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1. pazdziernika plac bu-
dowy musi byc gotowy do 
zimy. Prawo BHP zabezpi-
ecza budowlancow przed 
wypadkami oraz degradacja 
zdrowia. Deszcz, snieg, 
wiatr i mroz moze stac sie 
zimna przyjemnoscia bu-
dowlanca. Praca w zimnie 
niszczy szczegolnie miesnie 
i stawy. Odpowiedzialnosc 
za przygotowanie budowy 
do zimy lezy w rekach 
inwestorow i pracodawcow. 
Dlatego wszystkie otwarcia 
w budynkach takie jak okna i 
drzwi musza byc zamkniete i 
uszczelnione. Nalezy doko-
nac zakryc rusztowan i wind 
transportowych na fasadach 
budynkow. Drogi dostepu do 
pracy musza byc odsniezone 
i posypane sola lub piaskiem 
przed rozpoczeciem pracy. 
Tak aby pracownicy mogli 

Plac budowy musi byc gotowy do zimy

dojsc do przebieralni czy 
pomieszcen socjalnych bez 
ryzyka upadku. Same drogi 
ruchu pieszego i transpor-
towego na budowie musza 
byc wolne od wody, blota i 
slizgawicy.  Nalezy zainsta-
lowac oswietlenie orienta-
cyjne wszedzie tam gdzie 
wystepuje ruch pieszy czy 
pojazdow tak azeby zawsze 
bylo widac gdzie sie chodzi 
czy jezdzi. Stolarnie, miejsce 
mieszania materialow czy 
montazu nalezy ograniczyc i 
zabezpieczyc poprzez rozsta-
wienie namiotu czy innego 
bardziej stalego obiektu. 
Materialy budowlane nalezy 
dostarczac i przechowywac 
pod przykryciem. W samych 
budynkach nalezy tymcza-
sowo uszczelnic pietra, po-
mieszczenia czy konstrukcje 
dachu przed woda, mrozem i 

utrata ciepla. Budynki nalezy 
ogrzewac i wentylowac, a 
wilgoc osuszac. Pracownicy 
musza byc gotowi do prac 
zwiaznych z przygotowaniem 
budowy do zimy i biezacym 
utrzymaniem zasad BHP, 
np. odsniezania na budowie,   
oczywiscie za pelna zaplate 
jak za normalne godziny 
pracy. Zatrudnieni maja 
obowiazek o informaniu 
pracodawcow, inwestora czy 
reprezentantow BHP i innych 
odpowiedzialnych za budowe 
o warunkach ktore sa nie-
bezpieczne lub nie zgodne z 
przepisami BHP. W przypad-
ku problemow mozna zawsze 
anonimowo skontaktowac sie 
z Inspekcja Pracy/Arbejdstil-
synet i poprosic ja o kon-
trole. Bezposredni numer do 
Inspekcji Pracy: 70121288 
lub e – mail: at@at.dk. 
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Szukaj wiecej o polskim klubie zwiazkowym na facebook POLSKI KLUB ZWIAZKOWY

W ostatnim numerze KO-
LEGA pisalismy o smierci 
naszego rodaka i pomocy 
udzielonej mamie zmarlego 
przez Zrzeszenie Zawodow 
Budowlanych / BFS. Pomoc 
polegala na kontakcie z kasa 
emerytalna Pension Danmark 
i wyplaceniu ubezpieczenia z 
tytulu smierci najblizszej rod-
zinie. Wiele czasu nie minelo 
i z koncem sierpnia doszlo do 
nowego wypadku smiertel-
nego. Z reprezentantem Pol-
skiego Klubu Zwiazkowego  
skontaktowal sie syn zmar-
lego. Jacek S. przybyl pier-
wszy raz do pracy do Danii 
z poczatkiem lipca 2017 na 
2 miesieczne zatrudnienie w 
dunskiej firmie budowlanej. 
Niestety historia pracy i po-
bytu Jacka S. w Danii zakon-
czyla sie tragicznie, wypad-
kiem w mieszkaniu w Kopen-
hadze w dniu 25.sierpnia, 
ktory doprowadzil do zgonu 
27. sierpnia w szpitalu. 
Koledzy Jacka S. powiado-
mili rodzine o wypadku. Syn 
Jacka przybyl do Kopenhagi 
i zdazyl pozegnac tate zanim 
on zamknal oczy na wieki. 
Po powrocie do kraju syn 
zmarlego skontaktowal sie z 
reprezentantem klubu. Kon-
takt otrzymal on od kolegow, 
ktorzy poznali reprezentanta 
klubu, a zarazem pracow-
nika Zrzeszenia Zawodow 
Budowlanych na jednej z 
budow. Syn prosil o pomoc, 
bo rodzina pozostala sama ze 
wszystkimi sprawami zwia-
zanymi ze smiercia Jacka S. 
Rodzina sama musiala zajac 
sie sprowadzeniem zwlok 
do Polski i sprawami biuro-
kracji papierkowej. Zwiazki 

Smierc naszego rodaka po godzinach pracy

Zawodowe zajely sie sprawa. 
Ustalono gdzie Jacek S. byl 
zatrudniony i jak wygla-
dala jego sytuacja ubezpie-
czen. Pracodawca Jacka S. 
byla dunska firma Ehrab, 
ktora jest objeta ukladem 
zbiorowym, ktory dawal 
Jackowi S. automatycznie 
prawo do przynaleznosci do 
kasy emerytalnej w Pension 
Danmark. Przypominamy ze 
przynaleznosc do Pension 
Danmark daje 3 przywileje: 
zbieranie oszczednosci na 
emeryture, ubezpieczenie 
ktore zawiera miedzy innymi 
wyplate odszkodowania z 
powodu smierci oraz paczke 
zdrowia. Zwiazek Zawodowy 
dotarl do informacji, ze 
pracodawca Ehrab nie ure-
gulowal skladki w wyskosci 
12,15% obliczanej z brutto 
pensji do kasy emerytalnej. 
Brak wplaty skladki spowo-
dowal brak mozliwosci wy-
platy odszkodowania rodzinie 
po smierci Jacka S. Dalsze 
dzialania zwiazku doprowad-
zily do tego, ze rodzina wy-
pelnila potrzebne formularze 
i przeslala wymagajace do-
kumenty. Teraz rodzina czeka 
na wyplate ubezpieczenia, 

ktore nie przywroci meza i 
taty, ale wesprze ekonomicz-
nie rodzine.

Prawo do skladek emery-
talnych rynku pracy wy- 
walczyli czlonkowie 
zwiazku wraz z federacjami 
zwiazkowymi. Namawiamy 
Was do sprawdzania czy 
wplata skadki zostala doko-
nana. Mozna to zrobic po-
przez uzycie NemId i zalogo-
wanie sie na stronie: www.
pension.dk. Ponadto nama-
wiamy Was o pozostawienie 
danych kontaktowych w 
Pension Danmark. A najwaz-
niejsze abyscie powiadomili 
Wasze rodziny o tym ze na-
lezycie do Pension Danmark 
czy innej kasy emerytalnej 
rynku pracy. Jesli okaze sie 
ze pracodawca nie opla-
ca skladek polecamy Wam 
natychmiastowy kontakt z 
oddzialem zwiazku zawodo-
wego. Sprawa Jacka S. daje 
powod do zadania pytania: 
Czy chcesz ryzykowac aby 
nie placic skladki zwiazkowej 
i nie byc czlonkiem zwiazku 
zawodowego? Przynaleznosc 
do zwiazku daje gwarancje 
opieki i wsparcia w kazdej 
sytuacji ze strony zwiazkow.


