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Wedlug przepisow bhp, od 
dnia 1 pazdziernika na ws-
zystkich budowach musi byc 
zaplanowane w jaki sposob 
beda “zamkniete” wszystkie 
otwarcia (okienne,drzwi i 
inne) w budynkach, ktore sa 
w stanie surowym. Nalezy 
takze dokonac zakryc rusz-
towan i wind transportowych 
na fasadach budynkow.Po-
nadto budowe nalezy zabez-
pieczyc przed ciemnosciami, 
sniegiem i mrozem. 

Otwarcia w budynkach w 
stanie surowym: Wszyst-
kie otwarcia i rusztowania 
nalezy tak zabezpieczyc i za-
kryc, azeby szkodliwy wplyw 

Czy twoj plac budowy jest gotowy do zimy?
warunkow pogodowych w 
zimie nie szkodzil zatrudnio-
nym.

Drogi dostepu do pracy: 
Drogi musza byc odsniezone 
i posypane sola czy piaskiem 
przed rozpoczeciem pracy.

Swiatlo orientacyjne: Na-
lezy zainstalowac oswietlenie 
orientacyjne wszedzie tam 
gdzie wystepuje ruch pieszy 
czy pojazdow tak azeby 
zawsze bylo widac gdzie sie 
chodzi czy jezdzi.

Miejsce przycinan i mies-
zania materialow: To miejsca 
nalezy odgraniczyc i zabez-
pieczyc poprzez postawienie 
namiotu czy innego bardziej 

stalego obiektu. Materialy 
nalezy dostarczac i prze-
chowywac pod przykryciem.

Prace wewnetrz budynku: 
Nalezy dokonac tymcza-
sowego uszczelnienia pieter/
pomieszczen czy konstrukcji 
dachu przed woda,mrozem 
i utrata ciepla. Budynek na-
lezy ogrzewac i wentylowac, 
a wilgoc osuszac. Szczego-
lowe informacje na temat 
opisanego  mozna znalesc 
na stronie Inspekcji Pracy/
www.at.dk czy stronie Rady 
Branzy Budowlanej www.
Bar-ba.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).
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Oszukani przez ”specjalistke” 
od bankructw:

Kilkakrotnie oszukala 
Polskich pracownikow. 2,6 
milionow koron kosztowala 
dyrektorka, dunskie spolec-
zenstwo.

Przemyslaw Tonkiel wro-
cil do domu i  mamy oraz 
dwojki mlodszego rodzenst-
wa w Polsce z bolem brzucha 
i pustymi kieszeniami. On nie 
otrzymal pensji za polroczna 
prace dla dunsko – polskiej 
”specjalistki” od bankructw 
Moniki Anny Guziak.

- Mialem sie bardzo zle, bo 
wrocilem do rodziny w kraju 
bez pieniedzy i w dodatku na 
same swieta Bozego Narod-
zenia, tlumaczy Przemyslaw 
ktory jest jedynym zy-
wicielem rodziny po smierci 
ojca.

Teraz 26 letni pracownik 
ukladania kabli otrzymal 
162.000 koron odszkodo-
wania z Funduszu Gwaran-
towanego (LG). Firma MT 
Brolægning zbankrutowala i 
dlatego 3F sciagnelo razem 
prawie 600.000 koron dla 

Przemyslawa i i trzech pozo-
stalych kolegow.

- Moja rodzina zaplacila 
wysoka cene. Musiala ona 
pozyczac pieniedze na oplaty 
pradu i dzierzawy mieszka-
nia.Dzis jestem zadowolony 
i dziekuje bardzo serdecznie 
3F za pomoc, powiedzial 
Przemyslaw.

Czwarte bankructwo w cia-
gu czterech lat. Przemyslaw 
wraz z kolegami nie wiedzial 
ze dyrektorka Monika Anna 
Guziak wczesniej zbankruto-
wala ze swoimi firmami. Za 
kazdym razem zamykala 
ona firme, gdy 3F wpadlo na 
zanizanie lub nie wyplacanie 
pensji i dodatkow dla zatrud-
nionych w swoich firmach.

Monika Anna Guziak razem 
kosztuje spoleczenstwo 2,6 
milionow koron z powodu 
bankructw firm.

- To jest smutne i nieprzyj-
emne, ze ta kobieta kontynu-
je oszustwa i kretactwa mowi 
Jesper Weihe z 3F BJMF.

“Ja nie mowie ze jestem 
swieta” mowi Monika Anna 
Guziak dyrektorka zbank-

rutowanego MT Brolægning.
Dziennikarz z 3F zapytal 

dyrektorke:
Jak to jest mozliwe ze 

zatrudnieni byli oszukiwani 
przez 6 miesiecy?

- Ja nie mowie ze jestem 
swieta lecz moze najglubsza. 
Ja jestem najmniejsza ryba 
w tym.

Dlaczego spoleczenstwo 
musi placic rachunek za 
twoje ponowne bankructwo?

- Sprawa jest zamknieta 
i to jest zamkniety rozdzial 
dla mnie. Ja nie ciagne za 
zadne sznurki i nigdy tego 
nie robilam.

Cztery bankructwa koszto-
waly spoleczenstwo dunskie 
2,6 milionow. MT Brolægning 
– 600.000 kr., MT Entre-
prise -  1.726.000 kr., ElTel 
– 90.000 kr., DK Partner – 
149.000 kr.

Obecnie Monika Anna 
Guziak (Johanson, Lewinska) 
pracuje jako doradca dla 
Polskiej Misji Handlowej przy 
Ambasadzie RP w Kopen-
hadze, gdzie miedzy innymi 
doradza polskim firma.

Polacy otrzymali 600.000 koron po bankructwie


