
Nazwa 

kwalifikacji:
Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Oznaczenie 

kwalifikacji:
Z.13 

Numer 

zadania:
01

Kod 

arkusza:

Lp. Rezultaty podlegające ocenie/kryteria oceny

R.1 Rezultat 1. Wypełniony Formularz nr 1 

1.1
wpisane 4 obowiązki pracodawcy po otrzymaniu zgłoszenia o wypadku przy pracy spośród: zabezpieczyć miejsce wypadku, zapewnić 
udzielenie pierwszej pomocy, powołać zespół powypadkowy, ustalić okoliczności i przyczyny wypadku, zatwierdzić protokół powypadkowy, 
zastosować środki zapobiegające podobnym wypadkom, podjąć działania eliminujące lub usuwające zagrożenia,

1.2

wpisane 3 pośrednie przyczyny wypadku spośród: stres, przeciążenie pracą, pośpiech, zanieczyszczona podłoga, niefortunny odruch 
pracownika, nieuwaga, przeszkoda pozostawiona na przejściu, niedostateczna szerokość przejścia, niewłaściwe obuwie, niedyspozycja 
fizyczna

1.3 wpisana jedna bezpośrednia przyczyna wypadku: zderzenie z/uderzenie o podłogę,

1.4
wpisany termin przystąpienia do ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przez zespół powypadkowy: niezwłocznie po otrzymaniu 
wiadomości o wypadku, 

1.5 wpisany termin sporządzenia protokołu powypadkowego: nie później niż 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku,
1.6 wpisany termin zatwierdzenia protokołu powypadkowego przez pracodawcę: w ciągu 5 dni od dnia jego sporządzenia,
1.7 wpisany termin doręczenia zatwierdzonego protokołu poszkodowanemu: niezwłocznie,
1.8 wpisany termin przechowywania dokumentacji powypadkowej: 10 lat,
1.9 wpisane cztery propozycje działań mających w przyszłości zapobiegać tego typu wypadkom.

R.2
Rezultat 2.  Wypełniony Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy w części dotyczącej danych firmy 

i członków zespołu powypadkowego, oraz funkcji przypisanej do nazwiska

2.1 wpisana nazwa firmy: Firma usługowo-produkcyjna XXXX,
2.2 wpisany pełny adres firmy: 40-086 Katowice, ul. Kalinowa 115,
2.3 wpisany NIP: 012-34-56-789,
2.4 wpisany REGON: 012345678,
2.5 wpisany członek zespołu powypadkowego: Jan Kowalski,
2.6 przypisana funkcja do nazwiska Kowalski: inspektor bhp,
2.7 wpisany członek zespołu powypadkowego: Andrzej Nowak,
2.8 przypisana funkcja do nazwiska Nowak: społeczny inspektor pracy,

R.3
Rezultat 3. Wypełniony Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy w części dotyczącej danych

poszkodowanej i zgłaszającej wypadek, podany termin zgłoszenia wypadku

3.1 wpisane imię i nazwisko poszkodowanej: Anna Kowalska, oraz imię ojca: Jan,
3.2 wpisana data urodzenia poszkodowanej: 22.05.1967 r.,
3.3 wpisane miejsce urodzenia poszkodowanej: w Katowicach,
3.4 wpisany adres poszkodowanej: 40-576 Katowice, Stroma 10/2,
3.5 wpisany PESEL: 67052202345,
3.6 wpisany numer dowodu osobistego: AKM 199999,
3.7 wpisane miejsce zatrudnienia: Dział kadr oraz stanowisko: Pracownik administracyjno-biurowy,
3.8 wpisany kod zawodu: 441501,
3.9 wpisane dane zgłaszającej wypadek oraz termin zgłoszenia wypadku: wypadek zgłosiła Elżbieta Woźniak w dniu 11.03.2014,

R.4
Rezultat 4. Wypełniony Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy w części dotyczącej okoliczności,

przyczyn, skutków wypadku

4.1 w punkcie 4 wpisane okoliczności wypadku – opis zawiera odniesienie do godz. 12.30,

4.2 w punkcie 4 wpisane okoliczności wypadku – opis zawiera odniesienie do  poślizgnięcia lub upadku,

4.3 w punkcie 4 wpisane okoliczności wypadku – opis zawiera odniesienie do Pogotowia Ratunkowego,

4.4

w punkcie 5 wpisane dwie przyczyny wypadku spośród: stres, przeciążenie pracą, pośpiech, zanieczyszczona podłoga, niefortunny odruch 
pracownika, nieuwaga, przeszkoda na przejściu, niedostateczna szerokość przejścia, niewłaściwe obuwie, niedyspozycja fizyczna,
zderzenie z/uderzenie o podłogę,

4.5 w punkcie 5. uzupełnione wszystkie pozostałe podpunkty – wpisane: „nie” lub „nie stwierdzono” lub „nie badano”,

4.6 w punkcie 6 wpisane oba skutki wypadku: skręcenie stawu skokowego i ogólne potłuczenia,

R.5 Rezultat 5. Wypełniony: pkt 7, pkt 8, pkt 9 Protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy  

5.1 w punkcie 7 skreślone tylko: NIE JEST,

5.2 w punkcie 7 skreślone tylko: traktowany na równi z wypadkiem przy pracy,

5.3
w punkcie 7 podane cztery warunki niezbędne do zakwalifikowania wypadku jako wypadek przy pracy - zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną 
zewnętrzną; miało związek z pracą, spowodowało uraz,

5.4 w punkcie 8 przekreślone tylko prostokąty: zbiorowy, śmiertelny, ciężki,

5.5
w punkcie 9 podane cztery wnioski i zalecenia profilaktyczne np.: zwiększyć ostrożność, zapewnić przerwy w pracy, zapewnić właściwą 
atmosferę, omówić okoliczności i przyczyny wypadku z pozostałymi pracownikami, przeprowadzić analizę organizacji pracy, przeprowadzić 
analizę podziału obowiązków, utrzymywać ład w pomieszczeniu (dotyczy zwłaszcza wolnych i szerokich przejść)
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