazkowa 
czy zawodowa.Obowiazkowe zameldowanie u Roberta na: robert.olejnik@3f.dk , sms 
22798960.Ostatni dzien zameldowan 9.11.2014.


