
Wypadek przy pracy - przepisy prawne i definicje

Art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy
pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1773, z późn. zm.)

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 poleceń1.
przełożonych;
podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet2.
bez polecenia;
w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy3.
a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Określone zdarzenie może być zakwalifikowane jako wypadek przy pracy jedynie wówczas, gdy spełnia
równocześnie wszystkie cztery warunki podane definicji.

Wypadek śmiertelny

Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu
wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1773, z późn. zm.) - za śmiertelny
wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć poszkodowanego w okresie
nieprzekraczającym 6 miesięcy od wypadku.

Ciężki wypadek

Zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu
wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1773, z późn. zm.) - za ciężki wypadek
przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata
wzroku,  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.

Zbiorowy wypadek

Zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu
wypadków przy pracy i  chorób zawodowych (Dz.  U.  z  2017 r.  poz.  1773,  z późn. zm.) - za zbiorowy
wypadek przy pracy uważa się wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej
dwie osoby.

Nagłe zdarzenie

Pojęcie „nagłość” –  pierwszy warunek uznania określonego zdarzenia za wypadek przy pracy - zostało
ukształtowane przez orzecznictwo sądowe. Przełomowe znaczenie dla rozstrzygnięcia tej kwestii miał
wyrok Trybunału Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 września 1958 r. (nr IR III  140/58). Przyjęto
wówczas,  że  cechę „nagłości”  ma zdarzenie,  którego czas  trwania  nie  przekracza jednej  dniówki
roboczej. Zdarzeniem nagłym jest więc zarówno trwający kilka sekund kontakt dłoni stolarza z piłą
tarczową, jak i kilkugodzinne oddziaływanie na palacza kotłów centralnego ogrzewania tlenku węgla
(czadu).  „Nagłość”  określa  czas  oddziaływania  czynnika  niebezpiecznego  na  organizm człowieka.
Skutki tego oddziaływania mogą ujawnić się natychmiast lub dopiero po pewnym czasie - po kilku
dniach, a nawet tygodniach. Przyjęty pogląd utrwalił się w orzecznictwie sądowym.
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Przyczyna zewnętrzna

Przyczyna zewnętrzna –  drugi  warunek uznania określonego zdarzenia za wypadek przy pracy -
występuje  wówczas,  gdy  do  urazu  dochodzi  w  wyniku  oddziaływania  na  człowieka  czynnika
występującego poza nim.

Nie ma cech wypadku przy pracy uraz, który jest następstwem zakłóceń wywołanych przez czynnik
tkwiący wyłącznie w organizmie poszkodowanego, tj. przyczynę wewnętrzną. Np. uraz wskutek upadku
spowodowanego atakiem epilepsji, śmierć w wyniku zawału mięśnia sercowego w okolicznościach nie
odbiegających rażąco od warunków powszechnie przyjmowanych za normalne.

Przyczyna zewnętrzna nie musi być związana wyłącznie z działaniem sił przyrody, narzędzi, maszyn i
urządzeń,  energii,  czynników chemicznych  itp.  Może  nią  być  każdy  czynnik  zewnętrzny,  mogący
wywołać  uraz,  w  tym także  czynności  wykonywane  przez  samego  poszkodowanego,  np.  wysiłek
fizyczny związany z przemieszczaniem ciężarów – nawet wówczas, gdy masa przenoszonych ładunków
nie przekracza dopuszczalnych norm dźwigania. Taki sens ma m.in. uchwała siedmiu sędziów Sądu
Najwyższego z dnia 11 lutego 1963 r. nr III PO 15/62 (OSNCP 1963 r., zeszyt nr 10), zgodnie z którą:
cechy przyczyny zewnętrznej może mieć nadmierny wysiłek fizyczny lub psychiczny związany z pracą,
jeśli może on być za taki uznany dla określonej osoby - ze względu na stan wydolności jej organizmu.

Przyczyna  zewnętrzna,  w  przeciwieństwie  do  przyczyny  wewnętrznej,  nie  musi  występować  jako
wyłączna. Przy zbiegu obu rodzajów przyczyn - uaktywnienie się schorzenia samoistnego (mogącego
samodzielnie występować jedynie jako przyczyna wewnętrzna) pod wpływem czynnika zewnętrznego
(przyczyny zewnętrznej)  – spełniony jest  warunek do uznania określonego zdarzenia za wypadek.
Przykładem może być perforacja wrzodu żołądka pod wpływem wysiłku fizycznego. Przy takim zbiegu
przyczyn nie ma zastosowania zasada szacowania stopnia wpływu każdej z przyczyn na powstanie
urazu i jego skutki. Pogląd ten potwierdza również stan późniejszego orzecznictwa sądowego.
 

Uraz

Zgodnie z art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu
wypadków przy  pracy  i  chorób  zawodowych (Dz.  U.  z  2017  r.  poz.  1773,  z  późn.  zm.),  "uraz"  jest
uszkodzeniem tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego (czynnika
niebezpiecznego).

Powstanie urazu jest czwartym warunkiem uznania określonego zdarzenia za wypadek przy pracy.

Nagłe  zdarzenie  wywołane  przyczyną  zewnętrzną,  które  nastąpiło  w  związku  z  pracą,  a  nie
spowodowało „urazu”, nie jest wypadkiem przy pracy. Jest ono – coraz częściej - określane pojęciem:
wydarzenie wypadkowe bezurazowe (WWB).
 

Związek z pracą

Związek urazu z pracą –  trzeci warunek uznania określonego zdarzenia za wypadek przy pracy – może
zachodzić  zarówno  wówczas,  gdy  do  urazu  dojdzie  podczas  wykonywania  pracy,  jak  i  podczas
pozostawania  tylko  w  dyspozycji  pracodawcy  (lub  innego  podmiotu),  na  rzecz  którego  miała  być
świadczona praca (oczekiwanie na polecenia: na terenie zakładu lub w innym, wyznaczonym przez
pracodawcę lub ten podmiot miejscu).

Zerwanie związku z pracą występuje w szczególności w sytuacji, gdy bez uzasadnienia poszkodowany
nie świadczy pracy. Związek zdarzenia z pracą, poza przypadkami wynikającymi wprost z definicji
wypadku przy pracy, zostaje jednak zachowany w warunkach, gdy poszkodowany nie świadczy pracy, a
wykonuje inne czynności,  w tym służące zaspokojeniu jego własnych potrzeb. Jako przykłady (wg
poglądów utrwalonych w orzecznictwie sądowym) można wskazać: upadek powodujący uraz w drodze
do  sklepu  w  celu  zakupu  artykułów  żywnościowych  do  spożycia  podczas  przerwy  śniadaniowej;
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skaleczenie dłoni przy zmywaniu talerza po posiłku w czasie tej przerwy itp. Problem związku zdarzenia
wypadkowego z pracą od lat wzbudza wiele wątpliwości, a wyrazem tego jest orzecznictwo sądowe.
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