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2006.07.17 wyrok SN I UKN 28/2006 M.M.Pr 2006/12/670 

Przepis art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy 

pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 ze zm.) umożliwia uznanie związku z pracą nie 

tylko wypadku, który zdarzył się podczas wykonywania przez pracownika czynności na rzecz 

pracodawcy, nawet bez polecenia, ale również takiego, który nastąpił w związku z wykonywaniem 

tego rodzaju czynności. Związek funkcjonalny z pracą istnieje niezależnie od czasu i miejsca, w którym 

wypadek nastąpił uraz 

 

2005.12.15 wyrok sądu apelacyjnego III AUa 1569/2004 Pr. Pracy 2007/1/40 

Dla uznania, że czynność pracownika była podjęta w interesie pracodawcy, nie ma znaczenia 

okoliczność, czy została uzgodniona z pracodawcą, czy też została podjęta bez jego wiedzy. Nawet 

subiektywne przekonanie pracownika, że działa w interesie pracodawcy daje podstawę do objęcia 

takiego działania ochroną przewidzianą w ustawie wypadkowej. 

 

2001. 03. 28 wyrok SN II UKN 290/00 OSNP 2002/24/602 

Udział w meczu piłkarskim w ramach festynu ludowego organizowanego przez urząd gminy, nie 

stanowi wykonywania przez pracownika samorządowego zwykłych czynności w rozumieniu art. 6 ust. 

1 pkt 1 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób 

zawodowych (Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 z późn. zm.) w sytuacji, gdy pracownik był zatrudniony 

na stanowisku konserwatora oczyszczalni. 

 

2000.04.19 wyrok s. apelacyjnego III AUa 1823/99 Pr. Pracy 2001/6/44 

Udanie się przez pracownika w czasie pracy do lekarza w celu uzyskania porady w związku z 

występującymi dolegliwościami oraz stwierdzenia zdolności lub jej braku do dalszego wykonywania 

pracy w tym dniu, nie może być uznane za załatwianie wyłącznie spraw osobistych. Jeżeli w drodze 

do lekarza pracownik ten ulegnie wypadkowi, zaistniałe zdarzenie spełnia przesłanki wypadku w 

drodze z pracy. 

 



2000.09.14 wyrok SN II UKN 708/99 OSNP 2002/6/145 

Dla stwierdzenia, że nagłe zdarzenie spowodowane przyczyną zewnętrzną jest wypadkiem przy pracy 

w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy 

pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 z późn. zm.) wystarczające jest ustalenie, 

że zdarzenie nastąpiło podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności 

lub poleceń przełożonych, bez potrzeby badania, czy wykonywanie tych czynności było zgodne z 

interesem zakładu pracy. 

 

 

2000.10.06 wyrok SN II UKN 23/00 OSNP 2002/10/248 

Wypadek, jakiemu uległ lekarz w czasie sympozjum naukowego, na które udał się za zgodą 

zatrudniającego go szpitala w ramach płatnego urlopu szkoleniowego, jest wypadkiem przy pracy 

(art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i 

chorób zawodowych, Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 z późn. zm.). 

 

1999.08.18 wyrok SN II UKN 86/99 OSNP 2001/1/20 

Dla uznania, że czynność była podjęta w interesie pracodawcy, nie ma znaczenia, czy została 

uzgodniona z pracodawcą, czy też podjęta bez jego wiedzy. Nawet subiektywne przekonanie 

pracownika, że działa na rzecz lub w interesie pracodawcy, daje podstawę objęcia takiego działania 

ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy 

pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 z późn. zm.). 

 

1999.09.23 wyrok SN II UKN 130/99 OSNP 2001/3/76 

Związek zdarzenia z pracą (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu 

wypadków przy pracy i chorób zawodowych, Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 z późn. zm.) zostaje 

zerwany wówczas, gdy pracownik bez prawnego usprawiedliwienia nie wykonuje pracy. Nie dotyczy 

to jednak krótkotrwałych przerw pozostających w związku z wykonywanymi normalnie czynnościami. 

 

1998.02.12 wyrok sądu apelacyjnego III AUa 1355/97 Pr. Pracy 1998/9/42 

W czasie zwolnienia lekarskiego pracownik jest czasowo zwolniony z obowiązku świadczenia pracy i 

wykonywania innych czynności mających związek z pracą. Przybycie do przychodni lekarskiej - 

położonej nawet na terenie zakładu pracy - (oraz powrót z przychodni do domu) nie jest więc 

wystarczającą przesłanką do uznania, że pobyt pracownika w przychodni pozostawał w związku z 

pracą. 

 



1998.10.29 wyrok SN II UKN 275/98 OSNP 1999/23/754 

Nie dochodzi do zerwania związku zdarzenia z pracą wówczas, gdy pracownik na polecenie 

przełożonego wykonuje inne czynności niż wynikające z zakresu jego obowiązków. 

 

1998.11.13 wyrok SN II UKN 298/98 OSNP 1999/24/798 

Nie jest wypadkiem przy pracy zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło po 

odsunięciu pracownika od wykonywania pracy, w czasie, gdy samowolnie przebywał na terenie 

zakładu pracy i nie był w dyspozycji pracodawcy. 


