
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NDN- BHP JACEK LICHMAN  



Za wypadek przy pracy może być uznane tylko 
takie zdarzenie które spełnia jednocześnie  
cztery warunki:  

1.ma charakter nagły, zaskakujący, gwałtowny 

2.spowodowane jest przyczyną zewnętrzną, -
porażenie prądem, zatrucia, ostre, luźne 
elementy urządzeń 

3.nastąpiło w związku z pracą 

4.spowodowało uraz lub śmierć  
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a) Podczas wykonywania zwykłych czynności 
lub poleceń przełożonych 

b) Podczas wykonywania czynności na rzecz 
pracodawcy, nawet bez polecenia 

c) W czasie pozostawania pracownika w 
dyspozycji pracodawcy w drodze między 
siedzibą, a miejscem wykonywania 
obowiązku wynikającego ze stosunku pracy  
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 Na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się 
wypadek, któremu pracownik uległ : 

 W czasie podróży służbowej 
 Uprawiania sportu przez osobę pobierającą 

stypendium sportowe 
 Przy wykonywaniu zadań zleconych przez 

działające u pracodawcy  organizacje  
związkowe  

 Wykonywania odpłatnie pracy na podstawie 
skierowania do pracy w czasie odbywania 
kary pozbawienia wolności 
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 ŚMIERTELNY WYPADEK to zdarzenie w wyniku 
którego nastąpiła śmierć w okresie nie 
przekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku 
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CIĘŻKI WYPADEK PRZY PRACY- to 
zdarzenie w wyniku którego 
nastąpiło ciężkie uszkodzenie 
ciała, takie jak utrata wzroku, 
słuchu, lub inne uszkodzenie ciała 
(np. zniekształcenie lub 
zeszpecenie  naruszające 
podstawowe funkcje organizmu. 
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 ZBIOROWY WYPADEK  
przy pracy to 
zdarzenie, któremu w 
wyniku tego samego 
wypadku uległy co 
najmniej dwie osoby  
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 Przyczyna zewnętrzna zdarzenia 

 Do takich czynników (przyczyn) należą przede 
wszystkim: 

1. Działanie elementów ruchomych, luźnych, 
ostrych itp. maszyn, urządzeń i narzędzi, 

2. Działanie czynników termicznych (zbyt niska i 
zbyt wysoka temperatura),  

3. Działanie innych czynników fizycznych (energia 
elektryczna, promieniowanie 
elektromagnetyczne, hałas, wibracje 

4. Działanie substancji chemicznych (np. zatrucia), 
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Zewnętrzny charakter 
przyczyny wypadku 

5. Potknięcie lub 
spadnięcie niezależne 
od poszkodowanego, 

6. Zbyt duży wysiłek 
fizyczny w stosunku do 
tego, który może 
ponieść 
poszkodowany, 

7. Zadziałanie osób 
trzecich. 
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  PRZYCZYNY  ORGANIZACYJNE 
 

1.Tolerowanie odstępstw od zasad bezpiecznej pracy 
 
2. Brak nadzoru i właściwej koordynacji prac zbiorowych, 
 
3.Brak lub niewłaściwe przeszkolenie pracowników w 

zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, szczególnie na 
stanowiskach pracy, 

 
4. Brak lub niewłaściwe zabezpieczenie stanowisk pracy, 
 
 5.Brak lub niewłaściwe instrukcje bezpiecznego 

wykonywania pracy przy maszynach i urządzeniach 
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6.Dopuszczenie do pracy osób bez 
wymaganych kwalifikacji zawodowych i 
dodatkowych uprawnień, 

7.Dopuszczenie do wykonywania pracy 
pracownika z przeciwwskazaniami lekarskimi 
oraz bez wymaganych badań 
profilaktycznych, 

8. Niewłaściwa organizacja stanowisk pracy, 
9. Niewłaściwa lub nadmierna eksploatacja 

czynnika materialnego oraz niewłaściwe 
naprawy i remonty 
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 PRZYCZYNY LUDZKIE 
1. Nieprawidłowe zachowanie się pracownika 

(lekceważenie zagrożenia i poleceń służbowych, 
niedostateczna koncentracja uwagi na 
wykonywanej czynności, zaskoczenie 
niespodziewanym zdarzeniem, pośpiech) 

 
2. Niewłaściwe, samowolne zachowanie się 

pracownika (wykonywanie czynności bez 
usunięcia zagrożeń, np. niewyłączenie maszyny 
lub zasilania elektrycznego, niewłaściwe 
operowanie kończynami w strefie zagrożenia, 
wejście bądź wjechanie w obszar zagrożony bez 
upewnienia się, czy nie ma niebezpieczeństwa) 
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3. Niestosowanie przez 
pracowników środków 
ochrony indywidualnej i 
zbiorowej oraz urządzeń 
zabezpieczających 
(środków 
zabezpieczających przed 
upadkiem z wysokości, 
urządzeń wentylacyjnych, 
osłon). 
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 Zgodnie z  art.211 pkt 6 Kodeksu pracy każdy 
pracownik, świadek wypadku przy pracy ma  
obowiązek niezwłocznego zgłoszenia tego 
zdarzenia przełożonemu. 

  Również w §1 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 01 lipca 2009 r. w sprawie ustalania 
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy 
oraz sposobu ich dokumentowania, a także 
zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze 
wypadków przy pracy, nałożono na pracownika 
obowiązek niezwłocznego poinformowania o 
wypadku swojego przełożonego 
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 Obowiązki pracodawcy 
 Ustawodawca w art.234 Kodeksu pracy i w § 2 w. w 

rozporządzenia RM z 01.07.2019określił obowiązki 
pracodawcy po zderzeniu wypadkowym. Należą do 
nich: 

 zapewnienie udzielenia pierwszej pomocy osobom 
poszkodowanym, 

 zabezpieczenia miejsca wypadku, 
 ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku, 
 sporządzenie dokumentacji powypadkowej, 
 zastosowanie odpowiednich środków 

zapobiegających podobnym wypadkom oraz 
 prowadzenie rejestru wypadków przy pracy 
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 Zapewnienie udzielenia 
pierwszej pomocy 
osobom poszkodowanym 

 Zapewnienie apteczek 
lub punktów pierwszej 
pomocy w porozumieniu 
z lekarzem sprawującym 
profilaktyczną opiekę 
nad pracującymi 
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 Przeszkolenia 
wyznaczonych pracowników 
obsługujących apteczki i 
punkty pierwszej pomocy w 
zakresie udzielania 
pierwszej pomocy 
 

 Wywieszenia instrukcji o 
pierwszej pomocy i wykazu 
pracowników uprawnionych 
do udzielenia pierwszej 
pomocy 
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  999  POGOTOWIE  
RATUNKOWE 

 

 

 998 STRAZ 
POŻARNA 

 

 

 997 POLICJA 
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