
Bezpieczenstwo 
w pracy – to nie 
zarty

W ciagu ostatnich 
3 lat, conajmniej 
12 zagranicznych 
kolegow stracilo zycie 
na dunskich miejscach 
pracy. To pokazuje 
podliczenie jakie 
dokonaly zwiazki 3F. 
To podnosi pytanie: 
w jaki sposob mozesz 
zabezpieczac sie 
przed utrata zycia 
i urazami ciala na 
twoim miejscu pracy. 

Wypadki przy pracy to po-
wazny problem.To pokazuje 
badanie jakiego dokonal 
zwiazek 3F, gdzie zagraniczni 
koledzy byli niestety ofiara-
mi. Badanie nie jest doklad-
ne, bo jest zbudowane tylko 

na wiadomosciach z mediow 
o smiertelnych wypadkach. 
To znaczy ze, moglo byc ich 
wiecej, a takze powaznych 
wypadkow o ktorych nie 
podaly media. 

Tylko w ostatnim roku 
zginelo czterech obcokrajow-
cow: polski kierowca, hisz-
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Smierc Polskiego Budowlanca 
otrzymac dokladna instruk-
cje od kierownictwa w jaki 
sposob praca ma byc wyko-
nywana bezpiecznie. 

Drodzy koledzy poraz 
kolejny nasz rodak zaplacil 
najwyzsza cene za swoja 
prace. Przypominamy Wam 
ze, macie zawsze mozliwosc 
skontaktowac sie z lokal-
nym zwiazkiwm zawodowym 
(NAJLEPIEJ  BYC  CZLON-
KIEM) a takze mozecie 
skontaktowac sie (tez anoni-
mowo) z Inspekcja Pracy/Ar-
bejdstilsynet pod telefonem 
70 12 12 88.

Poszukujemy nadal osob, 
ktore ulegly wypadkom lub 
swiadkow wypadkow. Prosi-
my o kontakt z Marcinem 23 
45 75 34) lub Robertem (22 
79 89 60). n

Tylko pare godzin przed smi-
ercia budowlanca, pracujace-
go przy wykopach, patrol bhp 
zwiazkow budowlanych polecil 
kierownictwu budowy wstr-
zymanie prac, az do chwili 
uregulowania warunkow bhp.

Wypadek wydarzyl sie nie-
daleko Århus, gdzie 34 letni 
polski kolega zostal zasypany 
w wykopie. Masy ziemi za-
kryly w wiekszosci jego cialo, 
tylko glowa byla wolna. 

Powodem smierci byly 
wewnetrzne urazy ciala.

Inspekcja Pracy potwierd-
zila ze, powodem wypadku 
byly nieprawidlowo pro-
wadzone roboty wykopow.
Istnieja dokladne przepisy w 
jaki sposob nalezy wykony-
wac tego typu prace.

Wazne!!! Nalezy zawsze CIAG DALSZY NA STR. 2

Ulegles wypadkowi - skontaktuj sie z nami w celu pomocy.



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

Zapraszamy na spotkanie
Spotykamy sie ponownie w Polskim Klubie Zwiazkowym w 
sobote, 26 stycznia o godzinie 16.00. Spotkanie odbedzie 
sie w Zwiazku Malarzy pod adresem: Lygten 10, 2400 Ko-
penhaga NV, niedaleko stacji kolejowej Nørrebro.

Program spotkania: 
1 - Wspolny posilek. 
2 - Wyklad oraz odpowiedzi na pytania od pracownika 

organizacji najemcow, ktory opowie o prawach mieszkani-
owych i mozliwosciach wniesienia skarg. 

3 - „Organiser” – nowy model organizowania.

Azeby lepiej wspolpracowac z 
kolegami w pracy, 4 polskich 
ciesli zatrudnionych w Jakon 
otrzymali mozliwosc nauki.

Z nowa umowa w rece 
dokonana pomiedzy klubem 
zwiazkowym a, przedsiebi-
orstwem, zostanie przeznac-
zony 2 – 3 razy w tygodniu 
czas na dwie godziny nauki 
dunskiego w czasie pracy. 
Pierwsza godzine nauki 
pokrywa firma, druga czelad-
nik. 

„Doszlo do tego ze, 
kierownik w firmie zauwa-
zyl problemy, ze dunscy i 
polscy pracownicy nie mogli 
sie porozumiec wystarcza-
jaco pomiedzy soba. To jest 
oczywiscie niewskazane i 

trudnoscia, mowi Svend H. 
Petersen przewodniczacy 
klubu zwiazkowego w Jakon, 
do „Kolegi”. 

„Poprzez ten projekt cze-
ladnicy, czlonkowie zwiazku 
zawodowego, otrzymaja 
nauczanie i w przyszlosci be-
da mogli lepiej porozumiewac 
sie na placu budowy. To nie 
jest pierwszy raz ze, Jakon 
rozpoczyna taki projekt. To 
samo zorganizowano wczes-
niej dla dunskich czeladnikow 
ktorzy pracowali w DR Byen. 

Polacy ucza sie dunskiego 
w godzinach pracy

panski robotnik, polski bu-
dowlaniec i litewski kierowca.

Do tego trzeba dodac wy-
padki, ktore nie zakonczyly 
sie smiercia lecz byly po-
wazne, takie jak: szkody po 
upadku, uderzenia, naciecia 
i inne. Ilosc tych wypadkow 
nie jest znana , poniewaz nie 
prowadzi sie statystyki takich 
wypadkow. Ilosc wypadkow 
oblicza sie na podstawie 
wiadomosci z izb przyjec w 
szpitalach. Od personelu izb 
slychac ze, coraz wieksza 
ilosc zagranicznych kolegow 
zglasza sie o pomoc z fizycz-
nymi urazami.

W ciagu ostatnich trzech 
lat zginelo przy pracy 170 
osob w tym 7% obcokrajow-
cow. 

Mozesz znalesc informacje 
o bhp na stronie: www.at.dk. 
Tutaj sa wiadomosci takze 
po polsku i innych jezykach, 
w jaki sposob na przyklad 
zabezpieczac sie przy robo-
tach takich jak: smiertelnie 
niebezpieczna praca przy az-
bescie, burzenie/wyburzanie, 
praca na rusztowaniach oraz 
przy innych pracach.
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Zrzeszenie Zwiazkow 
Zawodowych Budownictwa

- Jest to zrzeszenie 11 
zwiazkow budowlanych w 
Kopenhadze (murarze, ciesle, 
malarze, elektrycy, ogrodnicy, 
pracownicy robot ziemno – be-
tonowych, montezy rusztowan, 
pracownicy wodno – kanalizacji 
i gazu).

Skontaktuj sie z nami pod adre-
sem: Mølle Alle 26, 2500 Valby
Redakcja: Robert Olejnik og 
Mads Bruun Pedersen (DJ).

Zwiazkowiec ponownie w pracy
W ostatnim tygodniu przed swietami zostal zwolninony dunski 
murarz. Powodem bylo „zmiana struktur firmy”. Lecz prawda 
bylo to ze, firma byla niezadowolona z tego ze murarz pro-
bowal zorganizowac niemieckich kolegow w zwiazkach a to 
firma nazwala zlym zachowaniem. 

Cala sprawa rozpoczela sie oszukaniem niemieckich murar-
zy z ich zarobkow i pomoc zorganizowanych kolegow w odzy-
skaniu naleznych wyplat poprzez umowe 3F z firma. 

W wyniku tego zostal kolega zwolniony. 
Dlatego 250 kolegow na budowie podjelo wspolna akcje z 

zadaniem zatrudniena poszkodowanego kolegi.Po negocjac-
jach murarz, zostal ponownie zatrudniony.


