
 
Procedury związane z wypadkiem  przy pracy i wypadkiem w drodze do pracy i z pracy 
do domu: 

1. Pracownik, który uległ wypadkowi ma obowiązek niezwłocznie zgłosić ten fakt 
swojemu bezpośredniemu przełożonemu. 

2. Kierownik Jednostki Organizacyjnej powiadamia niezwłocznie w tym samym dniu 
na piśmie Inspektorat BHP UR o wypadku /druk; „Zgłoszenie kierownika” /. 

3. Poszkodowany wypełnia „Wyjaśnienie poszkodowanego” /druk/ i przekazuje w 
formie elektronicznej oraz papierowej do Inspektoratu BHP w terminie 3 dni od 
powstania wypadku. W przypadku pobytu w szpitalu lub choroby 
uniemożliwiającej chodzenie  dokument ten należy dostarczyć w możliwie 
najszybszym terminie. 

4. Jeżeli inna osoba była świadkiem wypadku składa ona również wyjaśnienia na 
piśmie /druk: „Oświadczenie świadka” / które przekazuje w formie elektronicznej 
oraz papierowej do Inspektoratu BHP w terminie 3 dni od powstania wypadku. 

5. W terminie możliwie jak najszybszym poszkodowany ma obowiązek zgłosić się do 
Inspektoratu w celu złożenia wyjaśnień dotyczących wypadku oraz dostarczyć 
dokumenty leczenia: 
� oryginały karty informacyjnej z Pogotowia o udzielonej pomocy oraz 

Przychodni Specjalistycznej, Szpitala o leczeniu, 
� w oryginale zaświadczenie o stanie zdrowia N9 wystawione przez 

prowadzącego leczenie lekarza opisujące  przebieg leczenia jak również 
zawierające stwierdzenie, iż leczenie zostało zakończone / druk N9 /, 

� podpisany własnoręcznie wniosek do ZUS o jednorazowe odszkodowanie, 
� inne dokumenty potwierdzające przebieg leczenia.  

Procedury związane z wypadkiem przy pracy; śmiertelnym, ciężkim indywidualnym 
i zbiorowym: 
wypadek śmiertelny – oznacza wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć  
w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku. 
wypadek ciężki – oznacza wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, a 
mianowicie: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenia 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. 
wypadek zbiorowy – oznacza wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co 
najmniej dwie osoby. 
1. Świadek wypadku ma obowiązek niezwłocznie powiadomić swojego 

bezpośredniego przełożonego oraz Inspektorat  BHP o zaistniałym wypadku. 
2. Kierownik Działu, któremu podlega pracownik uległy wypadkowi, ma obowiązek 

niezwłocznie o zaistniałym wypadku powiadomić Państwową Inspekcję Pracy. 
Prokuraturę oraz Inspektorat ds. BHP. 

3. Zabezpieczyć miejsce zdarzenia do czasu przybycia Państwowej Inspekcji Pracy, 
Prokuratury i przedstawiciela Inspektoratu BHP 

 


