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Takich sformulowan mozna 
uzyc po dniu odwiedzin 
budow pracy w dniu 5 
wrzesnia 2011. Tego 
dnia 1020 zwiazkowcow 
odwiedzilo 732 miejsc 
pracy. Celem kampanii jest 
stworzenie politycznego 
fokusu wsrod Dunskich 
politykow i w Unii 
Europejskiej zwiazanej z 
walka przeciwko „social 
dumping” a zarazem 
rozgrzewka do przyszlych 
negocjacji 2012 nowych 
porozumien zbiorowych 

Niebezpieczne warunki pracy – praca 
na czarno – marna zaplata za prace

gdzie „social dumping” 
bedzie centralnym 
tematem rokowan.

Wyniki odwiedzin: 
- Polowa napotkanych 
zagranicznych 
przedsiebiorstw nie byla 
zarejestrowana w rejestrze 
RUT; 
- Najwiecej spotkanych 
pracownikow pochodzila 
z Polski/45,4%, pozniej 
z Niemiec/22,8% i 
Litwy/13,1%;
- Okolo 25% spotkanych 

pracownikow 
byla 
zarejestrowana 
jako firmy 
jednosobowe, 
ktore my 
nazywamy 
„rece i nogi” 
i ktore sa w 
naszych oczach 
forma ukrytego 
zatrudnienia; 
- Tylko 38% 
odwiedzonych 
potrafila 
powiedziec 
czy ich praca 
jest objeta 
porozumieniem 

zbiorowym; – dunskim 
kodeksem pracy. To 
dalo juz mozliwosc do 
szesciu „48 godzinnych” 
spotkan w celu dokonania 
porozumien, dalsze 
poczynania sa na drodze;
- Co dziesiaty spotkany 
zagraniczny kolega 
oswiadczyl ze zarabia okolo 
70 koron na godzine;
- 28% odwiedzonych 
budow, stan warunkow 
bhp byl zly lub alarmujacy; 
– te miejsca zostaly 
zameldowane do Inspekcji 
Pracy/Arbejdstilsynet;
- Wykonane po odwie-

Zwiazkow aktywisci na budowie w Kopenhadze w dniu 5 wrzesnia. 2011.



Napisz i zadzwon do polsko mowiacych zwiazkowcow: E-mail: robert.olejnik@3f.dk (22 79 89 60) 
lub agnieszka.kluczyk@3f.dk (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).

dzinach ogolne badanie 
244 polskich firm pokazalo 
ze 22 z nich nie jest wcale 
zarejestrowane w Polsce 
jako przedsie-biorstwa. Ile 
z nich formalnie spelnia 
warunki delegowania 
pracownikow do pracy w 
innych krajach Unii nie jest 
nam znane na dzis.
Dlatego skontaktowalismy 
sie z instytucjam w Polsce 
z zapytaniem ile z 244 
przedsiebiorstw posiada 
blankiety A1 i oplaca 
skladki ZUS.Ponadto 
skontaktowalismy sie z 
Dunskim ministerstwem 
podatkow w celu dokonania 
kontroli.
Dunskie organizacje 
pracodawcow wspolpracuja 
ze zwiazkami przeciwko 
nierownej konkurencji i 
„social dumping”. Dansk 

Byggeri czyni coraz 
odwazniejsze kroki w 
tym celu a organizacje 
Danske Malermestre, 
Dansk Håndværk i DS 
Håndværk og Industri oraz 
Håndværksrådet sa pelnymi 
czlonkami choru ktory 
zada lepszej i zwiekszonej 
kontroli czarnych i 
podejrzanych zagranicznych 
firm.
Zrzeszenia Zawodow 
Budowlanych – zadania:
- Dzialania kontrolne, 
stworzenie wspolnej grupy 
kontroli skladajacej sie z 
Inspekcji Pracy – Urzedu 
Podatkowgo oraz Policji.
Ponadto wsparcie dzialnia 
prokuratorow/oskarzycieli 
i sadow oraz zaostrzenia 
ramy wyrokow sadowych 
oraz kar.
- Rejestracja w RUT 

rejestrze azeby wykluczyc 
kryminalne elementy z 
branzy budowlanej 
- Widocznosc, wszystkie 
miejsca budow nalezy 
zaopatrzyc w czytelne 
tablice informacyjne z 
danymi o pracujacych 
firmach na budowie 
- Unijne blankiety,wszystkie 
zagraniczne firmy i ich 
pracownicy musza posiadac 
blankiety A1. „Social 
dumping” to znaczy: 
zanizanie stawek za 
prace ktore prowadza do 
ubostwa i staja na drodze 
do godnego zycia za 
wykonywana prace, brak 
oplat za ubezpieczenia, 
nieprzestrzeganie 
warunkow bhp, 
„niewolnicza praca” to 
tylko niektore z przykladow 
hasla.

Rozprawa sadowa w sprawie 
zmarlego Pawla Dymeckiego

W dniu 1 wrzesnia 2011 miala odbyc sie rozprawa w Danii 
przeciwko wlascicielowi polskiej firmy Pawel Kowalewski. 
Sprawa dotyczy zmarlego Pawla Dymeckiego ktory w dniu 7 stycznia 2011 spadl z 
dachu i tragicznie zginal przy wykonywaniu pracy. Rozprawa zostala przelozona na inny 
termin z powodu braku kontaktu z pracodawca Pawel Kowalewski. Polskie wladze nie 
ustalily pobytu pracodawcy. Nowa rozprawa odbędzie się w dniu 30 listopada 2011.

Spotkania w Polskim Klubie Zwiazkowym
Poniedzialek 24.10.2011 - Gosc reprezentant z kasy emerytalnej. Poniedzialek 
21.11.2011. Piatek 9.12.2011. Zawsze od godz. 16. Na ulicy Mølle Alle 26, Valby.


