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Protokół powypadkowy 

Protokół powypadkowy jest podstawowym dokumentem zapewniającym 
poszkodowanemu pracownikowi odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy. 

Ustawową definicję wypadku przy pracy zawiera Ustawa z 30 października 
2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 1242).

Protokół powypadkowy sporządzany jest zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności 
i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. z 2009 r. nr 105, poz. 870).

Protokół powypadkowy sporządzany jest na formularzu według wzoru 
stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 16 
września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności
i przyczyn wypadku przy pracy (Dz.U. z 2004 r., nr 227, poz. 2298).
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Niebezpieczne zdarzenie 
skutkujące urazem ciała pracownika 

• Zorganizowanie pierwszej pomocy poszkodowanemu.

• Zabezpieczenie miejsca wypadku.

• Powołanie zespołu powypadkowego. 
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Przykład ustalenia okoliczności 
wypadku przy pracy

Ustalono następujące okoliczności wypadku: 

• Wypadek miał miejsce na budowie nowego pawilonu 
sanatorium w Konstancinie Jeziornie przy ul Mostowej 5, 
gdzie firma wykonywała jako podwykonawca roboty 
ciesielskie. 

• W związku z wizytą na budowie inspektora nadzoru 
inwestorskiego, który miał stwierdzić gotowość szalunków i 
zbrojenia do zalania stropu pierwszej kondygnacji betonem, 
kierownik budowy nakazał sprawdzenie ich stanu. 
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Przykład ustalenia okoliczności 
wypadku przy pracy c.d.

• Poszkodowany p. Tadeusz S. otrzymał polecenie dokonania 
sprawdzenia podpór i belkowania od dołu 
z poziomu parteru. W jednym miejscu zauważył, że jedna  z 
belek jest nadmiernie wysunięta poza podporę. Z własnej 
inicjatywy podjął się przesunięcia belki we właściwe położenie. 
W tym celu poluzował podporę i wspinając się na zestawione 
znalezione w pobliżu skrzynki usiłował przesunąć belkę. W tym 
momencie belka całkowicie ześlizgnęła się z podpory, a 
zaskoczony tym pracownik tracąc równowagę zeskakując upadł 
do rowu wykopanego wzdłuż budynku doznając złamania 
nadgarstka lewej ręki. 
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Ustalenie przyczyn wypadku

Ustalono następujące przyczyny wypadku:

• Bezpośrednią przyczynę – upadek 
z wysokości do rowu głębokości 1,2 metra.

• Pośrednią przyczynę – wykonywanie robot 
w bezpośrednim sąsiedztwie nie 
zabezpieczonego wykopu bez zachowania 
koniecznej ostrożności przez 
poszkodowanego pracownika. 
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Przestrzeganie przepisów 

Stwierdzono nieprzestrzeganie przez pracodawcę 
następujących przepisów prawa pracy, w szczególności 
przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy lub innych 
przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia (wskazać 
dowody): Nie stwierdzono.

Gdyby poszkodowany pracownik zamierzał dochodzić
odszkodowania od pracodawcy z tytułu odpowiedzialności
cywilnej za wypadek jakiemu uległ przy pracy konieczne
jest, aby protokół powypadkowy zawierał potwierdzenie
winy pracodawcy i wskazanie naruszonych przez niego
przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia.
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Wina pracownika

Stwierdzono, że wyłączną przyczyną wypadku 
było naruszenie przez poszkodowanego 
pracownika przepisów dotyczących ochrony 
życia i zdrowia, spowodowane przez niego 

• umyślnie lub

• w skutek rażącego niedbalstwa 

(wskazać dowody): Nie stwierdzono 
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Stan nietrzeźwości

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):

Wyniki badania w izbie przyjęć szpitala wykazały 0,6 promila
alkoholu we krwi poszkodowanego pracownik.
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Skutki wypadku

(rodzaj i umiejscowienie urazu): 

Jak wynika z obdukcji lekarskiej poszkodowany 
pracownik doznał złamania kości nadgarstka 
lewej ręki oraz stłuczenia głowy. 

W rozumieniu ustawy wypadkowej uraz, jako 
skutek wypadku, ma miejsce gdy nastąpiło:
• uszkodzenie ciała lub 
• narządów człowieka 
wskutek czynnika zewnętrznego.
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Zalecenia

Wnioski i środki profilaktyczne: 

• Zwiększyć nadzór nad pracownikami 

• Zobowiązać pracowników do zapinania 
paska podbródkowego kasku ochronnego. 
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Konkluzja

Stwierdza się, że wypadek: JEST wypadkiem przy 
pracy, co uzasadnia się następująco: 
poszkodowany pracownik doznał urazu 
wykonując normalne czynności w miejscu pracy 
zgodnie z zakresem  czynności na polecenie 
przełożonego.

Rodzaj wypadku: indywidualny powodujący 
czasową niezdolność do pracy.
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Formalności końcowe 

• Przeszkody lub trudności, które uniemożliwiły sporządzenie 
protokołu w wymaganym terminie 14 dni: Nie wystąpiły.

• Poszkodowanego zapoznano z niniejszym protokołem oraz 
pouczono o prawie zgłoszenia do protokołu uwag 
i zastrzeżeń: Zgłoszone uwagi i zastrzeżenia poszkodowanego 
pracownika dołączono do protokołu.

• Protokół został zatwierdzony przez pracodawcę.

• Poszkodowany pracownik potwierdził odbiór protokołu.

Zatwierdzony przez pracodawcę protokół powypadkowy stanowi 
dokument urzędowy w rozumieniu  art. 244 § 2 Kodeksu 

postępowania cywilnego
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Postępowanie odwoławcze

Poszkodowany pracownik ma prawo odwołania się 
od ustaleń i treści protokołu do sądu pracy. 

Przedstawianie niezgodnych z prawdą informacji, dowodów 
lub dokumentów dotyczących wypadku przy pracy jest, 
wykroczeniem i podlega karze grzywny (art. 283 § 2 pkt. 6 
ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; tekst jedn.: Dz.U. 
z 2014 r., poz. 1502).

Całkowite zaniechanie sporządzenia i doręczenia 
poszkodowanemu protokołu powypadkowego stanowi 
przestępstwo przewidziane w art. 221 ustawy z 6 czerwca 
1997 r. Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553 ze zm.). 
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Załączniki

•Protokół oględzin miejsca wypadku

• Informacje świadków wypadku x 3

•Wyjaśnienia poszkodowanego 
pracownika

•Oświadczenie poszkodowanego

•Sprostowanie do protokołu 
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Statystyczna karta wypadku

Statystyczną kartę sporządza się na podstawie
zatwierdzonego protokołu ustalenia okoliczności i
przyczyn wypadku przy pracy, zwanego dalej
"protokołem powypadkowym", w których stwierdzono,
że wypadek jest wypadkiem przy pracy lub wypadkiem
traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy.

Statystyczną kartę wypadku sporządza się według
objaśnień, klasyfikacji i oznaczeń kodowych do
wypełnienia tej karty, które są określone w załączniku do
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 7
stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku
przy pracy (Dz.U. nr 14, poz. 80 ze zm.).
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Statystyczna karta wypadku

Dodatkowo wymagane do wypełnienia statystycznej karty wypadku identyfikatory 
zostały podane w:

• rozporządzeniu zostały podane Rady Ministrów z 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej 
Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU (Dz.U. poz. 1676);

• rozporządzeniu Rady Ministrów z 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad 
prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału 
terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji 
rządowej 
i jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 157, poz. 1031);

• rozporządzeniu Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 
Działalności PKD (Dz.U. nr 251 poz. 1885). 

Dane o jednostce to jest o faktycznym miejscu pracy poszkodowanego

• Położenie geograficzne miejsca wypadku 1418024
• Miejscowość (gmina), na terenie której znajduje się jednostka 1418044
• Rodzaj działalności według PKD 4120Z
• Forma własności 214
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Statystyczna karta wypadku

Najczęściej występujące błędy i trudności przy wypełnianiu 
karty:

• Określenie czynności wykonywanej przez 
poszkodowanego w chwili wypadku

• Określenie czynnika materialnego związany z czynnością 
wykonywaną przez poszkodowanego w chwili wypadku

• Określenie wydarzenie będącego odchyleniem od stanu 
normalnego

• Określenie czynnika materialnego związanego z 
odchyleniem

• Podanie przyczyn wypadku (należy podać wszystkie 
przyczyny)
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Zakładowy rejestr wypadków

Pracodawca prowadzi rejestr wypadków przy pracy na podstawie 
wszystkich protokołów powypadkowych zgodnie z wymogami 
rozporządzenia Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania 
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. nr 105, poz. 870).

Rejestr wypadków przy pracy zawiera m.in. informacje dotyczące: 

• skutków wypadku dla poszkodowanego oraz datę przekazania do 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosku o świadczenia z tytułu 
wypadku przy pracy,

• okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Zaniechane działań profilaktycznych może skutkować 
wnioskowaniem inspektora pracy do ZUS o podwyższenie składki 

ubezpieczeniowej pracodawcy. 
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Uzyskanie odszkodowania
Na podstawia protokołu powypadkowego poszkodowany 
pracownik składa wniosek do ZUS z określeniem rodzaju 
świadczenia – w tym przykładzie jako jednorazowego 
odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na 
zdrowiu zgodnie z art. 11 ustawy z 30 października 2002 r. o 
ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 1242). 

Uszczerbek na zdrowiu: 
• Stały uszczerbek na zdrowiu to naruszenie sprawności 

organizmu powodujące upośledzenie czynności organizmu nie 
rokujące poprawy.

• Długotrwały uszczerbek na zdrowiu to naruszenie sprawności 
organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu 
na okres przekraczający 6 miesięcy ale mogące ulec poprawie. 
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Uzyskanie odszkodowania c.d.

Ocena stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku 
z wypadkiem przy pracy dokonywana jest po zakończeniu 
leczenia i rehabilitacji  przez lekarza orzecznika ZUS.

Szczegółowe zasady orzekania o stałym lub długotrwałym
uszczerbku na zdrowiu oraz tryb postępowania przy ustalaniu
tego uszczerbku i wypłacaniu jednorazowego odszkodowania
określone są w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad
orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu,
trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz
postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (tekst
jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 954).
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