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1. Źródła prawa o wypadkach

PODSTAWY  PRAWNE
        

1. Źródła prawa o wypadkach
Całość regulacji prawnych dotyczących wypadków przy pracy jest jednym z elemen-
tów szeroko rozumianego prawa pracy.
Prawo pracy – przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wyko-
nawczych, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także po-
stanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie, porozumień 
zbiorowych, regulaminów, statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku 
pracy.
Podstawowymi aktami prawnymi poruszającymi zagadnienia wypadków przy pracy 
i chorób zawodowych przy wykonywaniu różnych rodzajów działalności są:
• rozdział 7 działu dziesiątego ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, oraz 

akty prawne wydane na jego podstawie:
 – rozporządzenie MZ z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowa-
nia chorób zawodowych i skutków tych chorób,

 – rozporządzenie MPiPS z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty 
wypadku przy pracy,

 – rozporządzenie RM z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych,
 – rozporządzenie RM z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności 
i przyczyn wypadków przy pracy,

 – rozporządzenie MRPiPS z dnia 24 maja 2019 r. w  sprawie wzoru protokołu 
ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy,;

• ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypad-
ków przy pracy i chorób zawodowych, oraz akty prawne wydane na jej podstawie:

 – rozporządzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania sto-
py procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skut-
ków,

 – rozporządzenie MPiPS z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych za-
sad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postę-
powania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednora-
zowego odszkodowania,

 – rozporządzenie MPiPS z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania 
zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy 
pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej spo-
rządzenia;

• ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub cho-
rób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach;
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• ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, oraz akty 
wykonawcze do niej:

 – rozporządzenie MPS z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie sposobu i trybu zgła-
szania wypadku przy pracy rolniczej oraz ustalania jego okoliczności i przy-
czyn,

 – rozporządzenie MRiRW z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie określenia wysokości 
jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rol-
niczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego.

Sprawy związane z wypadkami i chorobami przy pełnieniu służby wynikają z:
• ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo-

spolitej Polskiej, oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia RM z dnia 13 
grudnia 2001 r. w sprawie właściwości organów i trybu postępowania w sprawach 
o odszkodowanie i inne świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu uszczerbku 
na zdrowiu oraz w razie śmierci ratownika odbywającego zasadniczą służbę w jed-
nostce organizacyjnej obrony cywilnej;

• ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługu-
jących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową, 
oraz:

 – rozporządzenia MON z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie wykazu chorób, po-
zostających w związku ze służbą wojskową, z tytułu których przysługują świad-
czenia odszkodowawcze, 

 – rozporządzenia MON z dnia 8 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalania stopnia 
uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową 
wskutek wypadku lub choroby,

 – rozporządzenia MON z dnia 15 września 2003 r. w sprawie postępowania w ra-
zie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem 
czynnej służby wojskowej,

 – rozporządzenia MSWiA z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalania stopnia 
uszczerbku na zdrowiu żołnierzy, którzy pełnili służbę w jednostkach wojsko-
wych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, 
oraz związku ich śmierci z czynną służbą wojskową wskutek wypadku lub cho-
roby;

• ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej oraz:
 – rozporządzenie MS z dnia 22 lipca 2010 r. r. w sprawie postępowania dotyczące-
go przyznawania odszkodowań i zwrotu kosztów zaopatrzenia w wyroby me-
dyczne funkcjonariuszom Służby Więziennej,

 – rozporządzenie MS z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie ustalania okoliczności 
i przyczyn wypadków i chorób pozostających w związku z pełnieniem służby 
w Służbie Więziennej,

 – rozporządzenie MS z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie wykazu chorób, z ty-
tułu których funkcjonariuszowi Służby Więziennej przysługuje jednorazowe 
odszkodowanie,

 – rozporządzenie MS z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru for-
mularza skierowania do komisji lekarskiej stosowanego w Służbie Więziennej;
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• ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługują-
cych w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą, oraz:

 – rozporządzenie PRM z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu usta-
lania okoliczności i przyczyn wypadków w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego, Agencji Wywiadu oraz Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,

 – rozporządzenie PRM z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalania uszczerbku 
na zdrowiu funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego,

 – rozporządzenie MRiF z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu i trybu usta-
lania okoliczności i przyczyn wypadków w Służbie Celno-Skarbowej, 

 – rozporządzenie MSWiA z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalania 
uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Straży Mar-
szałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby 
Ochrony Państwa,

 – rozporządzenie MSWiA z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie ustalania okoliczno-
ści i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, 
Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Ochrony Państwa;

• ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi 
właściwemu do spraw wewnętrznych, oraz:

 – rozporządzenie MSW z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie siedzib i właściwości 
terytorialnej komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw 
wewnętrznych,

 – rozporządzenie PRM z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru formularza 
skierowania do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw 
wewnętrznych stosowanego w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,

 – rozporządzenie MS z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru for-
mularza skierowania do komisji lekarskiej stosowanego w Służbie Więziennej,

 – rozporządzenie MSWiA z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wzorów skie-
rowania do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw we-
wnętrznych.

Kolejną grupą przepisów będą przepisy związane z udzielaniem pomocy określonym 
organom lub służbom państwowym:
• rozporządzenie MSW z dnia 15 października 1991 r. w sprawie zasad i trybu przyzna-

wania świadczeń odszkodowawczych przysługujących w razie utraty życia lub ponie-
sienia uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu podczas udzielania lub w związ-
ku z udzielaniem pomocy Policji, Urzędowi Ochrony Państwa lub Straży Granicznej,

• rozporządzenie MSWiA z dnia 26 listopada 1997 r. w sprawie zakresu, szczegóło-
wych zasad i trybu przyznawania świadczeń i odszkodowań osobom nie będącym 
strażakami w razie wypadku lub poniesienia szkody w mieniu w związku z udzie-
laniem pomocy lub udziałem w ćwiczeniach organizowanych przez Państwową 
Straż Pożarną,

• rozporządzenie MSWiA z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i trybu przy-
znawania odszkodowań przysługujących w razie utraty życia albo poniesienia 
uszczerbku na zdrowiu lub szkody w mieniu podczas udzielania pomocy Straży 
Granicznej lub w związku z jej udzielaniem,
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• rozporządzenie RM z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad oraz trybu ustala-
nia i wypłaty odszkodowań za szkody poniesione w związku z akcjami zwalczania 
klęsk żywiołowych,

• rozporządzenie PRM z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie odszkodowań przyzna-
wanych osobom udzielającym pomocy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
niebędących jej funkcjonariuszami,

• rozporządzenie MSWiA z dnia 24 grudnia 2015 r. w sprawie przyznawania rekom-
pensaty pieniężnej albo wyrównania członkowi ochotniczej straży pożarnej.

Ostatnią grupą przepisów związanych z wypadkami są te, które mówią o wypadkach 
uczniów i studentów. Należą do nich:
• rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higie-

ny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,
• rozporządzenie MNiSW z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapew-

nienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia.
Niektóre z ww. aktów prawnych zawierają podstawowe definicje związane z wypad-
kami przy pracy, które zebrane w odrębnym rozdziale przedstawiamy w dalszej części 
książki.
Najbardziej aktualne wersje wszystkich wyzej wymienionych aktów prawnych są do-
stępne w Asystent BHP Serwis online.

2. Definicje wypadków
2.1. Wypadek
Wypadek utożsamiany jest z wydarzeniem nagłym, najczęściej niemożliwym do prze-
widzenia, które powoduje obrażenia u ludzi i straty materialne.
Niezaprzeczalnym jest fakt, że wypadki są zdarzeniami niepożądanymi i nieplano-
wanymi. 
Najczęstszymi skutkami wypadków są:
• uraz,
• strata materialna.
Różne mogą też być przyczyny wypadków (akceptowanie zagrożeń, nieostrożność, 
błędne zachowanie, błędne zarządzanie bezpieczeństwem). 
Jednak najważniejszymi cechami odróżniającymi wypadki od innych zdarzeń są:
• ich nieplanowość,
• doprowadzenie do powstania obrażeń.
Wypadki związane z pracą stanowią natomiast jedynie niewielki procent wszystkich 
zaistniałych wypadków.
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2.2. Wypadek przy pracy
Definicja wypadku przy pracy, jak również śmiertelnego, ciężkiego i zbiorowego wy-
padku przy pracy, zawarta jest w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpiecze-
niu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną ze-
wnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:
1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czyn-

ności lub poleceń przełożonych;
2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz 

pracodawcy, nawet bez polecenia;
3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze mię-

dzy siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikające-
go ze stosunku pracy.

Art. 3 ust. 1 ustawy z dn. 30.10.2002 r.
Za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie wywołane przyczy-
ną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpie-
czenia wypadkowego z danego tytułu podczas:
  1) uprawiania sportu w trakcie zawodów i treningów przez osobę pobierającą 

stypendium sportowe;
  2) wykonywania odpłatnie pracy na podstawie skierowania do pracy w czasie 

odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania;
  3) pełnienia mandatu posła lub senatora, pobierającego uposażenie;
3a) (uchylony);
    4)  odbywania szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub 

przygotowania zawodowego w miejscu pracy przez osobę pobierającą sty-
pendium w okresie odbywania tego szkolenia, stażu, przygotowania za-
wodowego dorosłych lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy na 
podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy lub przez 
inny podmiot kierujący, pobierania stypendium na podstawie przepisów 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania 
studiów podyplomowych;

 5) wykonywania przez członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdziel-
ni kółek rolniczych oraz przez inną osobę traktowaną na równi z członkiem 
spółdzielni w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, 
pracy na rzecz tych spółdzielni;

  6) wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub 
umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym sto-
suje się przepisy dotyczące zlecenia;

6a) wykonywania pracy na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa 
w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

  7) współpracy przy wykonywaniu pracy na podstawie umowy agencyjnej, 
umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Ko-
deksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia;
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 8) wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności 
pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych;

 9) wykonywania zwykłych czynności związanych ze współpracą przy prowa-
dzeniu działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubez-
pieczeń społecznych;

10)  wykonywania przez osobę duchowną czynności religijnych lub czynności 
związanych z powierzonymi funkcjami duszpasterskimi lub zakonnymi;

11) odbywania służby zastępczej;
12) nauki w Krajowej Szkole Administracji Publicznej  im. Prezydenta Rzeczy-

pospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego przez słuchaczy pobierających sty-
pendium;

12a) kształcenia się w szkole doktorskiej przez doktorantów otrzymujących 
stypendium;

13) wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub 
umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym sto-
suje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowa 
taka została zawarta z pracodawcą, z którym osoba pozostaje w stosunku 
pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje ona pracę na rzecz pra-
codawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

14) (uchylony)
Art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 30.10.2002 r.

2.2.1. Śmiertelny wypadek przy pracy
Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego na-
stąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku.

Art. 3 ust. 4 ustawy z dn. 30.10.2002 r.

2.2.2. Ciężki wypadek przy pracy
Za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpi-
ło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności 
rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające pod-
stawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca ży-
ciu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy 
w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.

Art. 3 ust. 5 ustawy z dn. 30.10.2002 r.

2.2.3. Zbiorowy wypadek przy pracy
Za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się wypadek, któremu w wyniku tego 
samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby.

Art. 3 ust. 6 ustawy z dn. 30.10.2002 r.
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2.3. Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy
W ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wy-
padków przy pracy i chorób zawodowych, zawarta jest również definicja wypadku 
zrównanego z wypadkiem przy pracy:

Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń okre-
ślonych w ustawie, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:
1) w czasie trwania podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone 

w art. 3 ust. 1 ustawy, chyba że wypadek spowodowany został postępowa-
niem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzo-
nych mu zadań;

2) podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
3) przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organi-

zacje związkowe.
Art. 3 ust. 2 ustawy z dn. 30.10.2002 r.

2.4. Wypadek w drodze do pracy lub z pracy
Definicja wypadku w drodze do pracy lub z pracy zawarta jest w ustawie z  dnia 
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane 
przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywa-
nia zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rento-
wego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Jednakże uważa 
się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została 
przerwana jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał 
granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była 
dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza.
Za drogę do pracy lub z pracy uważa się oprócz drogi z  domu do pracy lub 
z pracy do domu również drogę do miejsca lub z miejsca:
1) innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia 

rentowego;
2) zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych;
3) zwykłego spożywania posiłków;
4) odbywania nauki lub studiów.

Art. 57b ust. 1 i 2 ustawy z dn. 17.12.1998 r.

2.5. Wypadek przy pracy rolniczej
Ostatnią kategorią definiowanych wypadków jest wypadek przy pracy rolniczej, któ-
rego definicja zawarta jest w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo-
łecznym rolników:


