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Bezpieczenstwo na 
miejscach pracy jest 
wazne dla wszyst-
kich. Jesli nie jest sie 
uwaznym na  bez-
pieczenstwo, ryzyko 
wypadkow takze 
smiertelnych jest 
ogromne.

To pokazuje spra-
wa 54 letniego pol-
skiego kierowcy, kto-
ry zostal zmiazdzony 
przez 100 kg ciezka 
maszyne. Kierowca 
mial „TYLKO” odebrac 
maszyny zakupione 
w tartaku na Jutlandii 
i przetransportowac 
je do Polski. W czasie 
zaladunku maszyny 
na samochod stracil 
on rownowage. Przy 
upadku z samochodu 
zlapal za cos, aze-
by przytrzymac sie. 
Nieszczesliwie byla to 
maszyna. Spadla ona 
z samochodu bez-
posrednio miazdzac 
kierowce. Mezczyzna 
zginal na miejscu.

Polski kierowca zmiazdzony przez 
maszyne

Ten tragiczny 
wypadek nie ma 
tylko konsekwencji 
dla kierowcy i jego 
rodziny. On pokazuje 
ze bezpieczenstwo na 
miejscach pracy jest 
podstawa dla twego 
zycia i zdrowia.

Lecz jesli pracuje 
sie  w Danii w firmie 
bez porozumienia ze 
zwiazkami i nielegal-
nie, nie ma pomocy 
dla tych, ktorzy uleg-
na wypadkowi lub zgi-
na przy pracy.Nie ma 
odszkodowania dla 
poszkodowanego lub 
jego rodziny. W Danii 
pelna odpowiedzial-
nosc za bezpieczen-
stwo na miejscu pracy 
ma pracodawca. Jesli 
nie jestes hazardzista 
wlasnego zycia, dbaj 
zawsze azeby praco-
wac w zorganizowanej 
firmie i firmie ktora 
ma twoje zdrowie i 
zycie na porzadku 
dziennym. n

Jesli masz wiadomosci zwiazane z wypadkiem ktory, 
wydarzyl sie w Helsingør, gdzie nasz rodak spadl z 
wysokosci 4 metrow i doznal ciezkich obrazen lub in-
nymi wypadkami oraz jesli ty sam ulegles wypadkowi, 
skontakuj sie z nami. 

Chcemy pomoc osobom ktore, ulegly wypadkom 
oraz naswietlic problematyke zwiazana z wypadkami.

Tlf: 22 79 89 60 lub e-mail Rol@tib.dk

Poszukiwanie! Kolega – 1 rok

Tym numerem obchodzimy 
rocznice 1 urodzin. W 8 
numerach orientowalismy 
o warunkach na dunskich 
budowach. Kolega zostal do-
brze przyjety. Cieszymy sie z 
kontynuowania informowania 
Was, kolegow o warunkach 
pracy i placy. 

Redakcja 

Zrzeszenie budownictwa podchodzi do bhp bardzo powaznie. Dla-

tego urzadzamy czesto kampanie, gdzie czlonkowie zwiazkow otr-

zymuja informacje o warunkach i w jaki sposob nalezy podchodzic 

do przepisow bhp.

Fotografia pochodzi z wczesniejszej akcji przed Sejmem, azeby 

politycy bardziej interesowali sie sprawami bhp. 



Zrzeszenie Zwiazkow Zawodowych Budownictwa
- Jest to zrzeszenie 12 zwiazkow budowlanych w Kopenhadze (murar-
ze, ciesle, malarze, elektrycy, ogrodnicy, pracownicy robot ziemno 
– betonowych, montezy rusztowan, pracownicy wodno – kanalizacji i 
gazu, hydraulikow).
Skontaktuj sie z nami pod adresem: 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, www.3f.dk, www.polonia.dk

Nowe 
spotkanie Polskiego 

Klubu Zwiazkowego

Odbedzie sie w sobote 20 
pazdziernika 2007

o godz.17.00. pod nowym 
adresem

Zwiazek Malarzy, 
Lygten 10, 

2400 Kopenhaga
zaraz obok 

Nørrebro Center 
 Jak zwykle bedzie serwo-

wany posilek.
 

Pytania zwiazane z klubem 
prosimy kierowac do:
Marcina: 23437534 oraz 
Roberta 22 79 89 60

Niebezpieczna praca. Smier-
telne wypadki. Powazne wy-
padki. To wszystko zna wielu 
z placow budowy. Niestety 
ciezka praca, wysokie tempo 
pracy i dlugie dni pracy maja 
smutna druga strone me-
dalu: wypadki.

Najnowszy raport z In-
spekcji Pracy przytacza 
smutne dane, ze ilosc wy-
padkow przy pracy rosnie. 

Polski Klub Zwiazkowy 
aktywnie chce teraz informo-
wac o bezpieczenstwie pracy, 
polskich kolegow. Reprezen-
tanci zwiazkowi i czlonek 
klubu, Leszek Kowalski, zo-
stali zaproszeni na spotkanie 
z Inspekcja Pracy gdzie obie 
strony wymienily informacje 

Inspekcja Pracy: Jaki stosunek 
maja polscy budowlancy? 

o sytuacji bezpieczenstwa na 
budowach. 

Inspekcja chciala uslyszec 
cos wiecej o polskich budow-
lancow stosunek na bezpiec-
zenstwo i higiene pracy.

Inspekcja Pracy ma 
800 pracownikow w calym 
kraju,tylko w rejonie kopen-
haskim 125 kontrolerow, oni 
maja trudnosci z porozumi-
eniem sie z polskimi budow-
lancami. Kontrolerow zada-
niem jest takze doradztwo, 
dlatego nie nalezy sie ich 
bac, rozmawiajcie z nimi.

Jest wazne azeby pra-
cownicy sami dbali o swoje 
bezpieczenstwo. Niestety nie 
wszedzie pracodawcy dbaja 
azeby warunki byly w nale-

zytym porzadku.Dlatego jest 
mozliwe dla pracownikow 
skontaktowac sie z Inspekcja 
Pracy, takze anonimowo i 
prosic o pomoc. Pod calodo-
bowym numerem telefonu: 
70 12 12 88.

- Spotykamy sie czesto, 
kiedy jestesmy na odwiedzin-
ach placow budow, ze ko-
ledzy polscy nie chca z nami 
rozmawiac, mowi Robert 
Olejnik z zrzeszenia budow-
lancow. Powodem tego jest 
ze pracownicy boja sie utra-
cic prace jesli zadaja swoich 
praw. Lecz zycie i zdrowie 
jest najwazniejsze. Dzisiaj 
i w przyszlosci. Ulegnie sie 
wypadkowi, nie mozna pra-
cowac i zarabiac pieniedzy. n 

Peknieta czaszka i wewnetrz-
ne obrazy organow. Stalo sie 
rezultatem upadku z 4 me-
trow jakiego doznal 51 letni 
budowlaniec w Helsingør. 
On pracowal przy budowie 
hotelu Sleep2Night,podaje 
prasa. 

On udezyl betonowa 
podloge i byl nieprzytomny. 
Karetka zawiozla go do szpi-
tala gdzie lezal dwa dni pod 
rezpiratorem, zanim lekarze 
mogli stwierdzic ze jemu 
zyciu nie zagraza niebezpiec-
zenstwo.

Tragiczne wypadki jak ten 
mozna uniknac.Pracodawca 
jest odpowiedzialny azeby 
warunki bezpieczenstwoa 
i higieny byly w porzadku. 
Pracownicy musza przestrze-
gac przepisow i nie moga 
narazac sie na niebezpiec-
zenstwo a to jest odpowied-

Kolega spadl z wysokosci 4 
metrow na betonowa podloge

zialnoscia pracodawcy.
Inspekcja Pracy i policja 

pracuje nad sprawdzeniem 
warunkow bezpieczenstwa 
na budowie oraz okolicznosci 
tego dramatycznego wy-
padku. n 


