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Zwiazkowa blokada azeby 
zabezpieczyc porozumienie 
i porzadne warunki placy i 
pracy dla polskich pracowni-
kow zatrudnionych w Tomis 
Construction Enterprise 
doprowadzila we wrzesniu  
do porozumienia pomiedzy 
zwiazkami i pracodawca. Pol-
ski Klub Zwiazkowy poparl 
blokade i jest zadowolony z 
rezultatow. 

Zwiazkowa walke przez 
pare miesiecy  jako prowad-
zilo Zrzeszenie Zawodow Bu-
dowlanych na budowie przy 
Trekronergade na Valby dalo  
we wrzesniu rezultat , doszlo 
do negocjacji i porozumienia 
pomiedzy stronami konfliktu.

Konflikt dotyczyl czy 
pracownicy Tomis maja 
pracowac na warunkach 
umowionych w Polsce, czy 
warunkach pracy i placy 
istniejacych w Danii. Firma 
ktora wykonuje prace bu-
dowlane w pomieszczeniach 
poddachowych , na poczatku 
nie chciala podpisac poro-
zumienia ze zwiazkami.To 
doprowadzilo do stworzenia 
zwiazkowej blokady i kon-
fliktu sympati , ktora zatrzy-
mala dostawe materialow na 
budowe.

Ani firma czy inwestor 
nie zyczyli sobie tygodniami 
dokonania umowy. To dopro-
wadzilo do wielu konfrontacji 
na budowie, gdzie straznicy 
blokady probowali zatrzymac 
prawnie i legalnie prace. 

Uporzadkowane warunki pracy 
na Trekronergade

Lecz pracodawcy i inwestor 
postawili sie gwaltownie i 
burzliwie przeciwko i otr-
zymali pomoc z policji na 
zlamanie wiele razy blokady. 

W miedzy czasie udalo 
sie miedzy innymi poprzez 
aktywna zwiazkowa pa-
race w Danii i za granica do 
zrozumienia przez Tomis ze 
jest w wspolnym interesie 
doprowadzenie do uporzad-
kowanych warunkow pracy. I 
z pomoca zwiazku pracodaw-
cow Dansk Byggeri  jako ne-
gocjatora udalo sie dokonac 
porozumienia zarowno jak i z 
firma jak i z inwestorem. 

Polski Klub Zwiazkowy jest 
bardzo zadowolony z rezul-
tatow. Wedlug klubu jest to 
wazne, azeby polscy koledzy 
nie byli gorzej oplacani za 

prace i azeby otrzymywali 
wszystkie dodatki do pensji. 
Tak tylko moze sie stac popr-
zez dokladne porozumienia. 
Dlatego klub takze wspieral 
blokade poprze aktywny 
udzial w blokadzie i demon-
stracjach. 

Klub wita serdecznie poro-
zumieniem objetych kolegow 
na Trekronergade i zaprasza 
wszystkich do udzialu w 
klubu akcjach i dzialaniach.

Przeczytaj o prawach i 
obowiazkach na dunskim 

rynku pracy.
Tam znajdziesz tez 

informacje o Danii, podat-
kach oraz inne

przydatne informacje.
Dowiedz sie o tym na : 

www.workinfo.dk  



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 (murar-
ze, ciesle, malarze, elektrycy, ogrodnicy, pracownicy robot ziemno 
– betonowych, montezy rusztowan, pracownicy wodno – kanalizacji i 
gazu oraz hydraulicy, kowale i spawacze).

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

Spotkanie klubu zwiazkowego

Zapraszamy wszystkich czlonkow 
i chetnych na

spotkanie w polskim klubie zwiazkowym.

Spotkanie odbedzie sie w dniu 
24 pazdziernika o godz. 16. na ul. 

Mølle Alle 26, 2500 Valby.

NASTEPNE SPOTKANIE ODBEDZIE SIE 

Od dnia 1 pazdziernika na 
wszystkich placach budowy 
musi byc zaplanowane, w 
jaki sposob beda zamkniete 
wszystkie otwarcia w budyn-
kach w stanie surowym. Tak-
ze zakrycie rusztowan , wind 
i innych musi byc dokonane.
Ponadto nalezy zabezpieczyc 
budowe przed ciemnosciami 
zimowymi, sniegiem, mro-
zem  i innymi zenujacymi 
warunkami.

Sprawdz czy twoje miejsce 
pracy jest zabezpieczone 
przed zima. 

Otwarcia w budynkach w 
stanie surowym:

Czy plac budowy jest gotowy do zimy?
Wszystkie otwarcia w 

budynkach w stanie surowym 
nalezy zamknac, wszystkie 
rusztowania i podobne nalezy 
zakryc jesli mozna sie lic-
zyc ze szkodliwym wplywem 
zimy na zatrudnionych.

Drogi dostepu do pracy:
Drogi dostepu do pracy 

musza byc odsniezone , 
posypane piaskiem lub sola 
przed rozpoczeciem pracy.

Swiatlo orientacyjne:
Nalezy zainstalowac 

swiatlo orientacyjne wszed-
zie gdzie wystepuje ruch, 
tak azeby zawsze bylo widac 
gdzie sie porusza. 

Miejsce przycinan lub 
miesznia materialow:

Te miejsca nalaezy od-
graniczyc i zabezpieczyc na 
przyklad poprzez postawienie 
namiotu. Materialy nalezy 
dostarczac i przechowywac  
pod przykryciem. 

Prace wewnetrzne:
Nalezy wykonac tymcza-

sowe usczelnienie pieter 
budynku i konstrukcji da-
chowej przed woda, mrozem 
i utrarta ciepla.Budynek na-
lezy ogrzewac i wentylowac a 
wilgoc osuszac. n

Polscy swiadkowie kupieni do 
ciszy o oszustwie w polskiej 
firmie budowlanej. Dla-
tego 3F musi zrezygnowac z 
prowadzenia sprawy przed 
Sadem Pracy. 

3F musialo zrezygnowac 
z prowadzenia sprawy przed 
Sadem Pracy  przeciwko fir-
mie S – Bud. Powodem tego 
jest ze firma kupila swiadow 
do zamkniecia ust. 

Zwiazek Zawodowy znalazl 
wiele przykladow nie prze-
strzegania porozumienia i 
oszustwa jakiego dokonal  
S- Bud.Lecz zatrudnieni w 
firmie nie chcieli uczestniczyc 
w wyjasnieniu sprawy. 

Wycofali swoje zeznania 
- Dlatego doszlo do prze-

lomu w sprawie, kiedy os-
mioro pracownikow zgodzilo 
sie na staniecie i zeznawanie 
przed sadem, mowi Jesper 
Weihe. 

Krotko zanim sprawa miala 
stanac przed sadem, ws-
zyscy swiadkowie wycofali 
swoje zeznania. Dokonali oni 

Mafijne metody zatrzymaly sprawe 
przeciwko polskiej firmie

umowy z polskim adwokatem 
przedstawicielem S – Bud, 
o tym ze otrzymali wszyst-
kie nalezne im swiadczenia 
pensji i odwolali wszystkie 
upowaznienia na prowadze-
nie sprawy przez 3F. 

Poprzez ta umowe oswiad-
czyli oni ze nie chca prowad-
zic sprawy przeciwko firmie 
ani w Danii ani w Polsce.

Za to otrzymali od firmy 
oni 4.000 euro odpowiada-
jace okolo 30.000 koron. n


