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Moj materac nie przypomina 
materaca z basni „O krolewnie 
na ziarnku grochu“, tak moga 
powiedziec uczestnicy bada-
nia.

3 na 10 pracujacych Pola-
kow w Kopenhadze nocuje w 
piwnicach, obiektach fabrycz-
no/biurowych, lokalach i kam-
pingach, gdzie spia conajmniej 
3 osoby.

W wiekszosci przypadkow 
pracodawcy stoja za wynaj-
mem takich zlych ”miejsc 
pobytu,”

gdzie nawet przebywa do 
70 osob razem.Organizacja 
wynajemcow LO twierdzi ze 
dochodzi do wielu zlaman 
prawa najmu.

Lista terazniejszych i wczes-
niejszych polskich noclegowni 
jest dluga i kolorowa, gdy 
zwiazki budowlane otwieraja 
szuflade i na podstawie bada-
nia A4 wszystko wskazuje na, 
ze zwiazkow wiadomosci nie 
sa pojedynczymi skandalami 
lecz sytuacja mieszkaniowa 
– druzyny B. Anonimowe 
badanie wskazuje, ze tylko co 
szosty budowlaniec ma swoj 
pokoj i mozna znalesc przy-
padki ze w jednym pomieszc-
zeniu spalo 70 osob.

” To jest wiecej regola niz 
wyjatkiem, ze polacy no-
cuja co mozna nazywac zlymi 
warunkami.Normalnie idzie 
spotkac gdzie 5 – 10 mezc-
zyzn mieszka razem” – mowi 
Palle Bisgaard ze zwiazku Tib.

Po dlugim dniu pracy – w ciasnych 
pomieszczeniach, bez zycia prywatnego

Dlatego nie jest on zaskoc-
zony wynikami badania.

• 3 na 10 budowlancow 
nocuje w pomieszczeniach 
typu piwnica, kamping czy 
pomieszczenia fabryczno – bi-
urowe gdzie spia conajmniej 
4 osoby razem. Najwyzszym 
danym jest 70 osob, lecz 
30,15,12 i 9 mozna znlesc w 
odpowiedziach.

• Polowa uczestnikow ba-
dania ma tak ”dobre warunki,” 
ze nocuje z tylko z dwoma lub 
czteroma osobami. 

• 16 % budowlancow 
mieszka w barakach, kontene-
rach, samochodach na placu 
budowy, reszta w mieszka-
niach, domach, pokojach lub 
pansjonatach.  

Pomimo ze na papierach 
wyglada to nie tak zle, ze po-
nad polowa Polakow mieszka 
albo w domu lub mieszka-
niach, nie znaczy ze maja oni 
mozliwosc na prywatne zycie. 
Prawie trzecia czesc informuje 
ze dziela pomieszczenie z 
conajmniej 4 osobami. 

I taki typ zamieszkania zna 
az za dobrze Palle Bisgaard z 
Tib. Przyklad budowlancow, 
ktorzy pracowali przy budowie 
luksusowych mieszkan w Øre-
stad. Po skonczeniu pracy byli 
transportowani do szefa willi w 
Lyngby, gdzie pracowali dalej 
nad remontem jego domu do 
pozna wieczorem.”Mieszkali 
oni w ciemnej piwnicy tego 
domu gdzie brak bylo swieze-

go powietrza i nie bylo ani 
kuchni czy lazienki.Lecz oni 
przeciagneli wode z pralni, 
przykrecili plyte na ktorej 
ustawili gaz, gdzie mogli pr-
zyzadzac cieply posilek. Tego 
typu zamieszkan spotkalismy i 
spotykamy, az za duzo”

Sekretarz w organizacji 
wynajemcow Claus Højte jest 
zgodny, ze warunki mieszkani-
owe Polakow sa bardzo zle i 
ze ich praca nie jest oddzie-
lona od zamieszkania, tzn: 
” Kiedy  pracodawca laczy 
zatrudnienie z mieszkaniem to 
plecie lancuch dookola zatrud-
nionych. Jesli oni dyskutuja, 
pracodawca moze ich zwolnic 
i wystawic na ulice. Jesli w 
ten sposob traci sie wszystko, 
to nie ma sie mozliwosci na 
szukanie nowej pracy i

patrzac przez okulary prawa 
mieszkaniowego to dochodzi 
do wielu przekroroczen“.

Nalezy dlatego pamietac 
ze nalezy rozgraniczyc wy-
zej podane laczenie pracy z 
mieszkaniem. Zwolnienie z pr-
acy nie upowaznia pracodawcy 
do wystawienie ex pracownika 
na ulice. Praca to praca a 
mieszkanie to mieszkanie.

Zwiazki Tib mowia takze o 
wielkich trudnosciach gdzie w 
wiekszosci spraw przeciwko 
pracodawca, wystepuja oni 
takze jako najemcy. To daje 
pracodawca ekstra mozliwosc 
na regulowanie wyplaty, kiedy 
moga podniesc oplaty za 

Trzecia czesc wynikow anonimowego badania przeprowadzonego przez A4, 
wsrod Polakow w rejonie Kopenhaga.



Napisz i zadzwon do polsko mowiacych zwiazkowcow: E-mail: rol@tib.dk (22 79 89 60) 
lub marcin.n@3f.dk lub (23 45 75 34). Marcin caly pazdziernik na urlopie.
Przeczytaj wiecej po polsku na: www.bygsam.dk, www.3f.dk, www.malerneshus.dk

Zrzeszenie Zwiazkow 
Zawodowych Budownictwa

- Jest to zrzeszenie 11 
zwiazkow budowlanych w 
Kopenhadze (murarze, ciesle, 
malarze, elektrycy, ogrodnicy, 
pracownicy robot ziemno – be-
tonowych, montezy rusztowan, 
pracownicy wodno – kanalizacji 
i gazu oraz hydraulicy).
Skontaktuj sie z nami pod adre-
sem: Mølle Alle 26, 2500 Valby
Redakcja: Robert Olejnik og 
Mads Bruun Pedersen (DJ).

Jeden niemiecki pracownik 
budowy rusztowan spadl z da-
chu, jeden polak spadl w otwor 
szybu windy, a drugi zostal 
zasypany w rowie wykopow. 

29 niemiec, zatrudniony w 
duzej kopenhaskiej firmie, Ro-
dahl Stilladser, spadl  z dachu 
budynku z wysokosci 8 me-
trow. On przezyl upadek lecz 
zmarl pozniej w nocy z powodu 
obrazen. 

Przewodniczacy zwiazku 
budowniczych rusztowan; 
Simon Gregersen informuje ze, 
niemiecki kolega nie przeszedl 
2 letniego nauczania i zadnych 
innych kursow dodatkowych. 
– To nie chodzi czy ktos jest 
dunczykiem czy obcokra-
kowcem , to chodzi o pr-
zeszkolenie i wiedze o zawod-
zie. Doswiadczony  pracownik 
nigdy nie wykonywalby pracy 
w takich warunkach pogo-
dowych  i dlatego nigdy nie 
doszloby do wypadku. 

Polak spadl z wysokosci 
15 – 18 metrow  na budowie 

Teglholmen w Sydhavnen, lecz 
blizsze okolicznosci przyc-
zyny wypadku nie sa jeszcze 
wyjasnione. Wstepne badanie 
wskazuje na, ze on pracowal 
na drabinie i prawdopodob-
nie spadl z niej w szyb windy. 
Polski kolega byl zatrudniony 
w JC Entrepriseservice i Rung-
sted.

Badanie miejsca wypadku 
wskazuje na zlamanie wielu 
przepisow bhp. 

Polak zmiazdzony w rowie 
wykopow. Ten smiertelny wy-
padek  wydarzyl sie w Greve. 
23 letni budowlaniec zostal 
zasypany ziemia, a inny kolega 
probowal go ratowac, niestety 
bez powodzenia. Na miejscu 
policja i Inspekcja Pracy stwi-
erdzily ze roboty ziemne byly 
wykonywane bez wymaganych 
przepisow i zasad. 

Hasse Mortensen, szef kon-
troli w Inspekcji Pracy mowi 
ze: 

- Wszystka prace na bu-
dowie trzeba zaplanowac i 

wykonywac wedlug prze-
pisow – wszyscy na budowie, 
kierownictwo i budowlancy 
musza uczestniczyc, azeby 
prace byly wykonywane bez-
piecznie.To moze byc trudne, 
kiedy mowimy o zagranicznej 
sile roboczej, ktora moze nie 
ortrzymala wystarczajacych 
instrukcji albo nie posiada 
wyksztalcenia.

Tylko do dzis w tym roku, 
zginelo na budowach 13 osob 
w tym 5 obcokrajowcow. n

Tylko w ciagu 4 dni (tydzien 46), zginelo trzech 
zagranicznych budowlancow

mieszkania. Trzeba takze pr-
zyznac, ze pracodawcy ktorzy 
uzywaja wschodnioeuropejska 
sile robocza, dlaczego nie maja 
byc najemcami. To jest logi-
czne, ze czesto pracodawca 

„daje“ mieszkanie. Kto inny 
mialby to byc? Problemem 
jest tylko ze warunki sa az za 
czesto zle i za drogie.

Wedlug badania, polskie 
kobiety maja lepsze warunki 

mieszkaniowe, bo tylko 10% 
ich spi w pomieszczeniach z 
czteromi innymi osobami. 

Ilosc osob w pomieszczeniu:

Rodzaj lokalu zamieszkania:      Procenty
Barak/kamping                             11 
Samochod                                      1 
Dom                                            33 
Mieszkanie                                   40 
Pensjonat/hotel                              8 
W miejscu pracy                             4 
Pokoj                                             4       

Ilosc osob w pomieszczeniu  Procent Polakow 
1                                             16    
2-3                                          50  
4-8                                          19 
9 – 70                                      10 
Nie odpowiedzieli                        5 

Jesli masz problemy z najemca , pytania lub chcesz prowadzic sprawe przeciwko nieuczciwemu na-
jemcy skontaktuj sie z organizacja wynajemcow po adresem: Lejernes LO i Hovedstaden (LLO), 
Vester Voldgade 9, 1552 København V. Tlf. 33113075   


