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Jesli 30 letni Pawel.D bylby 
czlonkiem zwiazku , tego 
poranka, gdzie wspinal sie 
po dachu w celu wymiany 
starych plyt dachowych, nie 
jest pewne czy uratowalby 
on swoje zycie. Bo jego 
pracodawca nie zabezpieczyl 
warunkow bhp.

Bezpieczenstwo w pracy
Bylby Pawel. D czlonkiem 

Smiertelny wypadek w pracy naszego 
rodaka kieruje uwage na bezpieczenstwo

W styczniu spadl polski dekarz z dachu na budowie w Brøndby i zginal. Jego rodzina 

utracila zywiciela, syna i narzeczonego. Lecz oni nie otrzymaja odszkodowania.Bo on nie 

byl czlonkiem zwiazku zawodowego.

zwiazku, to moglby Pawel 
otrzymac pomoc i instrukcje 
bezpieczenstwa ze strony 
zwiazkow. Tak mowi Anders 
Lange, sekretarz zwiazkowy w 
3F BJMF.
- My udajemy sie na miejsca 
pracy i stwierdzamy czy 
warunki bhp sa w porzadku, 
i ewentualnie mozemy uzyc 
prawodawstwa, mamy prawo 
odmowic wykonywania pracy  

jesli jest ona niebezpieczna 
dla zdrowia czy zycia.
-Dobra rada dla wszystkich 
obcokrajowcow , ktorzy 
chca pracowac w Danii: 
Skontaktuj sie ze zwiazkami 
od samego poczatku i 
otrzymaj pozyteczne porady i 
instrukcje.
Pracodawca, u ktorego 
byl zatrudniony Pawel.D. 
jest polakiem. On uciekl 



Napisz i zadzwon do polsko mowiacych zwiazkowcow: E-mail: robert.olejnik@3f.dk (22 79 89 60) 
lub Agnieszka Kluczyk (23 45 75 34). 
Przeczytaj wiecej po polsku na: www.bygsam.dk, www.3f.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).

spowrotem do Polski po 
wypadku w ktorym zginal jego 
pracownik.On nie zadbal o 
zabezpieczenie warunkow bhp 
na miejscu pracy, azeby nie 
doszlo do wypadku.
Polska firma byla zatrudniona 
przez dunska firme – 
Hetag. A ona nie uwaza sie 
odpowiedzialna za to co sie 
wydarzylo – tak mowi dyrektor 
Hetag.

Zwiazki moga zabezpieczyc 
odszkodowanie
Dzis w Polsce znajduje sie 

rodzina Pawla.D. – jego rodzice 
i narzeczona. Oprocz utraty 
czlonka rodziny, znajduje sie 
ona takze w ekonomicznych 
problemach: Nie otrzymali 
oni pomocy ekonomicznej ze 
strony pracodawcy Pawla.D 
na pogrzeb i transport ciala 
z Danii do kraju. Musieli oni 
sami zaplacic wszystkie oplaty 
za pozyczone pieniadze.
Jesli Pawel bylby czlonkiem 
zwiazku w dniu smiertelnego 
wypadku, to rodzina 
otrzymalaby odszkodowanie 
w wysokosci od 200.000 do 

300.000 zloty.
Lecz niestety Pawel D.nie byl 
czlonkiem!  

Rozprawa Sadowa 
przeciwko polskiej firmie
Policja oskarza polskiego 
pracodawce o zlamanie 
przepisow bhp. Sprawa 
rozpocznie sie od 1 wrzesnia 
2011.

Nowa kolezanka
Marcin Nowakowski nasz 
kolega zwiazkowy, mowiacy 
w jezyku polskim postanowil 
wrocic na studia. Z tego 
powodu zakonczyl prace w 
dniu 17 czerwca 2011. 
Na jego miejsca zostala 
zatrudniona nowa kolezanka, 
Agnieszka Kluczyk. 
Agnieszka rozpoczyna prace 
w dniu 1 lipca 2011 i bedzie 
wykonywala zupelnie te same 
funkcje co wczesniej Marcin, 
tzn. odwiedziny budow, 
kontakt z czlonkami zwiazkow, 
tlumaczenie i utrzymywanie 
kontaktu ze wszystkimi 
chetnymi w jezyku polskim.
Agnieszka przejmie Marcina  
numer telefonu : 23 45 75 34. 
Mail do niej zostanie podany w 
nastepnym numerze Kolegi i 
na stronie: bygsam.dk

Informacja o bhp po polsku 
na stronie Inspekcji Pracy:
www.at.dk

Przepisy zwiazane z wakacjami sa regulowane prawnie w Danii. 
Za kazdy przepracowany miesiac ma sie prawo do 2,08 dnia 
platnego urlopu. To znaczy ze, za przepracowane 12 miesiecy w 
2010 nalezy sie 25 dni platnego urlopu.
Zarobione ferie w 2010 roku nalezy wykorzystac od 1 maja 
2011 do 30 kwietnia 2012, z tym ze glowne wakacje w ilosci 
3 tygodni nalezy/trzeba wykorzystac w terminie pomiedzy 
1 maja a 30 wrzesnia 2011. Wakacje nalezy zaplanowac 
wspolnie z pracodawca, najlepiej na pismie. Wysokosc dodatku 
wakacyjnego wynosi 12,5% z brutto pensji. Pracodawcy, ktorzy 
sa zorganizowani w Organizacjach Pracodawcow wplacaja 
dodatek wakacyjny na „Ferie Konto” i z tego konta nalezy sie 
spodziewac przeslanego poczta do 1 marca 2011 „Ferie kort”. 
Jesli pracodawca nie jest zorganizowany, dodatek wakacyjny 
wplaca pracodawca bezposrednio do kasy Organizacji Zwiazkowej 
i tak samo jak wczesniej nalezy sie spodziewac listu ze zwiazkow 
dotyczacego „Ferie kort”.
 Juz w momencie posiadania „Ferie kort”, azeby otrzymac 
pieniadze wakacyjne nalezy u terazniejszego pracodawcy 
otrzymac atestacje karty wakacyjnej, poprzez wypisanie terminu 
wakacji I uzyskanie stempla i podpisu pracodawcy.
Atestowana karte nalezy przeslac do odpowiedniego wczesniej 
podanego w tekstcie urzedu, organizacji. Po okolo 10 dniach 
mozna sie spodziewac pieniedzy na swoim koncie bankowym. Na 
karcie wakacyjnej jest wyszczegolniona ilosc dni wakacyjnych, 
suma pieniedzy na dzien oraz brutto/netto suma za calosc dni 
wakacyjnych. Pieniadze wakacyjne sa czescia wyplaty i ich brak 
(nie placenie przez pracodawce) mozna scigac droga prawna. 
Jestes zatrudniony w firmie z porozumieniem ze zwiazkami to 
masz prawo do 6 tygodnia urlopu, zwanego - ‘feriefridage’.

STOP: Otrzymales twoja 
karte wakacyjna

Zyczymy 
wszystkim 

dobrych letnich 
wakacji!


