Lista kontrolna arbo, dotycząca bezpieczeństwa i higieny
pracy w budownictwie
		

Wypełnia przedsiębiorstwo/zleceniodawca

		

Nazwa (nazwisko) przedsiębiorstwa/zleceniodawcy:

		

Wypełnił(a):

		

Data (dd-mm-rrrr):

		

Stanowisko / nazwa zlecenia:

		

Krótki opis stanowiska (można również dołączyć w postaci załącznika):

Przedsiębiorstwu/zleceniodawcy wiadomo jest o prawnym obowiązku:
	poinformowania pracownika tymczasowego przed rozpoczęciem pracy o zagrożeniach oraz środkach
zaradczych.
		
przekazania pracownikowi tymczasowemu przez rozpoczęciem pracy koniecznych środków ochrony
			 osobistej (tzw. PBM).
wdrożenia pracownika tymczasowego do pracy.
		
		
sprawowania kierownictwa i nadzoru nad pracownikiem tymczasowym w miejscu wykonywania pracy.

		

		
		
		
		
		

Zagadnienia wymagające uwagi:
Szczegółowe przepisy zawarto w:
Ustawie o bezpieczeństwie i higienie pracy (Arbowet): mianowicie w artykule 1 ustęp 1; artykule 3;
artykule 5 ustęp 5; artykule 8.
Ustawie o udostępnianiu pracowników przez pośredników (tzw. „Waadi”): w artykule 11.

1	
Aby móc wykonywać zlecone prace, pracownik tymczasowy musi posiadać ważne dyplomy lub
		

certyfikaty ukończenia kursów bezpieczeństwa.
Tak
Nie

		Jeśli „Tak”:
1
		
Prawo jazdy: B/BE/C/CE
		
Szkolenie w zakresie podstawowych zasad bezpieczeństwa VCA (B-VCA | VVA1)
		
Certyfikat operatora wózka widłowego
		
Certyfikat bezpieczeństwa pracy przy sprzęcie i urządzeniach dźwigowych
		
Certyfikat uprawniający do wykonywania pracy na podnośnikach koszowych
		
Bezpieczna praca przy drogach
		
Inny, mianowicie:

2	
Nasze przedsiębiorstwo posiada opis zagrożeń oraz środków zaradczych (zakładowe materiały
		
informacyjne) dotyczące czynności, z którymi pracownik tymczasowy będzie miał do czynienia.
		
Tak
			
Egzemplarz w załączeniu. Agencja pracy tymczasowej może przekazać te materiały pracownikowi
				 tymczasowemu.
			
Materiały te zostaną (również) wręczone i objaśnione w pierwszym dniu pracy. (przejść do pytania 4)
		
Nie (przejść do pytania 3)

1

	B = samochód osobowy, BE = samochód osobowy + przyczepa, C = samochód ciężarowy,
		CE = samochód ciężarowy + naczepa
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3	
W instrukcjach, jakie otrzymuje pracownik tymczasowy nasze przedsiębiorstwo wykorzystuje opis
		
zagrożeń zawodowych dla każdego zawodu (patrz strona 5/5).
		
Tak, pracownik tymczasowy będzie wykonywać pracę jako:
			
Egzemplarz w załączeniu*. Agencja pracy tymczasowej może przekazać te materiały
				 pracownikowi tymczasowemu.
			
Materiały te zostaną (również) wręczone i objaśnione w pierwszym dniu pracy.
		
Inaczej: nasze przedsiębiorstwo poinformuje pracownika tymczasowego w pierwszym dniu pracy o
			 następujących zagrożeniach:

		

* Zagrożenia zawodowe można pobrać na stronach www.arbocatalogi-bouwnijverheid.nl

4

Nasze przedsiębiorstwo posiada:
		
Szczególne przepisy bezpieczeństwa, które pracownik tymczasowy musi znać.
			
Egzemplarz w załączeniu.
		
Ustalenia dotyczące ratownictwa zakładowego (w razie pożaru, wypadków, ewakuacji).
Egzemplarz w załączeniu.
			

5
		

 rzed rozpoczęciem pracy pracownik tymczasowy otrzyma informacje i instrukcje dotyczące
P
bezpieczeństwa pracy od:

		

Nazwisko:

		

Stanowisko:

		

Oddział/ lokalizacja:

		

06 -

		
Zagadnienia wymagające uwagi:
		
W informacjach i instruktażu porusza się następujące tematy:		
				
Zagrożenia w pracy.
				
Środki zapobiegawcze, jakie należy stosować, między innymi:
					
Zwracać baczną uwagę na zagrożenia.
					
Postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi pracy.
					
Posługiwać się dostępnymi środkami pomocniczymi.
					
Korzystać ze środków ochrony osobistej.
				
Przepisy dotyczące bezpieczeństwa.
				
Ustalenia dotyczące ratownictwa zakładowego.
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6

 rzy wykonywaniu pracy pracownikowi tymczasowemu potrzebne są następujące środki ochrony
P
osobistej (PBM):

		
Środek
Udostępniony przez zleceniodawcę
		
Obuwie ochronne typu S3
Tak
Inaczej, mianowicie:
		
Wysokie obuwie ochronne typu S5
Tak
Inaczej, mianowicie:
		
Odzież robocza
			
Spodnie robocze/kombinezon
Tak
Inaczej, mianowicie:
			
Bluza
Tak
Inaczej, mianowicie:
			
Kurtka robocza
Tak
Inaczej, mianowicie:
			
Kurtka przeciwdeszczowa +
				 spodnie przeciwdeszczowe
Tak
Inaczej, mianowicie:
			
Kombinezon zimowy
Tak
Inaczej, mianowicie:
			
Kurtka (kurtka zimowa)
Tak
Inaczej, mianowicie:
			
Kamizelka ocieplana
Tak
Inaczej, mianowicie:
			
Czapka
Tak
Inaczej, mianowicie:
Bielizna termoaktywna
Tak
Inaczej, mianowicie:
			
			
Inna, mianowicie:
		
Kask ochronny
Tak
Inaczej, mianowicie:
		
Okulary ochronne (lub gogle ochronne)
Tak
Inaczej, mianowicie:
		
Osłona twarzy
Tak
Inaczej, mianowicie:
		
Ochrona słuchu
			
Zatyczki do uszu
Tak
Inaczej, mianowicie:
			
Ochraniacze słuchu
Tak
Inaczej, mianowicie:
			
Indywidualne wkładki douszne
Tak
Inaczej, mianowicie:
		
Ochrona dróg oddechowych,
			 typ:
Tak
Inaczej, mianowicie:
		
Rękawice chroniące przed
			
zacięciem, otarciem, ukłuciem
Tak
Inaczej, mianowicie:
			
chemikaliami (rękawice 4H)
Tak
Inaczej, mianowicie:
			
gorącem i iskrami
Tak
Inaczej, mianowicie:
		
Szelki bezpieczeństwa,
			 linka bezpieczeństwa i amortyzator
Tak
Inaczej, mianowicie:
		
Odzież sygnalizacyjna (z paskami odblaskowymi),
			 mianowicie:
Tak
Inaczej, mianowicie:
		
Inny, mianowicie:
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7

Pracownik tymczasowy zostaje wdrożony do pracy w miejscu wykonywania pracy przez:

		

Nazwisko:

		

Stanowisko:

		

Oddział/lokalizacja:

		

06 -

		
Zagadnienia wymagające uwagi:
		
W okresie wdrażania pracownika do pracy poświęca się uwagę:
		
Wydawaniu instrukcji dotyczących pracy.
		
Objaśnieniom i instrukcjom dotyczącym bezpieczeństwa pracy na określonym stanowisku.
		
Ematom dotyczącym bezpieczeństwa w określonych miejscach, takim jak drogi ewakuacyjne i
			 zakładowa służba ratownicza.

8
		

 razie pytań dotyczących warunków pracy pracownik tymczasowy i agencja pracy tymczasowej
W
mogą się zwrócić do:

		

Dla pracownika tymczasowego

		

Nazwisko:

		

Stanowisko:

		

Oddział/lokalizacja:

		

06 -

		

Dla agencji pracy tymczasowej

		

Nazwisko:

		

Stanowisko:

		

Oddział/lokalizacja:

		

06 -

9

 ypadki z udziałem pracowników tymczasowych są natychmiast zgłaszane przez nasze
W
przedsiębiorstwo do agencji pracy tymczasowej.
Tak
Inaczej, mianowicie:

		
		

Podpis:
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Lista kontrolna arbo, dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie - załącznik:
84 zawody w budownictwie. Prosimy również zapoznać się z katalogami arbo na stronach
www.arbocatalogi-bouwnijverheid.nl
		B
Budowniczy dróg kolejowych
Budowniczy pieców
Brukarz
		C
Cieśla betoniarz /
		 cieśla szalunkowy
		D
Dekarz - dachówki/dachówkarz
Dekarz – łupek/dekarz
		łupkowy
Dekarz – papa termozgrzewalna
/ dekarz papy
termozgrzewalnej
Dekarz - trzcina/dekarz
trzcinowy
		E
Elektryk (monter telewizji
kablowej, monter instalacji
i urządzeń
telekomunikacyjnych)
		F
Fugarz (nowe budownictwo,
renowacja, restauracja)
		H
Hydraulik
		I
Inspektor mierniczy/mierniczy
gruntu
		K
Kamieniarz
Kierowca
Kierownik robót ziemnych,
drogowych i wodnych
Kierownik stoczni
Kierownik wykonawczy robót
budowlanych

		M
Malarz i instalator oznakowań
drogowych
Malarz konserwacyjny
Malarz konstrukcji
Malarz/lakiernik
Malarz w nowym
budownictwie
Maszynowy obrabiacz drewna
Mechanik konserwator maszyn
Mierniczy
Monter elewacji/pracownik
robót elewacyjnych
Monter framug
Monter futryn, profili i
elementów budowlanych
Monter instalacji centralnego
ogrzewania i klimatyzacji
Monter kabli i rur
Monter kanalizacji/monter rur
kanalizacyjnych
Monter prętów zbrojeniowych
(technika naprężania prętów
zbrojeniowych)
Monter rusztowań
Monter sufitów/monter –
prace wykończeniowe (sufity,
ściany, kuchnie)
Monter szklarni
Murarz (nowe budownictwo)
Murarz stawiający ściany wewnętrzne z bloczków – stan
surowy
Murarz (renowacja/konserwacja)
Murarz wykańczający ściany
wewnętrzne z bloczków wykończenie
P
Personel ds. kadr/kierownictwo /technicy budowlani
Personel magazynowy
Personel obsługi stołówki
pracowniczej
Płytkarz (płytki ścienne i podłogowe)
Pomocnik/pomocnik budowlany

Pomocnik brukarski
Pomocnik murarski
Posadzkarz lastriko / układacz
podłóg, posadzkarz granito
Posadzkarz podłóg wylewanych piaskowo-cementowych
Posadzkarz (posadzki epoksydowe, poliuretanowe) / układacz
podłóg z tworzywa sztucznego
Posadzkarz (posadzki
wylewane, anhydrytowe)
Pracownik administracyjny/
personel biurowy
Pracownik rozbiórki
Pracownik do wbijania pali
Pracownik do napraw sieci
kanalizacyjnej
Pracownik drogowy do robót
asfaltowych/budowniczy dróg
asfaltowych
Pracownik obsługi
kulturalno-technicznej
Pracownik robót ziemnych
Pracownik wykonujący
modele – matryce w
prefabrykacji betonu
T
Tynkarz mechaniczny, tynkarz
maszynowy
Tynkarz tradycyjny (ręczny)
W
Wiertacz/frezer rowków i
otworów w betonie
Wiertacz w betonie
Wylewacz betonu/pracownik
do prac budowlanych
wylewkowych
Z
Zbrojarz-betoniarz betonu
zbrojonego stalą/zbrojarz
konstrukcji żelbetowych
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