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Warunki mieszkaniowe dla migrujacej sily roboczej 
Kim jest migrujaca sila robocza? Sa to 

pracownicy, ktorzy z powodu pracy 

mieszkaja poza swoim normalnym 

domem zamieszkania. Dotyczy to pra-

cownikow z Polski czy osoby wysylane 

na delegacje wewnatrz terytorium 

Danii.  

Najwieksza grupa zawodowa w Danii z 

Polski, sa budowlancy. Zrzeszenie 

Zawodow Budowlanych/ BS Kbh. i Polski 

Klub Zwiazkowy przy BS od otwarcia 

rynku pracy 1.maja 2004 wiele razy 

poruszali w mediach i posrod politykow 

temat warunkow zamieszkania naszych 

rodakow. Sa nam wszystkim znane his-

torie o nieludzkich warunkach za-

mieszkania przekazanych do dyspozycji 

przez pracodawcow. Jest tez druga stro-

na medalu, gdzie ludzie za chec za-

robienia pieniedzy godza sie lub 

wybieraja prymitywne, niehigienicznie 

warunki zamieszkania. Warunki gdzie 

nie ma miejsca na zycie prywatne i od-

poczynek po ciezkiej pracy.  

W lecie 2020 pojawily sie pierwsze his-

torie o wybuchach zarazen korona wiru-

sa posrod naszych rodakow. Te historie 

dokladnie pokazaly wyraznie, ze ludzie 

mieszkaja ciasno, czesto po kilka osob w 

jednym pomieszceniu. Te warunki byly 

podstawa do tego, ze ludzie zamieszkani 

w takich warunkach nie mieli, i nie maja 

mozliwosci na utrzymanie dystansu i 

higieny.  

Po wybuchach tych masowych zarazen 

korona wirusem posrod naszych 

rodakow, minister pracy w Danii 

stworzyl szybko pracujaca komis-

je, ktora pracuje nad 

stworzeniem jednolitych zasad 

zamieszkania dla migrujacej sily 

roboczej.  

Minister wydal zasady w jakich 

ma mieszkac migrujaca sila ro-

bocza. Przeczytaj wytyczne min-

stra: 

◼ Z reguly zakwaterowanie 

musi byc w pokojach jed-

noosobowych, chyba ze jest to 

para 

◼ Zawsze musi istniec mozli-

wosc zachowania 2 metrowego 

dystansu od siebie 

◼ Nalezy ulatwic mozliwosc 

dystansu, na przyklad poprzez 

oznaczenie linii na podlodze w 

pomieszceniach wspolnych, gdzie 

latwo tworza sie kolejki czy 

skupiska ludzi 

◼ Nie moze sie zbierac zbyt wielu 

ludzi w malych pomieszceniach. Prak-

tyczna zasada to 4 metry kwadratowe/ 

4m2 w pomieszczeniach wspolnych na 

osobe 

◼ Nalezy czesciej czyscic punkty kon-

taktu, a takze nalezy czesciej czyscic/

sprzatac w okresie jesienno – zimowym  

◼ Ogolne zasady higieny musza byc 

widoczne poprzez tablice/ plakaty infor-

macyjne 

◼ W pomieszceniach wspolnych i w 

miejscach gdzie dotyka sie wspolnie 

miejsc, musza byc udostepnione srodki 

dezynfekcji przed korona wirusem np. 

spirytus do dezynfekcji  

◼ Samochody transportujace pra-

cownikow musza byc czyste i posiadac 

czyste maski  

Jedna ze stron komisji jest nasza glowna 

organizacja zwiazkowa w Danii: 

Fagbevægelsens Hovedorgansation/ FH. 

Organizacja poprosila BS Kbh. o wspar-

cie w jej pracacach. BS Kbh. stworzylo 

zaraz szybko pracuja komisje. 

Pierwszym dzialaniem komisji bylo 

przeprowadzenie odwiedzin miejsc za-

mieszkania kolegow z zagranicy. W od-

wiedzinach zabral udzial Polski Klub 

Ciasnota i brak mozliwosci na dystans i prywatne zycie  
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Zwiazkowy, ktory zaprosil do udzi-

alu przewodniczaca Federacji Polo-

nia, Bogumile Glos- Bojarska. Od-

wiedzilismy 30 adresow, ktore 

dziela sie na nastepujace formy 

zamieszkania: 17 – dom, 7 – baraki, 

2 budynki przemyslowe, 1 woz ro-

boczy, 1 budowa, 1 mieszkanie, 1 

pensjonat. Mielismy mozliwosc 

porozmawiania z mieszkancami 20 

obiektow. Razem pod wszystkimi 

adresami mieszkalo ok. 950 pra-

cownikow. Na 18 adresach 

mieszkali Polacy, a w pozostalych 

obywatele Rumuni, Portugali, 

Turcji, Hiszpani, Wloch i Ukrainy.  

Posrod 20 adresow tylko ok. 

polowa mieszkancow posiadala 

pojedynczy pokoj, reszta mieszkala 

w wiekszych grupach (2+) w 

jednym pomieszceniu. Dostep do 

dezynfekcji/ spiritus do rak byla 

dostepna w 66% mieszkan i tylko w 

60% mieszkan bylo porzadnie 

posprzatane. Ogolnym dla 

wszystkich zamieszkan byla ciasno-

ta, trudny dostep do kuchni i ka-

pieli, gdzie duza ilosc ludzi byla i 

jest zmuszona do czekania w 

kolejce na przygotowanie posilkow, 

kapiel czy skorzystanie z toalety.  

Po naszych wizytach BS Kbh. nadal 

pracuje nad wprowadzeniem jed-

nolitych przepisow mieszkaniowch 

dla migrujacych pracownikow. Tak 

aby przepisy jasno i czytelnie regu-

lowaly ten obszar takze po czasach 

korona. 

FH Hovedstaden skierowalo pismo 

do wszystkich burmistrzow i prze-

wodniczacych komisji technicznych 

w komunach. Celem pisma jest 

wspolpraca pomiedzy stronami w 

tamacie: warunki mieszkaniowe dla 

migrujacej sily roboczej. I likwidacja 

nielegalnych zamieszkan. 

Inspekcja Pracy zostala upowazniona 

do kontroli miejsc zamieszkania migru-

jacej sily roboczej. Korona wirus nie 

wybiera miejsca gdzie wirus moze sie 

szerzyc. I nie wystarczy tylko, ze praco-

dawcy zostali zmuszeni poprzez akt 

prawny do stworzenia bezpiecznych 

warunkow pracy zwiazanych z pan-

demia korona. Bo co to daje jesli na 

miejscu pracy przestrzegamy restrykcji 

i zasad ochrony, gdy w miejscu za-

mieszkania zasady nie sa przestrze-

gane. Czy nie ma mozliowsci ich 

przestrzegania. 

W codziennej pracy BS Kbh. przesyla 

zameldowania do Inspekcji Pracy i 

gmin/komun o nielegalnych czy koro-

na wirus niebezpiecznych miejscach 

zamieszkania migrujacej sily roboczej. I 

z zadowoleniem musimy stwierdzic, ze 

efekty prac Inspekcji Pracy i gmin sa 

efektywne. W wielu miejscach np. 

zostaly zlikwidowane nielegalne kon-

tenery czy przyczepy 

mieszkalne.  

Ze strony naszego klubu 

zwiazkowego jestesmy za-

dowoleni z terazniejszych 

dzialan ministra pracy. Spod-

ziewamy sie wprowadzenia 

jednolitych przepisow 

mieszkaniowych. Gdzie kazdy 

ciezko pracujacy rodak 

bedzie posiadal swoj wlasny 

pokoj, gdzie bedzie miejsce 

na zycie prywatne i od-

poczynek.  

Dziekujemy za wsparcie 

naszej pracy przez Federcje 

Polonia, reprezentuajaca 

wszystkie organizacje polo-

nijne w Danii. Federacji prze-

wodniczaca Bogumila Glos – 

Bojarska, byla dosc zszkowa-

na tym co widziala poczas 

wizyt. Ale jednoczesnie 

powiedziala, ze lezy jej bardzo na sercu 

aby wszyscy Polacy byli trakowani do-

brze i zgodnie z przepisami istniejacymi 

w Danii. I wyrazila chec udzialu w 

przyszlych dzialaniach BS Kbh.  

Zrzeszenie Zawodow Budowlanych i Pol-

ski Klub Zwiazkowy planuje nowe od-

wiedziny miejsc zamieszkan budow-

lancow. Ponadto we wspolpracy z innymi 

komisjami, planujemy dzien odwiedzin 

wielu miejsc pracy w Kopenhadze i jej 

okolicach. Bo niestety otrzymujemy 

sygnaly, ze nie wszedzie na miejscach 

pracy pracownicy czuja sie bezpiecznie.  

Jesli chcialbys/chcialbys abysmy od-

wiedzili twoje miejsce pracy lub adres 

zamieszkania w zwiazku z pandemia ko-

rona, prosze przyslij adres z krotkim 

opisem na mejl: rpl@def.dk  

Nasze wszystkie odwiedziny beda 

poprzedzone tym, ze wszyscy pracowni-

cy BS Kbh. zaraz przed wizytami przejda 

test na korona.  

Nawet w pomieszceniu gospodarczym znalazlo sie 
miejsce na lozko 
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