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W ostatnim czasie wyda-
rzylo sie wiele wypadkow 
na budowach Metro. Nie-
stety poszkodowanymi sa 
takze Polacy. W zwiazku z 
tym przypominamy wazne 
informacje, jak zachowac sie 
kiedy zdarzy sie wypadek i 
co po nim.

Wezwanie pomocy: Na 
budowach Metro istnieje 
ogolna zasada. W razie wy-
padku gdzie jest potrzebna 
pomoc karetki pogotowia 
nalezy skontaktowac sie 
wartownikiem przy wejsciu 
na budowe. Wartownik jest 
odpowiedzialny i gwarantem 
tego ze karetka przyjedzie. 
Na pozostalych budowach 
nalezy dzwonic po karetke 
pod numer 112, gdzie nalezy 
podac informacje o stanie 

poszkodowanego i dokladny 
adres miejsca gdzie wypa-
dek sie wydarzyl. Zawsze 
kiedy zostaje wezwana ka-
retka, automatycznie zostaje 
wezwana Policja i Inspekcja 
Pracy. To wazne bo zostana 
spisane raporty z miejsca 
wypadku.

Poinformowanie praco-
dawcy: Kazdy wypadek 
nalezy zglosic pracodawcy 
lub jego przedstawicielowi. 
Kazdy pracodawca w Danii 
musi oplacac prawem rego-
lowane zawodowe ubezpiec-
zenie od wypadkow i szkod. 

Poinformnie reprezen-
tanta BHP pracownikow: 
Pamietajcie ze mamy prawo 
wrecz istnieje nakaz wy-
boru reprezentantow BHP 
pracownikow na kazdym 

miejscu pracy/firmie na 
podstawie prawa. Reprezen-
tant BHP bedzie waznym 
faktorem prac zwiazanych 
po wypadku;w tym rozpa-
trywaniu sprawy, pracach w 
organizacji BHP na miejscu 
pracy i inne.

Swiadkowie: Jesli byli 
swiadkowie wypadku to 
nalezy zebrac ich dane 
osobowe, jest to wazne w 
trakcie starania sie o odszko-
dowanie.

Dokumentacja: Jak tylko 
jest to mozliwe nalezy zrobic 
zdjecia z miejsca wypadku 
i notatki zwiazane z wypad-
kiem ( kiedy wydarzyl sie 
wypadek, co sie wydarzylo 
inne wazne ktore sa wazne 
dla danego wypadku).

Zacieranie sladow: Jesli 

CO ZROBIC JAK WYDARZY SIE 
WYPADEK W PRACY?
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usowanie przedmiotow, ma-
terialow, maszyn i inne nie 
jest wazne w celu ratowania 
poszkodowanego to nie na-
lezy zacierac sladow poprzez 
ich usowanie.

Kontakt ze zwiazkiem: 
Nalezy jak najszybciej skon-
taktowac sie z organizacja 
zwiazkowa. Zwiazek pomoze 
poszkodowanemu w calej 
sprawie. Od zameldowania 
wypadku do wlasciwego 
organu poprzez wsparcie w 
czasie wyjasniania sprawy 
az do otrzymania odszko-
dowan. Zwiazek posiada 
pracownikow i adwokatow 
ktorzy nie kosztuje nic ekstra 
poszkodowanego oprocz 
oplacania normalnej skladki 
zwiazkowej.

Odszkodowania: Odszko-

dowania dziela sie na dwa. 
Pierwsze odszkodowanie 
ktore jest wyplacane z tytulu 
uszczerbku na zdrowiu lub 
zycia prowadzone przez 
Arbejdsmarkedets Erhvervs-
sikring. Drugie z tytulu utraty 
dochodu z powodu wypadku 
wraz z dziennym bezpodat-
kowym zadoscuczynieneim 
165 kr. za kazdy dzien choro-
bowego.

Wyplaty i Paczka Zdro-
wia w kasach emerytalnych 
rynku pracy: Przypominamy 
ze wszyscy pracujacy pod 
porozumieniami zbiorowymi 
posiadaja przywileje opla- 
cane przez pracodawce 
– skladke na emeryture 
zawodowa, w budownictwie 
co miesiac 12,5% z brutto 
dochodu oraz paczki zdrowia, 

ktore przyspiesza mozliwosc 
leczenia u lekarza specjalisty 
w ciagu 10 dni od zgloszenia 
sie do kasy emerytalnej. W 
budownictwie kasa nazywa 
sie Pension Danmark. Sama 
oplacana skladka jest w celu 
wyplacenia odszkodowania w 
przypadku chorob zapisanych  
uznanych na liscie chorob, 
dodatku do renty zdrowotnej 
czy wyplaty odszkodowania 
posmiertnego dla rodziny lub 
najblizszych.

Wedlug przepisow Bhp, od 
1. pazdziernika na wszyst-
kich budowach musi byc 
zaplanowane w jaki sposob 
beda “ zamkniete” wszystkie 
otwarcia ( okna,drzwi i inne) 
w budynkach, ktore sa w sta-
nie surowym. Nalezy takze 
dokonac zakryc rusztowan 
i wind transportowych na 
fasadach budynkow. Ponadto 
budowe nalezy zabezpieczyc 

Czy twoj plac budowy jest gotowy do zimy?
przed ciemnosciami,sniegiem 
i mrozem.

Otwarcia w budynkach w 
stanie surowym: Wszystkie 
otwarcia i rusztowania nalezy 
tak zabezpieczyc i zakryc, 
azeby szkodliwy wplyw 
warunkow pogodowych w 
zimie nie szkodzil zatrudnio-
nym.

Drogi dostepu do pracy: 
Drogi musza byc odsniezone 
i posypane sola czy piaskiem 
przed rozpoczeciem pracy.
Swiatlo orientacyjne: Nalezy 
zainstalowac oswietlenie 
orientacyjne wszedzie tam 
gdzie wystepuje ruch pieszy 
czy pojazdow tak azeby 
zawsze bylo widac gdzie sie 
chodzi czy jezdzi.
Miejsce mieszania materialow 

i stolarnia: To miejsce nalezy 
ograniczyc i zabezpieczyc 
poprzez postawienie namiotu 
czy innego bardziej slatego 
obiektu. Materialy nalezy do-
starczac i przechowywac pod 
przykryciem.

Prace wewnatrz bud-
ynku: Nalezy dokonac 
tymczasowego uszczel-                
nienia pieter, pomieszczen 
czy konstrukcji dachu przed 
woda,mrozem i utrata ciepla. 
Budynek nalezy ogrzewac i 
wentylowac, a wilgoc osu-
szac.

Inspekcja Pracy 

Tel. 70111288 

E-mail:at@at.dk


