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Dokumentacja wypadkowa

Czy zdarzenie które zaistnieje w prac
skutkujące zmianami w zdrowiu
ubezpieczonego/pracownika jest
zawsze wypadkiem przy pracy?

Jeśli tak to dlaczego?
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Czy zdarzenie które zaistnieje w prac 
skutkujące zmianami w zdrowiu 
ubezpieczonego/pracownika jest 
zawsze wypadkiem przy pracy?

Jeśli nie to dlaczego?
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Czy znasz definicje wypadku przy 
pracy?

Jak brzmi?



Dokumentacja wypadkowa

Czy każde zdarzenia potencjalnie wypadkowe 
zgłoszone przez pracownika wymaga 
sporządzenia dokumentacji powypadkowej?

Jak tak to dlaczego?

A jak nie to dlaczego?
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Jaką znasz dokumentację, którą należy sporządzić
w postępowaniu powypadkowym?
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Zacznijmy od miejsca
zdarzenia/wypadku.
Co?

Czy zawsze? 

A jak nie to kiedy można
uprościć postępowanie?
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Dalej co?

Świadkowie? tylko informacje.

Poszkodowany?  tylko wyjaśnienia.
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Czy coś jeszcze ?

Ale zanim do tego przejdziemy to:
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Informacja świadka/ów i co powinny zawierać:
Kto je spisał i kiedy.
Kto składa informację imię i nazwisko.
Namiary na świadka: telefon, adres
zamieszkania lub stanowisko w zakładzie.
No i co wie w sprawie, w formie opisu.

Informacje i wyjaśnienia są dobrowolne.

Z powodu RODO unikajmy nie potrzebnie zbyt 
dużo danych osobowych.
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Wyjaśnienia poszkodowanego/ej.
(Tu danych musimy uzyskać sporo więcej, dlaczego?)

A co powinno zawierać minimalnie wyjaśnienie:
Kto je spisał i kiedy.
Kto składa wyjaśnienia imię i nazwisko.
Dane/namiary na poszkodowanego:
adres zamieszkania i/lub zameldowania, telefon,
stanowisko w zakładzie, uprawnienia zawodowe itd.
No i co ma on/ona do powiedzenia w sprawie, oczywiście
w formie opisu.
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Gdy ustalimy, że wpływ na zaistnienie 
wypadku mogły mieć czynnik: 
techniczne, 
technologiczne, 
organizacyjne, 
uprawnienia zawodowe lub ich brak 
itp.
to co wtedy robimy?
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Przeglądamy wszelką dostępną w firmie 
dokumentację:
 tzw. DTR-ki maszyn i urządzeń,
 instrukcje bhp i producenta,
 uprawnienia i kwalifikacje oczywiście 
poszkodowanego,
 pomiary np. elektryczne.
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Uzyskać od poszkodowanego/ej. 

Ważna jest informacja medyczna od tej osoby z 
rozpoznania skutków zdarzenia. 

A później z toku leczenia. 

Ale tu poszkodowany może odmówić, i co wtedy?
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Czy coś jeszcze?
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Po zebraniu tych danych w formie: zdjęć,
opisów, szkiców, informacji świadka/ów,
wyjaśnień poszkodowanego, skanów,
odpisów itp. innych dowodów.

Sporządzamy dokument  końcowy.  Jaki?
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Protokół powypadkowy 
lub 
kartę wypadku przy pracy.

Kiedy co?
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pieczęć pracodawcy                                        Załącznik do rozporządzenia Ministra           

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 
dnia 24 maja 2019 r. (poz.1071)

Protokół  nr 001 / 2021
ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

1. Poszkodowany pracownik jest zatrudniony; 
Zakład Sp. z o.o.
nazwa lub imię i nazwisko pracodawcy

ul. Czorsztyńska 70, 71 - 201 Szczecin
adres siedziby pracodawcy

NIP  PESEL

…………………………………………….…………………………
numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość pracodawcy 

Jeżeli nie został nadany NIP, podać PESEL lub numer dowodu osobistego albo innego 
dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Kod PKD pracodawcy np. 2 5 6 1 Z

8 5 2 - 2 2 - 4 8 - 5 0 9 -
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2. Zespół powypadkowy w składzie:
1) Waldemar Kamiński główny specjalista ds. bhp
(imię i nazwisko) (funkcja)

b) Zbigniew Woliński przedstawiciel załogi
(imię i nazwisko) (funkcja)

dokonał w dniach od 12.05.2021 r. do 14.05.2021 r. ustaleń dotyczących 
okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, jakiemu w dniu 11.05.2021 r. o 
godzinie ok. g. 800 uległ(a) Pan(i) Łukasz P urodzony(-na) 13.01.1996 r. 
zamieszkały(-ła) 70-362 Szczecin, ul. Jagiellońska  20 . data 

kod pocztowy  miejscowość ulica nr domu / nr lokalu

PESEL poszkodowanego i  jego dowód osobisty nr AXV 441440
zatrudniony w sp. z o.o. na stanowisku  konserwator. 

komórka organizacyjna nazwa stanowiska

Podać pełen kod zawodu (specjalności), tj. sześciocyfrowy symbol zgodny z 
obowiązującą klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy..

7 1 3 2 0 8
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3. Wypadek zgłosił(a) brygadzista p. Marek Stasiu w dniu 11.05.2021 r.

4. Ustalono następujące okoliczności wypadku:

Dokonujemy opisu np.

W dniu zdarzenia p. P. pracę rozpoczął o g. 7 na terenie zakładu przy ul. Kujota w
Szczecinie na statku. Praca polegała na szlifowaniu - usuwaniu szlifierką wyposażoną
w tarcze z papierem ściernym, starej farby z powierzchni stalowej na pokładzie
jednostki przy kominie spalinowym. W trakcie szlifowania, szlifierka kątową odbiła
pracownikowi od ściany komina i trafiła go w rękę lewą, w zewnętrzną część
śródręcza. Prace przerwał. Wyłączył szlifierkę. Zdjął rękawice i zobaczył ranę. Krew
mocno mu leciała.
Opis wypadku opisano na podstawie wyjaśnień poszkodowanego, gdyż nikt
bezpośrednio zdarzenia nie widział. Pracownik czynności pracy wykonywał
samodzielnie.
O wypadku poszkodowany zgłosił brygadziście, który pomógł mu opatrzyć ranę
środkami z podręcznej apteczki. Po opatrzeniu rany poszkodowany został odwieziony
samochodem służbowym do szpitala i tam udzielono mu pomocy medycznej.
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Zespół ustalił: 
Poszkodowany posiada niezbędne uprawnienia zawodowe i szkolenia 
w dziedzinie bhp. 
Ma aktualne profilaktyczne badania lekarskie bez przeciwwskazań. 
Wykonywane czynności pracy przez poszkodowanego wynikały z jego 
charakteru zatrudnienia. Były to normalne czynności pracy.
Pracownik pracę wykonywał ubrany w stosowne do rodzaju prac 
środki ochrony indywidualnej jak hełm, okulary, rękawice robocze 
oraz odzież i obuwie robocze.

Czy ustalenia powinny obejmować sprawdzenie stanu technicznego 
szlifierki, czy nie?
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5. 4) Ustalono następujące przyczyny wypadku:

Stwierdzono, ze bezpośrednią przyczyną wypadku było uderzenia odbitą szlifierką

od podłoża w dłoń, spowodowane przez pracownik nie zachowaniem stosownej

ostrożności podczas wykonywania czynności pracy.

- stwierdzono nieprzestrzeganie przez pracodawcę następujących przepisów prawa

pracy, a w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy albo innych

przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia;4) 5)

Nie stwierdzono.

- stwierdzono, że wyłączną przyczyną wypadku było naruszenie przez poszkodowanego

pracownika następujących przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia,

spowodowane przez niego umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa (wskazać

dowody);

Nie stwierdzono.

- stwierdzono stan nietrzeźwości albo użycie przez poszkodowanego pracownika

środków odurzających lub substancji psychotropowych przyczyniające się w znacznym

stopniu do powstania wypadku przy pracy (wskazać dowody, a w przypadku odmowy

przez poszkodowanego poddania się badaniom na zawartość tych substancji w

organizmie – zamieścić informację o tym fakcie): 4)

Nie badano.
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6. Skutki wypadku dla poszkodowanego (miejsce i rodzaj urazu):

Otwarta rana nadgarstka i ręki lewej.

7. Stwierdza się, że powyższy wypadek:   jest lub nie jest
- wypadkiem przy pracy6)

- traktowany na równi z wypadkiem przy pracy6)

co uzasadnia się następująco:4)

Opisane zdarzenie spełnia wymogi definicji wypadku przy pracy.

8. Rodzaj wypadku: 6)

indywidualny zbiorowy śmiertelny ciężki powodujący czasową niezdolność do 

pracy

9. Wnioski i środki profilaktyczne;4) -

Zapoznać z wypadkiem pracowników i omówić zasady bezpiecznej pracy z 

szlifierką.
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10. Podpisy członków zespołu powypadkowego uczestniczących w ustalaniu

okoliczności i przyczyn wypadku:

GŁÓWNY SPECJALISTA Przedstawiciel załogi

ds. BHP

1) Waldemar Piotr Kamiński 2) Zbigniew Wolski
czytelny podpis czytelny podpis

11. Protokół sporządzono dnia; 25.05.2021 r.

12. Przeszkody lub trudności, które uniemożliwiły sporządzenie protokołu w

wymaganym terminie 14 dni; -.

13. Poszkodowany/członka rodziny6):
- zapoznany został z niniejszym protokołem oraz pouczono o prawie zgłoszenia do 
protokołu uwag i zastrzeżeń, - zgłasza uwagi i zastrzeżenia do protokołu: TAK/NIE6)

(zgłoszone uwagi i zastrzeżenia należy dołączyć do protokołu).

Łukasz P. 25.05.2021 r. ………..………………...…………..............…
imię i nazwisko poszkodowanego pracownika lub uprawnionego członka rodziny data  podpis
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14. Protokół zatwierdzono; 28.05.2021 r.   …………………….…..……..

data podpis pracodawcy

15. Potwierdzenie odbioru protokołu Łukasz P.
imię i nazwisko poszkodowanego pracownika lub uprawnionego członka rodziny

Data doręczenia / przesłania protokołu6) 31.05.2021 r.   …….…………….
podpis/nr przesyłki poleconej

16. Wykaz załączników do protokołu; 

1) Wyjaśnienia poszkodowanego,

2) Informacje świadka p. S. M.,

3) Karta informacyjna ze szpitala z 11.05.2021 r.
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POUCZENIE

•Przed zatwierdzeniem protokołu zespół powypadkowy zapoznaje z treścią protokołu poszkodowanego

pracownika, a w razie wypadku śmiertelnego, uprawnionego członka rodziny pracownika, który ma prawo

zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole.

•Poszkodowany pracownik, a w razie wypadku śmiertelnego, uprawniony członek rodziny zmarłego

pracownika, może wystąpić do sądu rejonowego - sądu pracy w SZCZECINIE z powództwem o ustalenie i

sprostowanie protokołu na podstawie art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018 r.poz.1360,

z pożn.zm.). Z powództwem takim, w interesie poszkodowanego pracownika może wystąpić również

organizacja związkowa, działająca u pracodawcy zatrudniającego poszkodowanego pracownika.

.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•Jeżeli nie został nadany NIP, podać PESEL lub numer dowodu osobistego albo innego dokumentu

potwierdzającego tożsamość.

•Jeżeli nie został nadany PESEL, podać numer dowodu osobistego albo innego dokumentu

potwierdzającego tożsamość.

•Podać pełen kod zawodu (specjalności), tj. sześciocyfrowy symbol zgodny z obowiązującą klasyfikacją

zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy.

•Jeżeli zabraknie miejsca na druku, należy go uzupełnić kolejną stroną podpisaną przez członków zespołu

powypadkowego.

•Przez inne przepisy dotyczące ochrony życia i zdrowia rozumie się np. przepisy o ochronie

przeciwpożarowej, o dozorze technicznym, przepisy prawa geologicznego i górniczego, budowlanego, o

ruchu drogowym.

•Niepotrzebne skreślić.
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Wspomnieliśmy o karcie wypadku.

I co z nią? Kiedy my ją sporządzamy?

Dla nie pracowników.

Osoby samo zatrudniające i inni.
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Nazwa i adres podmiotu

sporządzającego kartę wypadku

lub pieczątka, jeżeli ją posiada

KARTA WYPADKU

I.DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK1)

1.Imię i nazwisko lub nazwa ..............................................................................

2.Adres siedziby ................................................................................................

3. NIP ................................ REGON .................................... PESEL .................................

Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) ......................................................

rodzaj dokumentu seria numer
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II.DANE IDENTYFIKACYJNE POSZKODOWANEGO

1.Imię i nazwisko poszkodowanego .......................................................................................

2.PESEL ............................................................................

Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) ……................................................

rodzaj dokumentu seria numer

3.Data i miejsce urodzenia .................................................................................................

4.Adres zamieszkania .........................................................................................................

5.Tytuł ubezpieczenia wypadkowego (wymienić numer pozycji i pełny tytuł ubezpieczenia

społecznego, zgodnie z art. 3 ust. 3 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.)

.................................................................................................................................................
__________________________
1)Nie wypełniają podmioty niebędące płatnikami składek na ubezpieczenie wypadkowe.

__________________________
7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia o którym mowa w odnośniku 3.
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III. INFORMACJE O WYPADKU

1. Data zgłoszenia oraz imię i nazwisko osoby zgłaszającej wypadek ……………………

2. Informacje dotyczące okoliczności, przyczyn, czasu i miejsca wypadku, rodzaju i

umiejscowienia urazu .............................................................................................................

3. Świadkowie wypadku:

1)..........................................................................................................................................

2)..........................................................................................................................................

imię i nazwisko miejsce zamieszkania

4. Wypadek jest nie jest2) wypadkiem przy pracy określonym w art. 3 ust. 3 pkt 6)3) ustawy z

dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i

chorób zawodowych (uzasadnić i wskazać dowody, jeżeli zdarzenia nie uznano za wypadek

przy pracy)

.................................................................................................................................................

5. Stwierdzono, że wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez

poszkodowanego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez

niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa (wskazać dowody)

.................................................................................................................................................

____________________________
2) Niepotrzebne skreślić.
3) Wpisać odpowiedni punkt z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu

społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
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IV. POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Poszkodowanego (członka rodziny) zapoznano z treścią karty wypadku i pouczono o

prawie zgłaszania uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w karcie wypadku

.................................................................................................................................................

imię i nazwisko poszkodowanego (członka rodziny) data podpis

2. Kartę wypadku sporządzono w dniu ......................................

1) ...................................................................................l…...................
nazwa podmiotu obowiązanego do sporządzenia karty wypadku, pieczątka, jeżeli ją posiada

2) ..........................................................................................................................................
imię i nazwisko sporządzającego kartę wypadku, podpis i pieczątka, jeżeli ją posiada

3.Przeszkody i trudności uniemożliwiające sporządzenie karty wypadku w wymaganym

terminie 14 dni

.................................................................................................................................................

4.Kartę wypadku odebrano w dniu ....................................................................................

podpis uprawnionego

5.Załączniki: ………………………………………………………..



Dokumentacja wypadkowa

Co powinniśmy uzyskać od poszkodowanego po
zakończonym toku leczenia?

Druk ZUS OL-9.

A aby móc skierować  dokumenty do ZUS-u?

Wniosek poszkodowanego o odszkodowanie jednorazowe.

Ewentualnie dokumentacje z toku leczenia.
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ZKW
Statystyczna karta wypadku przy pracy

Jak i kiedy?
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Dziękuję za uwagę i dyskusję

71-234 Szczecin

ul. Potulicka 27/10

Tel. kom.: +48 602 681 355 

Tel. kom.: +48 662 079 993

E-mail: kam.bhp@gmail.com

biuro@kam-bhp.pl

Strona www.kam-bhp.pl

Główny Specjalista ds. BHP

Waldemar Piotr Kamiński


