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przekazali swoje dokumenty/ 
kartki wyplat i godziny pracy 
do sprawdzenia w zwiazku 
3F BJMF. Pierwsze oblic-
zenia kontrolne wykazaly 
masywne braki w wyplatach 
pensji. To doprowadzilo do 
postawienia sprawy przed 
sedzia sadu, ktory wydal ten 
historyczny wyrok w spra-
wie. Cipa zatrudnia  przede 
wszystkim pracownikow 
z Polski, Wloch, Rumuni i 
Portugali, ktorzy wykonuja 
roboty ziemne, odwierty 
oraz prace konstrukcyjno 
betonowe. Pierwsze sumy 

Zwiazek zawodowy 3F BJMF 
wygral najwieksza w histori 
Danii sprawe splaty pi-
eniedzy dla poszkodowanych 
czlonkow.Wloska firma Cipa, 
jedna z najwiekszych firm 
pracujacych na budowach 
metro zostala ukarana do 
zaplacenia i wyplaty braku-
jacych pensji i dodatkow do 
pensji swoim pracownikom. 
Firma przez dluzszy czas nie 
rozliczala pracownikow za 
prace wedlug porozumienia 
zbiorowego. Sprawa rozpoc-
zela sie kiedy czlonkowie 3F, 
a zarazem pracownicy Cipa 

22 miliony koron dla pracownikow Cipa
brakujacych pensji zostaly 
juz wyplacone pracownikom 
przez zwiazek 3F BJMF. 

Tutaj chcemy dodac nasz 
staly apel, pracujesz w Danii 
przystap do zwiazkow zawo-
dowych, ktore umawiaja 
porozumienia z pracodawca, 
ktore reguluja  warunki pr-
acy i pensje. A w przypadku 
zlamania porozumienia 
prowadza sprawe przeci-
wko pracodawcy. Pamietaj 
ze pierwsze 6 tysiecy koron 
skaldki zwiazkowej na rok 
mozna odciagac od podatku.

Jak co roku czlonkowie pol-
skiego klubu zwiazkowego 
przy Zrzeszeniu Zawodow 
Budowlanych w Kopenhadze 
uczestniczyli w 1 majowym 
spotkaniu i pochodzie. 

Tym razem czlonkowie 
klubu byli goscmi zwiazku 
elektrykow w Kopenhadze 
gdzie na codzien przewodni-
czacym jest Per Olsen, ktory 
jest takze przewodniczacym 
zrzeszenia zawodow budow-
lanych. 

W dniu 1 maja 
koledzy,czlonkowie  klubu i 
pracownicy firmy Megaflex 
wybrali 4 mezow zaufa-
nia. Celem wyboru mezow 
zaufania jest skorzystanie 
z przywileju porozumienia 
zbiorowego, ktore pozwala 
na wybor reprezentantow 
pracownikow w firmie. 

Maz zaufania jest normal-
na czescia zorganizowanego 
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rynku pracy, a zarazem pod-
stawa wspolpracy pomiedzy 
pracownikami a przedsiebi-
orstwem. 

Tego typu wspolpraca 
istniejew Danii od 1899.
Zadaniem meza zaufania 

jest dokladanie wszelkich 
staran w celu utrzymania i 
ulatwiania dobrej wspolpracy 
w przedsiebiorstwie. 

Koledzy zatrudnieni w 
Megaflex pracuja na 4 budo-
wach metra w Kopenhadze.  

Nowi mezowie zaufania z Per Olsen, przewodniczacy Zrzeszenia Zawo-
dow Budowlanych
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Umowa pomiedzy Dania, a 
Polska o koordynacji i wy-
mianie wiadomosci na temat 
firm z Polski pracujacych w 
Danii zostala dokonana, tak 
informuje minister zatrudni-
enia Henrik Dam Kristensen.

Dunski minister zatrud-
nienia byl z wizyta robo-
cza w Polsce gdzie dokonal 
koncowej umowy pomiedzy 
krajami, tak poinformowala 
gazeta BT.

- Bylem w Polsce i dokona-
lem umowy z moim polskim 
kolega, ktora jest czescia 
wkladu w walce przeciwko 
social dumping. Polacy ktorzy 
przybywaja tutaj do Danii i 
sa na legalnych i porzadnych 
warunkach  sa mile widziani.
Lecz musimy byc pewni ze 

Dunsko – polski wklad przeciwko firma ze 
skrzynka pocztowa

pracownicy i wykonujacy pr-
acy nie sa narazeni na social 
dumping, mowi minister do 
gazety.

Podstawa do umowy jest 
to ze, jest wiele przykladow 
niepewnosci czy oddele-
gowane do pracy w Danii 
przedsiebiorstwa sa realnymi 
przedsiebiorstwami w swoim 
kraju ojczystym, czy tylko 
posiadaja skrzynke pocztowa 
tam.

Poniewaz wedlug prze-
pisow unijnych przedsie-
biorstwa musza posiadac 
produkcje we wlasnym kraju, 
inaczej nie maja prawa do 
swiadczenia uslug w innym 
kraju unijnym.

Dla przykladu Dunskie 
organizacacje zwiazkowe 

udowodnily wiele razy 
sprawy gdzie cale struktury 
dzialan przedsiebiorstw byly 
pro forma.

Minister dodaje ze zostala 
stworzona wspolna grupa 
robocza, ktorej zadaniem 
bedzie kontrolowanie czy 
przedsiebiorstwa wykonuja 
produkcje w swoim rodzi-
mym kraju.

- Jesli bedzie to firma z 
Polski to bedziemy mogli w 
ten sposob sprawdzic i stwi-
erdzic gdzie przedsiebiorstwo 
ma placic podatki i czy pr-
zedsiebiorstwo jest naprawde 
dzialajaca firma. 

Po umowie z Polska, mi-
nister zatrudnienia dokonal 
takich samych umow z pan-
stwami baltyckimi.

PLAN - Spotkania klubu w 2015 roku 

Czerwiec/Juni 2015 – przerwa/sommerpause
Lipiec/Juli 2015 – przerwa/sommerpause
Sierpien/August 2015 -  19.08.2015
Wrzesien/September 2015 – 23.09.2015
Pazdziernik/Oktober 2015 – 21.10.2015
Listopad/November 2015 – 18.11.2015 
Grudzien/December 2015 – 9.12.2015
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Szukaj wiecej o polskim 
klubie zwiazkowym na 
facebook POLSKI KLUB 
ZWIAZKOWY

Polski Klub Zwiazkowy wzial udzial w swiecie 
pracy w imprezie przygotowanej przez kole-
gow zwiazkowcow z federacji elektrykow.

Jak co roku bylo wspolne sniadanie, pa-
rowki z grila, napoje, przemowienia, muzyka 
i wspaniala atmosfe-ra. 

Na zdjeciu polski klub w pochodzie do 
parku Fælledparken gdzie swieto swiecilo ok. 
100 tys. uczestnikow.


