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Miesieczne przygotowa-
nia doprowadzily w dniu 
28.11.07. do akcji w Ko-
penhadze. Zorganizowani 
czlonkowie w ZZB oraz 
koledzy z Polskiego Klubu 
Zwiazkowego spotkali sie w 
centralnych miejscach gdzie 
podzielili sie na 3 osobowe 
grupy. Nastepnie udaly sie 
one na place budow w 9 
rejonach. Celem akcji bylo 
zawarcie kontaktow z za-
granicznymi kolegami oraz 
zapoznanie sie z ich warun-
kami pracy i placy , czasem 
pracy, zamieszkania oraz 
bhp. 

W ciagu 3 godzin ak-
cji udalo sie odwiedzic 300 
budow, gdzie pracowalo 
okolo tysiaca zagranicznych 
budowlancow. Okolo polowa 
pochodzila z Polski, 300 z 
Niemiec, pozostali z innych 
krajow. Wysokosc zarobkow 
na godzine wachala sie od 
36 kr do 275 koron oraz 
tygodniowy czas pracy od 63 
godzin do normalnego 37. 

Po odwiedzinach placow, 
wszystkie informacje zo-
staly zebrane i przedstawily 
wyzej podane i inne rezul-
taty. Wedlug Bo Rosschou ze 
ZZB pozostaje tylko glebsza 
analiza placow. Ta wielka 

ilosc raportow zostanie 
dokladnie przestudiowana 
przez zwiazki oraz w razie 
potrzeby zostana wszczete 
postepowania zwiazkowe. 

„Niespodziewani goscie” 
W przeddzien wizyt placow, 
organizacja pracodawcow 
Dansk Byggeri probowala 
utrudnic zwiazkowca akcje. 
W liscie do mediow i swoich 
czlonkow ostrzegala ona 
o odwiedzinach „ niespod-
ziewanych gosci” z grupy 
aktywistow. To jednak nie 
mialo wiekszego wplywu na 
odwiedziny, bo tylko w 4 
miejscach zwiazkowcy nie zo-
stali wpuszczeni na budowe. 

Stanowisko pracodawcow 
doprowadzilo do ponizs-
zego komentarzu ze strony 
przewodniczacego ZZB, 
Andersa Olesena, ktory 
powital grupy zwiazkowcow 
w Muzeum Pracy: „ZZB nie 
jest „grupa aktywistow” lecz 
reprezentuje 18.000 budow-
lancow nie liczac uczniow. 
Dlatego Dansk Byggeri 
powinno zauwazyc ze za 
organizacja nie stoja tylko 
aktywisci. Pomimo proby 
utrudnien ze strony organi-
zacji pracodawcow udalo sie 
przeprowadzic nasza akcje. 

O dostepie do placow, decy-
dujemy my!”

Nie „oni”/”my” lecz „my 
razem”
Akcja zostala przeprowad-
zona pod sloganem „Rowne 
warunki pracy i placy”, 
„Wszyscy w zwiazkach 
Zawodowych” i haslem „ 
Organiser”, Jak organizowac 
kolegow na kazdym placu bu-
dowy”. Bo Rosschou probowal 
odpowiedziec na to pytanie 
w swoim przemowieniu do 
uczestnikow akcji. Zaznaczyl 
on ze wsrod nas jest wielu 
zagranicznych kolegow i to 
stawia organizacje zwiazkowe 
przed wielkim zadaniem zor-
ganizowania ich w zwiazkach. 
Podkreslil on waznosc powro-
tu do starych korzeni organi-
zacji zwiazkowych i powied-
zial: „Co to znaczy wrocic do 
korzeni?” Sila musi powrocic 
na miejsca pracy!Wszyscy 
budowlancy musza byc w 
zwiazkach zawodowych. 
To nie ma byc ”oni” i „my” 
lecz ”my razem” jestesmy 
zwiazkiem  zawodowym. Tak 
bylo jak ten dom zostal zbu-
dowany (Muzeum Pracy) pr-
zez pierwszych zwiazkowcow 
i tego zyczymy sobie dzis i 
tak ma byc ponownie. n 

Wspolna wizyta na 
budowach
Okolo 250 zorganizowanych 
budowlancow przy Zrzeszeniu 
Zawodow Budowlanych (ZZB), 
rozpoczelo poranna akcje w 
ktorej glownym zadaniem bylo 
organizowanie zagranicznych 
kolegow w zwiazkach. 
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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

Po ukazaniu sie artykulu 
w gazecie Ekstra Bladet o 
firmie „Kærhuse Byg” przy 
Marc Weinert byl on pewny 
w tym azeby pozbawic 
dachu nad glowa swoich 
pracownikow. W niedziele 
28 pazdziernika gazeta 
udokumentowala tekstem i 
zdjeciami nielegalne i bardzo 
zle warunki mieszkaniowe za 
ktore, Weinert pobieral 1300 
koron na miesiac za glowe. 
Budowlancy sami urzadzili 
prowizoryczne pomieszczenia   
z uzywanych i zebranych 
materialow. Kærhuse Byg 
ma kontrakt na przebudowe 
budynkow przy St. Kongens-
gade z firma Tækker Group, 
ktora takze wynajela opuszc-
zone pomieszczenia biurowe 
Winertowi. Sam on oswiadc-
zyl ze, cala sume pobranych 
pieniedzy od pracownikow 
przekazywal Tækker Group.

Po ujawnieniu przez Ekstra 
Bladet calej sprawy, Tæk-
ker Group pospieszyla sie z 
wydaniem oswiadczenia o 
tym ze, firma nic nie wied-
ziala o zamieszkaniu budow-
lancow w biurowcu, ktory 
jest nielegalnym obiektem na 
mieszkanie. Wlasciciel odr-
zucil takze historie o odbie-
raniu dzierzawy w wysokosci 
75.000 koron.

Jak to jest mozliwe ze 
przez 4,5 miesiaca wlasciciel 
budynku nie zauwazyl nie-
legalnego zakwaterowania, 
pozostanie zagadka.

Z naszych spotkan w 
Polskim Klubie Zwiazkowym 
mozemy wywnioskowac ze, 
wielu Polakow mieszka w 
zlych, czesto nielegalnych 
lokalach. Polacy placa takze 
kolosalne oplaty za mozli-
wosc noclegu i odpoczynku, 
ktory jest tak wazny azeby 
byc ponownie gotowym do 

Polski Klub Zwiazkowy na 
kongresie LO

W dniu 28 pazdziernika 2007 delegaci zjazdu LO zostali 
powitani przez duza grupe polskich budowlancow z Pol-
skiego Klubu Zwiazkowego (PKZ) przy Zrzeszeniu Zawo-
dow Budowlanych. Klub przekazal prezent w postaci flagi 
z napisem „ORGANISER” oraz ulotek powitalnych. W niej 
napisano miedzy innymi: „Wielu nas polskich robotni-
kow naleza do „grupy B” na dunskim rynku pracy, gdzie 
nasze warunki pracy i placy nieodzwierciedlaja dunskich 
standartow. Przy zatrudnieniu w dunskich firmach jeste-
smy wynagradzani najmniejszymi stawkami porozumien 
zbiorowych. Jako rejestrowani oddelegowani do pracy 
w Danii otrzymujemy typowo 40-50 koron za godzine 
pracy. Jako nie rejestrowani (nielegalnie) jestesmy opla-
cani jeszcze gorzej, a w niektorych przypadkach (czesto) 
wcale nie otrzymujemy umowionej pensji.

Do tego dochodza tygodnie pracy po 60-70 godzin, 
bardzo zle warunki mieszkaniowe i czesto niebezpieczne 
lub zagrazajace zyciu warunki pracy. Razem (dunscy 
i polscy koledzy) probujemy zmienic to wszystko. My 
nie chcemy obnizac stawek plac, musza istniec rowne 
warunki”. Dzien po otwarciu kongresu, 4 czlonkow PKZ 
zajelo scene i wyglosilo przemowienie dla 800 delegatow. 
Opowiedzieli oni o potrzebie wspolpracy miedzy polskimi 
i dunskimi robotnikami w wspolnej walce zwiazkowej. Na 
zakonczenie czlonkowie klubu otrzymali goraca stojaca 
owacje za swoje przemowienie. n

efektywnej i bezpiecznej pr-
acy. Slyszymy czesto ze, wie-
lu rodakow idzie na kompro-
mis i mieszka w warunkach 
o ktorych nie opowiada sie 
w Polsce. Czesto nowe okna 
czy inna inwestycja w domu 
jest wazniejsza niz zdrowie i 
znoszenie upokorzen.

Na pierwszym spotka-
niu klubu zwiazkowego w 
nowym roku 2008 w stycz-

niu bedziemy goscili przed-
stawicieli LLO, organizacji 
najemcow. Opowiedza oni 
o prawach i przepisach oraz 
mozliwosciach wnoszenia 
efektywnych zazalen, ktore 
organizacja moze prowad-
zic przeciwko wynajemcom. 
Wiadomosc o terminie spot-
kanie zostanie ogloszona w 
styczniu. n

60 polakow na ulicy

Drodzy budowlancy! 
Zyczymy Wam dobrych Swiat Bozego Narodzenia 
i udanego Nowego Roku. Lecz tym razem zlozmy 
takze zyczenia tym ktorzy nas oszukiwali i wykor-
zystywali. Zyczymi im wiecej kontroli policji, urzedu 
podatkowego oraz odwiedzin zwiazkow zawodowych 
i mediow.


