
Przyjdz na 1 maja
Zrzeszenie Zwiazkow Zawodow Budowlanych - murarze, 
ciesle, stolarze, malarze, pracownicy robot ziemno – be-
tonowych, montezy rusztowan, hydraulicy, elektrycy i inni 
zapraszaja ciebie na 1 majowe spotkanie w TIB 9 na ulicy 
MØLLE ALLE 26 w VALBY.

Impreza rozpoczyna sie sniadaniem od godz. 8.00. Przyjdz, poznaj i 
porozmawiaj z polskimi i dunskimi zorganizowanymi kolegami z innych 
przedsiebiorstw i przezyj jak 1 maj obchodzi sie w Danii. Jest przygotowany program kulturalno – arty-
styczny dla wszystkich i zabawa oraz konkurencje dla dzieci.

W imprezie bedzie uczestniczylo trzech polsko mowiacych kolegow. Zabierz ze soba kolegow,takze 
tych niezorganizowanych, azeby mogli poznac zwiazki ktore stoja za organizacja imprezy. O godzinie 
11.15. wszyscy zgromadzeni wyruszamy wspolna grupa w kierunku Fælledparken (na Østerbro) gdzie 
spotkamy sie z innymi organizacjami zwiazkowymi. Zapraszamy Was wszystkich na TIB impreze dla-
tego, ze TIB jest czescia zrzeszenia budowlancow ktore pracuje nad zabezpieczeniem jak najlepszych 
warunkow pracy dla zagranicznych budowlancow.

Przyjdz i pokaz, ze ty takze wspierasz zwiazki zawodowe ktore stworzyly porzadne i dobre warunki 
pracy.  

Kolega
INFORMATOR ZRZESZENIA ZAWODOW BUDOWLANYCH

NUMER: 4 - KWIECIEN 2007

Na Aleji Nadzieji 13 b na 
Frederiksbergu zyje sie z 
nadzieja lecz w niepewnosci.
Dlatego 28 polskich kolegow 
zaprosilo reprezentantow 
zwiazkow zawodowych oraz 
3 politykow, czlonkow sejmu 
dunskiego – Folketinget na 
wizyte.

Polscy budowlancy zara-
biaja tylko 50 kr na godzine, 

Zaproszeni przez polskich kolegow
pracuja 
58 god-
zin na 
tydzien, 
lecz otr-
zymuja 
zaplate 
tylko 
za 46 
godzin 
ciezkiej 
pracy. To 
znaczy, 
ze tygod-
niowa 

wyplata wynosi 46 X 50 
= 2.300 kr. Przy sredniej 
stawce 200 kr z dodatkami 
na godzine, dla budow-
lanca w Kopenhadze jest to 
niewolnicza zaplata.

Polscy koledzy zostali 
zatrudnieni rok temu pr-
zez Henrika Nissena. Mu-
sieli podpisac dokumenty po 
dunsku nie znajac ich tresci, 

z gwarancja, ze sa zatrudni-
eni legalnie.

Przez caly okres zatrudni-
enia Nissen zapewnial ich, ze 
jest odprowadzany podatek 
z ich wynagrodzenia. Zwiazki 
posiadaja informacje, ze nie 
zostala odprowadzona ani 
jedna korona do podatku 
– Skat. 

Koledzy nigdy nie otrzy-
mali dodatku wakacyjnego 
i emerytalnego. Strzelajac, 
brakuje okolo 2 milionow 
koron ich wynagrodzenia.

Koledzy przyjeli nas w 
ciasnej piwnicy (kuchni) 
zastawionej meblami, 
kuchenka i wyposazeniem 
kuchennym, gdzie w niek-
torych miejscach srednio 
wysoka osoba nie moze stac 
wyprostowana. W lokalu 
wisial ciezki zapach swiezo 
przygotowanego obiadu:
ziemniaki, kapusta i mieso.
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Zrzeszenie Zwiazkow 
Zawodowych 
Budownictwa

- Jest to zrzeszenie 11 
zwiazkow budowlanych w 
Kopenhadze (murarze, ciesle, 
malarze, elektrycy, ogrodnicy, 
pracownicy robot ziemno – be-
tonowych, montezy rusztowan, 
pracownicy wodno – kanalizacji 
i gazu).
Skontaktuj sie z nami pod adre-
sem: Mølle Alle 26, 2500 Valby
Redakcja: Robert Olejnik og 
Mads Bruun Pedersen (DJ).

Polski telefon pod ktorym, mo-
zesz zostawic wiadomosc tel: 
50 53 38 68 
Po przesluchaniu wiadomosci 
skontaktujemy sie z toba.

Przeczytaj wiecej po polsku na: 
www.bygsam.dk i www.3fdk 

Koledzy oprowadzili nas po 
budynku. W piwnicy jest 
opisana kuchnia, na 2 pi-
etrze sypialnie i jednoczesnie 
jest prowadzony remont.W 
kazdym pokoju spia 3 osoby, 
pokoje sa przedzielone folia i 
sasiaduja z lezaca welna mi-
neralna.11 kolegow dzieli 1 
prysznic i 1 toalete. Chcemy 
zaznaczyc, ze zwiazki chca 
wesprzec polskich kolegow, 
nie tylko w odzyskaniu bra-
kujacych pieniedzy, ktore oni 
sami uwaja za brakujace, 
ale wyplaty wedlug zasad 
opisanych w porozumieniach 
zbiorowych, a to cos innego 
i inne pieniadze do teraz 
otrzymane.

Zrzeszenie Zawodow 
Budowlanych zameldowalo 
Henrika Nissena i jego firme 
Forhåbningsholms Alle Aps 
na policje, do podatkow i do 
Inspekcji Pracy.

Politycy ktorzy z wielkim 
zainteresowaniem i troska 
odwiedzili i rozmawiali z pol-
skimi budowlancami, powied-
zieli miedzy innymi:

„Trzeba zatrzymac takie 
wykorzystywanie ludzi i jako 
minimum nalezy zabezpiec-
zyc wiadomosci o prawach, w 
jezyku ktory jest zrozumialy 
dla nich”, powiedziala Elisa-
beth Geday.

„Ta wizyta pokazuje, ze 
wladze i organy wykonawcze 
(policja, podatki oraz mini-
sterstwa pracy i intergracji) 
nie kontroluja nalezycie i 

wystarczajaco”, powiedzial 
Thomas Adelskov.

Jørgen Arbo-Bæhr do-
dal, ze „Umowa o dostepie 
do pobytu i pracy nowych 
europejczykow „Østaftalen” 
jest niewystarczajaco dobra i 
dlatego pozwolenia na prace 
nalezy tylko wystawiac firma, 
ktore maja porozumienia ze 
zwiazkami, ktore moge doko-
nac takich, a prawodawstwo 
nalezy zaostrzyc”.

Polscy koledzy wyrazili 
zadowolenie z pobytu w Da-
nii, podoba im sie tutaj, lecz 

Porozumienia zbiorowe pod 
ktorymi ty pracujesz, byly 
negocjonowane ostatnie 
dwa miesiace i dzis mamy 
ich rezultat. W Danii jest 
tak, ze czlonkowie zwiazkow 
zawodowych decyduja czy 
negocjacje doprowadzily do 
oczekiwanych rezultatow. 
Dlatego w najblizszym cza-
sie dojdzie do glosowania 
rezultatow negocjacji.

Zrzeszenie Zwiazkow 
Zawodowych Budownict-
wa poleca abys glosowal 
Nie!

Robimy to glownie z 
dwoch powodow:

• Zabezpieczenie naszych 
porozumien w stosunku do 
zanizania stawek wyplat jest 
niewystarczjace

• Ekonomiczne rezultaty 

dotyczace stawek porozumi-
enia sa za slabe w stosunku do 
ekonomicznego wyzu/bumu jaki 
przezywamy dzis. Specjalnie 
nasza minimalna placa, oplata 
chorobowego, listy cen, rekom-
pensata wakacyjna i skladka 
emerytalna nie zostala wystar-
czjaco podwyzszona.

Gdy otrzymasz mate-
rialy/karte do glosowania i 
bedziesz niepewny w jaki 
sposob trzeba oddac swoj 
glos, to skontaktuj sie z 
naszymi polsko mowiacymi 
kolegami.

Robert tlf: 22 79 89 60 
Marcin tlf: 23 45 75 34
Bartek tlf: 50 53 38 68

Pamietaj! To bardzo 
wazne abys ty i twoj ko-
lega oddal glos.

Porozumienie Zbiorowe 07 

czuja sie oszukani i obawiaja 
sie rozliczenia podatkowego 
w Polsce, bo nie beda w sta-
nie udokumentowac swoich 
dochodow, a to moze miec 
konsekwencje dla nich i ich 
rodzin. n
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