
– także u zagranicznych firm zatrudniających prcowników – w
celu przekonania się, czy przestrzegają one przepisów 

obowiązujących w zakresie środowiska pracy.

Urząd Inspekcji Pracy
przeprowadza inspekcje



Inspekcja środowiska pracy w Państwa zakładzie

Urząd Inspekcji Pracy przeprowadza dzisiaj inspekcję w Państwa przed-
siębiorstwie. Urząd Inspekcji Pracy jest organem sprawującym pieczę nad
przestrzeganiem duńskich przepisów obowiązujących w zakresie środo-
wiska pracy. Odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów w dziedzinie
środowiska pracy spoczywa na pracodawcy.

Inspektorzy Urzędu Inspekcji Pracy mają pełne prawo dostępu do
publicznych i prywatnych miejsc pracy za okazaniem stosownej le-
gitymacji i w zakresie niezbędnym dla wykonywania swoich obo-
wiązków służbowych.

Inspekcja odbywa się bez uprzedniego uprzedzenia, a inspektorzy doko-
nują oględzin zakładu i oceniają, czy firma spełnia wymogi w zakresie
środowiska pracy. Sprawdza się między innymi działania, jakie zakład rea-
lizuje we własnym zakresie w dziedzinie polepszenia środowiska pracy i
ergonomii, ograniczania hałasu i ryzyka wypadków itp. 

Pogwałcenie przepisów o środowisku pracy

Jeśli firma nie przestrzega przepisów obowiązujących w dziedzinie środo-
wiska pracy, Urząd Inspekcji Pracy może nakazać doprowadzenie warun-
ków do normy. Zakład może otrzymać nakaz przeprowadzenia działań
naprawczych – ewentualnie w trybie natychmiastowym (nakaz natychmi-
astowy). Urząd może również zakazać dalszych prac do momentu dopro-
wadzenia warunków pracy do obowiązujących norm. W poważniejszych
przypadkach Urząd Inspekcji Pracy może powiadomić policję o
przestępstwie, a także nałożyć grzywnę. 

W przypadku stwierdzenia wielu lub skomplikowanych problemów środo-
wiska pracy, Urząd może nakazać zakładowi skontaktowanie się z autory-
zowanym doradcą ds. środowiska pracy. Doradca poradzi firmie, w jaki
sposób zapobiegać problemom środowiska pracy i jak usunąć istniejące
zagrożenia. Koszty takiego doradztwa ponosi firma.

“Zagraniczne firmy 

pracujące w Danii muszą

stosować się do obo-

wiązujących duńskich

przepisów.”

“Pomoc tłumacza

Jeśli istnieje taka potrzeba,

jest możliwość telefo-

nicznego kontaktu z

tłumaczem. Tłumaczenie

odbywa się telefonicznie

podczas inspekcji. Tłumac-

zenie jest bezpłatne dla

kontrolowanej firmy.”

“Dalsze informacje

Dalszych informacji o Ur -

zędzie Inspekcji Pracy i

przepisach w zakresie śro-

dowiska pracy zasięgnąć

można ze strony internet  o-

wej Urzędu – www.at.dk

Najważniejsze przepisy  

zostały przetłumaczone

m.in. na polski, litewski i

niemiecki i są dostępne ze

strony internetowej.”
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