Podręcznik BHP
dla pracowników w
HMS-håndbok for ansatte i

Język polski
(i norweski)

2

Spis treści
Fakty/plan organizacyjny ..................................................................................................................................... 3
Plan zawiadamiania o wypadkach ...................................................................................................................... 5
Podręcznik BHP ................................................................................................................................................... 7
Meldowanie odchyleń w zakresie BHP .............................................................................................................. 8
Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy........................................................................................... 9
Substancje niebezpieczne dla zdrowia ............................................................................................................ 10
Norweska Ustawa o środowisku pracy............................................................................................................. 11
Ustawa o pranowaniu przestrzennym i budownictwie .................................................................................... 12
Normalny czas pracy i godziny nadliczbowe ................................................................................................... 13
Umowy o pracę / wypowiedzenie stosunku pracy/ wynagrodzenie chorobowe ........................................... 14
Praca w zakresie BHP ....................................................................................................................................... 15
Procedura zgłaszania niewłaściwych sytuacji ................................................................................................. 16
Procedury dotyczące postępowania w przypadku mobbingu/nękania .......................................................... 18
Polityka firmy dotycząca alkoholu i narkotyków............................................................................................... 20
Ocena ryzyka ...................................................................................................................................................... 22
Środowisko zewnętrzne – substancje chemiczne i zanieczyszczenie .......................................................... 24
RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) .................................................................. 26
Wyciąg z Kodeksu Pracy Rozdział 14. Zatrudnienie i in................................................................................. 28
Używanie dźwigów i podnośników wszelkiego typu ........................................................................................ 30
Zlecenia w zakresie wyburzania ....................................................................................................................... 31
Praca na wysokości ........................................................................................................................................... 32
Maszyny szlifujące/przecinające i tnące........................................................................................................... 33
Używanie piły kątowej ........................................................................................................................................ 34
Odchodzenie się z materiałami i ładunkami/towarami .................................................................................... 35
Praca przy pomocy i w pobliżu wózka/podnośnika widłowego ...................................................................... 36
Prace betoniarskie.............................................................................................................................................. 37
Prace termiczne.................................................................................................................................................. 38
Używanie piły elektrycznej łańcuchowej........................................................................................................... 39
Używanie gwoździarki i pistoletu na bolce ....................................................................................................... 40
Potwierdzenie od pracownika dla pracodawcy ................................................................................................ 41

3

Fakty/plan organizacyjny
Fakta/organisasjonsplan

Nazwa firmy:
Hire AS
Hovedkontor Oslo:
Gamle Leirdalsvei 16,
1081 OSLO
Avdelingskontor Sandefjord:
Kirkegata 4,
3208 Sandefjord
Nr. przedsiębiorstwa:
NO 991 472 576 MVA
Telefon:
+47 22 65 18 00
E-post:
epost@hire.no
Kierownik firmy:
Magnus Strand Glærum
Tel. komórkowy:
+47 906 55 473
Rzecznik BHP:
Odd Einar Vangsten
Tel. komórkowy:
+47 959 25 061
Systemansvarlig:
Odd Einar Vangstein
Służba zdrowia i chrony środowiska pracy:
Falck Healthcare AS
Przedstawiciel załogi ds. BHP:
Jeśli w firmie zatrudnionych jest 10 lub więcej pracowników, pracownicy zobowiązani są do wyznaczenia
przeszkolonego w tym zakresie przedstawiciela załogi ds. BHP.
Zakładowa służba zdrowia:
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W branży budowlanej, konstrukcyjnej i transportowej wymagane jest ustanowienie zakładowej służba zdrowia
zatwierdzonej przez norweską Inspekcję pracy.
Verneombud:
Dersom det er 10 eller flere ansatte i en virksomhet, er de ansatte pliktige til å velge et verneombud med
godkjent verneombudsopplæring.

Bedriftshelsetjeneste:
Bygg-, anlegg og transportnæringen er pålagt å ha en tilknyttet bedriftshelsetjeneste som er godkjent av
Arbeidstilsynet.
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Plan zawiadamiania o wypadkach
Następujące osoby w naszej firmie należy zawiadomić w razie pożaru lub innych nieszczęśliwych
wypadków:
Kierownik firmy: Magnus Strand Glærum
Tel. Komórkowy: +47 906 55 473
Inspekcja pracy, w ciągu dnia:
Telefon: +47 73 19 97 00
Poza godzinami pracy biura, patrz lista na stronie: arbeidstilsynet.no

Centralna informacja o substancjach trujących:
Telefon: +47 22 59 13 00
helsenorge.no
DSB - www.dsb.no
Telefon: +47 482 12 000
W razie poważnego wypadku związanego np. z materiałami wybuchowymi, substancjami i
produktami niebezpiecznymi lub poważniejszego wypadku związanego z elektrycznością itp.,
należy skontaktować się z Dyrekcją ds. Ochrony Ludności i Planowania Kryzysowego [DSB Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap].
Centrala dyżurów lekarskich
(Legevaktsentralen) - narodowy dyżur lekarski:
Telefon: +47 116 117
Za pośrednictwem powyższego numeru telefonu centrala dyżurów lekarskich przyjmuje zgłoszenia
z całego kraju. W razie potrzeby połączenia są przekierowywane do innych centrali dyżurów
lekarskich lub AMK [centrali komunikacyjnej ds. nagłych przypadków].
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Varslingsplan
Hos oss varsles følgende ved brann og andre ulykker:
Daglig leder
Arbeidstilsynet
Telefon: +47 73 19 97 00
Dagtid - tast 3 for melding av ulykker.
Utenom kontortid, se liste på www.arbeidstilsynet.no
Giftinformasjonssentralen
Telefon: +47 22 59 13 00

www.helsenorge.no/Giftinformasjon
DSB - dsb.no
Telefon: +47 482 12 000
DSB - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - skal kontaktes ved alvorlige ulykker i forbindelse med
for eksempel eksplosiver, farlig gods, farlige stoffer, større el-ulykker med mer.

Legevaktsentralen
Telefon: +47 116 117
Legevaktsentralen mottar henvendelser fra hele landet via dette nummeret. Ved behov viderekobles samtalene
til andre legevaktsentraler og AMK.
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Podręcznik BHP
Cel niniejszej instrukcji
Celem instrukcji jest upewnienie kierownictwa, pracowników oraz zleceniodawców, że jako firma poważnie
traktujemy przepisy norweskiego kodeksu pracy [Arbeidsmiljøloven] oraz odnośnych rozporządzeń, szczególny
nacisk kładąc na rozporządzenie w sprawie organizacji, kierownictwa i współpracy [Forskrift om organisering,
ledelse og medvirkning], rozporządzenie w sprawie wykonawstwa prac [Forskrift om Utførelse av arbeid] oraz
rozporządzenie w sprawie miejsca pracy [Arbeidsplassforskriften].
Naszym celem w zakresie bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony środowiska jest redukcja liczby
nieobecności ogólnych do minimum oraz osiągnięcie poziomu zerowych nieobecności z podaniem przyczyny.
Poprzez poważnie traktowaną kontrolę pracowników przebywających na zwolnieniu lekarskim zapewnimy, że
siągnięcie tego celu będzie możliwe.
Nasze cele odnośnie do bezpieczeństwa w miejscu pracy
Chcemy każdego dnia wracać z pracy do domu zdrowi i bez obrażeń, a także chętnie iść do pracy następnego
dnia
Zachowanie wobec klientów
Wszyscy pracownicy, którzy pracują dla nas lub w naszym imieniu, spotykają się z naszymi klientami i
partnerami biznesowymi. Dlatego ważne dla nas jest, by w kontakcie z ludźmi, którzy są podstawą całej
naszej działalności, wszyscy nasi pracownicy zachowywali się we właściwy sposób.
Udokumentowane szkolenie BHP
Niniejszym potwierdzamy, że nasi pracownicy odbyli praktyczne i teoretyczne szkolenie w zakresie wymogów
przedstawionych w § 10-2 - 10-4 Rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy, z uwzględnieniem wszelkich
urządzeń roboczych, mogących stanowić ryzyko podczas korzystania z nich! Zakres szkolenia został
udokumentowany w naszym systemie zarządzania. Zakres udokumentowanych szkoleń BHP wynika z
dokumentacji (certyfikaty, pozwolenia itp.), jaką pracownik ma codziennie przy sobie wraz z kartą BHP [HMSkort].
Z poważaniem, Dyrektor

HMS-håndboken
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Vårt mål med denne håndboken
Håndboken skal bidra til å gi både ledelse, ansatte og oppdragsgivere sikkerhet for at vi som virksomhet har tatt
Arbeidsmiljøloven med alle dens forskrifter på alvor, og i særlig grad satt fokus på Forskrift om organisering,
ledelse og medvirkning, Forskrift om Utførelse av arbeid og Arbeidsplassforskriften.

Vårt HMS-mål er minst mulig fravær generelt og null fravær med årsak i arbeidsmiljøet. Gjennom
seriøs oppfølging av sykemeldte skal vi sikre oss at det er mulig å nå dette målet.
Vårt mål for sikkerhet på arbeidsplassen
Vi vil komme friske og skadefrie hjem fra arbeidet hver dag og ha lyst til å gå på arbeidet neste dag.
Kundebehandling
Alle som arbeider for eller på vegne av oss møter kunder og samarbeidspartnere. For oss er det derfor viktig at
alle opptrer ryddig i møte med de mennesker som er grunnlaget for hele vår virksomhet.
Dokumentert sikkerhetsopplæring
Vi bekrefter med dette at våre medarbeidere er gitt praktisk og teoretisk opplæring i henhold til kravene i
Forskrift om utførelse av arbeid § 10-2 - 10-4, med hensyn på alt arbeidsutstyr som kan medføre risiko ved bruk!
Omfanget er dokumentert i vårt styringssystem. Omfanget av dokumentert sikkerhetsopplæring fremgår av
de bevis den ansatte medbringer i sin hverdag sammen med sitt HMS-kort.

Meldowanie odchyleń w zakresie BHP
Wszelkie odstępstwa od zasad bezpieczeństwa należy zgłaszać pracodawcy na piśmie.
Rapportering av HMS-avvik
Alle avvik fra sikkerhetsregler skal rapporteres skriftlig til arbeidsgiver.
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Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy
Uratuj osoby zablokowane, udziel pierwszej pomocy, zabezpiecz teren, wezwij karetkę Pod numerem 113, podaj
imię i nazwisko, powiedz, co się zdarzyło, ilość poszkodowanych i adres miejsca wypadku.

Hovedregler for førstehjelperen
Redd ut innesperrede, gi førstehjelp, sikre området, varsle ambulanse på 113, oppgi navn, hva som har skjedd,
antall skadde og adresse til ulykkesstedet.

10

Substancje niebezpieczne dla zdrowia
Wszystkie preparaty niebezpieczne muszą mieć łatwo dostępną kartę charakterystyki. Jeśli przydarzy się
nieszczęście, postępuj zgodnie z zaleceniami na karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego, skontaktuj
się z lekarzem lub zadzwoń na informację toksykologiczną
+47 22 59 13 00.

Helsefarlige stoffer
Du skal ha datablad for alle farlige stoff tilgjengelig. Dersom du er uheldig, skal du følge anvisninger i databladet,
kontakte lege, eller ringe Giftinformasjonen på
+47 22 59 13 00.
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Norweska Ustawa o środowisku pracy
W Norwegii obowiązują restrykcyjne wymogi dotyczące środowiska pracy, a ich dotrzymywanie musi być
udokumentowane na piśmie.

Arbeidsmiljøloven
Norge har strenge arbeidsmiljøkrav – og disse skal dokumenteres overholdt skriftlig.
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Ustawa o pranowaniu przestrzennym i budownictwie
Wymagane jest oficjalne pozwolenie. Należy udokumentować, że budowa jest zgodna z norweskim prawem.

Plan- og bygningsloven
Offentlig tillatelse må foreligge. Det skal dokumenteres at det er bygget i henhold til Norsk lov.
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Normalny czas pracy i godziny nadliczbowe
1. Standardowy czas pracy według prawa norweskiego
2. Dopuszczalne nadgodziny według prawa norweskiego
Zwykły czas pracy nie może przekraczać 9 godzin w ciągu 24 godzin oraz 40 godzin w ciągu 7 dni. Nadgodziny
nie mogą przekraczać 10 godzin w ciągu 7 dni, 25 godzin w ciągu czterech kolejnych tygodni oraz 200 godzin w
okresie 52 tygodni.

Alminnelig arbeidstid og overtid
1. Normal arbeidstid i henhold til norsk lov.
2. Tillatt overtid i henhold til norsk lov.
Den alminnelige arbeidstid må ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av 7 dager.
Overtidsarbeidet må ikke overstige ti timer i løpet av syv dager, 25 timer i fire sammenhengende uker og 200
timer innenfor en periode på 52 uker.
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Umowy o pracę / wypowiedzenie stosunku
pracy/ wynagrodzenie chorobowe
Umowy o pracę MUSZĄ być na piśmie, a wszystkie formalności muszą być załatwione zanim zaczniesz
pracować w Norwegii. Wszystkie niezbędne informacje w twoim języku znajdziesz na stronach Arbeidstilsynet
(Inspekcji pracy), www.arbeidstilsynet.no
Aby mieć prawo do pełnego wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego w razie nieobecności w pracy, należy być
zatrudnionym zgodnie z określonymi przepisami, por. www.nav.no. Tutaj znajdą Państwo informacje w
następujących językach: angielski, polski, niemiecki, arabski, somalijski i urdu.

Arbeidsavtaler / oppsigelser / sykepenger
Det SKAL foreligge skriftlige arbeidsavtaler, og alle formelle forhold skal være ordnet før du begynner ditt arbeid
i Norge. All nødvendig informasjon på ditt språk finnes på Arbeidstilsynets hjemmeside, www.arbeidstilsynet.no
For å få rett til full lønn eller sykepenger ved fravær, må du ha vært i arbeid etter bestemte regler,
jf. www.nav.no. Her finner du informasjon på følgende språk: Engelsk, Polsk, Tysk, Arabisk, Somalisk, og Urdu.
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Praca w zakresie BHP
Sprawdź, kto jest rzecznikiem praw pracowników oraz używaj niezbędnego sprzętu bezpieczeństwa przy
wykonywaniu ryzykownych prac.

Vernearbeid
Sjekk ut hvem som er verneombud og bruk nødvendig verneutstyr ved utførelse av risikofylte arbeider.
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Procedura zgłaszania niewłaściwych sytuacji
Celem procedury zgłaszania niewłaściwych sytuacji jest przede wszystkim zapewnienie, by niewłaściwe
sytuacje mogące prowadzić do naruszeń przepisów prawa, korupcji oraz innych nieakceptowalnych zachowań,
zostały ujawnione i wyeliminowane. Ponadto procedura ma także na celu ochronę pracowników zgłaszających
takie sytuacje. Przepisy norweskiego kodeksu pracy [arbeidsmiljøloven] stanowią wyraźnie, że zgłaszanie takich
sytuacji jest zarówno legalne, jak i pożądane. Brak porozumienia w kwestiach zawodowych nie stanowi
niewłaściwej sytuacji.
Zgłaszanie
Zachęcamy każdego pracownika pracującego dla nas lub w naszym imieniu do zgłaszania wszelkich
niewłaściwych sytuacji, zgodnie z zaleceniami opisanymi w drugim akapicie niniejszej procedury.
Postępowanie przy zgłaszaniu
1. Skontaktuj się z mężem zaufania z ramienia pracowników [tillitsvalgt] lub przedstawicielem pracowników
ds. BHP [verneombud] w naszej firmie i opisz sytuację, którą uważasz za niewłaściwą. Jeśli mąż
zaufania/przedstawiciel pracowników ds. BHP podzielą Twoją opinię na temat tej sytuacji, sprawie
zostanie nadany dalszy bieg.
2. Mąż zaufania/przedstawiciel pracowników ds. BHP kontaktuje się najpierw z osobą odpowiedzialną za
daną sytuację i omawia ją z tą osobą. W przypadku gdy osoba ta nie jest w stanie w wiarygodny sposób
wyjaśnić sytuacji, a sama sytuacja nie ustanie po tej rozmowie, o sytuacji poinformowane zostanie
kierownictwo najwyższego poziomu.
3. Jeśli kierownictwo najwyższego poziomu także nie jest
w stanie podać wiarygodnego wyjaśnienia sytuacji i
sytuacja ta nadal trwa, mąż zaufania/przedstawiciel
pracowników ds. BHP informuje kierownictwo, że
sprawa zostanie zgłoszona do właściwego organu
nadzoru w celu dalszych działań.
Obowiązek zachowania poufności
Każdy mąż zaufania z ramienia pracowników, przedstawiciel
pracowników ds. BHP lub inny organ ma prawny obowiązek
chronienia swoich źródeł; nikt w naszej firmie nie powinien
zadawać pytań na temat osoby, która zwróciła się do męża
zaufania/przedstawiciela pracowników ds. BHP w związku z
niewłaściwą sytuacją. Nikt w naszej firmie nie powinien się bać
represji spowodowanych zgłoszeniem niewłaściwej sytuacji.

Rutine for varsling av kritikkverdige forhold
Formålet med reglene for varsling av kritikkverdige forhold er aller først å sikre at kritikkverdige forhold som kan
bidra til at lovbrudd, korrupsjon og annen uakseptabel adferd blir avdekket og opphører og dernest beskytte
arbeidstakere som sier tydelig ifra om slike forhold. Arbeidsmiljøloven er tydelig på at varsling både er lovlig og
ønsket. Faglig uenighet er ellers ikke et kritikkverdig forhold.
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Varsling
Enhver som arbeider for eller på vegne av vår virksomhet oppfordres til å varsle om alle kritikkverdige forhold
som angitt i avsnitt 2 i denne rutine.
Fremgangsmåte ved varsling
1. Du kontakter tillitsvalgt medarbeider eller verneombudet hos oss og forklarer det forholdet du mener er
kritikkverdig. Dersom tillitsvalgt eller verneombudet deler ditt syn på saken, tas saken videre.
2. Den tillitsvalgte eller verneombudet går først til den som har ansvar for forholdet og tar saken opp med
vedkommende. Dersom vedkommende ikke kan forklare forholdet plausibelt – og forholdet ikke
opphører etter samtalen, går man videre med saken til øverste ledelse.
3. Dersom heller ikke den øverste ledelse kommer med en plausibel forklaring og det kritikkverdige ikke
opphører, skal tillitsvalgt eller verneombudet gjøre ledelsen oppmerksom på at saken da vil bringes til
relevant tilsynsmyndighet for videre oppfølging.

Taushetsplikt
Enhver tillitsvalgt, verneombud eller myndighet har en lovpålagt plikt til å beskytte sine kilder og ingen ansvarlig i
vår virksomhet skal stille spørsmål om hvem som har kommet til tillitsvalgt eller verneombud med forholdet.
Ingen i vår virksomhet skal frykte represalier dersom de varsler kritikkverdige forhold.
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Procedury dotyczące postępowania w przypadku
mobbingu/nękania
Mobbing i nękanie są zabronione w Norwegii!
Mobbing: „Sytuacja, w której dana osoba w sposób systematyczny i powtarzający się czuje się narażona na
negatywne działania jednej lub większej liczby osób, w taki sposób, że osoba, której mobbing dotyczy, ma
trudności z obronieniem się przed tymi działaniami”. Kluczowa jest tu nierównowaga władzy.
Przedstawione poniżej sytuacje są uważane za mobbing/nękanie, jeśli zdarzają się systematycznie i
powtarzają się:
•

Raniące żarty/drażnienie się, ironiczne komentarze, wyśmiewanie i obmawianie za plecami.

•

Plotki.

•

Wykluczenie towarzyskie.

•

Wykluczenie organizacyjne.

•

Niesprawiedliwe obwinianie o złe wykonywanie pracy, zaniżona ocena kompetencji zawodowych,
odbieranie obowiązków i odpowiedzialności.

•

Atak personalny.

•

Nękanie i/lub zaniżanie oceny z powodu płci, wieku, rasy, religii/wiary, wyglądu, orientacji seksualnej lub
wykształcenia.

•

Niechciane zainteresowanie seksualne, komentarze i/lub zachowania o seksualnym podtekście.

•

Ciągłe negatywne uwagi w przestrzeni otwartej, w obecności innych pracowników.

W przypadku gdy jednorazowe zachowanie jest na tyle poważne, że głęboko narusza godność osobistą nękanej
osoby, zachowanie to samo w sobie może stanowić podstawę do rozpoczęcia postępowania dyscyplinarnego.
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Rutiner for å håndtere mobbing/trakassering
Mobbing og trakassering er ikke tillatt i Norge!
Mobbing: "En situasjon der en person systematisk og over tid føler seg utsatt for negative handlinger fra en eller
flere andre, på en slik måte at personen som rammes har vanskelig for å forsvare seg mot den aktuelle
handlingen. Ulikhet i maktforhold er sentralt i denne.
Følgende handlinger betraktes som mobbing/trakassering dersom det foregår systematisk over tid:
•

Sårende erting/fleiping, ironiske kommentarer, latterliggjøring og baksnakking.

•

Rykter.

•

Sosial utestenging.

•

Organisatorisk utstøtelse.

•

Urettmessig beskyldning for dårlig utførelse av arbeid, nedvurdering av faglig dyktighet, fratakelse av
oppgaver og ansvar.

•

Personlig angrep.

•

Trakassering og/eller nedvurdering på bakgrunn av kjønn, alder, rase, religion/tro, utseende, seksuell
legning eller utdanning.

•

Uønsket seksuell oppmerksomhet, seksuelle bemerkninger og/eller atferd.

•

Stadig negative bemerkninger i det åpne rom med kollegaer til stede.

Dersom enkelthandlinger har en slik alvorsgrad at enkelthendelsen har vært dypt krenkende, kan dette i seg selv
være grunnlag for disiplinærsak.
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Polityka firmy dotycząca alkoholu i narkotyków
WYTYCZNE W SPRAWIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW
Wszyscy pracownicy zobowiązani są w miejscu pracy być trzeźwi i nie pod wpływem narkotyków
W czasie pracy pracownikom oraz innym osobom wykonującym pracę na terenie naszej firmy nie wolno
zażywać ani być pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających.
Osoba będąca pod wpływem takich substancji winna zostać odesłana do domu
Każda osoba, która w czasie pracy bądź w miejscu pracy jest wyraźnie pod wpływem alkoholu lub innych
substancji odurzających, winna zostać niezwłocznie i w bezpieczny sposób odesłana do domu.
W przypadku podejrzenia zażywania
Jeśli pracownik podejrzewa lub uzyska wiedzę, że ktoś w firmie pije alkohol lub zażywa inne środki odurzające w
czasie pracy, winien skontaktować się ze swoim bezpośrednim przełożonym.

Alkohol- og narkotikapolitikk
RETNINGSLINJER FOR ALKOHOL OG NARKOTIKA
Alle ansatte skal være edru og narkotikafrie på arbeidsplassen
I arbeidstiden må ansatte og andre som arbeider hos oss ikke bruke eller være påvirket av alkohol eller andre
rusmidler.
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En person som er ruspåvirket, skal sendes hjem
Alle som åpenbart er påvirket av alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden, eller på arbeidsplassen, skal
sendes hjem umiddelbart og på en trygg måte.
Ved mistanke om misbruk
Dersom en medarbeider hos oss får mistanke eller kunnskap om at noen hos oss bruker alkohol eller andre
rusmidler i arbeidstiden, skal vedkommende sin nærmeste overordnede kontaktes.
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Ocena ryzyka
Jak bardzo prawdopodobne jest, że coś pójdzie nie tak?
Jakie może mieć to konsekwencje?
Co możemy zrobić, aby uniknąć sytuacji, gdy coś pójdzie nie tak?
Przy ocenie ryzyka pracodawca powinien szczególnie wziąć pod uwagę:
•

Wysiłek fizyczny – bądź w formie.

•

Kształtowanie środowiska pracy – niezbędny sprzęt ochrony osobistej.

•

Wykonywane prace – zróżnicowane czy monotonne.Ergonomia pracy – wiedza o fizjologii może być
towarem deficytowym.

•

Nowe zadania – wymagają odpowiedniego przeszkolenia.

•

Tam, gdzie mogą powstać sytuacje niebezpieczne – wymagane są wielokrotne ćwiczenia.

Szkolenie - kompetencje!
Definicja kompetencji: Udowodniona zdolność wykorzystania własnych umiejętności. Jeżeli się ją ma, szkolenie
jest zbędne. Praca staje się przyjemnością i nie ma ryzyka choroby! Szkolenie jest ogólnym
wymogiem wszystkich przepisów.
Szkolenie - kurs!
Niektórzy uparcie twierdzą, że przeszkolenie wymaga kursu. To prawda, ale nie do końca. Ustawodawca,
określając wymogi dotyczące kursu, określa je również w zakresie zatwierdzania instruktorów. O tę kwestię
ustawodawca zadbał bardzo dobrze.
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Risikovurderinger
Hvor sannsynlig er det at noe kan gå galt?
Hvilke konsekvenser kan i så fall galskapen få?
Hva kan vi gjøre for å unngå at noe går galt?

Ved risikovurdering skal arbeidsgiver særlig ta hensyn til:
•

Fysiske anstrengelser – kom i form.

•

Arbeidsmiljøets utforming – nødvendig verneutstyr.

•

Arbeidsoppgaven – festlig eller ensformig.

•

Ergonomisk belastende – fysiologisk intuisjon kan være mangelvare.

•

Nye arbeidsoppgaver – krever ofte forsvarlig opplæring.

•

Der farlige situasjoner kan oppstå – kreves gjentatte øvelser.

Opplæring – kompetanse!
Begrepet kompetanse defineres slik: Bevist evne til å nyttiggjøre seg ferdigheter. Ja, har du det, trenger du ikke
mer opplæring. Da går arbeidet som en lek og du blir ikke syk! Opplæring er et gjennomgående krav i alle
regelverk.
Opplæring – kurs!
Noen hevder hardnakket at man må på kurs for å få opplæring. Det er en sannhet med store modifikasjoner. I
det øyeblikket lovgiver setter krav til et kurs – setter de også krav til en godkjenningsordning for kursholdere.
Det er noe lovgivere vokter seg vel imot.
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Środowisko zewnętrzne – substancje chemiczne i
zanieczyszczenie
Wymogi związane z uniknięciem przypadkowego uwolnienia do środowiska
Z tą kwestią spotykają się, rzecz jasna, wszyscy kierowcy samochodów oraz operatorzy urządzeń i sprzętu
mechanicznego. Należy zadbać, by wszyscy operatorzy mieli dostęp do absorbentów, by zapewnić, że wyciek
substancji nie spowoduje szkód w środowisku naturalnym ani nie pogorszy jego zdolności do regeneracji.
Obowiązek substytucji (obowiązek zastąpienia szkodliwej substancji mniej szkodliwą substancją)
Należy upewnić się, że wszyscy znają wymogi dotyczące substytucji, tj. obowiązku zastąpienia szkodliwej
substancji substancją mniej szkodliwą, o ile taka istnieje.
Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS) winna być zawsze łatwo dostępna i łatwa do
odszukania przez wszystkich pracowników firmy oraz osoby wykonujące zlecenia w jej imieniu.
Przykłady odpadów niebezpiecznych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Standardowe płyny odtłuszczające
Wszystkie rodzaje olejów z wyjątkiem olejów spożywczych
Wszystkie substancje chemiczne w postaci ciekłej, zawierające rozpuszczalniki
Farby i lakiery (także te na bazie wody)
Smoła oraz jej produkty pochodne
Środki do impregnacji drewna
Kleje i masy uszczelniające
Baterie i akumulatory
Produkty budowlane i izolacyjne zawierające azbest.

Wszystkie przedsiębiorstwa obowiązane są zgłaszać i dostarczać swoje odpady niebezpieczne do
zatwierdzonych punktów odbioru na stronie www.avfallsdeklarering.no
Strony internetowe poświęcone substancjom i odpadom niebezpiecznym:
miljodirektoratet.no
www.dsb.no
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Det ytre miljø – kjemikalier og forurensning
Krav til å unngå uhellsutslipp
Dette er selvsagt også noe som alle operatører av biler, maskiner og mekanisk utstyr møter. Sørg for at alle
operatører har tilgjengelige absorbenter for å sikre at utslipp ikke skader naturen eller dens evne til å fornye seg.
Substitusjonsplikten (plikten til å erstatte et farlig stoff med et mindre farlig stoff)
Sørg for at alle kjenner kravene til substitusjon, dvs. plikten til å erstatte et farlig stoff med et mindre farlig stoff
om det finnes.
HMS-datablad skal være lett tilgjengelig til enhver tid og lett og finne frem i for alle som arbeider for eller
på vegne av virksomheten.
Eksempler på farlig avfall:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vanlige avfettingsvæsker
Alle typer olje, unntatt matoljer
Alle kjemiske væsker som inneholder løsemiddel
Maling og lakk (også vannbaserte)
Tjære og tjæreprodukter
Treimpregneringsmidler
Lim og tetningsmasser
Batterier og akkumulatorer
Asbestholdige bygge- og isolasjonsprodukter.

Alle virksomheter skal deklarere og levere sitt farlige avfall til godkjent mottak på www.avfallsdeklarering.no
Relevante websider om farlig stoff og avfall:
miljodirektoratet.no
www.dsb.no
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RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych
osobowych)
Rozporządzenie zostało opracowane, by chronić osoby prywatne przed niewłaściwym wykorzystywaniem ich
danych osobowych. Rozporządzenie weszło w życie w dniu 1 lipca 2018 r., a jego skutkiem jest to, że każdy
użytkownik Internetu obecnie każdego dnia akceptuje fakt, że dostawcy śledzą nasz ruch w sieci i sprzedają te
informacje innym podmiotom, które są zainteresowane oferowaniem nam różnych towarów, czy ich chcemy, czy
nie. Oczekujemy, że władze w końcu dostrzegą ten paradoks.
Jeśli jako pracodawca nie wdrożyłeś środków monitorowania swoich pracowników np. podczas korzystania z
elektronicznych rejestrów jazdy, nadzoru urządzeń, nadzoru kamerą itp., rozporządzenie to nie ma dla ciebie
żadnego praktycznego znaczenia. Tak samo jest, jeśli na swojej stronie internetowej nie śledzisz zachowań
swoich klientów w celu prowadzenia działalności komercyjnej za pomocą takich danych.
Spełnienie obowiązujących wymogów prawa w zakresie ochrony danych osobowych powinno być zapewnione
dzięki odpowiednim zapisom w umowach o pracę, regulaminach pracy oraz innych umowach zawieranych
między pracodawcą i pracownikiem.

GDPR (General Data Protection Regulation)
Forordningen er laget for å beskytte oss som privatpersoner mot misbruk av personopplysninger. Forordningen
trådte i kraft 1. juli 2018 og har hatt som konsekvens at enhver nettbruker nå daglig godtar at leverandører
kartlegger våre bevegelser på nett og selger disse opplysninger til andre som har en interesse av å tilby oss
varer vi ønsker eller ikke ønsker. Vi forventer at myndighetene etter hvert ser dette paradokset.
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Dersom du som arbeidsgiver ikke har iverksatt tiltak for kartlegging av dine ansatte, f. eks. ved bruk av
elektroniske kjørebøker, maskinovervåkning, kameraovervåkning eller lignende, har forordningen ingen praktisk
betydning for deg. Det samme gjelder om du på din hjemmeside heller ikke overvåker dine kunders adferd på
din egen hjemmeside i den hensikt å drive kommersiell virksomhet med slike opplysninger.
Gjeldende krav med hensyn på personvernlovgivningen skal være ivaretatt i arbeidsavtaler, arbeidsreglement
eller andre avtaler mellom arbeidsgiver og den ansatte.
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Wyciąg z Kodeksu Pracy Rozdział 14. Zatrudnienie i in.

Utdrag fra arbeidsmiljøloven kapittel 14 Ansettelser mv.
Loven trådte i kraft 1. januar 2006.
14-5. Krav om skriftlig arbeidsavtale
(1) Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Arbeidsgiver skal utforme et utkast
til arbeidsavtale i samsvar med § 14-6. Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt eller annen
representant både ved utarbeidelse og ved endringer i arbeidsavtalen.
(2) I arbeidsforhold med en samlet varighet av mer enn en måned skal skriftlig arbeidsavtale foreligge
snarest mulig og senest en måned etter at arbeidsforholdet begynte.
(3) I arbeidsforhold med kortere varighet enn en måned eller ved utleie av arbeidskraft, skal det
umiddelbart inngås skriftlig arbeidsavtale.
§ 14-6. Minimumskrav til innholdet i den skriftlige avtalen
(1) Arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet, herunder:
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a) partenes identitet,
b) arbeidsplassen. Dersom det ikke eksisterer noen fast arbeidsplass eller hovedarbeidsplass skal
arbeidsavtalen gi opplysning om at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder, og oppgi forretningsadressen
eller eventuelt hjemstedet til arbeidsgiver,
c) en beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori,
d) tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse,
e) forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig,
f) eventuelle prøvetidsbestemmelser, jf. § 15-3 sjuende ledd og § 15-6,
g) arbeidstakerens rett til ferie og feriepenger og reglene for fastsettelse av ferietidspunktet,
h) arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister,
i) den gjeldende eller avtalte lønn ved arbeidsforholdets begynnelse, eventuelle tillegg og andre godtgjøringer
som ikke inngår i lønnen, for eksempel pensjonsinnbetalinger og kost- eller nattgodtgjørelse, utbetalingsmåte og
tidspunkt for lønnsutbetaling,
j) lengde og plassering av den avtalte daglige og ukentlige arbeidstid,
k) lengde av pauser,
l) avtale om særlig arbeidstidsordning, jf. § 10-2 andre, tredje og fjerde ledd,
m) opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet.
Dersom avtale er inngått av parter utenfor virksomheten skal arbeidsavtalen inneholde opplysninger om
hvem tariffpartene er.
(2) Informasjon nevnt i første ledd bokstavene g til k kan gis ved å henvise til lover, forskrifter eller tariffavtaler
som regulerer disse forholdene.
§ 14-8. Endringer i arbeidsforholdet
Endringer i arbeidsforholdet som nevnt i §§ 14-6 og 14-7 skal tas inn i arbeidsavtalen tidligst mulig og senest en
måned etter at endringen trådte i kraft. Dette gjelder likevel ikke dersom endringene i arbeidsforholdet skyldes
endringer i lover, forskrifter eller tariffavtaler, jf. § 14-6 andre ledd og § 14-7 andre ledd.
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Używanie dźwigów i podnośników wszelkiego typu
Wymagany jest certyfikat operatora dźwigu oraz dźwig i podnośnik z certyfikatami.
Naucz się sygnałów ręcznych i radiowych.

Bruk av alle typer kraner
Det er krav til kranførerbevis, sertifisert kran og sertifisert løfteutstyr.
Lær deg håndsignaler og radiosignaler.
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Zlecenia w zakresie wyburzania
Wyburzanie wymaga oficjalnego pozwolenia, pracę musi poprzedzać pewna analiza pracy, odpady należy
sortować.

Riveoppdrag
Riving krever offentlig tillatelse, arbeidet må utføres etter en sikker jobbanalyse, og avfall skal sorteres.
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Praca na wysokości
Rusztowanie musi być oznakowane jako zatwierdzone do użytku w miejscu pracy. Jeśli rusztowanie ma powyżej
2 metrów wysokości, wymagane jest uznane szkolenie z zakresu budowy rusztowań. Praca na drabinach
powyżej 6 metrów nie jest dozwolona. Podczas prac na dachu, używaj certyfikowanych szelek bezpieczeństwa.

Arbeid i høyden
Stillas skal være merket godkjent til bruk på arbeidsstedet. Er stillaset over 2 meter høyt, kreves godkjent
opplæring for stillasbygging. Arbeid på stiger over 6 meter er ikke tillatt. Bruk sertifisert sikkerhetssele ved arbeid
på tak.
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Maszyny szlifujące/przecinające i tnące
Wymagane jest udokumentowane szkolenie z bezpieczeństwa i używania narzędzi pracy. Uszkodzoną lub
mokrą tarczę tnącą należy wymienić.

Slipe/skjære- og kuttemaskiner
Det er krav til dokumentert sikkerhetsopplæring i bruk av arbeidsutstyr. Skadet eller våt kutteskive skal byttes.
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Używanie piły kątowej
Wyciągnij wtyczkę przy wymianie ostrza i nigdy nie zostawiaj piły podłączonej do kontaktu.
Utrzymuj porządek w miejscu pracy.

Bruk av gjerdesag
Dra ut stikkontakten når du skifter blad, og forlat ikke sagen med stikkontakten i.
Hold arbeidsområdet ryddig.
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Odchodzenie się z materiałami i ładunkami/towarami
Myśl o zdrowiu kiedy podnosisz i dźwigasz.

Håndtering av materialer og gods
Tenk på helsa når du løfter og bærer.
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Praca przy pomocy i w pobliżu wózka/podnośnika
widłowego
Wymagane jest prawo jazdy kategorii T, ostrożność przy umiejscawianiu ładunku na widłach wózka; nie
zostawiaj wózka z kluczykami lub ładunku na widłach.
Niezarejestrowany wózek widłowy jest definiowany jako urządzenie silnikowe [motorredskap] i w związku z tym
może poruszać się po drogach publicznych, o ile nie przewozi się nim towarów.

Arbeid med og ved gaffeltruck
Det kreves truckførerbevis, aktsomhet ved plassering av last på gaffelben og forlat ikke trucken med nøklene i
eller last på gaflene.
Uregistrert truck defineres som motorredskap og kan derfor kjøres på offentlig vei, så lenge det ikke er snakk om
godstransport.
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Prace betoniarskie
Używaj niezbędnego sprzętu ochronnego, utrzymuj sprzęt w porządku i czystości, zapobiegaj egzemie poprzez
dokładne mycie.

Betongarbeider
Bruk nødvendig verneutstyr, hold utstyret rent og i orden, sørg for å unngå eksem ved grundig vask.
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Prace termiczne
Norweskie firmy ubezpieczeniowe wymagają, aby osoby wykonujące prace na gorąco miały certyfikat i
stosowały aktualnie obowiązujące zasady bezpieczeństwa.

Varme arbeider
Norske forsikringsselskap krever at de som utfører varme arbeider skal ha sertifikat og følge aktuelle
sikkerhetsregler.
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Używanie piły elektrycznej łańcuchowej
Wymagane jest szkolenie z używania narzędzia oraz korzystania ze sprzętu ochronnego w przypadku pracy z
łańcuchową piłą motorową.

Bruk av motorkjedesag
Det er krav til opplæring i bruk og til bruk av verneutstyr ifbm. arbeid med motorkjedesag.
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Używanie gwoździarki i pistoletu na bolce
Dolna granica wieku uprawniająca do używania pistoletu do gwoździ wynosi 15 lat.
Dolna granica wieku uprawniająca do używania osadzaka wynosi 18 lat.
W obydwu przypadkach wymagane jest udokumentowane przejście szkolenia z bezpieczeństwa.
Wadliwy sprzęt ma być zezłomowany lub naprawiony przez fachowca.

Bruk av spiker- og boltepistol
Aldersgrensen for bruk av spikerpistol er 15 år.
Aldersgrensen for bruk av boltpistol er 18 år.
I begge tilfeller kreves dokumentert sikkerhetsopplæring.
Defekt utstyr skal kasseres eller repareres av fagkyndig person.
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Potwierdzenie od pracownika dla pracodawcy
Informacje dotyczące rozporządzenia o ochronie osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych:
Jesteś świadom/a, że przechowujemy następujące informacje o naszych pracownikach:

Podpisując poniżej, akceptujesz fakt, że przechowujemy te informacje; jako
pracodawca zobowiązujemy się, że nie będziemy wykorzystywać tych informacji w
niewłaściwy sposób, ani nie będziemy ich ujawniać osobom nieupoważnionym.
Ja, niżej podpisany zrozumiałem, że wszyscy ponoszą odpowiedzialność za traktowanie pracy w
zakresie BHP z należytą powagą i potwierdzam niniejszym, że zaznajomiłem się z niniejszym
przewodnikiem. Będę się starał jak najlepiej stosować się do wskazówek podanych w tekscie i na
ilustracjach w całym przewodniku.

Bekreftelse fra den ansatte til arbeidsgiver
Informasjon vedrørende personverndirektivet:
Du er kjent med at vi oppbevarer følgende opplysninger om våre ansatte:
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Ved din signatur nedenfor godkjenner du at vi oppbevarer disse opplysninger, og vi som
arbeidsgiver forplikter oss til å ikke misbruke eller dele disse opplysningene med uvedkommende.
Undertegnede har forstått at alle har et ansvar for å ta helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet på alvor og
bekrefter med dette å ha satt seg inn i håndboken. Jeg vil etter beste evne forsøke å etterleve de
veiledninger som er gitt gjennom ord og illustrasjoner i hele denne boken.

