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Uczestnikami kursu byli juz 
wybrani na miejscach pracy 
przez kolegow reprezentanci 
Bhp i mezowie zaufania. 

Na kursie uczestnicy 
zapoznali sie Prawem Bhp/ 
Arbejdsmiljøloven, Inspek-
cji Pracy rozporzadzeniami 
i instrukcjami/ AT bekend-
gørelserne og instrukserne 
typowymi dla budownictwa. 
Kursisci byli bardzo zaskoc-
zeni faktem, ze My pracow-
nicy mamy tak wiele praw, 
lecz niestety sa one zadko 
lub tylko po czesci stoso-
wane na miejscach pracy. 
Ustatlilismy takze, ze Prawo 
Bhp nakazuje pracodawca 
dbac o zdrowe i bezpieczne 

Zrzeszenie i Polacy na dziewiczej drodze
Pierwszy raz w historii Zrzeszenie Zawodow Budowlanych w Kopenhadze 
przepowdzilo kurs Bhp po polsku dla Polakow pracujacych w branzy 
budowlanej.

warunki pracy i ze pracodaca 
ma nakaz oraz obowiazek 
wspolpracy z pracownikami 
w tematach zwiazanych z 
Bhp.

Kursisci zapoznali sie z 
roznego rodzaju zasadami 
i sposobami wykonywania 
czynnosci pracy tak aby wro-
cic calo i w zdrowiu do domu 
po zakonczeniu pracy.

Na kursie w paraktyce 
trenowalismy spotkania 
Bhp, ktory powinny odby-
wac sie co najmniej co 14 
dni i ktore sa organizowane 
przez koordynatora Bhp na 
budowie. I na ktore po-
winni/musza byc zaproszeni 
wszyscý reprezentanci bhp 

wybrani przez pracownikow 
w firmach pracujacych na 
budowie. Tutaj przylozylismy 
sie wszyscy, kursisci i wykla-
dowcy na technike przebiegu 
spotkania, zapisywanie pro-
tokolu na spotkaniu i w jaki 
sposob reprezentanci bhp 
pracownikow moga wnosic 
swoje uwagi i spostrzeze-
nia oraz kolegow prosby i 
tematy. Tak aby na spotka-
niach pracowano wspolnie 
w celu stworzenia Bhp jakie 
sobie wszyscy zyczymy.

Jeden dzien kursu poswie-
cilismy na praktyczne od-
wiedziny budow. Ktore 
Zrzeszenie nazywa Patro-
lami Bhp. Zostaly stworzone 
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grupy skaldajace sie z 
dunskich i polskich kolegow.
Raporty zlozone z odwiedzin, 
mialy wiele cech wspolnych 
gdzie odwiedzono zagrani-
czna sile robocza. Na wielu 
odwiedzonych budowach 
spotkalismy naszych roda-
kow pracujacych w dunskich i 
polskich firmach. I ogolnie na 
tych budowach warunki Bhp 
byly tragiczne oraz czesto za-
grazajace zdrowiu i zyciu. Na 
dwoch budowach po zauzwa-
zeniu przez kierownictw bu-
dow, ze patrole wchodza na 
budowe bylo slychac okrzyk: 
- zielone helmy na budowie, 
wstrzymac prace wszyscy na 
pauze. W ten sposob chce 
sie uciec od bezposredniego 
kontaktu z zwiazkami czy 
Inspekcja Pracy, ktora takze 
uzywa zielonych helmow. 
Spotkalismy sie takze z 
przykladami ze, nasi rodacy 
nie rozmawiali z nami Pola-
kami bo otrzymali instrukcje 
od pracodawcow aby nie 
rozmawiac ze zwiazkowcami 
czy przedstawicielami wladz. 
Jets to bardzo tragiczny fakt 
bo nie moze tak byc, aby 
nasi rodacy byli traktowani 
jak niewolnicy ktorzy pracuja 
czesto za niskie stawki pracy 
i warunkach pracy ktore sa 
szkodliwe i niebezpieczne. 
Czesto w  takich ze po np. 
10 latach pracy w zlych 

warunkach pracy na budo-
wie pracujacy i ich zdrowie 
sa juz zniszczeni ze stalymi 
kontuzjami ciala, zdrowia i 
aparatu ruchowego.

Po odwiedzinach budow 
nasi rodacy zdali raporty z 
budow, na podstawie wypi-
sanych raportow i zrobionych 
notatek. Zrzeszenie juz pod-
jelo decyzje ze wiele z budow 
zostanie ponownie odwied-
zonych w celu dokonania 
czynnosci we wspolpracy z 
pracodawcami aby warunki 
Bhp byly takie jakie maja 
byc. Jesli ta wspolpraca nie 
pomoze to bedziemy zmus-
zeni aby poprosic Inspekcje 
Pracy o pomoc.

W ostatni dzien podsu-
mowalismy zebrana wiedze 
i zaplanowalismy wraz z uc-
zestnikami bliska wspolprace 
poszczegolnych oddzialow 
zwiazkow ktore naleza do 
Zrzeszenia z uczestnikami 
kursu. Ponadto zaplano-
walismy ponowne Patrole 
Bhp, ktore beda skladaly sie 
kolegow dunskich i polskich. 
Nasi dunscy koledzy wyra-
zili ogromne zadowolenie 
ze wspolnej wspolpracy i 
wspolnych patroli. Wszyscy 
byli zgodni w tym, ze kiedy 
my Wasi koledzy zwiazkowcy 
mowimy w waszym jezyku 
to jest latwiej komunikowac 
sie i zbudowac latwiejsza 

platforme komunikacji oraz 
zrozumienia.

Ze strony Polskiego Klubu 
Zwiazkowego  przy Zrzesze-
niu Zawodow Budowlanych 
zwracamy sie do Was abyscie 
dbali o przepisy Bhp w was-
zym wlasnym i firmy intere-
sie. Abyscie wybierali swoich 
reprezentantow Bhp. Ktorych 
trzeba wybrac wedlug Prawa 
Bhp. Wystarczy ze jest Was 
5 na budowie i juz macie 
prawo do tego. Prosimy Was 
abyscie nie bali sie rozma-
wiac z przedstawicielami 
zwiazkow i wladz. My jeste-
smy tylko po to aby wspierac 
Was, ludzii ktorzy pracuja 
ciezko na rynku pracy. Do 
zobaczenia.

Pamietajcie ze mozecie 
sami anonimowo skontak-
towac sie z Inspekcja Pracy 
pod telefonem: 00 45 70 12 
12 88 lub mail: at@at.dk 
Inspekcja nigdy nie “zdradzi” 
danych osoby meldujacej. 

Mozecie skontakto-
wac sie bezposrednio ze 
zwiazkowcem Robertem Olej-
nikiem mowiacym po polsku: 
tel/sms: 00 45 22 79 89 60 
lub mail: robert.olejnik@3f.
dk

Szukajcie informacji po 
polsku o Bhp na: www.at.dk i 
na www.bar-bat.dk    

  
 

Budowlaniec i pracodawca wspolnie przeciwko walce z 
social dumping’
Zrzeszenie Zawodow Budowlanych wraz z Dansk Håndværk( organizacja pracodawcow bu-
downictwa) spotkala sie z Komisja Zatrudnienia przy Parlamencie. Na spotkaniu obie orga-
nizacje wspolnie przedlozyly swoja propozycje wprowadzenia prawa pomocy zagranicznym bu-
dowlancom w przypadku kiedy oni zostana oszukani przez swojego pracodawce. Organizacje 
chca wprowadzenie tkzw. Odpowiedzialnosci lancuchowej gdzie to glowny wykonawca bedzie 
odpowiedzialny za pokrycie ewentualnych brakow pensji i innych dodatkow. Przyszlosc pokaze 
jakie rezultaty przyniesie wspolna wspolpraca i dialog z politykami.


