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Na ostatnich spotkaniach 
klubu dyskutowalismy pro-
blem ubezpieczen w Danii. 
Okazuje sie ze wielu z nas 
nie ma ubezpieczen lub 
placi moze za wysokie op-
laty ubezpieczen w roznych 
ubezpieczalniach w Danii.

Dlatego bedziemy go-
scili na przyszlym spotkaniu 
konsulenta ALKA forsikring, 
ktory opowie o przywilejach 
nalezenia do zwiazkow i 
wynikajacych z tego stawek 
oplat za takie ubezpieczenia 
jak ubezpieczenie domu, 
samochodu czy w czasie  
podrozy.

100 letnia wspolpraca 
daje korzysci 
Zwiazki Zawodowe sa wla-
scicielami Alka ponad 100 
lat. Wspolpraca zawsze byla 
bliska z naciskiem na odpo-
wiedzialnosc socjalna.

Czlonek zwiazku
Jako czlonek Federacji LO 
(czlonek zwiazkow zawo-
dowych budowlanych) 
oplacajacy skladki, jestes juz 
automatycznie ubezpieczony, 
Fritidsulykke forsikring to 
znaczy w czasie wolnym od 
pracy. To ubezpieczenie daje 

Spotkanie klubu zwiazkowego 
Spotykamy sie ponownie w Polskim Klubie Zwiazkowym 

w sobote 20 czerwca 2009 o godz. 16.30 na ulicy Mølle Alle 26, 2500 Valby 
w siedzibie TIB 9.

Gosc spotkania: przedstawiciel ubezpieczalni Alka Forsikring 

Czlonkowie Federacji LO oszczedzaja 
pieniadze jako klienci ALKA ubezpieczalni 

mozliwosc na utrzymanie 
ubezpieczenia na wypadek 
smierci czy inwalidztwie i 
inne. Jestes takze ubezpiec-
zony Gruppelivsforsikring, 
jest to ubezpieczenie gru-
powe w przypadku smierci.

Mozesz takze prywatnie 
zamowic Familieforsikring 
za cene 994 kr. na rok. To 
ubezpieczenie pokrywa 
straty poniesione np. w przy-

padku wlamania, pozaru, 
powodzi w twoim domu lub 
czy np. kiedy twoje dzicko 
wybije szybe u sasiada pilka. 

Ponadto jako czlonek 
zwiazkow otrzymasz 10% 
rabatu w stosunku do stalej 
listy cen w ubezpieczalni. 
Jesli zamowisz Familiefor-
sikring to mozesz otrzymac 
nawet 23% rabat na samo-
chod w stosunku do listy 
cen. 

Dlatego przyjdz i po-
sluchaj jakie przywileje nale-
za sie tobie z przynaleznosci 
do zwiazkow zawodowych. 

SPOTKANIA KLUBU W 2009 ROKU: 25 lipca; 22 sierpnia; 26 wrzesnia; 24 pazdziernika; 21 listopada



Napisz i zadzwon do polsko mowiacych zwiazkowcow: E-mail: rol@tib.dk (22 79 89 60) 
lub marcin.n@3f.dk (23 45 75 34). Przeczytaj wiecej po polsku na: www.bygsam.dk, 
www.3f.dk, www.malerneshus.dk

Zrzeszenie Zwiazkow 
Zawodowych Budownictwa

- Jest to zrzeszenie 13 
zwiazkow budowlanych w 
Kopenhadze (murarze, ciesle, 
malarze, elektrycy, ogrodnicy, 
pracownicy robot ziemno – be-
tonowych, montezy rusztowan, 
pracownicy wodno – kanalizacji 
i gazu oraz hydraulicy, kowale i 
spawacze).

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

Pisalismy wczesniej o sprawie 
Cisco Partner Aps, sprawie 
ktora zakonczyla sie umowa 
na 772.710 kr ktore teraz, 
zwiazki probuja sciagnac 
poprzez Fundusz Gwaranto-
wany. 

To nowe co jest w spra-
wie to, to ze Dansk Byggeri 
zostala ukarana za swoje 
poblazanie.

Kiedy strony porozumienia 
nie biora wyraznego zdania 
w sprawie jasnych zlaman 
porozumienia zbiorowego 
jest to wbrew arbitrazowemu 
rozwiazywaniu przepisow. 

Dluga droga
Po trzech latach i setkach 
dokumentow  i obliczeniach 
i innych, mozna wreszcie 
postawic kropke w tej spra-
wie.

- Stan na dzis ze, Cisco 
Partner Aps zbankrutowal

- Pracownicy polscy nie 

Kara dla 
pracodawcy 

Sad Pracy zakonczyl sprawe, 
gdzie polsko – dunski 
pracodawca zostal uka-
rany kara 100.000 kr. oraz  
zatrudnieni maja otrzymac 
sume brakujacych pieniedzy 
o ktora zwiazki 3F i J.O. 
Trading beda zgodni. Sume 
pieniedzy mozna znalesc w 
obliczeniach dokonanych 
przez zwiazki. Zwiera ona 
brakujaca wyplate, wyplaty 
oraz dodatkow do wyplaty. 
Lecz 3F nie zobaczylo 
jeszcze kary  ani polscy pra-
cownicy nie otrzymali bra-
kujacych swiadczen. Dlatego 
sprawa zostala przekazana 
do komornika.

Zwiazek pracodawcow budownictwa nie stanal w obronie zlaman 
porozumienia zbiorowego i zostal przez Sad Pracy ukarany kara 75.000 kr. 

otrzymaja pieniedzy na kto-
re, zostali oszukani lecz ich 
sprawa zostanie rozpatrzona 
przez Fundusz Gwaranto-
wany 

- Dansk Byggeri zostala 
ukarana za wspolodpowied-
zialnosc 

Konsekwencje
Sprawy zakonczenie powinno 
dac do myslenia i przemys-
len Dansk Byggeri. To jest 
oczywiste ze Dansk Byggeri 
jako strona przeciwna musi 
ochraniac swoich czlonkow w 
legalnych dzialaniach. Lecz 
kiedy oszusci w bialy dzien 
probuja w rozwalac nasz 
wspolny system porozumien, 
to Dansk Byggeri powinno 
ochraniac porozumienie. 

Kiedy nasz wspolny  model 
rynku pracy jest naciskany 
i pod atakiem w dzisiejs-
zym czasie, moze Dansk 
Byggeri widzi mozliwosc na 

Dansk Byggeri – ukarana 

szybkie pieniadze dla swoich         
czlonkow w formie zaniza-
nia stawek plac czy wiekszej 
ilosci godzin pracy. 

Lecz patrzac w przyszlosc, 
jest to ze szkoda dla calego 
naszego spoleczenstwa. A 
to powinna zobaczyc Dansk 
Byggeri.
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