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1. pazdziernika plac 

budowy musi byc go-

towy do zimy. Prawo 

BHP chroni budow-

lancow przed wypadka-

mi oraz degradacja 

zdrowia. Deszcz, snieg, 

wiatr i mroz moze stac 

sie “zimna” przyjem-

noscia budowlanca. 

Praca w chlodnych/

mroznych warunkach 

niszczy szczegolnie 

miesnie i stawy. Od-

powiedzialnosc za 

przygotowanie budowy 

do zimy lezy w rekach 

inwestorow i praco-

dawcow. Dlatego 

wszystkie otwarcia w budynkach takie 

jak okna i drzwi musza byc zamkniete i 

uszczelnione. Nalezy dokonac zakryc 

rusztowan i wind transportowych na 

fasadach budynkow. Drogi dostepu do 

pracy musza byc odsniezone i posypane 

sola lub piaskiem przed rozpoczeciem 

pracy. Dojscie i dojazd na plac budowy 

musi byc gotowy do zimy. Droga do prze-

bieralni czy pomieszcen socjalnych musi 

byc bez ryzyka upadku. Same drogi ruchu 

pieszego i transportowego na budowie 

musza byc wolne od wody, blota i 

slizgawicy. Nalezy zainstalowac oswietle-

nie orientacyjne wszedzie tam gdzie 

wystepuje ruch pieszy czy pojazdow tak 

azeby zawsze bylo widac gdzie sie chodzi 

czy jezdzi. Stolarnie, miejsca mieszania 

materialow murarskich/betonowych czy 

montazu nalezy ograniczyc i zabezpieczyc 

poprzez rozstawienie namiotu czy innego 

bardziej stalego obiektu. Materialy 

budowlane nalezy dostarczac i 

przechowywac pod przykryciem. W 

samych budynkach nalezy tymczasowo 

uszczelnic pietra, pomieszczenia czy kon-

strukcje dachu przed woda, mrozem i 

utrata ciepla.  

Budynki nalezy ogrzewac i wentylowac, a 

wilgoc osuszac. Pracownicy musza byc 

gotowi do prac zwiaznych z przygo-

towaniem budowy do zimy i biezacym 

utrzymaniem zasad BHP, np. poprzez 

odsniezanie na budowie, oczywiscie za 

pelna zaplate jak za normalne godziny 

pracy. Zatrudnieni maja obowiazek o 

informaniu pracodawcow, inwestora czy 

reprezentantow BHP i innych od-

powiedzialnych za budowe o warunkach 

ktore sa niebezpieczne lub nie zgodne z 

przepisami BHP. W przypadku prob-

lemow mozna zawsze anonimowo skon-

taktowac sie z Inspekcja Pracy/

Arbejdstilsynet i poprosic ja o kontrole. 

Bezposredni numer do Inspekcji Pracy: 

70121288 lub e – mail: at@at.dk.  

 

Praca w okresie zimy—prawo BHP 

Polski Klub Zwiazkowy przy BS Kopenhaga  zyczy wszystkim Polakom Wesolych Swiat Bozego 

Narodzenia I fantastycznego roku 2023. 



 

 

POLSKI KLUB ZWIAZKOWY PRZY BS KOPENHAGA 
 
Robert Olejnik, tel: 22798960, e-mail: rpl@def.dk.  

FIND OS PÅ FACEBOOK: 

Polski klub zwiazkowy 

Byggefagenes-Samvirke 

Glowne Zrzeszenie Budowlancow BAT wraz z grupa budowlana 

w 3F zamowilo badanie sytuacji wypadkow w pracy. Badanie 

wykonuje doswiadczony zespol ekspertow pod kierownictwem 

dr Charlotte Overgaard.  

Badanie ma pokazac jak najbardziej dokladny obraz wypadkow 

w pracy i dlaczego nie sa one meldowane.  

Doswiadczenia Inspekcji Pracy, organizacji zwiazkowych i sa-

mych pracownikow z nowych krajow UE mowia same za sie-

bie. Wykonuja oni czesto prace w niebezpiecznych i nie 

zdrowych warunkach. Niestety same statystki zameldowanych 

wypadkow nie odpowiadaja tym warunkom. A same za-

meldowania sa procentowo nizsze niz obywateli Danii.   

Wez udzial w anonimowym wywiadzie. Gwarantujemy, ze nie 

zostanie opublikowane twoje imie/nazwisko, miejsce pracy 

oraz nazwa pracodawcy. A uczestnik wywiadu otrzyma fikcyjne 

imie np. “Georg”. Wywiad moze byc prowadzony poprzez tlu-

macza lub w jezykach dunskim i angielskim.  

Skontaktuj sie bezposrednio z dr Charlotte Overgaard: mobil: 

50990102 lub e-mail: chov@dps.aau.dk lub z naszym klubem: 

e-mail: rpl@def.dk lub mobil: 22798960  

UWAGA! Jesli znasz osobe pochodzaca np. z Wloch, Portugalii i 

innych krajow (jest dosc uczestnikow z Rumunii) to zapros ja 

do udzialu w badaniu.  

Wazne dla Ciebie! Wez udzial w badaniu! 

Podrecznik znajdziesz w nastepujacy 

sposob: 

Zaloguj sie na www.bfa-ba.dk 

W wyszukiwarce zapisz: SRODO-

WISKO PRACY W SEKTORZE 

BUDOWLANYM – POLSK – 

2020, i dalej mozesz smialo 

znalezc informacje. 

Czym jest BFA Bygge og Anlæg? Jest rada 

branzowa zlozona z 8 organizacji praco-

dawcow, 9 organizacji zwiazkowych oraz 

2 organizacji liderow. Rada zrzesza razam 

160 tysiecy pracownikow branzy budow-

lano – montazowej. Rada dziala aby 

szybko rozwiazywac problemy Bhp. Rada 

wydaje porady branzowe, materialy 

nauczania w celu stworzenia prak-

tycznych zdrowych i bezpiecznych 

warunkow pracy. 

Co znajdziecie w podreczniku? Inspekcja 

Pracy w Danii otrzymala podrecznik do 

weryfikacji i potwierdzila ze tresc tesktu i 

zdjec/ilustracji spelniaja wymogi usta-

wowych przepisow Bhp. 

Podrecznik zawiera miedzy 

innymi nastepujace infor-

macje: ustawa o srodowisku 

pracy, kto jest odpowiedzialny 

za Bhp, wybor przedstawiciela 

Bhp pracownikow, szkolenia 

Bhp, urazy doznane w pracy, 

warunki socjalne na miejscu 

pracy, obsluga maszyn i     

narzedzi, substancje 

chemiczne na miejscu pracy, 

podnoszenie  i pozycje pracy, 

wyposazenie ochronne pra-

cownika i wiele innych infor-

macji. 

Zapraszamy was do zapozna-

nia sie z podrecznikiem. Proponujemy 

wam korzystac czynnie z niego podczas 

pracy. Znajdziecie w nim dokladne infor-

macje ktore zabezpiecza was przed 

urazem w pracy, wypadkiem czy nawet 

utrata zycia. 

Prosimy zapamietac! Pracodawca zawsze 

ma obowiazek instruowac i wyposazac 

pracownika tak aby praca zostala 

wykonana w bezpiecznych i zdrowych 

warunkach. Dlatego zawsze pytaj praco-

dawce! 

Znajdz podrecznik o srodowisku pracy w sektorze budowlanym 
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