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W badaniu i kwalifikacji zdarzeń wypadkowych ogromny udział mają pracownicy 
służby bhp. Wszak wchodzą oni w skład zespołu powypadkowego. Ich doświadcze-
nie i wiedza jest nieoceniona przy dokonywaniu kwalifikacji zdarzenia. Jednak nie 
zawsze wszystko jest proste. Czasami nawet doświadczony pracownik służby bhp 
może mieć wątpliwości. Zdarzają się wypadki, przy których określenie czy spełnia-
ją definicję wypadku, czy są wypadkami przy pracy, czy w drodze do/z pracy może 
przysparzać trudności. Ta publikacja zawiera 20 przykładów z życia wziętych, z jakimi 
w swojej pracy zetknęli się pracownicy służby bhp, badając zdarzenia wypadkowe. 
Eksperci Portalu BHP na tych 20 casusach podają wskazówki, na co zwrócić uwagę 
badając i kwalifikując zdarzenia wypadkowe.

Sprawdź, jak zakwalifikować wypadek m.in.:
1. po zakończonej pracy,
2. bez widocznego urazu, 
3. skutkujący amputacją palca,
4. podczas dyżuru domowego,
5. podczas pracy zdalnej.

Publikacja ta z całą pewnością ułatwi pracę zespołowi powypadkowemu. 
Dzięki niej właściwie zakwalifikujecie zdarzenia wypadkowe.
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Publikacja „Kwalifikacja zdarzeń wypadkowych – 20 przykładów z działań służby bhp” chro-
niona jest prawem autorskim. Przedruk i sprzedaż tych materiałów bez zgody wydawcy są 
zabronione. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja 
„Kwalifikacja zdarzeń wypadkowych – 20 przykładów z działań służby bhp” została przygoto-
wana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy 
i doświadczenia autorów i konsultantów. Zaproponowane w publikacji „Kwalifikacja zdarzeń 
wypadkowych – 20 przykładów z działań służby bhp” oraz w innych dostępnych elementach 
subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej i dotyczą 
sytuacji typowych. Ewentualne zastosowanie się do nich powinno być skonsultowane z wykwa-
lifikowanym specjalistą lub ekspertem, w celu uwzględnienia indywidualnych okoliczności 
związanych z daną sprawą, w związku z czym zastosowanie lub wykorzystanie w jakikolwiek 
sposób informacji zawartych w tych materiałach następuje na własne ryzyko i odpowiedzial-
ność osoby tego dokonującej. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne 
stanowiska organów i urzędów państwowych.
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Wstęp

Zdarza się, że w trakcie ustalania okoliczności i przyczyn wypadku praco-
dawcy, zespoły powypadkowe mają wątpliwości dotyczące prawnej kwalifikacji 
danego zdarzenia. Dlatego warto korzystać z różnych form przypomnienia 
zagadnień związanych z postępowaniem powypadkowym. Ta książka to zbiór 
odpowiedzi ekspertów na pytania dotyczące kwalifikowania konkretnych zda-
rzeń w kategoriach wypadków przy pracy. Specjaliści ds. bhp, z wieloletnim 
doświadczeniem, odpowiadając na pytania o faktyczne zdarzenia, pomagają 
w kwalifikowaniu wypadków pracowników i osób zatrudnionych na podstawie 
umów cywilnoprawnych. Publikacja ta zawiera podpowiedzi i wskazówki, któ-
re z całą pewnością pomogą zespołom powypadkowym w ich pracy, ponieważ 
nawet ich doświadczeni członkowie mogą natrafić w swojej pracy na wypadki, 
przy kwalifikowaniu których potrzebują wsparcia. Warto więc poznać argu-
menty przemawiające za uznaniem, lub nie, danego zdarzenia za wypadek 
przy pracy. Każdy przypadek jest tu bowiem indywidualnie rozpatrzony.

Ta książka pozwoli Ci odświeżyć wiedzę w zakresie badania i kwalifiko-
wania wypadków przy pracy.
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Wypadek po zakończonej pracy 
– czy to wypadek przy pracy, 
czy wypadek w drodze z pracy do domu?

Pytanie:
Pracownik po zakończonej zmianie roboczej opuścił zakład pracy, wyszedł 
poza jego teren. Nagle przypomniał sobie, że zostawił telefon. Wrócił do 
zakładu pracy, poślizgnął się i złamał rękę. Jakiego rodzaju to wypadek?

Odpowiedź: 
W omawianym przypadku ze względu na brak związku urazu z pracą (brak 

związku czasowego – uraz po zakończeniu pracy i pierwotnym opuszczeniu 
terenu zakładu) oraz brak związku funkcjonalnego (pracownik nie przebywał 
na terenie zakładu w celu wykonywania czynności związanych z pracą ani 
realizacją poleceń przełożonych) nie będzie podstaw do uznania zdarzenia 
za wypadek przy pracy. Wypadek ten można zakwalifikować jako wypadek 
w drodze z pracy do domu.

Kiedy mamy do czynienia z wypadkiem przy pracy?
Wypadkiem przy pracy jest zdarzenie:

 nagłe;
 wywołane przyczyną zewnętrzną;
 powodujące uraz lub śmierć;
 które nastąpiło w związku z pracą:
 podczas wykonywania lub w związku z wykonywaniem przez pracownika 

zwykłych czynności lub poleceń przełożonych.
 podczas wykonywania lub w związku z wykonywaniem przez pracownika 

czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
 w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy między sie-

dzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego
ze stosunku pracy.




