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Kiedy 200 zwiazkowcow 
wybrala sie na odwiedziny 
placow budowy w Kopenhad-
ze w srode 11 listopada otr-
zymali oni pomoc dziesiciu 
czlonkow  polskiego klubu 
zwiazkowego. Wybrali sie oni 
na runde odwiedzin budow, 
azeby odwiedzic kolegow z 
Polski i azeby opowiedziec 
im o prawach zwiazkowych 
jakie maja w Danii jesli jest 
podpisane tak zwane Poro-
zumienie Zbiorowe. 

• Czlonkowie klubu spot-
kali sie w wielu miejscach z 
okropnymi warunkami pracy. 
Miejsca pracy byly bardzo 

Polski Klub Zwiazkowy z wizyta 
na budowach

nieuporzadkowane prze-
pelnione balaganem i zlymi 
warunkami bhp, takze oplaty 
za prace nie byly wedlug 
Porozumienia Zbiorowego, 
mowi Robert Olejnik z Zrzes-
zenia Zawodow Budowlanych 
i czlonek zarzadu klubu 
zwiazkowego. 

• W niektorych miejscach 
warunki byly takie ze, ludzie 
uciekali, kiedy nasi ”kon-
trolerzy” weszli na budowe. 
Lecz w innych miejscach 
polscy koledzy byli bardzo 
bardzo zainteresowani azeby 
uslyszec wiecej o porozumi-
eniu zbiorowym i zdobylismy 

wiele kontaktow z wieloma, 
ktorzy chcieliby miec blizsza 
przynaleznosc do klubu. 

Odwiedziny zostaly zoor-
ganizowane przez Zrzeszenie 
Zawodow Budowlanych i 
pokazaly ze pomimo kryzysu 
w branzy budowlanej i znizki 
w produkcji budowlanej 
koledzy Polscy  nie pojechali 
do domu.Na duzych placach 
budowy nie ma ich wielu. 
Lecz pracuja oni szczegolnie 
na malych projektach takich 
jak male domy mieszkalne 

c.d. na nastepnej stronie



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).

czy mniejsze budynki. 
• Tych, z ktorymi zawar-

lismy kontakt oczywiscie 
odwiedzimy ponownie, mowi 
Robert Olejnik. Jest to wazne 
azeby koledzy dowiedzieli 
sie swoich praw oraz czym 
jest Porozumienie Zbiorowe, 
i jakie daje ono przywileje.
Dlatego bylo bardzo po-
zytywnym , przezyc z jakim 
wielkim zainteresowaniem 
odebrali niektorzy koledzy 
wiadomosc o istnieniu pol-
skiego klubu zwiazkowego. n

Pomimo tego ze brzmi to 
interesujaco azeby zostac 
”samodzielnym”, sa powody 
azeby zastanowic sie przed 
tym dwa razy wsiadajac do 
tego pojazdu.Wielu kolegow 
przezylo, otrzymac tak zwa-
na oferte kiedy szukali pracy 
u pracodawcow.Oni mowia: 
Mam prace dla ciebie. Lecz 
pojedz najpierw do Polski, 
zaluz firme jednoosobowa . 

Uwazaj na siebie jako ”falszywa jednoosobowa 
firma”

Wroc pozniej do mnie i roz-
pocznij pracowac dla mnie. 

Lecz nie wszystko zloto, co 
sie swieci. Bedziesz pracowal 
wiele godzin – bardzo duzo 
godzin !

• Nie jestes i nie bedziesz 
pewien na otrzymanie zapla-
ty za prace od pracodawcy. 

• Nie otrzymasz dodatku 
emerytalnego i wakacyjnego 
oraz innych dodatkow , bo 

jestes samodzielny 
• Otrzymasz tylko najnizs-

za stawka za prace na rynku 
pracy. 

• W przypadku choroby nie 
otrzymasz zaplaty za prace.

Dlatego: pomysl dwa razy, 
zanim zaczynasz jednooso-
bowa firme – to nie jest 
zawsze dobry pomysl, bo 
mozesz tez zostac falszywa 
firma. n

Spotkanie klubu zwiazkowego

Zapraszamy wszystkich czlonkow
i chetnych na

spotkanie w polskim klubie zwiazkowym.

Spotkanie odbedzie sie w sobote w
dniu 5 grudnia o godz. 16 na ulicy

Mølle Alle 26, 2500 Valby.

NASTEPNE 
SPOTKANIE KLUBU: 

23 STYCZNIA 2010

c.d. z pierwszej strony: Polski Klub Zwiazkowy zyczy 
wszystkim czytelnikom Kolegi, 

wesolych swiat Bozego Narodzenia 
oraz dobrego nowego roku.


