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Pojęcie wypadku przy pracy 

 
Wypadkiem przy pracy jest zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, 
powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą (art. 3 ust. 1 
ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i 

chorób zawodowych, Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322, z późn. zm. - dalej: ustawa wypadkowa .  

Do takiego zdarzenia musi dojść: 

 

 podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych 
czynności lub poleceń przełożonych (np. gdy pracownik zajmujący się 
uzdatnianiem wody poparzy się chemią podczas zwykłych czynności); 

 podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na 
rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia (np. gdy pracownik w celu zdjęcia 
segregatorów z górnej półki w biurze wspina się na drabinę i z niej spada), 

 w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze 
między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku 
wynikającego ze stosunku pracy (np. wypadek samochodowy 
przedstawiciela handlowego jadącego podpisać umowę z klientem). 
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Pojęcie wypadku przy pracy 
 

 Uwagi 

 
 Związek z pracą  nie musi to być związek przyczynowy, a jedynie związek adekwatny, co 

potwierdził SN w wyroku z dnia 11 sierpnia 1994 r. (II PRN 1/94,). W treści uzasadnienia 
Sąd wyjaśnił, że związek zdarzenia z pracą istnieje wówczas, gdy zdarzenie nastąpiło 
podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności 
wchodzących w zakres jego obowiązków albo poleceń przełożonych, względnie podczas 
lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności w interesie zakładu pracy 
bez polecenia i bez związku tego działania z normalnymi obowiązkami i w czasie 
pozostawania pracownika w dyspozycji zakładu pracy. W doktrynie i orzecznictwie 
ukształtował się pogląd, że związek ten nie musi przejawiać się jako związek 
przyczynowy w rozumieniu art. 361 § 1 k.c., co oznacza, że praca nie musi być przyczyną 
zdarzenia. 

 
 Wypadek przed wejściem - zdarzenie zaistniałe na terenie zakładu pracy jest 

wypadkiem przy pracy nawet, gdy doszło do niego jeszcze przed rozpoczęciem pracy. 
 
 Wypadek w trakcie imprezy firmowej - jeżeli udział w imprezie jest dla pracowników 

dobrowolny, to czas uczestnictw a w niej nie jest wliczany do czasu pracy i w przypadku 
zaistnienia ewentualnych zdarzeń wypadkowych, zdarzenia te nie będą traktowane jako 
wypadki w pracy.  
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Zgłoszenie wypadku 

 Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, 
powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego.  

 

 Zgłoszenia powinien także dokonać każdy pracownik, który zauważył takie 
zdarzenie w zakładzie pracy.  

 

 Zgłoszenie wypadku jest podstawowym obowiązkiem pracownika 
wynikającym z art. 211 pkt 6 k.p., zgodnie z którym pracownik jest niezwłocznie 

zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia 
lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w 
rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie. 

 

 Zgłoszenie powinno być dokonane w formie ustnej, a następnie w formie 
pisemnej. 
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Zgłoszenie wypadku 

 Uwagi 
 

 Obowiązek zgłoszenia wypadku - zgłoszenie wypadku w drodze do/z pracy jest to 
bardziej przywilej niż obowiązek pracownika. Zatem w przypadku nie zgłoszenia 
zdarzenia przez pracownika, pracodawca nie jest zobowiązany podejmować działań 
mających na celu ustalenie, czy zdarzenie miało charakter wypadku w drodze do/z 
pracy i w konsekwencji sporządzić karty wypadku. W przypadku natomiast 
zaistnienia zdarzenia potencjalnie wypadkowego na terenie zakładu pracy, bez 
względu na decyzje pracownika w tym zakresie, pracodawca ma obowiązek podjąć 
działania w celu ustalenia czy zdarzenie było wypadkiem przy pracy. 

 
 Data zgłoszenia wypadku - za datę zgłoszenia wypadku należy uznać datę 

powzięcia wiadomości o zaistniałym zdarzeniu wypadkowym, bez względu na to, 
czy w dalszej kolejności zdarzenie to uznano (bądź nie) za wypadek przy pracy. 

 

 
 Zdarzenie, w trakcie którego wstępnie nie wystąpiły przesłanki wypadku przy pracy - 

przepisy nie wskazują żadnych sytuacji, w których pracodawca, po otrzymaniu zgłoszenia 
zdarzenia wypadkowego, miałby prawo do podjęcia decyzji o odstąpieniu od 
przeprowadzenia postępowania powypadkowego. Dopiero po przeprowadzeniu 
postępowania, zespół dokonuje kwalifikacji prawnej zdarzenia, uznając je (albo nie) za 
wypadek przy pracy. 
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Krok 1 - Zabezpieczenie miejsca wypadku 

 
  W przypadku zaistnienia wypadku należy zabezpieczyć miejsce 

wypadku. Zabezpieczenie miejsca wypadku ma na celu nie tylko 
usunięcie ryzyka dalszych wypadków, ale i umożliwić ustalenie 
okoliczności wypadku przy pracy. Sposób zabezpieczenia miejsca 
wypadku został określony w § 3 ust. 1 rozporządzenia wypadkowego.  

 

 Zabezpieczenie to ma zostać wykonane tak, aby wykluczało: 

 dopuszczenie do miejsca wypadku osób niepowołanych; 

 uruchamianie bez koniecznej potrzeby maszyn i innych urządzeń 
technicznych, które w związku z wypadkiem zostały wstrzymane; 

 dokonywanie zmiany położenia maszyn i innych urządzeń 
technicznych, jak również zmiany położenia innych przedmiotów, 
które spowodowały wypadek lub pozwalają odtworzyć jego 
okoliczności. 
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Zabezpieczenie miejsca wypadku 

 
 
Uwagi 

 

 Warto sporządzić niezwłocznie, o ile to możliwe dokumentację 
zdjęciową, może to pomóc w sporządzeniu protokołu i 
ustaleniu okoliczności wypadku. 

 

 Zgodę na ponowne uruchomienie urządzeń i maszyn oraz inne 
zmiany w miejscu wypadku, może wydać jedynie pracodawca 
w porozumieniu ze społecznym inspektorem pracy, po 
dokonaniu oględzin miejsca wypadku oraz po sporządzeniu, 
jeżeli zachodzi potrzeba, szkicu lub fotografii miejsca wypadku 
(§ 3 ust. 2. rozporządzenia wypadkowego). 
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Krok 2 - Wezwanie profesjonalnej pomocy 

Równolegle pracodawca powinien wezwać profesjonalną pomoc służb 
ratowniczych (celem ratowania zdrowia lub życia poszkodowanego, ew. także 
ratowania uszkodzonego mienia). Wezwanie profesjonalnej pomocy służy 
dwóm zasadniczym celom: 

 

 pomoc dla poszkodowanego pracownika, w przypadku, gdy jego stan 
wymaga profesjonalnej pomocy, wówczas istotne jest by pomoc ta 
przybyła możliwie szybko, 

 

  profesjonalne służby powinny pomóc ratować uszkodzone mienie, np. 
straż pożarna w przypadku zagrożenia wybuchem. 
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Krok 3 - Zawiadomienie PIP oraz prokuratora 

 Kolejną czynnością jaką należy wykonać niezwłocznie w przypadku  
wypadku ciężkiego, śmiertelnego lub zbiorowego wypadku przy pracy jest 
zawiadomienie o nim właściwego okręgowego inspektora pracy i 
prokuratora (art. 234 § 2 k.p.).  

 
 Za ciężki wypadek przy pracy, w myśl art. 3 ust. 5 ustawy wypadkowej, 

uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie 
ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub 
inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe 
funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, 
trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do 
pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie 
ciała. 

 Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku 
którego nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od 
dnia wypadku (art. 3 ust. 4 ustawy wypadkowej). 

 Za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się wypadek, któremu 
w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby (art. 3 
ust. 6 ustawy wypadkowej). 
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Zawiadomienie PIP oraz prokuratora 

Uwagi 
 

 

 W sytuacji wypadków ze skutkami ciężkich obrażeń ciała, wypadków 
zbiorowych oraz wypadków ze skutkiem śmiertelnym, zgoda może być 
wydana wyłącznie po uzgodnieniu z właściwym inspektorem pracy i 
prokuratorem (§ 3 ust. 2 rozporządzenia wypadkowego ).  
 

 Odpowiedzialność za niezgłoszenie - niedopełnienie obowiązku w 
przypadku wypadków przy pracy ze skutkiem śmiertelnym, ciężkimi 
obrażeniami ciała lub wypadków zbiorowych, stanowi wykroczenie z art. 283 
§ 2 pkt 6 k.p. 

 
 

 Niezwłoczne powiadomienie - przepisy nie definiują terminu 
„niezwłocznie”. Obowiązek niezwłocznego zawiadomienia oznacza, że 
należy o wymienionych wypadkach zawiadomić jak najwcześniej, możliwie 
równolegle do likwidacji zagrożenia i udzielania pierwszej pomocy 
poszkodowanym. 
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Zawiadomienie PIP oraz prokuratora 

Uwagi 
 

 Zgłoszenie wypadku przed jego kwalifikacją - już na początku 
postępowania powypadkowego, a więc w momencie zawiadomienia o 
zdarzeniu, pracodawca jest obowiązany dokonać jego wstępnej kwalifikacji 
prawnej, która pozwoli mu stwierdzić, czy ma do czynienia ze śmiertelnym, 
ciężkim lub zbiorowym wypadkiem przy pracy. 

 
 Sukcesywne dokonywanie zgłoszeń wypadków, związanych ze zdarzeniem, 

w którym brało udział kilka osób należy traktować jako zbiorowy wypadek 
pracy. 

 
 Wypadek lekki - przepisy definiują pojęcie wypadku przy pracy oraz 

wypadki przy pracy: ciężkie, zbiorowe i śmiertelne. Każde inne zdarzenie 
uznane za wypadek przy pracy, który nie wyczerpuje powyższych kategorii 
kwalifikuje się jako wypadek przy pracy inny niż zbiorowy, ciężki lub 
śmiertelny. Czasami dla uproszczenia zapisu tego rodzaje wypadki 
nazywane są ”lekkimi”. 
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Krok 4 - Tworzenie zespołu powypadkowego 

 Po dokonaniu wymienionych czynności należy przystąpić do utworzenia 
zespołu powypadkowego. 

 

 Celem powołania zespołu powypadkowego jest przeprowadzenie 
postępowania powypadkowego (§ 4 - 6 rozporządzenia wypadkowego). 

 

 W skład zespołu powypadkowego wchodzi: 

 

 pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

 społeczny inspektor pracy. 
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Tworzenie zespołu powypadkowego 

Wyjątki – w zależności od stanu zatrudnienia w zakładzie oraz przyjętego przez pracodawcę 
systemu realizacji zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, i tak: 
 
 u pracodawcy, który - zgodnie z art. 23711 § 1 k.p. - nie ma obowiązku tworzenia służby 

bezpieczeństwa i higieny pracy, zamiast pracownika tej służby, w skład zespołu 
powypadkowego wchodzi pracodawca lub pracownik zatrudniony przy innej pracy, 
któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby bhp, albo specjalista spoza 
zakładu pracy; 

 
 u pracodawcy, u którego nie działa społeczna inspekcja pracy, zamiast społecznego 

inspektora pracy, w skład zespołu powypadkowego wchodzi przedstawiciel 
pracowników posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 
 jeżeli pracodawca nie może dopełnić obowiązku utworzenia zespołu powypadkowego w 

składzie dwuosobowym, określonym powyżej, ze względu na małą liczbę zatrudnionych 
pracowników, okoliczności i przyczyny wypadku ustala zespół powypadkowy, w którego 
skład wchodzi pracodawca i specjalista spoza zakładu pracy. 
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Tworzenie zespołu powypadkowego 

 Uwagi 

 

 Forma powołania zespołu powypadkowego - pracodawca nie musi 
powoływać zespołu powypadkowego w formie pisemnej. Do 
każdego wypadku może być oddzielny zespół albo pracodawca może 
powołać stały zespół powypadkowy. Należy jednak zachować 
zasadę, że do badania każdego wypadku wyznaczany jest jeden 
zespół powypadkowy. 

 

 Kwalifikacje pracodawcy jako członka zespołu powypadkowego - 
pracodawca, który nie wykonuje zadań służby bhp nie musi przejść 
szkolenia okresowego dla pracowników służby bhp i osób 
wykonujących zadania tej służby. Przepisy prawa pracy wymagają od 
niego jedynie, aby przeszedł szkolenie okresowe dla pracodawców i 
innych osób kierujących pracownikami. 
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Krok 5 – Działania zespołu powypadkowy  

  

Niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku zespół powypadkowy jest obowiązany przystąpić do 
ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, w szczególności: 
 

 dokonać oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu 
urządzeń ochronnych oraz zbadać warunki wykonywania pracy i inne okoliczności, które mogły mieć wpływ 
na powstanie wypadku; 

 
 jeżeli jest to konieczne, sporządzić szkic lub wykonać fotografię miejsca wypadku; 
 
 wysłuchać wyjaśnień poszkodowanego, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala; 
 
 zebrać informacje dotyczące wypadku od świadków wypadku; 
 
 zasięgnąć opinii lekarza, a w razie potrzeby opinii innych specjalistów, w zakresie niezbędnym do oceny 

rodzaju i skutków wypadku; 
 
 zebrać inne dowody dotyczące wypadku; 
 
 dokonać prawnej kwalifikacji wypadku zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy wypadkowej (patrz wyżej Pojęcie 

wypadku przy pracy); 
 
 określić środki profilaktyczne oraz wnioski, w szczególności wynikające z oceny ryzyka zawodowego na 

stanowisku pracy, na którym wystąpił wypadek. 
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Postępowanie powypadkowego  

Uwagi 
 

 Brak możliwości oględzin miejsca wypadku - jeżeli nie ma możliwości 
dokonania oględzin miejsca wypadku, zespół powypadkowy nie ma 
obowiązku realizacji zadań w tym zakresie. Powinien dokonać ustaleń 
na podstawie dokumentów udostępnionych przez organy prowadzące 
śledztwo lub zespołów specjalistów powołanych przez właściwe organy 
ds. badania przyczyn wypadku mającego rozmiary katastrofy. 
Wskazanym jest, aby zespół powypadkowy dokonał stosownej 
adnotacji w protokole powypadkowym o przyczynach niedokonania 
oględzin miejsca wypadku i zawarł informację, że ustaleń dokonał na 
podstawie pozyskanych od właściwych organów dokumentów. 
Udostępnione dokumenty powinny zostać załączone do protokołu. 
Omawiana sytuacja może stanowić również uzasadnioną przeszkodę w 
sporządzeniu - nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania 
zawiadomienia o wypadku - protokołu powypadkowego. 
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Krok 6 -  Kwalifikacja prawna wypadku 

 

 Zespół powypadkowy dokonuje kwalifikacji prawnej wypadku w 
zakresie zakwalifikowania zdarzenia jako wypadek a także określenia 
rodzaju i skutku wypadku. 

 

 Dla uznania zdarzenia za wypadek przy pracy konieczne jest, aby 
wszystkie elementy definicji wypadku wystąpiły jednocześnie, tj.  

 uraz,  

 nagłość zdarzenia,  

 przyczyna zewnętrzna. 
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Krok 6 -  Kwalifikacja prawna wypadku 
 

 Uraz to uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnika 
zewnętrznego. Utożsamiana z urazem jest czasowa niezdolność do pracy związana z 
wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Tak więc podstawą do uznania zdarzenia za 
wypadek przy pracy jest również niezdolność do pracy z powodu choroby będącej 
konsekwencją tego zdarzenia. Za wypadek przy pracy może być uznane zdarzenie niebędące 
przyczyną czasowej niezdolności do pracy, ale powodujące uraz u poszkodowanego (np. 
skaleczenie). 

 Nagłość zdarzenia ma miejsce wówczas, gdy występuje w ciągu jednej dniówki roboczej, 
włącznie z drogą do pracy i z pracy. W wyroku z dnia 30 czerwca 1999 r. (akt II UKN 24/99,) SN 
wyjaśnił, że zdarzenie będące istotnym zewnętrznym czynnikiem wywołującym negatywną 
reakcję organizmu i stanowiące przyczynę wypadku przy pracy, posiada cechę nagłości tylko 
wtedy, gdy przebiega w czasie nie dłuższym niż trwanie dnia pracy. Z kolei w wyroku z dnia 18 
marca 1999 r. (II UKN 523/98) stwierdził, że nie jest wypadkiem przy pracy zdarzenie, którego 
następstwa chorobowe występują po okresie znacznie przekraczającym jedną dniówkę 
roboczą. Ponadto dla oceny, czy zdarzenie jest wypadkiem przy pracy, nie ma znaczenia data, 
w której poszkodowany zgłosił się do lekarza oraz symbol choroby umieszczony na zwolnieniu 
lekarskim - wynika to z wyroku SN z dnia 13 maja 1997 r. (II UKN 115/97). 

 Zewnętrzną przyczyną sprawczą wypadku przy pracy może być każdy czynnik pochodzący 
spoza organizmu poszkodowanego, zdolny - w istniejących warunkach - wywołać szkodliwe 
skutki, w tym także pogorszyć stan zdrowia pracownika dotkniętego już schorzeniem 
samoistnym - orzekł SN w wyroku z dnia 18 sierpnia 1999 r. (sygn. akt II UKN 87/99). W myśl 
wyroku SN z dnia 5 lutego 1997 r. (sygn. akt II UKN 85/96), przyczyną zewnętrzną wypadku 
przy pracy może być wykonywanie codziennych obowiązków pracowniczych, jeżeli przyczyniły 
się w znaczącym stopniu do pogorszenia samoistnej choroby pracownika. 
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Postępowanie powypadkowego  

Uwagi cd. 

 
 Wątpliwości co do powstania urazu - brak podstaw do stwierdzenia, że uraz powstał 

albo był wynikiem zgłoszonego zdarzenia może skutkować nieuznaniem go za wypadek 
przy pracy, np. ze względu na brak wystąpienia, czy też niemożliwość potwierdzenia 
urazu.  

 
 Udzielanie wyjaśnień przez lekarza - stwierdzenie, czy w wyniku wypadku przy pracy 

wystąpił uraz musi być poprzedzone szczegółowymi ustaleniami stanu faktycznego. 
Dokonanie takich ustaleń wiąże się z oceną medyczną zmian w stanie zdrowia 
poszkodowanego pracownika, przedstawioną m.in. w zaświadczeniu lekarskim i 
dokumentacji medycznej dostarczonej przez pracownika. Lekarz bez upoważnienia 
pracownika nie ma prawa przekazywać osobom trzecim informacji dotyczących jego 
stanu zdrowia, w tym dotyczących urazów, jakich doznał w wyniku wypadku przy pracy.  

 
 Odróżnienie wypadku w drodze do pracy od wypadku przy pracy  (kiedy powstał uraz) 

- jeżeli zespół powypadkowy ma wątpliwości co do stwierdzenia czy uraz powstał w 
związku z pracą, powinien odebrać od poszkodowanego oświadczenie, z którego będzie 
wynikało, w którym momencie, według jego odczuć (przekonania) powstał uraz. Na 
podstawie tych wyjaśnień i po dokonaniu oceny ich wiarygodności zespół powypadkowy 
powinien podjąć decyzję w sprawie. 
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Postępowanie powypadkowego  

Uwagi cd.  
 

 Zwolnienie lekarskie (druk L 4) - jest zaświadczeniem stanowiącym 
podstawę do usprawiedliwienia nieobecności w pracy i do 
wypłacenia zasiłku chorobowego za czas, kiedy pracownik nie 
świadczy pracy z powodu choroby. Nie stanowi on potwierdzenia 
wystąpienia urazu i podstawy do zakwalifikowania go jako urazu 
ciężkiego. 

 
 Rozbieżne wyjaśnienia -  protokole powypadkowym należy 

zamieścić zapisy wynikające z ustaleń komisji powypadkowej, nawet 
jeżeli są one zaprzeczeniem bądź są rozbieżne z wyjaśnieniami 
poszkodowanego lub świadków wypadku. Notatki z wyjaśnień 
poszkodowanego lub świadków powinny stanowić załączniki do 
protokołu. Niespójność wyjaśnień poszkodowanego oraz 
wątpliwości dotyczące dokumentacji medycznej potwierdzającej 
powstanie urazu mogą stanowić przeszkodę w uznaniu zdarzenia za 
wypadek przy pracy. 
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Krok 7 - Sporządzenie protokołu powypadkowego 
 
 Zakończeniem pracy komisji powypadkowej jest protokół powypadkowy. Procedowanie 

w sprawie sporządzenia i zatwierdzenia protokołu powypadkowego regulują § 9-15 
Rozporządzenia wypadkowego. 

 

 Protokół powypadkowy to protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy 
pracy, który powinien być sporządzony przez zespół powypadkowy po ustaleniu 
okoliczności i przyczyn wypadku, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia 
uzyskania zawiadomienia o wypadku. 

 

 Zespół powypadkowy sporządza protokół powypadkowy w niezbędnej liczbie 
egzemplarzy i wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową doręcza niezwłocznie 
pracodawcy w celu zatwierdzenia.  

 

 Członek zespołu powypadkowego ma prawo złożyć do protokołu powypadkowego 
zdanie odrębne, które powinien uzasadnić.  

 

 W przypadku rozbieżności zdań członków zespołu powypadkowego o treści protokołu 
powypadkowego decyduje pracodawca 
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Sporządzenie protokołu powypadkowego 

Uwagi 
 
 Odmowa sporządzenia protokołu powypadkowego - jeśli pracodawca odmawia 

podjęcia czynności w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy 
pracownika i zleceniobiorcy, osoba poszkodowana może złożyć skargę do Państwowej 
Inspekcji Pracy. Jest to organ powołanym m.in. do sprawowania nadzoru i kontroli 
przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bhp. 

 
 Wzór protokoły powypadkowego - został określony w Załączniku do rozporządzenia 

Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia 
okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 227 poz. 2298). 

 
 Przekroczenie 14 dni na sporządzenie protokołu – przykładowo, w sytuacja, w której nie 

ma możliwości wysłuchania wyjaśnień poszkodowanego, a zespół powypadkowy uzna, 
że są one niezbędne do ustalenia, czy zdarzenie jest wypadkiem przy pracy, może 
stanowić uzasadnioną przesłankę do sporządzenia protokołu powypadkowego w 
terminie dłuższym niż 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku.  

 
 Stwierdzenie, że wypadek nie jest wypadkiem przy pracy albo że zachodzą okoliczności, 

które mogą mieć wpływ na prawo pracownika do świadczeń przysługujących z tytułu 
wypadku, wymaga szczegółowego uzasadnienia i wskazania dowodów stanowiących 
podstawę takiego stwierdzenia (brak urazu, brak potwierdzenia zaistnienia zdarzenia). 
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Sporządzenie protokołu powypadkowego cd. 

Uwagi 
 

 Dane osobowe w protokole i dokumentacji powypadkowej  - w protokole oraz dokumentacji 
powypadkowej tworzonej na podstawie przepisów powinno znaleźć się tylko to, co zostało 
dozwolone (określone) przepisem. Żaden przepis nie zobowiązuje ani pracodawcy, ani 
członków zespołu powypadkowego do odbierania od świadka wypadku danych osobowych, 
w tym numeru PESEL i adresu. Co więcej, odbieranie tych danych oraz zamieszczanie ich w 
dokumentacji powypadkowej niesie za sobą ryzyko naruszenia przepisów dotyczących 
przetwarzania danych osobowych. Jeżeli zatem w protokole i dokumentacji powypadkowej 
zostały zamieszczone dane osobowe świadków, mimo iż taką praktykę należy uznać za 
nieprawidłową, to żeby zminimalizować ryzyko zarzutu naruszenia przepisów o ochronie 
danych osobowych, wskazanym jest, przed udostępnieniem poszkodowanemu dokumentacji 
powypadkowej, skuteczne ukrycie chronionych danych osobowych innych osób lub uzyskanie 
zgody na ich przetwarzanie od tych osób. 

 
 Podpisywanie wyjaśnień poszkodowanego/świadka przez członków zespołu 

powypadkowego - przepisy nie zobowiązują członków zespołu powypadkowego do 
podpisania protokołu wysłuchania świadka lub poszkodowanego. Do zadań zespołu 
powypadkowego, w skład którego wchodzi społeczny inspektor pracy należy m.in. 
wysłuchanie wyjaśnień poszkodowanego. Przepisy nie precyzują jednak formy wysłuchania i 
nie wprowadzają obowiązku dokumentowania wyjaśnień poszkodowanego w formie 
papierowej. W konsekwencji nie ma obowiązku podpisywania złożonych wyjaśnień zarówno 
przez poszkodowanego, jak i członków zespołu powypadkowego. 
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Krok 8 - Zapoznanie poszkodowanego z treścią protokołu 

 Po sporządzeniu treści protokołu powypadkowego, lecz przed jego zatwierdzeniem 
zespół powypadkowy jest obowiązany zapoznać poszkodowanego z treścią 
protokołu powypadkowego.  

 

 Poszkodowany ma prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w 
protokole powypadkowym, o czym zespół powypadkowy jest obowiązany pouczyć 
poszkodowanego (poszkodowany ma prawo wglądu do akt sprawy oraz 
sporządzania z nich notatek i odpisów oraz kopii). 

 

 Jeżeli pracownik zmarł wskutek wypadku przy pracy, zespół powypadkowy 
zapoznaje z treścią protokołu powypadkowego członków rodziny zmarłego 
pracownika, oraz poucza ich o prawie zgłaszania uwag i zastrzeżeń do ustaleń 

zawartych w protokole powypadkowym. 

 



25 

Zapoznanie poszkodowanego z treścią protokołu 

Uwagi 

 Brak uwag poszkodowanego - podpisanie przez poszkodowanego protokołu 
nie jest równoznaczne ze stwierdzeniem braku uwag i zastrzeżeń do ustaleń 
zawartych w protokole. Poszkodowany może przedstawić swoje uwagi i 
zastrzeżenia na piśmie, przed zatwierdzeniem przez pracodawcę protokołu, 
bezpośrednio pracodawcy lub zespołowi powypadkowemu. Przekazane przez 
poszkodowanego uwagi i zastrzeżenia powinny zostać włączone do 
dokumentacji powypadkowej. Po złożeniu przez poszkodowanego uwag 
pracodawca powinien zwrócić protokół zespołowi powypadkowemu, w celu 
wyjaśnienia zastrzeżeń poszkodowanego oraz ewentualnego uzupełnienia. 

 Brak kontaktu z poszkodowanym - mimo nieobecności poszkodowanego 
pracodawca powinien powołać zespół powypadkowego i przeprowadzić 
postępowanie i na tej podstawie dokonać kwalifikacji prawnej zdarzenia, 
uznając je (albo nie) za wypadek przy pracy. Jeśli pracodawca nie ma żadnego 
kontaktu z poszkodowanym, powinien przesłać dokumenty pocztą, listem 
poleconym ze stosowną adnotacją. 
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Krok 9 -  Zatwierdzenie protokołu powypadkowego 

 Po sporządzeniu protokołu i zapoznaniu się poszkodowanego z jego treścią protokół 
powinien zostać przedłożony pracodawcy do zatwierdzenia.  

 

 Protokół powypadkowy pracodawca zatwierdza nie później niż w terminie 5 dni od 
dnia jego sporządzenia. 

 

 W przypadku, gdy pracodawca po otrzymaniu protokołu powypadkowego 
stwierdzi, iż do treści protokołu powypadkowego zostały zgłoszone zastrzeżenia 
przez poszkodowanego lub członków rodziny zmarłego wskutek wypadku 
pracownika albo protokół powypadkowy nie odpowiada warunkom określonym w 
rozporządzeniu wypadkowym, pracodawca zwraca niezatwierdzony protokół 
powypadkowy, w celu wyjaśnienia i uzupełnienia go przez zespół powypadkowy. 

 

 W takiej sytuacji, zespół powypadkowy, po dokonaniu wyjaśnień i uzupełnień, lecz 
nie później niż w terminie 5 dni, obowiązany jest sporządzić nowy protokół 
powypadkowy, do którego dołącza protokół powypadkowy niezatwierdzony przez 
pracodawcę. 
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Zatwierdzenie protokołu powypadkowego 
 Uwagi 
 

 Załączniki do protokołu - do protokołu powypadkowego dołącza się zapis wyjaśnień poszkodowanego i 
informacji uzyskanych od świadków wypadku, a także inne dokumenty zebrane w czasie ustalania 
okoliczności i przyczyn wypadku, w szczególności pisemną opinię lekarza lub innych specjalistów, szkice lub 
fotografie miejsca wypadku, a także odrębne zdanie złożone przez członka zespołu powypadkowego oraz 
uwagi i zastrzeżenia, o których mowa w § 11 ust. 2 i 4 rozporządzenia powypadkowego. Załączniki te 
stanowią integralną część protokołu powypadkowego.  

 
 Zmiany do protokołu powypadkowego po jego zatwierdzeniu - mogą być wprowadzane przed jego 

zatwierdzeniem przez pracodawcę. Po zatwierdzeniu zmiany w treści protokołu są możliwe tylko w ściśle 
określonych przypadkach, tj. w wyniku orzeczenia sądu nakazującego jego sprostowanie i uzasadnionego 
wniosku inspektora pracy o ponowne ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku śmiertelnego, ciężkiego i 
zbiorowego. 

 
 Okres przechowywania protokołu powypadkowego - pracodawca jest obowiązany przechowywać protokół 

ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową przez 
10 lat (art. 234 § 31 K.p.). 

 
 Forma przechowywania protokołu powypadkowego - protokół powypadkowy ma znaczną rangę oraz 

charakter dokumentu urzędowego. Prawidłowo sporządzony stanowi dokument urzędowy, którego treść 
jest dowodem tego, że miały miejsce opisane w nim fakty oraz że zakwalifikowano je jako wypadek przy 
pracy. Stąd też protokół powinien być przechowywany w formie papierowej i opatrzony wymaganymi 
przepisami prawa podpisami pracodawcy, członków zespołu powypadkowego oraz pracownika lub 
uprawnionego członka jego rodziny 
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Krok 10 -  Przekazanie zatwierdzonego protokołu 
powypadkowego pracownikowi 

 Zatwierdzony protokół powypadkowy pracodawca niezwłocznie doręcza 
poszkodowanemu pracownikowi, a w razie wypadku śmiertelnego - 
członkom rodziny zmarłego pracownika, o których mowa w § 11 ust. 4 

rozporządzenia wypadkowego. 
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Krok 11 -  Przekazanie protokołu powypadkowego 
właściwemu inspektorowi 

 
 W przypadku, gdy protokół powypadkowy dotyczy wypadków 

śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych pracodawca niezwłocznie doręcza 
właściwemu inspektorowi pracy. 

 

 Protokół zawierający ustalenia naruszające uprawnienia pracownika albo 
nieprawidłowe wnioski profilaktyczne, może być zwrócony pracodawcy 
przez właściwego inspektora pracy, z uzasadnionym wnioskiem o ponowne 

ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku. 
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Krok 12 -  Rejestr wypadków przy pracy 
 Zgodnie z § 16 ust. 1 rozporządzenia wypadkowego pracodawca obowiązany jest prowadzić rejestr 

wszystkich wypadków przy pracy na podstawie protokołów powypadkowych. 
 
 Rejestr wypadków przy pracy powinien zawierać: 
 

 imię i nazwisko poszkodowanego; 
 miejsce i datę wypadku; 
 informacje dotyczące skutków wypadku dla poszkodowanego; 
 datę sporządzenia protokołu powypadkowego; 
 stwierdzenie, czy wypadek jest wypadkiem przy pracy; 
 datę przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosku o świadczenia z 

tytułu wypadku przy pracy; 
 liczbę dni niezdolności do pracy; 
 inne informacje, niebędące danymi osobowymi, których zamieszczenie w rejestrze 

jest celowe, w tym wnioski i zalecenia profilaktyczne zespołu powypadkowego. 
 

 Zgodnie z art. 221  k.k. kto wbrew obowiązkowi nie zawiadamia w terminie właściwego 
organu o wypadku przy pracy lub chorobie zawodowej albo nie sporządza lub nie 
przedstawia wymaganej dokumentacji, podlega grzywnie do 180 stawek dziennych albo 
karze ograniczenia wolności. 
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Postępowanie powypadkowe - najczęstsze błędy pracodawców 
i zespołów powypadkowych 
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