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PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI 
ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA 

I WYPADKU NAUCZYCIELA/ PRACOWNIKA 
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I.DEFINICJA WYPADKU UCZNIA 

 Za wypadek należy uważać nagłe zdarzenie, które wywołane zostało przyczyną 

zewnętrzną i spowodowało uraz lub śmierć oraz nastąpiło w związku z realizacją zajęć 

edukacyjnych, wychowawczych lub opiekuńczych, a więc również podczas wykonywania 

przez ucznia zwykłych czynności lub poleceń nauczyciela lub w związku z nimi, a także 

wykonywanych bez polecenia nauczyciela, w czasie pozostawania ucznia na terenie 

placówki, np. podczas przerw, uprawiania przez ucznia rekreacji sportowej, a także w trakcie 

zawodów i treningów, wycieczek i wyjść szkolnych. 

 

II.WYPADKI UCZNIÓW  

 

Nauczyciel, pracownik szkoły,  który jest świadkiem wypadku lub zajścia, lub powziął 

wiadomość o wypadku w którym są poszkodowani, jest zobowiązany do podjęcia 

czynności ograniczających skutki zdarzenia: 

1.Udziela wymaganej pierwszej pomocy przed medycznej lub zapewnia ją poprzez wezwanie 

pielęgniarki szkolnej, lekarza (jeżeli obrażenia u poszkodowanego ucznia są poważne                       

i wymagana jest natychmiastowa pomoc medyczna). 

2.Upewnia się (po udzieleniu pomocy przed medycznej), czy uczeń może uczestniczyć                     

w dalszych zajęciach, czy musi udać się do lekarza lub wrócić do domu. 

3.Powiadamia o wypadku rodziców poszkodowanego ucznia. 

4.Zabezpiecza (w miarę możliwości) miejsce zdarzenia, jeżeli jest to niezbędne z punktu 

widzenia badania okoliczności i przyczyn wypadku ucznia. 
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5.Powiadamia natychmiast dyrektora szkoły, a pod jego nieobecność osobę kierującą 

placówką. Jeżeli powiadomienie bezpośrednie dyrektora albo osoby kierującej placówką                

w danej chwili jest niemożliwe, to powiadamia pracownika służby BHP lub pracownika 

szkoły, z którym ma kontakt i który może przekazać tę informację dyrektorowi szkoły. 

6.Wypełnia kartę zgłoszenia wypadku ucznia (druk, który znajduje się w pokoju 

nauczycielskim) i przekazuje ją bezpośrednio pracownikowi służby BHP. 

 
Uczeń (świadek wypadku, poszkodowany):  

1.Natychmiast powiadamia o wypadku wychowawcę, innego nauczyciela lub pracownika 

szkoły. 

2.W razie konieczności (i w miarę możliwości) udziela pomocy przed medycznej. 

 

Dyrektor (po otrzymaniu zgłoszenia wypadku): 

1.Zabezpiecza (w miarę potrzeby) miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie 

osób niepowołanych. 

2.Powołuje zespół do spraw ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, w skład którego 

wchodzą: 

-osoba wykonująca zadania służby bhp 
-społeczny inspektor pracy 
 
3.Przekazuje informacje i zgłoszenie wypadku, powołanemu zespołowi ds. ustalenia przyczyn 

wypadku. 

4.O każdym wypadku zawiadamia niezwłocznie: rodziców (opiekunów) poszkodowanego, 

pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, społecznego inspektora pracy, organ 

prowadzący szkołę lub placówkę, radę rodziców. 

5.O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia niezwłocznie prokuratora                     

i kuratora oświaty. 

6.O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia niezwłocznie państwowego 

inspektora sanitarnego. 
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7.Zatwierdza protokół powypadkowy. 

8.Prowadzi rejestr wypadków. 

9.Omawia z pracownikami szkoły (placówki) okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala 

środki niezbędne do zapobiegnięcia im.  

10.Wydaje zalecenia powypadkowe. 

 

Zespół powypadkowy 

1.Zespół powołany do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku podejmuje działania 

dotyczące: 

-zbadania okoliczności i przyczyn wypadku, 

-sporządza protokół powypadkowy, 

-członkowie zespołu powypadkowego podpisują protokół, 

-dyrektor szkoły zatwierdza sporządzony protokół powypadkowy, 

-podpisany protokół zostaje przekazany wychowawcy celem zapoznania 

rodziców/opiekunów, co zostaje potwierdzone ich podpisami, 

-pracownik do spraw BHP wpisuje do rejestru wypadków informację o wypadku, 

-przekazuje wychowawcy i nauczycielowi, na którego zajęciach doszło do zdarzenia 

zalecenia powypadkowe do wykonania. 

 

 

INFORMACJE OGÓLNE 
 

1.Protokół powypadkowy należy sporządzić w terminie 21 dni od dnia zakończenia 

postępowania powypadkowego.  Podpisują go członkowie zespołu oraz dyrektor.  

2.Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego 

zaznajamia się: 

-poszkodowanego pełnoletniego; 

-rodziców/ opiekunów poszkodowanego małoletniego. 
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2.Protokół powypadkowy doręcza się osobom uprawnionym do zaznajomienia się                        

z materiałami postępowania powypadkowego. 

3.jeden egzemplarz protokołu pozostaje w szkole. 

4.Organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół powypadkowy doręcza się na ich 

wniosek. 

5.W ciągu 7 dni od doręczenia protokołu powypadkowego uprawnione osoby mogą złożyć 

zastrzeżenia do ustaleń protokołu. Zastrzeżenia składa się pisemnie przewodniczącemu 

zespołu. 

6.Zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący. 

Po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący szkołę lub placówkę może: 
 
-zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie 
określonych czynności dowodowych; 
-powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego. 

 

III. DEFINICJA WYPADKU NAUCZYCIELA/PRACOWNIKA 

1.Zgodnie z art. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy                       

i chorób zawodowych, za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane 

przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: 

-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.  
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IV.POSTEPOWANIE PO ZAISTNIENIU ZDARZENIA WYPADKOWEGO 

NAUCZYCIELA/PRACOWNIKA 

1. Pracownik, o ile stan zdrowia na to pozwala, po wypadku powinien niezwłocznie 

zawiadomić pracodawcę o zaistniałym wydarzeniu a pracodawca powinien zapewnić 

pierwszą pomoc poszkodowanemu oraz wysłuchać jego wyjaśnień. 

2.Po otrzymaniu zgłoszenia o wypadku przy pracy, dyrektor powołuje zespół powypadkowy, 

którego zadaniem jest zbadanie okoliczności, przyczyn oraz związku wypadku z pracą.                    

W skład zespołu powypadkowego wchodzą: 

-pracownik kierujący komórką służby BHP oraz  

- społeczny inspektor pracy      

 

3.Zadania zespołu powypadkowego: 

-dokonanie oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń 

technicznych, stanu urządzeń ochronnych oraz zbadać warunki wykonywania pracy i inne 

okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku, 

-sporządzenie szkiców, fotografii miejsca wypadku (jeśli jest to konieczne), 

-wysłuchanie wyjaśnień poszkodowanego, jeśli pozwala na to stan jego zdrowia, 

-zebranie informacji dotyczących wypadku od świadków wypadku, 

-zasięgnięcie opinii lekarza, a w razie potrzeby opinii innych specjalistów, w zakresie 

niezbędnym do oceny rodzaju i skutków wypadku, 

-zebranie innych dowodów dotyczących wypadku, 

-dokonanie prawnej kwalifikacji wypadku, 

-określenie środków profilaktycznych oraz wyciągnięcie wniosków, zwłaszcza wynikających  

z oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, na którym wystąpił wypadek, 

-sporządzenie protokołu powypadkowego- w terminie nie późniejszym niż 14 dni od 

wypadku, 

4.Zespół powypadkowy jest obowiązany zapoznać poszkodowanego (lub rodzinę pracownika 

w przypadku śmierci) z treścią protokołu powypadkowego przed jego zatwierdzeniem. 
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Poszkodowanemu czy rodzinie zmarłego pracownika przysługuje prawo zgłoszenia 

zastrzeżeń, uwag oraz wyjaśnień do ustaleń zawartych w protokole. Poszkodowany ma prawo 

wglądu do akt sprawy i sporządzania z nich notatek, odpisów czy kopii na potrzeby własne. 

5.Protokół powypadkowy musi zostać zatwierdzony przez dyrektora szkoły w ciągu 5 dni od 

dnia jego sporządzenia. Zatwierdzony protokół powypadkowy niezwłocznie doręcza się 

poszkodowanemu, a w razie wypadku śmiertelnego — jego rodzinie. Protokół powypadkowy 

dotyczący wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych, dyrektor szkoły dostarcza także 

właściwemu inspektorowi pracy. 

6.Dyrektor szkoły jest obowiązany przechowywać protokół ustalenia okoliczności i przyczyn 

wypadku przy pracy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową przez 10 lat. 

7.Dyrektor szkoły prowadzi rejestr wypadków pracy. Dane jakie należy wprowadzić to: 

-imię i nazwisko poszkodowanego, 

 -miejsce i data wypadku, 

-informacje dotyczące skutków wypadku dla poszkodowanego, 

-data sporządzenia protokołu powypadkowego, 

-stwierdzenie, czy wypadek jest wypadkiem przy pracy, 

 -data przekazania do ZUS wniosku o świadczenia z tytułu wypadku przy pracy, 

-liczba dni niezdolności do pracy, 

-inne informacje niebędące danymi osobowymi, których zamieszczenie w rejestrze jest 

celowe (w tym wnioski i zalecenia profilaktyczne zespołu powypadkowego). 

 

\ 
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8.Pracodawca jest zobowiązany przeprowadzania analiz rejestru oraz podejmowania 

wszelkich działań mogących zapobiec podobnym zdarzeniom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 30 października 2002r., o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 

zawodowych. (Dz. U. z dnia 28 listopada 2002 r. ze zm.) 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r., w sprawie ustalania okoliczności  i przyczyn wypadków 

przy pracy (Dz.U. 2009 r. nr 105, poz. 870) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. , w sprawie bezpieczeństwa                  

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 nr 6,  poz.68 i 69) 
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