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OGÓLNE INSTRUKCJE PORZĄDKOWE I PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENACH KOMUNALNYCH 
W RAMACH ETAPU 2 PROJEKTU ROSENDAL 
Wprowadzenie 
Gmina Uppsala pragnie stworzyć warunki dla zaistnienia dobrego środowiska i miejsca pracy 
poprzez przyjęcie niniejszych instrukcji porządkowych oraz przepisów bezpieczeństwa. 
Należy ustawicznie pracować nad zapewnieniem odpowiedniej jakości środowiska pracy, poprzez 
podejmowanie środków ostrożności i ciągłe udoskonalenia. 
ID06 
Wszyscy są zobowiązani nosić identyfikator ID06 w widocznym miejscu. 
Ład i porządek 
Nie wolno składować/magazynować materiałów ani pozostawiać pojazdów/maszyn. 
Alkohol i narkotyki 
Alkohol i narkotyki są zabronione. 
Wypadki i incydenty 
Wypadki lub poważne incydenty należy bez zbędnej zwłoki zgłaszać do szwedzkiego Urzędu 
Ochrony Pracy (szw. Arbetsmiljöverket) a także do koordynatora danego etapu prac. 
Przepisy ruchu drogowego 
Obowiązują ogólne przepisy drogowe i maksymalne dopuszczalne prędkości. 
Środki ochrony indywidualnej 
Należy nosić kaski i ubranie odblaskowe (sygnalizacyjne). 
Zasady postępowania w miejscu pracy 

 Wszyscy obecni w miejscu pracy wspólnie odpowiadają za bezpieczeństwo w miejscu pracy 

oraz wspólnie dążą do zachowania porządku oraz stworzenia przyjemnej atmosfery pracy. 

 Okazuj innym szacunek – mówimy do kogoś, a nie o kimś. 

 Bądź wyczulony(a) na potrzeby innych i miej pozytywne nastawienie. 

 Przyczyniaj się do stworzenia miłej atmosfery w pracy i dobrze się w niej czuj. 

 Pamiętaj o swoim zakresie odpowiedzialności w pracy i podchodź do niego poważnie. 

Chroniąc siebie, chronimy też innych. 

 Nie chodź na skróty z racji braku czasu lub dla własnej wygody – to może być 

niebezpieczne! 

 Jeśli widzisz jakieś braki w miejscu pracy, powiadom o tym kierownictwo lub społecznego 

inspektora ds. BHP, żeby temu od razu zaradzono. 

 Przypominaj innym kolegom w miejscu pracy, żeby pracowali w sposób bezpieczny. 

 Wspieraj społecznego inspektora ds. BHP i doceń jego pracę na rzecz bezpieczeństwa w 

pracy. 
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