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Wypadki przy pracy 

Proszę o dokładne zapoznanie się z poniższym materiałem 

 

Definicja wypadku przy pracy zawarta jest w art. 3 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu 
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zgodnie z tym przepisem za 
wypadek przy pracy uznaje się zdarzenie, które jednocześnie spełnia następujące kryteria: 

● jest nagłe, 
● wywołane przyczyną zewnętrzną, 
● powoduje uraz lub śmierć, 
● pozostaje w związku z pracą. 

Wypadek przy pracy – przesłanka nagłości 

Zdarzenie jest nagłe wtedy, gdy jest raptowne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane. Ma          
tu znaczenie okres (czas) trwania przyczyny zewnętrznej powodującej to zdarzenie. Zgodnie z            
orzecznictwem (wyrok SN z dnia 30 czerwca 1999 roku, sygn. II UKN 24/99) warunek nagłości               
jest spełniony, jeśli czynnik oddziałujący na organizm człowieka trwa nie dłużej niż jedna             
dniówka robocza. Nagłość należy odnosić jedynie do czasu trwania zdarzenia. A więc czynnik             
zewnętrzny musi oddziaływać na pracownika krótko. Nie będzie zatem wypadkiem przy pracy            
na przykład ujawnienie po jakimś czasie skutków oddziaływania toksyn, z którymi pracownik            
miał styczność na stanowisku pracy. Będzie natomiast wypadkiem przy pracy poparzenie           
toksynami spowodowane np. ich rozlaniem. W tym pierwszym przypadku możemy mieć do            
czynienia z chorobą zawodową. 

 

Wypadek przy pracy – przesłanka zewnętrznej przyczyny 
zdarzenia 

Drugą przesłanką wypadku przy pracy jest zewnętrzna przyczyna zdarzenia. Zewnętrzna, czyli           
niepochodząca z organizmu człowieka dotkniętego zdarzeniem. Przyczyna ta musi wywołać          
bezpośredni skutek w postaci urazu lub śmierci pracownika. Źródłem urazu lub śmierci może             
być więcej niż jedna przyczyna zewnętrzna. W tym przypadku mamy do czynienia z przyczynami              
złożonymi. Przyczyny zewnętrzne mogą się łączyć z tymi występującymi w organizmie człowieka. Na             
przykład wystąpienie zawału, mimo że jego bezpośrednią przyczyną jest niewydolność krążenia           
występujące wewnątrz organizmu człowieka, może zostać uznane za wypadek przy pracy w sytuacji,             
gdy jego przyczyną było np. nadmierne przemęczenie. Należy jednak pamiętać o tym, że w              



przypadku przyczyn złożonych to czynnik zewnętrzny powinien mieć decydujące znaczenie dla           
uznania danego zdarzenia za wypadek przy pracy. 

Wypadek przy pracy – przesłanka spowodowania śmierci lub 
urazu 

Wypadek przy pracy musi ponadto doprowadzić do śmierci lub urazu. Pod pojęciem śmierci             
należy rozumieć śmierć biologiczną. Nie jest zatem śmiercią śmierć kliniczna. Pojęcie urazu należy             
interpretować rozszerzająco. Urazem będzie zatem uraz cielesny w postaci uszkodzenia tkanek lub            
narządów wskutek działania czynnika zewnętrznego. Musi on pozostawić niebudzące wątpliwości          
znaki na lub w ciele pracownika. Kryteria te spełnia również uraz psychiczny. W tym przypadku               
jednak może być problem z udowodnieniem takiego wypadku. 

Wypadek przy pracy – przesłanka pozostawania w związku z pracą 
Ostatnią przesłanką jest związek wypadku z wykonywaną pracą. Zdarzenie musi zatem nastąpić: 

● podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń 
przełożonych, 

● podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, 
nawet bez polecenia, 

● w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą 
pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy 

Te trzy przesłanki nie muszą występować łącznie. Wystarczy zatem udowodnić, że nastąpiła 
przynajmniej jedna z nich. 

 

Wypadek przy pracy – podział wypadków 
● śmiertelny – czyli taki, w wyniku którego doszło do śmierci w okresie nieprzekraczającym 6 

miesięcy od dnia wypadku, 
● ciężki – taki, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, tj. utrata słuchu, mowy, 

zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie 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 przy pracy niespełniający tych 
wymogów nazywa się wypadkiem lekkim. 

● zbiorowy – taki, któremu uległy przynajmniej dwie osoby. 

 

 


