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WYPADKI W MIEJSCU PRACY – ZASADY POSTĘPOWANIA  
I DOCHODZENIA POWYPADKOWEGO 

 
 
Wprowadzenie 
Wypadki przy pracy to zdarzenia niepożądane i niestety nieuniknione.  

Ze względu na powszechne ryzyko ich występowania mają wymiar nie tylko szkody 
indywidualnej, ale i społeczny oraz makroekonomiczny. Międzynarodowa Organi-
zacja Pracy (ILO) szacuje, że co roku na świecie dochodzi do ok. 270 milionów 
wypadków przy pracy, z czego 350 tys. to wypadki śmiertelne (prawie 1 tys. dzien-
nie). W Polsce średnio w ciągu roku wypadkom przy pracy ulega ponad 85 tys. 
osób, w tym ponad tysiąc osób ulega wypadkom ciężkim, a prawie 500 pracowni-
ków ponosi śmierć (czasowy trend kierunkowy wskazuje na tendencję malejącą).1  

Obowiązek zgłoszenia wypadku przy pracy ma każdy poszkodowany pracow-
nik, a także pracownik będący świadkiem takiego zdarzenie w zakładzie pracy. 
Zgłoszenie wypadku powinno wpłynąć do przełożonego osoby poszkodowanej. 
Pracodawca w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności zdarzenia zobowiązany jest 
wszcząć dochodzenie powypadkowe, na które składają się kolejno następujące 
etapy: zabezpieczenie miejsca wypadku, zawiadomienie o wypadku, powołanie 
zespołu powypadkowego, przeprowadzenie postępowania przez zespół powypad-
kowy, sporządzenie dokumentacji powypadkowej, zatwierdzenie protokołu powy-
padkowego, zarejestrowanie wypadku, sporządzenie karty statystycznej dla GUS. 
Zasadnicze etapy postępowania zostały szczegółowo scharakteryzowane i stano-
wią merytoryczną treść prezentowanego opracowania. 
 

Wypadki urazowe 
Zgodnie z obowiązującym prawem w zakładach pracy są badane i rejestro-

wane wyłącznie wypadki urazowe. Nie rejestruje się natomiast, poza nielicznymi 
wyjątkami, wydarzeń wypadkowych, które nie powodują urazów u pracowników, a 
skutkują jedynie szkodami materialnymi. Znacznie większa w porównaniu do wy-
padków urazowych liczba wydarzeń wypadkowych bezurazowych powoduje, że 
analiza wydarzeń wypadkowych bezurazowych może być niezmiernie cennym 
źródłem informacji o przyczynach i przebiegu wypadków przy pracy, które można 
wykorzystać w prewencji. Aby taka analiza była możliwa należy zgromadzić jak 
najwięcej informacji o takich wydarzeniach. Związane jest to z wdrożeniem w 
przedsiębiorstwie odpowiednich procedur ich rejestrowania oraz podjęciem działań 
mających na celu motywowanie pracowników do zgłaszania takich wydarzeń.2,3 

Pierwsze wyniki badań relacji zachodzących między wskaźnikami wypadków 
urazowych i wydarzeń wypadkowych bezurazowych w postaci trójkąta wydarzeń 
wypadkowych przedstawił H. Heinrich w 1931 r. (rysunek nr 1). Późniejsze badania 
i analizy danych rejestrowanych w przedsiębiorstwach potwierdziły opisaną zależ-
ność.  
                                                           
1 GUS. Wypadki przy pracy. Wyd. GUS, Warszawa 2006 
2 www.mpips.gov.pl 
3 www.rop.sejm.gov.pl 

http://www.mpips.gov.pl
http://www.rop.sejm.gov.pl
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Rysunek nr 1. Proporcja zdarzeń wypadkowych urazowych do bezurazowych. 
Źródło: www.wypadek.pl 

 
Ponadto wykazano podobieństwo przebiegu sekwencji zdarzeń oraz ich przyczyn 
prowadzących do poważnych urazów i tych, które powodują tylko straty materialne, 
drobne urazy lub tylko możliwość powstania urazu. 
 

Badanie okoliczności wypadku zawodowego 
W sytuacji wystąpienia wypadku przy pracy bardzo istotnym elementem po-

stępowania powypadkowego jest rzetelne zbadanie jego okoliczności i przyczyn. 
Zespół powypadkowy w swej pracy winien kierować się opisanymi poniżej zasa-
dami i wytycznymi. 

Decyzję o tym, czy dane zdarzenie jest wypadkiem przy pracy i czy ewentual-
nie zachodzą okoliczności pozbawiające pracownika świadczeń, podejmuje wy-
łącznie zespół powypadkowy lub w trybie odwoławczym II instancja – sąd pracy. 
Skład zespołu powypadkowego jest dwuosobowy, przy czym pracodawca może 
włączyć (w określonych sytuacjach) do zespołu osobę, która nie jest pracownikiem 
zakładu, ale posiada uprawnienia inspektora bhp. W sytuacji, gdy wypadek przy 
pracy zdarzył się na terenie obcego zakładu pracy, badanie okoliczności i przyczyn 
wypadku przeprowadza zakład macierzysty z udziałem przedstawiciela zakładu, na 
terenie którego zaistniał wypadek. Na wniosek zakładu macierzystego, pracodaw-
ca, u którego zdarzył się wypadek, przeprowadza badanie okoliczności i przyczyn 
wypadku przy pomocy zespołu w składzie przewidzianym do badania wypadków 
„własnych” a następnie przekazuje dokumentację macierzystemu zakładowi, który 
na tej podstawie podejmuje decyzję, czy wypadek jest wypadkiem przy pracy i spo-
rządza ostateczny dokument uprawniający do świadczeń (tj. protokół powypadko-
wy). Za prawidłowość działania zespołu powypadkowego odpowiedzialność ponosi 
pracodawca. Naruszenie wymogów art. 234 i 236 Kodeksu pracy jest wykrocze-
niem przeciwko prawom pracowniczym i zagrożone jest karą grzywny do 5.000 zł. 
W jednym z orzeczeń Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził: „jednym z podsta-
wowych obowiązków pracodawcy związanym z powzięciem informacji o wypadku, 

http://www.wypadek.pl
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jakiemu uległ pracownik, jest powołanie zespołu powypadkowego w celu ustalenia 
okoliczności i przyczyn wypadku oraz ustalenia, czy wypadek pozostaje w związku 
z pracą. Obowiązujące przepisy nie dopuszczają sytuacji, w której pracodawca 
zwolniony byłby od wykonania wyżej opisanego obowiązku. Przesłanką takiego 
zwolnienia nie może nawet być oczywiste przyczynienie się pracownika do wypad-
ku ani też oczywisty brak związku wypadku z pracą” (2002. 04. 25 wyrok NSA II SA 
3189/01). Zespół powypadkowy jest zatem zobowiązany ustalić: 

- czy wypadek jest wypadkiem przy pracy w rozumieniu ustawy z dnia 30 
października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr 199, poz. 1673 ze zm.); 

- czy nie zachodzą okoliczności pozbawiające pracownika świadczeń z tytu-
łu wypadku (np. wypadek spowodowany wyłącznym niedbalstwem pra-
cownika, wypadek jako następstwo działania na terenie zakładu pracy po 
spożyciu alkoholu); 

- jakie są bezpośrednie i pośrednie przyczyny wypadku, stan maszyn i urzą-
dzeń, stan stanowiska pracy, prawidłowość stosowania technologii i sto-
sowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, sposób sprawowania 
nadzoru, prawidłowość przeszkolenia pracownika w zakresie bhp itp.; 

- wnioski profilaktyczne, których realizacja zapewni usunięcie stwierdzonego 
zagrożenia. 

Stwierdzenia zawarte w protokole powypadkowym wymagają uzasadnienia 
oraz załączenia dowodów stanowiących podstawę podjętych ustaleń. Jest to istot-
ne szczególnie w sytuacji, gdy wyłączna przyczyna leży po stronie poszkodowane-
go, a zakład spełnił wszystkie wymagania określone przepisami bhp, łącznie z 
prawidłowym sprawowaniem nadzoru nad wykonywaniem pracy. Dokumentację 
powypadkową, która nie zawiera określenia przyczyny wypadku, należy traktować 
jako niekompletną - nie powinna być ona zatwierdzona przez pracodawcę. Praco-
dawca zatwierdza protokół powypadkowy w ciągu 5 dni od jego sporządzenia. 
Poszkodowany pracownik, a w razie jego śmierci uprawniony członek rodziny 
zmarłego pracownika, może wystąpić do sądu pracy z powództwem o ustalenie lub 
sprostowanie protokołu powypadkowego (na podstawie art. 189 KPC). Z powódz-
twem takim w imieniu i interesie poszkodowanego pracownika może również wy-
stąpić organizacja związkowa działająca u pracodawcy. Prawidłowo sporządzony 
protokół powypadkowy stanowi dokument urzędowy (art. 244 § 2 KPC), którego 
treść jest dowodem tego, że miały miejsce opisane w nim fakty oraz że zakwalifi-
kowano je jako wypadek przy pracy, co potwierdza orzecznictwo sądowe.4 

Odszkodowania i świadczenia z tytułu wypadku przy pracy nie przysługują 
pracownikowi, jeżeli pracodawca udowodni, że wyłączna przyczyną wypadku było 
naruszenie przez pracownika przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, 
spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa oraz w przypadku, gdy 
pracownik będący w stanie nietrzeźwości przyczynił się w znacznym stopniu do 
wypadku. Powyższe okoliczności nie zwalniają od obowiązku zgłoszenia i rozpa-
trywania tych wypadków w trybie i na zasadach ogólnie obowiązujących. W przy-
padku śmierci pracownika spowodowanej wypadkiem przy pracy świadczenia 
przysługują rodzinie niezależnie od faktu, że wyłączną przyczyną wypadku było 
świadome i umyślne naruszenie przepisów bhp lub stan upojenia alkoholowego. 

                                                           
4 Np. 1999.05.25 wyrok SN II UKN 658/98 OSNP 2000/15/594 
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W celu ustalenia profilaktycznych wniosków powypadkowych, szczególnie 
w sytuacjach skomplikowanych, pracodawca może powołać specjalistów (bie-
głych). Nie wchodzą oni w skład zespołu powypadkowego, a jedynie opracowują 
ekspertyzy lub zgłaszają dodatkowe wnioski w sprawie. Koszty związane z ustala-
niem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ponosi pracodawca.5 

Warto pamiętać, że nie istnieje przedawnienie obowiązku dokonania ustalenia 
okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Wypadek zgłoszony nawet np. po 
pięciu latach od daty jego wystąpienia winien być rozpatrzony w wymaganym try-
bie włącznie ze sporządzeniem pełnej dokumentacji powypadkowej, co potwierdza 
orzecznictwo Sądu Najwyższego: niezgłoszenie pracodawcy w sposób niezwłocz-
ny wypadku przez poszkodowanego pracownika nie uzasadnia odmowy uznania 
zdarzenia za wypadek przy pracy (§ 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
21 kwietnia 1992 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy 
pracy, Dz. U. Nr 37, poz. 160 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 
1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, jed-
nolity tekst: Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 ze zm.).6 

Powyższe zasady ogólne stosuje się również w sytuacji analizowania wypad-
ku pracownika, który mu uległ w tzw. „okolicznościach szczególnych”. Rodzaje 
wypadków powstałych w szczególnych okolicznościach uzasadniających przyzna-
nie świadczeń, ich rodzaje oraz zasady przyznawania określa ustawa z dnia 30 
października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych 
powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz.U. nr 199, poz. 1674 ze zm.). 
Zgodnie z art. 2 ust. 1 w/w ustawy, za wypadek przy pracy uzasadniający przyzna-
nie świadczeń uważa się zdarzenie „w czasie zajęć dydaktycznych, wychowaw-
czych lub opiekuńczych realizowanych przez jednostki organizacyjne systemu 
oświaty, zajęć w szkole wyższej lub zajęć na studiach doktoranckich albo w czasie 
odbywania praktyki przewidzianej organizacją studiów lub nauki”. Osobom, które 
stały się niezdolne do pracy wskutek wypadku w szczególnych okolicznościach 
przysługuje: renta z tytułu niezdolności do pracy, jednorazowe odszkodowanie lub 
świadczenia opieki zdrowotnej (jeśli poszkodowany nie jest objęty ubezpieczeniem 
zdrowotnym). 
 

Kwalifikacja zdarzeń wypadkowych 
Zespół powypadkowy podejmując kwestie dokonania kwalifikacji danego zda-

rzenia jako wypadku przy pracy winien kierować się zapisami ustawy z dnia 30 
października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i 
chorób zawodowych (Dz.U. nr 199, poz. 1673 ze zm.) oraz korzystać z meryto-
rycznej (specjalistycznej) wiedzy z obszaru działalności prowadzonej przez praco-
dawcę wspartej osobistym doświadczeniem zawodowym członków zespołu. Istotne 
źródło informacji w sprawie poprawności kwalifikacji zdarzeń wypadkowych mogą 
stanowić orzeczenia Sądu Najwyższego. Poniżej przytoczono kilkanaście z nich; 
odnoszą się one do najczęściej spotykanych kwestii mogących budzić wątpliwości 
w toku prac zespołu powypadkowego. 

2000.02.16 wyrok SN II UKN 425/99 OSNP 2001/16/521. Ukąszenie przez 
kleszcza powodujące zachorowanie na boreliozę może być traktowane jako nagłe 
                                                           
5 Z. Pawłowski: System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie. Wyd. CIOP, 
Warszawa 2002 
6 1998.11.06 wyrok SN II UKN 290/98 OSNP 1999/24/793 
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zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które wiąże się z pracą i może być 
kwalifikowane jako wypadek przy pracy (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 
1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (jed-
nolity tekst: Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 ze zm.).  

1999.06.30 wyrok SN II UKN 24/99 OSNP 2000/18/697. 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.  

1999.11.23 wyrok SN II UKN 208/99 OSNP 2001/5/172. Dopuszczenie pra-
cownika do wykonywania pracy na podstawie aktualnego okresowego zaświad-
czenia lekarskiego, zawierającego obiektywnie błędną ocenę jego zdolności do 
pracy, stanowi zewnętrzną przyczynę wypadku w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy 
z dnia 12 czerwca 1975 r, o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych (jednolity tekst: Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 ze zm.).  

1997.12.16 wyrok SN II UKN 407/97 OSNP 1998/21/644. Stres związany 
z wykonywaniem obowiązków pracowniczych jest cechą tych obowiązków i nie 
może być uznany za przyczynę zewnętrzną zawału serca (art. 6 ust. 1 ustawy  
z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach pieniężnych z tytułu wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych, jednolity tekst: Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 ze 
zm.), chyba że jego gwałtowny charakter jest wynikiem rażąco nietypowych warun-
ków pracy.  

2001.06.19 wyrok SN II UKN 419/00 OSNP 2003/5/136. Nadmierny wysiłek 
pracownika przy dźwiganiu ciężarów może być uznany za zewnętrzną przyczynę 
wypadku przy pracy, także wtedy, gdy przestrzegane były normy określone w roz-
porządzeniu Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 
1953 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy 
ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów (Dz. U. Nr 22, poz. 89).  

2000.11.22 wyrok SN II UKN 63/00 OSNP 2002/13/316. W sytuacji, gdy pod-
czas pracy pracownika cierpiącego na chorobę niedokrwienną serca wystąpiły dwa 
zdarzenia o charakterze przyczyny zewnętrznej, tj. stres psychiczny i wysiłek  
fizyczny, które ocenione osobno nie mogłyby stanowić przyczyny zewnętrznej wy-
padku przy pracy - zawału serca, wymaga oceny związek zachodzący między tymi 
zdarzeniami w takim sensie, czy stres psychiczny, który spowodował skurcz mięśni 
wieńcowych i niedokrwienie mięśnia serca, nie przyczynił się do powstania zawału 
wtedy, gdy pod wpływem wysiłku fizycznego może pogłębić się niedokrwienie mię-
śnia serca, a w jego wyniku nastąpił zawał.  

2000.11.17 wyrok SN II UKN 49/00 OSNP 2002/11/275. Dopuszczenie do 
pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak 
przeciwwskazań do pracy na określonych stanowiskach (art. 229 § 4 KP) może 
stanowić przyczynę zewnętrzną wypadku przy pracy w rozumieniu art. 6 ustawy 
z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych (jednolity tekst: Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 ze zm.).  

1999.11.23 wyrok SN II UKN 208/99 OSNP 2001/5/172. Dopuszczenie pra-
cownika do wykonywania pracy na podstawie aktualnego okresowego zaświad-
czenia lekarskiego, zawierającego obiektywnie błędną ocenę jego zdolności do 
pracy, stanowi zewnętrzną przyczynę wypadku w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy 
z dnia 12 czerwca 1975 r, o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych (jednolity tekst: Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 ze zm.).  
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1998.02.12 wyrok s. apel. III AUa 1355/97 Pr. Pracy 1998/9/42. W czasie 
zwolnienia lekarskiego pracownik jest czasowo zwolniony z obowiązku świadcze-
nia pracy i wykonywania innych czynności mających związek z pracą. Przybycie do 
przychodni lekarskiej – położonej nawet na terenie zakładu pracy – (oraz powrót 
z przychodni do domu) nie jest więc wystarczającą przesłanką do uznania, że po-
byt pracownika w przychodni pozostawał w związku z pracą.  

2001.05.15 wyrok SN II UKN 392/00 OSNP 2003/2/46. Okoliczność, że do 
zdarzenia doszło na skutek nieostrożności kierowcy samochodu i popełnionych 
przez niego błędów w czasie jazdy nie ma znaczenia dla oceny, że było ono wy-
padkiem przy pracy, jeżeli miało charakter nagły i pozostawało w związku z wyko-
nywaną pracą.  

2001.03.28 wyrok SN II UKN 290/00 OSNP 2002/24/602. Udział w meczu pił-
karskim w ramach festynu ludowego organizowanego przez urząd gminy, nie sta-
nowi wykonywania przez pracownika samorządowego zwykłych czynności w ro-
zumieniu art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach  
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (jednolity tekst: Dz. U. z 1983 
r. Nr 30, poz. 144 ze zm.) w sytuacji, gdy pracownik był zatrudniony na stanowisku 
konserwatora oczyszczalni.  

2000.10.06 wyrok SN II UKN 23/00 OSNP 2002/10/248. Wypadek, jakiemu 
uległ lekarz w czasie sympozjum naukowego, na które udał się za zgodą zatrud-
niającego go szpitala w ramach płatnego urlopu szkoleniowego, jest wypadkiem 
przy pracy (art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach 
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, jednolity tekst: Dz. U. z 1983 
r. Nr 30, poz. 144 ze zm.).  

2000.04.19 wyrok s. apelacyjnego III AUa 1823/99 Pr. Pracy 2001/6/44. Uda-
nie się przez pracownika w czasie pracy do lekarza w celu uzyskania porady 
w związku z występującymi dolegliwościami oraz stwierdzenia zdolności lub jej 
braku do dalszego wykonywania pracy w tym dniu, nie może być uznane za zała-
twianie wyłącznie spraw osobistych. Jeżeli w drodze do lekarza pracownik ten 
ulegnie wypadkowi, zaistniałe zdarzenie spełnia przesłanki wypadku w drodze 
z pracy.  

2000.12.01. wyrok SN II UKN 107/00 OSNP 2002/14/342. Praca świadczona 
przez kilka tygodni z ewidentnym naruszeniem przez pracodawcę przepisów o cza-
sie pracy (po 70 godzin tygodniowo) może stanowić przyczynę zewnętrzną dozna-
nego przez pracownika zawału serca, jako wypadku przy pracy. 

1999.08.18 wyrok SN II UKN 86/99 OSNP 2001/1/20. Dla uznania, że czyn-
ność była podjęta w interesie pracodawcy, nie ma znaczenia, czy została uzgod-
niona z pracodawcą, czy też podjęta bez jego wiedzy. Nawet subiektywne przeko-
nanie pracownika, że działa na rzecz lub w interesie pracodawcy, daje podstawę 
objęcia takiego działania ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 12 czerwca 1975 
r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (jednolity 
tekst: Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 ze zm.).  

1999.09.23 wyrok SN II UKN 130/99 OSNP 2001/3/76. Związek zdarzenia 
z pracą (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu 
wypadków przy pracy i chorób zawodowych, jednolity tekst: Dz. U. z 1983 r. Nr 30, 
poz. 144 ze zm.) zostaje zerwany wówczas, gdy pracownik bez prawnego uspra-
wiedliwienia nie wykonuje pracy. Nie dotyczy to jednak krótkotrwałych przerw po-
zostających w związku z wykonywanymi normalnie czynnościami.  
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1998.10.29 wyrok SN II UKN 275/98 OSNP 1999/23/754. Nie dochodzi do ze-
rwania związku zdarzenia z pracą wówczas, gdy pracownik na polecenie przełożo-
nego wykonuje inne czynności niż wynikające z zakresu jego obowiązków. 

1998.11.13 wyrok SN II UKN 298/98 OSNP 1999/24/798. Nie jest wypadkiem 
przy pracy zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło po 
odsunięciu pracownika od wykonywania pracy, w czasie, gdy samowolnie przeby-
wał na terenie zakładu pracy i nie był w dyspozycji pracodawcy. 

1977.01.13 uchwała SN III PZP 16/76 – OSNC 1977/9/155. Upadek pracow-
nika podczas wykonywania przez niego zwykłych czynności w zakładzie pracy, 
w wyniku którego doznał on złamania podstawy czaszki i innych obrażeń powodu-
jących jego śmierć, gdy wypadek ten nastąpił na skutek napadu padaczkowego – 
nie jest wypadkiem przy pracy. 

1976.01.10 uchwała SN III PZP – OSN 1979/5/99. Poronienie jako następ-
stwo wysiłku fizycznego pracownicy w związku z pracą jest wypadkiem przy pracy. 

1976.05.06 uchwała SN III PZP – OSN 1976/11/239. Wręczenie pracownikowi 
pisma zawierającego oświadczenie zakładu pracy o wypowiedzeniu umowy o pra-
cę nie stanowi nagłego zdarzenia wywołanego przyczyną zewnętrzną.7 
 

Analiza wypadkowości 
Każdy pracodawca jest zobowiązany do systematycznego analizowania przy-

czyn wypadków przy pracy i na podstawie uzyskanych wyników wprowadzać wła-
ściwe środki zapobiegawcze. Analiza wypadkowości składa się z następujących 
elementów: części statystycznej, oceny okoliczności i przyczyn wypadków, wnio-
sków dotyczących prewencji. 

Analiza statystyczna. Do celów statystycznych stosuje się odpowiednie miary 
zwane wskaźnikami wypadkowości. Najprostszym wskaźnikiem jest liczba wypad-
ków lub poszkodowanych w wypadkach, które miały miejsce w określonym odcinku 
czasu (rok, kwartał, miesiąc) - przykładem jest liczba 85,5 tys. poszkodowanych w 
wypadkach przy pracy w 2003 roku. Nie zawsze sama liczba wypadków w pełni 
odzwierciedla stan bezpieczeństwa w badanym obszarze. Dlatego też w celu do-
konywania porównań stanu wypadkowości w przyjętych okresach sprawozdaw-
czych (najczęściej rok do roku) przyjmuje się następujące dwa podstawowe 
wskaźniki: 

- wskaźnik częstotliwości wypadków, określający ilość wypadków przypada-
jących na 1000 zatrudnionych: 

 
                          W x 1000 
                   wskaźnik częstotliwości wypadków    = 
                    Z 

gdzie: W – liczba wypadków w okresie; Z – średnie zatrudnienie w okresie; 
 

- wskaźnik ciężkości wypadków, określający ilość dni zwolnienia lekarskiego 
przypadających na jeden wypadek (wyłączając wypadki śmiertelne): 

 
 
 

                                                           
7 Lex, 1995-2005 
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                          D 
                     wskaźnik ciężkości wypadków    =  
           W - S 

gdzie: D – suma dni zwolnień lekarskich w okresie; W – liczba wypadków 
w okresię; S – liczba wypadków śmiertelnych. 

 
Niekiedy zasadne jest określenie tzw. wskaźnika absencji. Jest to średnia liczba 
godzin absencji z powodu wypadków przypadająca na 1000 przepracowanych 
godzin. Opisane wskaźniki można obliczać dla wszystkich wypadków lub tylko dla 
wypadków ciężkich (wskaźniki częstotliwości również dla śmiertelnych). Obliczane 
dla różnych populacji (sekcje gospodarki narodowej, grupy wiekowe, zawody itp.) 
pozwalają zidentyfikować te, dla których wypadki zdarzają się najczęściej lub są 
najgroźniejsze. Pozwala to ukierunkować działania profilaktyczne na najbardziej 
zagrożone grupy. 

Ocena okoliczności i przyczyn wypadków. Winna uwzględniać następujące 
zasadnicze elementy: miejsce wypadku, rodzaj pracy, wykorzystywaną technolo-
gię, bezpośrednie i pośrednie przyczyny wypadków. Szczególnie istotnym elemen-
tem tej oceny jest kwestia powtarzalności przyczyn wypadków. W praktyce powta-
rzalności zdarzeń wypadkowych często nie dostrzega się, jeżeli podczas badania 
okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy nie określono w sposób jednoznaczny 
przyczyn technicznych, organizacyjnych i ludzkich. Poniżej przedstawiono zarys 
klasyfikacji przyczyn wypadków przy pracy stosowanych przez PIP dla potrzeb 
prewencji. Klasyfikacja ta może być przydatna przy ustalaniu przyczyn przez ze-
społy powypadkowe. 

1) Przyczyny techniczne: 
- niewłaściwy stan czynnika materialnego (wady konstrukcyjne lub niewła-

ściwe rozwiązania techniczne i ergonomiczne czynnika materialnego); 
- niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego; 
- wady materiałowe czynnika materialnego; 
- niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego. 
2) Przyczyny organizacyjne: 
- niewłaściwa ogólna organizacja pracy; 
- niewłaściwa organizacja stanowiska pracy. 
3) Przyczyny ludzkie: 
- brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym przez pra-

cownika; 
- nieużywanie sprzętu ochronnego przez pracownika; 
- niewłaściwe, samowolne zachowanie się pracownika; 
- niewłaściwy stan psychofizyczny pracownika; 
- nieprawidłowe zachowanie się pracownika.8,9 
Wnioski dotyczące prewencji. W celu wyartykułowania szczegółowych wnio-

sków, co do działań prewencyjnych w zakładzie pracy, można wesprzeć się listą 
kontrolną ISRS (international safety rating system), na którą składa się dwadzie-
ścia obszarów mających wpływ na bezpieczeństwo pracy: 1. zarządzanie i admini-

                                                           
8 P. Grądziel: Wypadki przy pracy. Choroby zawodowe. Świadczenia odszkodowawcze. Ośrodek Szko-
leniowy PIP, Wrocław 2005 
9 L. Skuza: Wypadki przy pracy. ODDK, Gdańsk 2005 
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stracja; 2. szkolenie kadry kierowniczej; 3. przeglądy bhp i ocena stanu technicz-
nego; 4. analiza bezpieczeństwa pracy i instrukcje; 5. badanie wypadków i zdarzeń 
prawie wypadkowych; 6. obserwacja procesu pracy; 7. przygotowanie planów na 
wypadek katastrofy; 8. organizacja pracy w zakładzie; 9. analiza wypadków i zda-
rzeń prawie wypadkowych; 10. szkolenie pracowników; 11. środki ochrony indywi-
dualnej; 12. higiena pracy i ochrona zdrowia; 13. system oceny zarządzania bez-
pieczeństwem pracy; 14. bezpieczna technika; 15. komunikacja interpersonalna; 
16. praca zespołowa; 17. promocja zagadnień bezpieczeństwa pracy; 18. rekruta-
cja i przygotowanie pracowników do pracy; 19. zakupy; 20. bezpieczeństwo poza 
godzinami pracy.  

Szczegółowa analiza przyczyn wypadków w zakładzie pracy w odniesieniu do 
w/w obszarów umożliwia udzielenie odpowiedzi na zasadnicze pytania: 

- czy wypadek zaistniał na skutek zaniedbań i przeoczeń – a zatem należy 
wybrać i poprawić wskazane obszary (w zależności od rodzaju zanie-
dbań)?; 

- czy wypadek zaistniał w konsekwencji przyjęcia ryzyka na nieakceptowa-
nym poziomie i należy wskazać obszar funkcjonujący niepoprawnie (ryzyko 
zbyt wysokie w stosunku do wymagań bhp)? 

Na podstawie przeprowadzonej analizy stosuje się środki prewencyjne ade-
kwatne do wynikających wniosków. Prewencja i wskazanie miejsc podwyższonego 
ryzyka to podstawowy cel analizy wypadkowości. Analizę wypadkowości można 
też prowadzić w sposób całościowy, odnosząc poszczególne kroki do przyjętego 
modelu. W praktyce jest to najczęściej jeden z następujących: model ILCI, model 
Haddona, model ISA, model TRIPOD, model OARU, modelowanie przebiegu wy-
padku za pomocą drzewa zdarzeń, model zdarzeń i czynników przyczynowych, 
fiński model analizy wypadków przy pracy. 10,11 

Sporządzenie statystycznej karty wypadku. Od 1 stycznia 2005 r. obowiązuje 
rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie statystycznej karty wypadku 
przy pracy (Dz.U. 2004 Nr 269 poz. 2672). Zastąpiło ono rozporządzenie Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 czerwca 2000 r. w sprawie ustalenia wzoru 
statystycznej karty wypadku przy pracy oraz związanego z nią trybu postępowania 
(Dz. U. Nr 51, poz. 612). 

Wydanie nowego rozporządzenia było podyktowane zmianami w definicji wy-
padku przy pracy, które wprowadziła ustawa z dnia 30 października 2002 r. o 
ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 
(Dz. U. Nr 199, poz. 1673, z późn. zm.). Zmiany te polegały na wprowadzeniu ele-
mentu urazu lub śmierci poszkodowanego do definicji wypadku przy pracy, a także 
na rozciągnięciu pojęcia „wypadek przy pracy” na zdarzenia dotyczące osób nie 
będących pracownikami. Wypadki przy pracy dotyczące osób nie będących pra-
cownikami są dokumentowane nie w protokole powypadkowym, lecz w karcie wy-
padku. Wzór karty wypadku i informacje o trybie jej sporządzania można znaleźć w 
rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w 
sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypad-
kowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wy-
padku i terminu jej sporządzenia (Dz. U. Nr 236, poz.1992). 
                                                           
10 K. Lecyk: Metody szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ośrodek Szkoleniowy PIP, 
Wrocław 2006 
11 L. Pietrzak: Badanie wypadków przy pracy - modele i metody. Wyd. CIOP, Warszawa 2004 
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Drugim istotnym powodem wprowadzenia nowego wzoru statystycznej karty 
wypadków jest konieczność ujednolicenia zasad rejestracji i analizy danych o wy-
padkach przy pracy na poziomie Unii Europejskiej. Zmiany wynikające z tej ko-
nieczności dotyczą rodzaju i zakresu informacji zbieranych przy pomocy staty-
stycznej karty wypadku przy pracy oraz klasyfikacji wykorzystywanych przy jej 
sporządzaniu. Przy opracowywaniu wzoru nowej statystycznej karty wypadku przy 
pracy wykorzystano model wypadku przy pracy i metodologię opracowane przez 
urząd statystyczny UE (EUROSTAT) w ramach projektu European Statistics on 
Accidents at Work (ESAW). W nowej karcie uwzględniono wszystkie dane, których 
zbieranie zaleca ESAW, nie zrezygnowano jednak z większości dotychczas zbie-
ranych, a nie uwzględnionych przez ESAW, informacji. Zmodyfikowano i wprowa-
dzono również nowe klasyfikacje, które są zgodne z klasyfikacjami zaproponowa-
nymi w europejskiej metodologii ESAW. Pozwali to w przyszłości na porównawczą 
analizę danych z Polski i innych krajów UE, a na poziomie krajowym służyć mają 
lepszemu wykorzystaniu danych statystycznych do celów prewencji. 

Statystyczną kartę wypadku przy pracy sporządza się dla każdego poszkodo-
wanego w wypadku przy pracy, w dwóch egzemplarzach, na podstawie protokołu 
powypadkowego lub karty wypadku, w których stwierdzono, że wypadek był wy-
padkiem przy pracy lub wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy. 
Karta wypadku (od 2003 roku) jest sporządzana zamiast protokołu powypadkowe-
go, jeśli poszkodowany nie był pracownikiem, ale był objęty ubezpieczeniem wy-
padkowym. Wynika to, jak wspomniano powyżej, ze zmian w definicji wypadku 
przy pracy. 


