
Nazwa 
kwalifikacji: Zarządzanie bezpiecze ństwem w środowisku pracy

Oznaczenie 
kwalifikacji: Z.13.

Numer zadania: 1

Kod arkusza:

Lp. Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

R.1 Rezultat 1:  Formularz nr 1

R.1.1

wpisane 4 obowiązki pracodawcy po otrzymaniu zgłoszenia 
o wypadku przy pracy spośród: podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić 
udzielenie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, zabezpieczyć miejsce wypadku, powołać zespół powypadkowy, 
ustalić okoliczności i przyczyny wypadku, zatwierdzić protokół powypadkowy, zastosować środki zapobiegające 
podobnym wypadkom, prowadzić rejestr wypadków przy pracy, przechowywać protokół ustalenia okoliczności i 
przyczyn wypadku przy pracy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową przez 10 lat, ponieść koszty związane z 
ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ponosi pracodawca,

R.1.2

wpisane 4 obowiązki zespołu powypadkowego spośród:
dokonać oględzin miejsca wypadku, sporządzić szkice, fotografie miejsca wypadku, wysłuchać wyjaśnień 
poszkodowanej, zebrać informacje dotyczące wypadku od świadków, zasięgnąć opinii lekarza, a w razie potrzeby opinii 
innych specjalistów, w zakresie niezbędnym do oceny rodzaju i skutków wypadku, zebrać inne dowody dotyczące 
wypadku, dokonać prawnej kwalifikacji wypadku, określić środki profilaktyczne oraz wnioski, 

R.1.3
wpisany termin sporządzenia protokołu powypadkowego: nie później niż 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o 
wypadku,

R.1.4
wpisany termin zatwierdzenia protokołu powypadkowego przez pracodawcę: w ciągu 5 dni od dnia jego sporządzenia,

R.1.5 wpisany termin doręczenia zatwierdzonego protokołu poszkodowanemu: niezwłocznie,
R.1.6 wpisany termin przechowywania dokumentacji powypadkowej: 10 lat,

R.2
Rezultat 2: Protokół ustalenia okoliczno ści i przyczyn wypadku przy pracy w cz ęści dotycz ącej danych 
poszkodowanej, szkoły i członków zespołu powypadkow ego oraz funkcji przypisanej do nazwiska.

R.2.1
wpisana data urodzenia poszkodowanej:
Urodzony(a) ur. 17.02.1975 r.,

R.2.2
wpisane miejsce urodzenia poszkodowanej:
Katowice,

R.2.3
wpisany adres poszkodowanej:
Zamieszkały(a) ul. Miła 4/25, 41-412  Mysłowice,

R.2.4 wpisany PESEL  75021714669,
R.2.5 wpisany numer dowodu osobistego ADV 9265504,

R.2.6
wpisane miejsce zatrudnienia, NIP, REGON:
Zespół Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza, ul. Botaniczna 5  41-400 Mysłowice
NIP: 632-189-43-53, REGON: 000181717,

R.2.7
wpisane stanowisko i kod zawodu:
stanowisko: nauczyciel wychowania fizycznego
kod zawodu: 233025,

R.2.8
wpisany pierwszy członek zespołu powypadkowego i jego funkcja: Marek Fidyk 
- specjalista ds. bhp,

R.2.9 wpisany drugi członek zespołu powypadkowego i jego funkcja: Barbara Kotulska - społeczny inspektor pracy,

R.3
Rezultat 3:  Protokół ustalenia okoliczno ści i przyczyn wypadku przy pracy w cz ęści dotycz ącej okoliczno ści, 
przyczyn, skutków wypadku.

R.3.1 w punkcie 4 wpisane okoliczności wypadku – opis zawiera odniesienie do: godz. 800 sala sportowa,
R.3.2 w punkcie 4 wpisane okoliczności wypadku – opis zawiera odniesienie do: ześlizgnięcie się nogi z piłki , 
R.3.3 w punkcie 4 wpisane okoliczności wypadku – opis zawiera odniesienie do: Pogotowie Ratunkowe,

R.3.4
w punkcie 5 wpisane dwie przyczyny wypadku, odnoszące się do: nieuwagi, nieostrożności, niefortunnego odruchu 
pracownika, zbyt krótkiej rozgrzewki, zbyt dużej siły działającej na staw skokowy lewej nogi podczas instruktażu 
wykonywanego ćwiczenia itp.

R.3.5 w punkcie 5. uzupełnione wszystkie pozostałe podpunkty –wpisane: „nie”, „nie stwierdzono” lub „nie badano”,
R.3.6 w punkcie 6 wpisane oba skutki wypadku: naderwanie wiązadła w okolicy stawu skokowego lewej nogi, ostry ból, 

R.3.7
w punkcie 7 - skreślone: NIE JEST, (prostokąt JEST pozostaje nieskreślony)
– skreślone: traktowany na równi z wypadkiem przy pracy, (określenie "wypadkiem przy pracy" pozostaje 
nieskreślone),

R.3.8
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,

R.3.9 w punkcie 8. przekreślone tylko prostokąty: zbiorowy, śmiertelny, ciężki,

R.3.10

w punkcie 9 podane cztery wnioski i zalecenia profilaktyczne np.: zachowywać większą ostrożność podczas instruktażu 
i ćwiczeń na wf, nie podejmować działań wymagających zwiększonego wysiłku bez odpowiedniego przygotowania 
organizmu, nie wykonywać zbyt gwałtownych ruchów, jeśli mięśnie nie są dostatecznie rozgrzane, 

R.4 Rezultat 4: Rejestr wypadków przy pracy (wyci ąg).

R.4.1 wpisane: L.p. 1/ rok 2015, 
R.4.2 w punkcie 1 wpisane imię i nazwisko poszkodowanego pracownika: Magdalena Mikrut,

R.4.3
w punkcie 2 wpisany przebieg zatrudnienia u pracodawcy: 
od 1.09.1998 r. do nadal,

R.4.4
w punkcie 3 wpisane miejsce i data wypadku: 
Zespół Szkół nr 2 w Mysłowicach, 5.01.2015 r.,

R.4.5
w punkcie 4 wpisana informacja o skutkach wypadku dla poszkodowanego: naderwanie wiązadła w okolicy stawu 
skokowego lewej nogi, ostry ból,

R.4.6
w punkcie 5 wpisana data sporządzenia protokołu powypadkowego: 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia
o wypadku,

R.4.7 w punkcie 6 wpisana przyczyna i okoliczności wypadku zapisane w protokole,
R.4.8 w punkcie 8 wpisane: wypadek jest wypadkiem przy pracy: TAK/NIE (skreślone NIE),
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