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To byly biedne i pelne lez 
swieta dla 7 naszych roda-
kow i ich rodzin w kraju.

Po 6 - 8 miesiacach 
ciezkiej pracy przy kopaniu 
rowow i ukladaniu kabli zo-
stali oni zwolnieni z pracy i 
oszukani z umowionej pensji 
i dodatkow do pensji.

Zostali oni wykorzystani 
przez firme M&T Brolægning 
i trio ktore za nia sie krylo.

Tak krylo sie, poniewaz 
firma zbankrutowala, a jej 
dyrektorowi Monika Anna 
Guziak (uzywa tez nazwisk 
Johansen i Lewinska) wraz 
z pracownikami Tomasz 
Szajda oraz Malgorzata 
Hadrys, ponownie udalo sie 
Monice nacignac naszych 
rodakow na ciezka i bez 
zaplaty prace. Teraz rac-
hunek za brakujace pensje 
bedzie musial wyplacic Fun-
dusz Gwarantowany (LG). To 
jest juz 4 firma w ciagu 4 lat  
za ktora kryla sie Monika, 
ktora oglosila bankructwo 
i pozostawila nie oplacone 
rachunki. Wczesniej byly to 
firmy El Tel, M&T Entreprise 
oraz wszystkim chyba znana 
firma doradczo - prawna DK 
Partner.

DK Partner byla miedzy 
innymi uzywana przez 
Polska Ambasade na spot-
kaniach informacyjnych 
o dunskim rynku pracy 
pod kosciolem Sw. Anny. 
Wczesniejsze bankructwa 
firm kosztowaly Fundusz 
Gwarantowany okolo 2 

7 rodakow oszukanych przez 
M&T Brolægning w Danii

miliony koron, a ponadto 
pozostaly niezaplacone kary 
wyrokow Sadu Pracy za os-
zustwa pracownikow z pensji 
na prawie 830.000 koron.

Dziennikarz gazety “Fag-
bladet 3F” przeprowadzil 
kilka wywiadow z sama Pa-
nia dyrektor, w ktorych zadal 
miedzy innymi te pytania:

Jak mozesz zrobic ten sam 
numer trzy razy? - “Mo-
zesz nazywac mine glupia 
i niedoinformowana. Ja nie 
znalam tego, jaka to byla 
wielka odpowiedzialnosc”

Czy to nie jest prawda ze 
zostali oni oszukani (pracow-
nicy)?

“Ja nie moge odpowied-
ziec jasno tak lub nie. Nie 
posiadam wiadomosci co oni 
otrzymali, a czego nie i to 
bede musiala sprawdzic”

Chcesz sie spotkac ze 
zwiazkiem zawodowym i roz-
poznac czego brakuje?

“Oczywiscie, ja nie bede 
od tego w jakikolwiek ucie-
kac”

Cala sprawa narazie do-
prowadzila do tego ze, firma 
NCC uzywajaca ostatnia 
firme kablowa Moniki wpro-
wadzila i zobowiazala sie w 
porozumieniu ze zwiazkami 
3F od teraz, specjalnych 
dzialan kontrolnych, ktore 
maja zapobiec w przyszlo-
sci oszustwom pracownikow 
przez podwykonawcow.

Zwiazek 3F bedzie staral 
sie pomoc naszym rodakom 
odzyskac brakujace pensje 
poprzez fundusz gwaranto-
wany.

Uwaga!!! Apel!!! Poszuki-
wanie!!!

Malgorzata Hadrys jest 
dzis dyrektorem nowej firmy 
doradczo - prawnej: pdch.dk

Jesli posiadacie Panstwo 
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Puste kieszenie po 8 miesiacach pracy w M&T Brolægning
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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).

Spotkania klubu 
27. luty 2012 – wizyta w dunskim sejmie(sa nadal wolne miejsca – zadzwon do nas)

5. marca 2012 – spotkanie klubu na Mølle Alle 26,2500 Valby og godz. 16.30
29. marca 2012 – manifestacja w kopenhadze zwiazana z polityka UE

Wejscie oraz posilek/napoje darmowe – prosimy tylko o zameldowanie przybycia u Roberta

wiedze, czym obecnie zaj-
muja sie Monika niewiadomo 

Zwiazki zawodowe,organizacje pracodawcow 
i instytucje panstwowe  rozpoczynaja wklad 
w zatrzymanie “social dumping” po umowie 
politycznej dokonanej pomiedzy rzadem i 
Enhedslisten.

Nowe inicjatywy maja zatrzymac un-
fair konkurencje,przestrzeganie przepisow 
bhp,przestrzeganie zasad podatkowych, prze-
strzeganie wymog ubezpieczen pracownikow 
i stworzyc kontrole i wykluczenie firm tkzw. 
krzak klore tak naprawde nie istnieja na 
papierze ani w Danii czy w innym kraju Unii 
Europejskiej. I jesli nie istnieja na papierze to 
wogole nie maja zadnych podstaw prawnych 
do wykonywania pracy na terenie Danii.

Podstawa wkladu ma byc wzmocnienie 
regionalnych grup kontrolnych opartych na 
bliskiej wspolpracy Inspekcji Pracy - Urzedu 
Podatkowego i policji, klore szybciej i latwiej 
beda wspolpracowaly i kontrolowaly miejsca 
pracy.

Aby grupy mogly wykonywac prace spraw-
nie i efektywnie stworzy sie nowe narzedzia 
pracy, jak efektywne sankcje administracy-
jno/prawne w przypadku zlamania prawa i 
przepisow.

Trzeba podkreslic tutaj ze wklad w zatr-
zymanie “social dumping” nie ma na celu 
powstrzymania wolnego przeplywu sily ro-
boczej lecz zapewnienie rownej konkurencji 
dla wszystkich pracujacych na rynku pracy w 
Danii. Bo nie trzeba tutaj tlumaczyc ze firmy/
pracownicy nie placacy podatkow i ubezpiec-
zen czy omijajacy przepisy bhp, klore czesto 

wymagaja wydatkow sa jak trucizna dla firm 
przestrzegajacych wszystkie przepisy od A do 
Z.

Zrzeszenie Zawodow Budow-
lanych popiera i jest zadowolone z te-
go nowego poczatku. Od 2004 roku 
obserwowalismy,rejestrowalismy i informo-
walismy o czesto “kryminalnym” traktowaniu 
kolegow budowlancow z innych krajow Unii. 
Widzielismy i widzimy  masowy wyzysk sily 
roboczej przez niemoralnych i nieludzkich 
pracodawcow.

A tylko w roku 2011 dwoch Polakow zapla-
cilo najwyzsza cent, stracilo zycie w pracy 
z braku stworzenia wymaganych warunkow 
bhp.

Nasze zrzeszenie probuje takze przekonac 
dunskie wladze i organizacje pracodawcow 
ze wzmocnienie dzialan kontrolnych nie jest 
jedynym sposobem na rozwiazanie proble-
mow. Proponujemy tutaj stworzenie regio-
nalnych center, gdzie zagraniczni koledzy i 
firmy moglyby otrzymac informacje i zalatwic 
wszystkie formalnosci zwiazane z pobytem i 
praca w Danii. Ponadto uwazamy ze droga do 
zrozumienia przez “gosci” dunskiego rynku 
pracy byloby ponownie stworzenie kursow 
informacyjnych dla pracodawcow i pracow-
nikow.Inna propozycja jest stworzenie karty 
identyfikacyjnej dla kazdego budowlanca 
pracujacego w Danii.Na tej karcie zbieranoby 
informacje o szkoleniach bhp czy kwalifikac-
jach. Taka karta istnieje juz w Irlandi i Wiel-
kiej Brytani.

Nowy poczatek - nowe inicjatywy

jakie nazwisko dzis uzywa i 
Tomasz Szajda to prosimy o 

kontakt z naszymi kolegami 
zwiazkowcami mowiacymi po 
polsku.
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