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Osmioro polskich budowlan-
cow nie otrzymalo pensji za 
dwa miesiace pracy. 

Piatek 28 maja 2010 
zajeli oni swoja budowe pod 
adresem Kongelysvej 25 
w Gentofte. Poprzez Zwia-
zek Malarzy w Kopenhadze 
zameldowali oni swojemu 
pracodawcy i inwestorowi, 
ze nie opuszcza budynku bu-
dowy do czasu kiedy zosta-
nie im wyplacona brakujaca 
pensja.

Po czterech dniach zajecia 
budowy, wywalczyli budow-
lancy swoj cel:

Inwestor i wlasciciel Kon-
gelysvej 25, Mistrz Ciesielski 
Steen Guldbech Clausen 
przelal brakujace 200.000 kr. 

Osmioro polskich budowlancow 
wywalczylo 200.000 kr.!

pensji na konto zwiazku ma-
larzy. Budowlancy przerwali 
nastepnie blokade budowy/
budynku Clausena, a zwia-
zek wyplacil im pieniadze. 

Budowlancy i zwiazek sa 
bardzo zadowoleni ze zdo-
bytego rozwiazania sprawy, 
ktore zawiera ze polscy 
budowlancy mogli wrocic 
do domu do swych rodzin z 
obiecana pensja.

Rownoczesnie zostalo 
potwierdzone, ze inwestor 
ma odpowiedzialnosc za to 
ze firma z ktora on zawarl 
umowe takze placi pensje 
swoim pracownika. 

Zwiazek Malarzy chwali 
polskich budowlancow za to, 
ze oni sami byli aktywni i 

trzymali sie razem w zada-
niach: 

”Bez akcji gdzie budow-
lancy zajeli plac budowy, nie 
byloby moze mozliwe odzy-
skanie brakujacej pensji”, 
mowi przewodniczacy ma-
larzy Bo Rosschou. 

”Ta sprawa pokazuje, 
ze kiedy walczymy razem, 
daje to najlepsze mozliwosci 
azeby zdobyc to co sie chce 
i zada. Mam nadzieje, ze 
polscy budowlancy zobacza 
te sprawe jako dobry przy-
klad, jak wazne jest samemu 
walczyc o swoje prawa pra-
cownicze. I ze w tej walce 
uzywa sie poparcia zwiazkow 
zawodowych”, mowi Bo Ros-
schou. n



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 – 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).

Glosowanie w Federacji 
TIB zakonczylo sie duzym 
TAK. Ze budowlancy drzewa 
TIB polacza sie z Federacja 
3F.Dwietrzecie oddanych 
glosow bylo za polaczeniem, 
ktore wejdzie w zycie 1 sty-
cznia 2011. 

Kiedy dzwony wybija 
ostatnie sekundy roku 2010 
i powiadomia nas o nastep-
nym roku, bedzie to tez po-
czatkiem nowego rozwoju w 
ruchu zwiazkowym.Z nowym 
rokiem wchodzi w zycie po-
laczenie Federacji TIB i 3F.

To jest rezultatem gloso-
wania w TIB, ktore zostalo 
przedstawione 8 czerwca. 
Dwietrzecie oddanych glosow 
bylo za polaczeniem. Rezultat 
ktory odzwierciedla glosowa-
nie na kongresie TIB o tym 
samym zapytaniu. 

Polaczenie znaczy polac-
zenie sie na planie krajowym 
i lokalnym. W Kopenhadze 
znaczy to polaczenie TIB9 
Kopenhaga z 3F BJMF Kopen-
haga.

Zwiazek budowlancow
Przewodniczacy zwiazkow 
3F BJMF i TIB w Kopenhadze 
witaja z zadowoleniem polac-
zenie sie federacji. Polacze-
nie bedzie znaczylo wieksza 
wspolprace na budowach, a 
my bedziemy chcieli posta-
wic na rozbudowanie klubow 
zwiazkowych w firmach 

budowlanych.Rezultat polac-
zenia znaczy takze moze,ze 
inne zwiazki budowlane jak 
elektrycy, malarze, hydrau-
licy takze beda chcieli stwor-
zyc zwiazek budowlancow w 
obszarze 3F.

Najlepsze zabrac ze soba
Teraz czeka okres gdzie dwa 
zwiazki musza znalesc wspol-
ne warunki organizacyjne, 
azeby polaczenie funkcjono-
walo dobrze z pozytkiem dla 
czlonkow. Polaczenie znaczy 
nie tylko polaczenie dwoch 
zwiazkow lecz takze polac-
zenie dwoch kas bezrobocia. 
Przewodniczacy spodziewaja 
sie prac zwiazanych z polep-
szeniem polaczenia popr-
zez ekstra inicjatywy, gdzie 
czlonkowie poprzez kluby 
branzowe i dyskusje w nich 
dojda do modelu przyszlej 
organizacji. 

Jest nadzieja i oczeki-
wanie ze bedzie to proces 
gdzie dwa zwiazki wezma 

to co najlepsze do nowej 
organizacji.W nowym 
zwiazku beda takze pod-
stawy dla wzmocnienia pracy 
z mlodzieza zwiazkowa. BJMF 
i TIB w Kopenhadze maja 
razem okolo 1.000 uczniow 
zawodow budowlanych . Oc-
zywiscie w nowej organizacji 
bedzie miejsce dla politycz-
nych inicjatyw. 

Polaczenie, a Polski Klub 
Zwiazkowy
Polaczenie nie zmienia nic 
w codziennej dzialalnosci 
klubu.Klub bedzie nadal 
kontynuowal swoj cel dzialal-
nosci.Sa takze mozliwosci w 
przyszlosci na rozbudowanie 
klubu budowlancow na inne 
branze i zawody w Federacj 
3F. Jedyne co sie moze zmie-
nic to miejsce spotkan klubu. 
Jesli chodzi o czlonkow TIB 
to beda oni automatycznie 
przeniesieni do 3F, tak samo 
jak czlonkowstwo w kasie 
bezrobocia. n

Budowlancy w wspolnym zwiazku 
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