ORZECZNICTWO SĄDOWE

2005.02.09 wyrok SN III UK 192/04 OSNP 2005/17/276
Występowanie w grudniu przejawów zimowej pogody (śnieg, mróz, lód, śliska nawierzchnia itp.) jest
zjawiskiem typowym w polskiej strefie klimatycznej, więc stres pracownika dojeżdżającego do pracy
środkiem komunikacji publicznej związany z przemieszczaniem się z domu do przystanku
autobusowego nie może być kwalifikowany jako współistotna zewnętrzna przyczyna zawału serca
doznanego w trakcie odbywania drogi do pracy.

2001.06. 19 wyrok SN II UKN 419/00 OSNP 2003/5/136
Nadmierny wysiłek pracownika przy dźwiganiu ciężarów może być uznany za zewnętrzną przyczynę
wypadku przy pracy, także wtedy, gdy przestrzegane były normy określone w rozporządzeniu
Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów (Dz. U.
Nr 22, poz. 89).

2000.11.22 wyrok SN II UKN 63/00 OSNP 2002/13/316
W sytuacji, gdy podczas pracy pracownika cierpiącego na chorobę niedokrwienną serca wystąpiły
dwa zdarzenia o charakterze przyczyny zewnętrznej, tj. stres psychiczny i wysiłek fizyczny, które
ocenione osobno nie mogłyby stanowić przyczyny zewnętrznej wypadku przy pracy - zawału serca,
wymaga oceny związek zachodzący między tymi zdarzeniami w takim sensie, czy stres psychiczny,
który spowodował skurcz mięśni wieńcowych i niedokrwienie mięśnia serca, nie przyczynił się do
powstania zawału wtedy, gdy pod wpływem wysiłku fizycznego może pogłębić się niedokrwienie
mięśnia serca, a w jego wyniku nastąpił zawał.

2000.02.22 wyrok sądu apelacyjnego III AUa 864/99 OSA 2001/10/37 w Warszawie
Stres związany z wykonywaniem pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych
jest cechą tych obowiązków i jako taki nie może być uznany za przyczynę zewnętrzną wypadku 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. Nr 30 z 1983 r., poz. 144 z późn. zm.), chyba że jest
nadmierny i został spowodowany nadzwyczajnymi okolicznościami zaistniałymi w czasie i miejscu
pracy.

1999.11.23 wyrok SN II UKN 208/99 OSNP 2001/5/172
Dopuszczenie pracownika do wykonywania pracy na podstawie aktualnego okresowego
zaświadczenia lekarskiego, zawierającego obiektywnie błędną ocenę jego zdolności do pracy, stanowi
zewnętrzną przyczynę wypadku 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.).

1999.08.18 wyrok SN II UKN 87/99 OSNP 2000/20/760
Zewnętrzną przyczyną sprawczą wypadku przy pracy może być każdy czynnik pochodzący spoza
organizmu poszkodowanego, zdolny - w istniejących warunkach - wywołać szkodliwe skutki, w tym
także pogorszyć stan zdrowia pracownika dotkniętego już schorzeniem samoistnym.

1999.08.05 wyrok SN II UKN 74/99 OSNP 2000/19/731
Dla uznania za udowodnioną zewnętrznej przyczyny wypadku przy pracy nie jest wystarczające
stwierdzenie, że pracownik wykonywał czynności ze szczególnym przeciążeniem fizycznym lub
psychicznym, ale konieczne jest także powiązanie tego faktu ze skutkiem w postaci uszczerbku jego
zdrowia.

1999.06.30 wyrok SN II UKN 22/99 OSNP 2000/18/696
Ocena nadmierności wysiłku fizycznego wymaga uwzględnienia możliwości fizycznych i psychicznych
pracownika, w tym jego wieku i kondycji w dniu wypadku, która zależy także od tego, czy pracownik
przystąpił do pracy po okresie dłuższego odpoczynku (urlopu), czy też wykonywał ją przemęczony
dotychczasową jej intensywnością i rozmiarem oraz bez odpoczynku przez dłuższy czas.

1998.02.18 wyrok SN II UKN 529/97 OSNP 1999/4/144
Wypadek wskutek poślizgu samochodu jest spowodowany przyczyną zewnętrzną 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 ze zm.), a fakt, że doszło do niego wyłącznie na skutek
nadmiernej prędkości i nieostrożności poszkodowanego pracownika może mieć jedynie wpływ na
zakres uprawnień odszkodowawczych (art. 8 ust. 1 tej ustawy).

1999.02.11 wyrok SN II UKN 472/98 OSNP 2000/7/292
Stres psychiczny wywołany nieporozumieniem z przełożonym pracownika może być - zależnie od
źródeł i przebiegu konfliktu - kwalifikowany jako zewnętrzna współprzyczyna udaru mózgu, gdy
przełożony niewłaściwie czyni użytek z kompetencji do wydawania podwładnym poleceń dotyczących
pracy.

1999.01.22 wyrok SN II UKN 443/98 OSNP 2000/6/237
Nieudzielanie pomocy pracownikowi, który zasłabł w miejscu pracy, stanowi przyczynę zewnętrzną
wypadku 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.).

1997.12.16 wyrok SN II UKN 407/97 OSNP 1998/21/644
Stres związany z wykonywaniem obowiązków pracowniczych jest cechą tych obowiązków i nie może
być uznany za przyczynę zewnętrzną zawału serca (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o
świadczeniach pieniężnych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, Dz. U. z 1983 r. Nr
30, poz. 144 z późn. zm.), chyba że jego gwałtowny charakter jest wynikiem rażąco nietypowych
warunków pracy.

1997.10.02 wyrok SN II UKN 281/97 OSNP 1998/15/456
Kwalifikacja prawna zawału serca jako wypadku przy pracy wymaga wykazania, że przyczyna
zewnętrzna tego zdarzenia pozostawała w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych
(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.).

1997.05.21 wyrok SN II UKN 130/97 OSNP 1998/7/219
Pozostające w związku z wykonywaniem pracy zdarzenie zewnętrzne, które było sprawczym
czynnikiem nagłego i gwałtownego pogorszenia samoistnych schorzeń pracownika wyczerpuje
przesłanki prawne uznania go za wypadek przy pracy.

1984.02.10 uchwała SN III UZP 21/83 OSP 1985/1/20
Zagrożenie epidemiologiczne pracownika chorobą wścieklizny wywołane narażeniem się przez niego
na styczność z zakażonym zwierzęciem w związku z wykonywanymi czynnościami zawodowymi - 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).

