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Jeszcze przed wschodem 
slonca w czwartek 28 
lutego,okolo 250 budow-
lancow zajelo miejsce przy 
budowie na Vesterbro.Tutaj 
przebudowuje polska firma 
Gal – Met sklepy.

Przed trzema wejsciami na 
budowe stoja ludzie z bloka-
dy transparentami, ulotkami 
i kubkiem kawy dla ogrzania. 
Przechodnie chetnie biora 
ze soba ulotke, informacje 
o powodzie demonstracji. 
A powodem jest to ze: Gal 
– Met oplaca polskich pra-
cownikow 40 kr. za godzine 
oraz tygodnie pracy po 58 
godzin.

Sprawy w Sadzie
Gal – Met byl juz wczesniej 
pod lupa. Stalo sie to w 
zwiazku z budowa na Dor-
theavej. Takze tam firma, a 
byla wtedy czlonkiem Dansk 
Byggeri placila za malo w 
stosunku do porozumienia 
zbiorowego. Gal – Met zostal 
ukarany do splacenia swiad-
czen trzem pracownikom.Od 
tamtego czasu firma zar-
zadala splaty pieniedzy od 
jednego pracownika popr-
zez polski sad. Pozostalych 
dwoje czeka na Gal – Metu 
ruch.

Wstydz sie, Boll
Ze schodow przywoluje sie 
do zebrania grup. Przewod-
niczacy zarzadu organizacy-

jnego Bo Rosschou, przed-
klada perspektywy konfliku: 
- Jesli taki zaklad jak Gal 
– Met moze dzialac, powo-
dem jest ze, inwestor pa-
trzy przez palce na warunki 
pracy, zaznacza Bo, i jest to 
wstydliwe ze, byly dyrektor 
w NCC Morten Boll, ktory 
jest jednym z inwestorow 
pozwala na kontynuowanie 
projektu budowlanego.

„Wstydz sie Boll”, krzyczy 
Bo. R. do zebranych. 

Sytuacja pod bramkowa.
Nagle zebrani zostaja por-
uszeni. Slychac ze, udalo sie 
niektorym polskim budow-
lancom dostac na teren bu-
dowy. Frustracje eksploduja 
i kilku demonstrantow udaja 
sie za nimi na teren budowy, 
opowiada sekretarz zwiazku 

elektrykow, Hans Melvig, „ 
Oczywiscie jest to frustru-
jace, patrzec na, ze grupa 
demonstrujacych chciala 
wyraznie przekazac polskim 
czeladnikom ze, nie maja 
kontynuowac i podejmowac 
pracy”.

Wiecej zadan przeciwko 
Gal- metowi
W zwiazku Tib w Kopenhad-
ze frustracje nie sa mniejsze. 
Palle Bisgaard przewodnicz-
acy grupy budowlanej wniosl 
zadanie okolo 2,5 milionow 
koron splaty pieniedzy dla 
30 pracownikow. Gal – Met 
jeszcze przed paroma mie-
siacami byl czlonkiem orga-
nizacji pracodawcow Dansk 
Byggeri. Lecz firma zostala 
ekskludowana z organizacji 
za nieprzestrzeganie zadan 

Sfrustrowani budowlancy
Kopenhascy budowlancy sa sfrustrowani z powodu rosnacego 
bezrobocia, gdzie rownoczesnie firmy zatrudniaja nisko oplacanych 
zagranicznych kolegow.



Mozesz napisac do nas na e - mail: rol@tib.dk lub marcin.n@3f.dk

Przeczytaj wiecej po polsku na: www.bygsam.dk, www.3f.dk, www.malerneshus.dk

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

Dansk Byggeri.” To nie znac-
zy ze, Gal – Met bedzie sobie 
kontynuowal prace wedlug 
swych wlasnych zasad, mowi 
Palle.B. Pomimo ze, nie jest 
sie dluzej czlonkiem lub 
zostaje sie wyrzuconym z 
Dansk Byggeri nie oznacza 
ze, jest sie niezaleznym w 
stosunku do postanowien 
porozumienia zbiorowego.Jak 
zaklad zareaguje na zadanie 
o splacie nie jest wiadome w 
momencie napisania wia-
domosci. 

Zadanie na drodze
W dniu demostracji tj. 

28. lutego 2008. odbylo 
sie spotkanie w LO w celu 
rozpatrzenia zazalenia ktore, 
Tib wnioslo.Na spotkaniu 
okazalo sie ze, zaklad nie 
byl w stanie udokumentowac 
ilu ma pracownikow, ile 
otrzymuja wynagrodzenia i 
ile godzin pracuja na tydzien.
Ze wspolnego referatu 
wynika ze, Gal – Met nie zna 

postanowien dotyczacych 
dodatkow emerytalnych i 

wakacyjnych.Tib zaznaczyl 
ze, zaklad nie oplaca wyzej 
podanych dodatkow.

Adwokat zakaldu mu-
sial podczas posiedzenia 
skontaktowac sie z Dansk 
Byggeri, azeby otrzymac 
potwierdzenie ze, zaklad ma 
obowiazek oplacania doda-
kow emerytalnych i wakacy-
jnych. Strony nie osiagnely 
porozumienia na spotkaniu i 
dlatego TIB utrzymuje swoje 
zazalenie i zastrzega sobie 
prawo wniesienia skargi do 
Sadu Pracy. n

Maz zaufania kolegow za-
trudnionych w Q Ejendomme 
wezwal na lokalne negoc-
jacje.

W spotkaniu uczestnic-
zyly organizacje zwiazkowe 
reprezentujace obie strony. 
Odbyly sie dwa spotkania 
gdzie tematem byly nastepu-
jace kwestie: 1. wyrownanie 
brakujacych oplat za prace, 
2. podpisanie nowych umow 
o prace, 3. plan pracy nad-
godzin i podrozy do kraju i 4. 
podwyzka zarobkow. W wy-
niku negocjacji firma splacila 
550.000. kr pracownikom, 
podpisala nowe umowy z 
dokladnym opisem na jakim 
stanowisku pracuje kazdy z 
pracownikow. Bylo tak ze, 

wszyscy zostali zatrudni-
eni jako niewykfalifikowani 
a, wykonywali prace jako 
murarze, malarze i ciesle. To 
znaczy ze, teraz dokladnie 
wiadomo pod jakim porozu-
mieniem pracuja i z jakich 
postanowien porozumien 
moga korzystac.

Drogi kolego sprawdz 
czy twoja umowa jest 
zgodna z praca jaka wy-
konujesz!

Lecz niestety lub dobrze 
nie przydalo sie to na nic, 
bo firma nie zgodzila sie na 
podwyzke dla 24 pracowni-
kow, ktorzy otrzymywali 130 
koron na godzine. Maz zaufa-
nia mial poparcie wszystkich 
kolegow ze, jesli firma nie 

podwyzszy plac to wszyscy 
24 koledzy wypowiedza 
umowe o prace. Tak tez sie 
stalo dzien po negocjac-
jach. Kolegow opinia bylo to 
ze, nie chcieli za darmo, za 
tanie pieniadze kontynuowac 
wysokiej jakosci pracy. Nie 
bali sie utracic pracy bo jak 
powiedzieli dla dobrego spe-
cjalisty zawsze znajdzie sie 
praca. 

Chcemy podkreslic ze, maz 
zaufania wykonal ogromna 
prace i tylko w ciagu 3 
tygodni zorganizowal 17 w 
zwiazkach zawodowych i klu-
bie zwiazkowym. n

Solidarnosc czlonkow zwiazku i klubu zwiazkowego

Spotkanie w Polskim Klubie 
Zwiazkowym

W sobote 12 kwietnia 2008 o godz. 16.00. na ulicy
Trekronergade 26 na Valby u 3F/BJMF

Jak zawsze bedzie serwowany cieply posilek.

Pytania zwiazane z klubem prosimy kierowac do
Marcina: 23 43 75 34 oraz Roberta 22 79 89 60. 


