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- Witamy serdecznie w pierws-
zym numerze, naszej polsko 
jezycznej gazety informacyjnej 
i witamy serdecznie w Danii. 

Wydalismy ta gazetke , dlatego ze, przez ostatnich 
pare lat spotykamy polskich kolegow na placach 
budowy w Danii. Czesto jest tak ze, oni nie posiadaja 
wystarczjacej wiedzy na temat warunkow o dunskim 
rynku pracy i  dlatego nie moga zadac swoich praw. 
Czesto spotkalismy sie z tym ze, ”firmy-oszusci”, 
okradali i oszukiwali was z wynagrodzenia, ktore 
ciezko zarobiliscie. Z tego powodu ani wy ani my 

nie jestesmy zadowoleni, mowi Anders Olesen, 
przewodniczacy Zrzeszenia Zwiazkow Zawodowych 
Budownictwa w Kopenhadze. 

- Ten proceder musimy razem zatrzymac i dla-
tego jest bardzo wazne, abysmy sie lepiej poznali. 
Ta gazeta informacyjna,jest jednym ze sposobow, 
azeby tego dokonac. My mamy nadzieje ze, bedzie-
cie chcieli skontaktowac sie z nami, w razie pro-
blemow i jezeli bedziecie potrzebowali pomocy ze 
strony zwiazkow zawodowych. 

Razem mozemy zabezpieczac najlepsze warunki 
pracy. Jesli bedziemy rozdzieleni/oddaleni tylko pra-
codawcy zarobia fortune i beda wygrani.

Po tym jak zostali stras-
zeni i oszukani falszywy-
mi listami wyplat, skon-
taktowali sie, dwaj polscy 
koledzy ze Zwiazkiem 
Zawodowym Malarzy.

Egzystuje wielka wy-
nalazczosc, kiedy polscy 
koledzy maja otrzymac 
zaplate za prace od 
dunskich pracodawcow. 
W przypadku dwoch cze-
ladnikow w firmie ”Maler-
firmaet Pedersen og Søn” 
doszlo do tego ze, firma 
wydala falszywe listy 
plac.To doprowadzilo ze, 
zglosili sie oni w Zwiazku 
Malarzy, ze skarga ze, 
nie zostaly im wyplacone 
zarobione pieniadze (po 
obliczeniu przez zwia-
zek) w wysokosci 89.000 
koron.

W wyniku czego Z.Z.M. 
wprowadzily blokade 
przeciwko firmie. Do-

Odzyskali 71.000 koron dzieki 
pomocy zwiazkow

piero po pewnym 
czasie doszlo do 
porozumienia, w 
rezultacie czego 
dwaj polscy 
malarze otrzy-
mali wyplacone 
71.000. koron, 
opisuje Zwiazkow 
Malarskich strona 
internetowa.

 Lecz przed 
szczesliwym wyjsciem ze 
sprawy, jest inna historia, 
gdzie dwoje opisywanych 
malarzy przezylo zatrud-
nienie w polskiej firmie 
Polpower. Oni opowiadaja 
do ”Kolegi”, ze  byli stras-
zeni przez pracodawcy 
bodyguards, kiedy zglo-
sili sie po pieniadze u 
dunskiego reprezentanta. 
Bez szczescia – powrocili 
do polski i udali sie na 
Polpower adres. Niestety 
szef byl w podrozy, nazy-

Drogi kolego!

walo sie to!
To nie zartrzymalo nas-

zych kolegow : zabloko-
wali oni schody wejsciowe 
do firmy pierwszy dzien 
i powtorzyli to samo na 
drugi dzien. Na trzeci 
dzien odwiedzili firme 
ponownie i zorientowali 
sie, ze szef wcale nie jest 
w podrozy. Udalo im sie 
„wyrwac” troche pienied-
zy pod nadzorem szefa 
bodyguards.Aktualnie 
cala sprawa jest konty-
nuowana i prowadzona 

Pamietaj! Skontaktoj sie zawsze ze zwiazki zawodowymi, zanim rozpoczniesz prace u nowego 
pracodawcy (nasza wspolpraca i znajomosc ‘uczciwych’ firm). 



Bezpieczenstwo i higiena 
pracy na budowach jest 
regulowane przez ustawo-
dawstwo. Inspekcja pracy, 
Zwiazki Zawodowe i part-
nerzy/strony na budowie 
kontroluja aby, ustawo-
dawstwo bylo przestrze-
gane.

Jesli jest 5 pracownikow 
albo wiecej, na waszym 
miejscu pracy macie obo-
wiazek wybrac reprezen-
tanta bezpieczenstwa, ktory 
uczestniczy w spotkaniach 
bezpieczenstwa i higieny 
pracy z kierownictwem 
budowy.

Odpowiedzialnosc za 
przestrzeganie ustawo-
dawstwa  spoczywa na 
pracodawcy. 

Jesli masz podejrzenie 
ze, warunki pracy nie sa w 
porzadku, mozna sie skon-
taktowac ze zwiazkami.

Jesli mowimy o powaz-
nych i niebezpiecznych bra-
kach, mozna skontaktowac 
sie z Inspekcja Pracy (Ar-
bejdstilsynet) pod telefo-
nem: 70 12 12 88.

Jesli warunki pracy, sa 
niebezpieczne masz prawo 
do nie wykonania  lub 
kontynuowania pracy do 
czasu zanim warunki beda 
uregulowane. Jesli zatrzy-

”Rubryka bezpieczenstwa na 
miejscu pracy”

masz prace, musisz o tym 
poinformowac pracodawce 
, azeby on mogl zapro-
ponowac prace w innym 
miejscu, w czasie czekania. 
Czas czekania musi oplacac 
pracodawca wedlug zwyc-
zajnej oplaty za prace i nie 
wolno ciebie zwolnic z pracy 
z powodu zaprzestania 
pracy w niebezpiecznych 
warunkach.

Kilka przykladow z 
ustawy o bezpieczenstwie i 
higienie pracy:

• Zawsze trzeba uzywac 
bezpiecznego obuwia w pracy 
na budowie.

 • Za obuwie zawsze placi 
pracodawca.

• Jesli wydazy sie szkoda 
lub wypadek na miejscu 
pracy, pracodawca musi 
zameldowac szkode do 
wlasciwych instancji.Osoba 
poszkodowana musi otrzy-
mac kopie zameldowan , 
jako gwarancja ze, doko-
nano zameldowania.

• Jest zakazane i zwiaza-
ne z kara pieniezna, zmiany 
lub ustawianie rusztowan, 
ktore sa wyzsze niz 3 
metry, jesli nie posiada sie 
specjalnego wyksztalcenia.

Z pozdrowieniami 
Freddy Ridderhaugen

Sekretarz bezp. i higieny pracy

Zrzeszenie Zwiazkow 
Zawodowych Budownictwa

- Jest to zrzeszenie 11 zwiazkow 

budowlanych w Kopenhadze 

(murarze, ciesle, malarze, elektrycy, 

ogrodnicy, pracownicy robot ziemno 

– betonowych, montezy rusztowan, 

pracownicy wodno – kanalizacji i 

gazu).

Skontaktuj sie z nami pod adresem: 

Mølle Alle 26, 2500 Valby

Telefon: 36 91 46 35

My mowimy takze po polsku, dla-

tego latwo porozumiesz sie z nami.

przez Zwiazek Murarzy, 
ktory skierowal sprawe do 
Sadu Pracy.

Pozniej wrocili do Danii i 
rozpoczeli prace w Maler-
fifmaet Pedersen & Søn. 
Niestety tutaj przezycia 
nie byly lepsze. Obietnice 
o 104 kr, zostaly zmieni-
one na a`conto wyplaty 
po 60 koron.Reszty mogli 
szukac jak wiatru w polu.

Malarzy strona interne-
towa – www. Malernes-
hus.dk – informuje, ze ci 
dwaj czeladnicy musieli 
pracowac 10 – 12 godzin 
dziennie. Do „Kolegi„ mo-
wia oni , ze przepracowali 
526 godzin w firmie, lecz 
otrzymali tylko za to, fals-
zywe listy plac.To bylo za 
duzo i dlatego skontakto-
wali sie ze Z.Z. Tutaj za-
pewnily im zwiazki nowa 
prace i zaczeto pracowac 
nad sprawa i sciagnieciu 
pieniedzy od Pedersen & 
Søn. Wklad ktory, zapew-
nil czeladnikom wiekszosc 
splaty pieniedzy.

Zwiazek Malarzy powia-
damia, ze coraz wiecej 
polskich malarzy z nowych 
panstw Unii Europejskiej 
przystepuje do Zwiazkow 
Zawodowych. Dzialalnosc 
i spotkania z firmami „os-
zustami „otworzylo oczy 
na to, azeby organizowac 
sie w zwiazkach. Na dzien 
dzisiejszy Zwiazek Ma-
larzy ma 120 czlonkow z 
Europy wschodniej.

Pytania i odpowiedzi o zwiazkach:
Czy Zwiazki Zawodowe pomaga mi znalesc prace ,jak zo-
stane bez pracy? 

”Tak, jesli jestes czlonkiem zwiazku,mozesz otrzymac pomoc 
poprzez kase bezrobocia (a–kasse),w znalezieniu pracy i wypla-
cie pieniedzy z kasy bezrobocia.”

Na co moge liczyc, jako czlonek Zwiazku Zawodowego?
“Mozesz liczyc na pomoc/wsparcie w sprawach zwiazanych z 

wyplata i problematyka pracy, u twojego pracodawcy. Otrzymasz 
takze wsparcie przy sprawach wypadkow w pracy, chorobie i 
douczaniu zawodowowym, jesli zwiazek ma podpisane Porozumi-
enie Zbiorowe z twoim szefem.”

Czy mamy te same prawa, jak dunczycy na rynku pracy? 
“Tak, przynaleznosc do zwiazku razem z nami, jest jedynym 

ubezpieczeniem i gwarancja, abys nie zostal oszukany z twoich 
praw i przywilejow.”


