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W sobote 25 sierpnia Polski 
Klub i Zrzeszenie Zawodow 
Budowlanych odwiedzily 
budowy. Uczestnicy wizyt 
niestety spotkali sie niepr-
zyjemnym obrazem: niskimi 
stawkami wynagrodzenia, 
zlymi warunkami mieszkani-
owymi/bezpieczenstwa pracy 
i brakiem Porozumienia 
Zbiorowego. 

20 zwiazkowcow i czlon-
kow polskiego klubu zdazylo 
w czasie akcji odwiedzic 19 
placow budow w rejonie ko-
penhaskim. Zostalo policzo-
nych 180 kolegow szczegol-
nie, polskich budowlancow. 
Lecz takze kolegow z Wegier, 
Bulgari, Niemiec, bliskiego 
wschodu oraz z Wysp Owc-
zych na pracy w wikendzie.

- Spotkalismy wstrzasaja-
ce warunki. Lecz niestety nie 
jestesmy tym zaskoczeni. To 
jest tylko szczyt gory lodo-
wej , mowi Bo Rosschou, 
przewodniczacy rady organi-
zacyjnej w Zrzeszeniu Zawo-
dow Budowlanych, ktory 
kieruje do listy zameldo-
wanych placow, ktore patrole 
nie zdazyly odwiedzic. 

Jeden przyklad, w jakich 
warunkach wykonywana 
byla praca, a ktora znalazli 
zwiazkowcy na budowie na 
ulicy Store Kongensgade. 
Tutaj pracowala grupa pol-
skich kolegow. Mieszkaja w 
tym samym budynku gdzie 
jest prowadzona budowa i te 
warunki byly ponizej wszel-
kiej krytyki, opowiada Allan 

Skandaliczne warunki na placach 
budow 

Leegaard 
lider jednego 
z patroli.
Na cod-
zien jest on 
sekretarzem 
zwiazkowym 
w zwiazku 
slusarzy. 

On opo-
wiedzial 
o: niebez-
piecznych 
instalacjach 
elektrycz-
nych, kurzu, 
pyle i ze w 
niektorych 
miejscach 
byly nieza-
bezpieczone 
dziury w 
podlogach 
pomiedzy 
pietrami pr-
zez ktore, mozna bylo spasc 
i spowodowac powazny 
wypadek. Miejsce budowy 
zostalo natychmiastowo 
zameldowane na policje i do 
inspekcji pracy z zadaniem o 
zamknieciu budowy i zatr-
zymaniu pracy z powodow 
bezpieczenstwa.Lecz wyzej 
podane instytucje nie mogly 
przybyc na budowe: przeciez 
to wikend! 

Zrzeszenia i polskiego 
klubu sobotnie odwiedziny 
odbily sie szerokim echem 
w mediach i minister pr-
acy Claus Hjort Frederiksen 
bedzie musial wytlumac-
zyc sejmowi dunskiemu. W 

jaki sposob bedzie minister 
zabezpieczal warunki bezpi-
eczenstwa pracy w przyszlo-
sci? Tak samo bedzie musial 
minister wytlumaczyc dlac-
zego inspekcja pracy i policja 
nie reaguja na odebrane 
zameldowanie o smiertelnie 
niebezpiecznych warunkach 
pracy, tylko dlatego ze jest 
to wikend. 

Na nastepnym spotkaniu 
w klubie polskim bedziemy 
chcieli dyskutowac w jaki 
sposob klub rozszerzy wspol-
prace z dunskimi zwiazkami 
oraz o nowych tego typu 
akcjach w przyszlosci. n



Zrzeszenie Zwiazkow Zawodowych Budownictwa
- Jest to zrzeszenie 11 zwiazkow budowlanych w Kopenhadze (murar-
ze, ciesle, malarze, elektrycy, ogrodnicy, pracownicy robot ziemno 
– betonowych, montezy rusztowan, pracownicy wodno – kanalizacji i 
gazu).
Skontaktuj sie z nami pod adresem: Mølle Alle 26, 2500 Valby
Redakcja: Robert Olejnik og Mads Bruun Pedersen (DJ).

Polski telefon pod ktorym, mozesz zostawic wiadomosc tel: 50 53 38 68 
Po przesluchaniu wiadomosci skontaktujemy sie z toba.
Przeczytaj wiecej po polsku na: www.bygsam.dk, www.3fdk, www.polonia.dk

Polski Kolego – zobacz tutaj!
Spotykamy sie ponownie w Polskim Klubie Zwiazkowym

W sobote 15 wrzesnia 2007 o godz. 17.00
na ulicy Mølle Alle 26, 2500 Valby w TIB 9

Na spotkaniu bedzie serwowane cieple jedzenie.

Pytania zwiazane z klubem prosimy kierowac do:
Marcina: 23 43 75 34 oraz Roberta 22 79 89 60

Od 15 sierpnia 
jest zakazane 
palenie tytoniu 
na wszystkich 
miejscach 
pracy. Tak sie 
stalo poniewaz 
Folketinget/
Sejm wydal 
ustawe o pale-
niu.
Powietrze w barakowozach i 
pomieszczeniach socjalnych 
bedzie w przyszlosci czystsze 
i nie zanieczyszczone przez 
dym tytoniowy. Palenie jest 
zakazane w wewnatrz po-
mieszczen. Ta nowa ustawa 
o paleniu oznacza ze: lokale 
pracy, magazyny, pomieszc-
zenia spotkan, stolowki, 
wejscia do budynkow, scho-
dy, windy, toalety i inne nie 
mozna wykorzystywac jako 

palarnie. Poprostu 
trzeba wyjsc na zew-
natrz na powietrze jesli 
chce sie palic.Miejsca 
pracy musza stwor-
zyc polityke palenia, 
zapisana na papierze 
w ten sposob azeby 
wszyscy ja rozumieli.
Tak mowi ustawa.

Jesli nie jest stworzona taka 
polityka pracodawca moze 
byc ukarany kara grzywny. 
Odpowiedzialnoscia praco-
dawcy jest azeby polityka 
palenia byla przestrzegana. 
Kiedy pracodawca zorganizu-
je pomieszcaenie do palenia 
musi to byc pomieszczenie 
wylacznie przeznaczone dla 
palaczy i pomieszcaenie nie 
moze byc polaczone z innymi 
pomieszczeniami.

Bez dymu papierosowego w 
pomieszczeniach socjalnych 

Nie pozwol 
oszustom i 
posrednikom 
sterowac twoim 
zyciem

Nie ma powodow azeby zyc 
nielegalnie w Danii i poz-
walac oszustom/posrednikom 
i wykorzystywacza decyd-
owac twoja osoba i twoim 
zyciem. Regoly i przepisy na 
pobyt tutaj legalnie sa latwe: 
z pozwoleniem na prace i 
pobyt, praca w firmie, ktora 
ma porozumienie zbiorowe 
(overenskomst) moze ry-
sowac sie twoja przyszlosc 
obiecujaco – bez kryminal-
nosci i bez lamania prawa i 
przepisow.

Jeden z kolegow Slawo-
mir Krawczyk zrobil to 
wedlug ksiazki, postanowil 
zamieszkac w Danii z zona 
i trojgiem dzieci. Slawomir 
pracuje w zorganizowanej 
dunskiej firmie i chodzi do 
pracy bez strachu i obawy 
przed urzedem podatkowym 
i policja.

Po dwoch latach pobytu w 
Danii, zarobieniu pieniedzy i 
wybudowaniu upragnionego 
domu w Polsce, rodzina po-
wiedziala, stop. Milosc i chec 
bycia razem i przezywania 
dnia codziennego w gronie 
rodziny byla silniejsza niz 
pieniadze zarabiane samotnie 
w Danii.

Rodzina Krawczykow po-
chodzi z pieknych rejonow 
gorskich, niedaleko Zakopa-
nego lecz brak mozliwosci 
zarobkowych w rejonie na 
utrzymanie domu i rodziny 
byla takze waznym faktem 
emigracji. Teraz sa razem, 
dzieci niedlugo podejma 
nauke w szkole, a malzonka 
pojdzie do pracy. Sa silni, 
zadowoleni i oczekuja dobrej 

przyszlosci w Danii. Naj-
wazniejszym ich celem jest 
szybkie nauczenie jezyka 
dunskiego, azeby czuc sie jak 
w domu. Mowia ze, powietrze 
morskie bardzo im sluzy. 

Jesli chcesz zapewnic 

sobie i rodzinie bezpieczne 
zycie i przyszlosc, pamietaj:
szukaj tylko pracy w  firmie 
z porozumieniem zbiorowym 
– i pokaz palec niezorganizo-
wanym wykorzystywacza. n 


