
Nazwa 
kwalifikacji: Zarządzanie bezpiecze ństwem w środowisku pracy

Oznaczenie 
kwalifikacji: Z.13

Numer zadania: 01

Kod arkusza: Z.13-01-01_zo

Lp. Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

R.1 Rezultat 1: Formularz nr 1
(dopuszcza się stosowanie innych równoważnych określeń)

R.1.1

wpisane co najmniej 4 obowiązki zespołu powypadkowego wynikające z przepisów prawa spośród: 
przystąpienie do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, dokonanie oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego 
maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych oraz zbadanie warunków wykonywania pracy i innych 
okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku, sporządzenie szkiców, fotografii miejsca wypadku, wysłuchanie 
wyjaśnień poszkodowanego, zebranie informacji dotyczących wypadku od świadków, zasięgnięcie opinii lekarza, a w razie 
potrzeby opinii innych specjalistów, w zakresie niezbędnym do oceny rodzaju i skutków wypadku, zebranie innych dowodów 
dotyczących wypadku, dokonanie prawnej kwalifikacji wypadku, określenie środków profilaktycznych oraz wniosków, 
sporządzenie protokołu powypadkowego, zapoznanie z treścią protokołu.

R.1.2 wpisana  bezpośrednia przyczyna wystąpienia wypadku:    wypicie/spożycie/kontakt płynu/substancji chemicznej .

R.1.3

wpisane co najmniej dwie przyczyny pośrednie wystąpienia wypadku, np.:
rażące nieprzestrzeganie przepisów bhp, niedozwolone napełnianie środkiem chemicznym butelek po wodzie, 
niezabezpieczenie napełnionych butelek przed omyłkowym spożyciem ich zawartości, brak oznakowania (opisania) na 
napełnionych butelkach, ostrzegających o ich zawartości, zła ocena zagrożenia ze strony poszkodowanego, (pomimo to, iż 
butelka była tłusta, zakrętka nie miała zabezpieczenia, nie ulatniał się gaz po jej odkręceniu, próbował spożyć jej zawartość)

R.1.4
wpisany termin sporządzenia protokołu powypadkowego:       nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania 
zawiadomienia o wypadku

R.1.5
wpisany termin zatwierdzenia protokołu powypadkowego przez pracodawcę:      nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego 
sporządzenia.

R.1.6 wpisany termin doręczenia protokołu powypadkowego poszkodowanemu:        niezwłocznie.

R.1.7
wpisany termin sporządzenia części I Statystycznej karty wypadku:       nie później niż w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia 
protokołu powypadkowego

R.1.8
wpisany termin przekazania części I Statystycznej karty wypadku do GUS:
do 15 dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym został zatwierdzony protokół powypadkowy.

R.1.9
wpisany termin przekazania części II, uzupełniajacej, Statystycznej karty wypadku do GUS :  w ciągu 6 miesięcy od dnia 
zatwierdzenia protokołu powypadkowego.

R.1.10

wpisane propozycje działań zapobiegających powstawaniu tego typu wypadkom w przyszłości (co najmniej 3) np.:
wyciągnąć konsekwencje służbowe, zgodnie z Kodeksem Pracy, w stosunku do pracownika Jerzego Kolki za rażące 
nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, wypadek omówić z pracownikami, omówić wypadek  na 
szkoleniach bhp, uwzględnić zaistniały wypadek przy ocenie ryzyka zawodowego, opracować procedury dotyczące zasad 
przechowywania i postępowania z substancjami chemicznymi,

R.2
Rezultat 2: Protokół ustalenia okoliczno ści i przyczyn wypadku przy pracy w cz ęści dotycz ącej danych 
poszkodowanego, miejsca zatrudnienia, zajmowanego stan owiska oraz członków zespołu powypadkowego wraz z 
funkcj ą przypisan ą do nazwiska

R.2.1
wpisane miejsce zatrudnienia, NIP, REGON: ELEKTRON S.A. ul.Wielicka 48, 30-552 Kraków NIP 6340161234, REGON 
987654321

R.2.2 wpisany pierwszy członek zespołu powypadkowego i pełniona przez niego funkcja: Marek Zając - specjalista ds. bhp,   
R.2.3 wpisany drugi członek zespołu powypadkowego i pełniona przez niego funkcja: Robert Wójcik - społeczny inspektor pracy,   
R.2.4 wpisana data urodzenia poszkodowanego:urodzony 17.03.1980 r.,
R.2.5 wpisane miejsce urodzenia poszkodowanego: Trzebinia,
R.2.6 wpisany adres poszkodowanego:ul. Bonarka 4/15, 30-415 Kraków
R.2.7 wpisany PESEL:  80031702345,
R.2.8 wpisany numer dowodu osobistego: AKY 876234,

R.2.9
wpisane stanowisko i kod zawodu: stanowisko: monter urządzeń i konstrukcji elektroenergetycznych (dopuszcza się wpis: 
monter), kod zawodu: 724290,

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

(dopuszcza się stosowanie innych równoważnych określeń)
R.3.1 w punkcie 4 wpisane okoliczności wypadku – opis zawiera odniesienie do: szafa ubraniowa z butelkami wody,
R.3.2 w punkcie 4 wpisane okoliczności wypadku – opis zawiera odniesienie do:  płyn/substancja chemiczna w butelce po wodzie,
R.3.3 w punkcie 5 wpisana bezpośrednia przyczyna wypadku: wypicie/spożycie/kontakt płynu/substancji chemicznej 

R.3.4
w punkcie 5 wpisane dwie pośrednie przyczyny wypadku, odnoszące się do: nieostrożności, niedozwolonego napełniania 
środkiem chemicznym butelek po wodzie, brak oznakowania na napełnionych butelkach, ostrzegających o ich zawartości, itp.,

R.3.5 w punkcie 5. uzupełnione wszystkie pozostałe podpunkty – wpisane: „nie” lub „nie stwierdzono” lub „nie badano”,
R.3.6 w punkcie 6 wpisane skutki wypadku: oparzenie chemiczne ust, gardła, przełyku

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 co najmniej trzy wnioski i zalecenia profilaktyczne, np.: ocena ryzyka zawodowego, zachowywać większą
ostrożność, stosować przepisy bhp, omówić zasady przechowywania substancji chemicznych, posługiwania się nimi, pierwsza
pomoc po zażyciu środków chemicznych itd.

R.4 Rezultat 4: REJESTR WYPADKÓW PRZY PRACY (wyci ąg)

R.4.1 wpisana L.p., np.1/2016
R.4.2 wpisane imię i nazwisko poszkodowanego pracownika:          Paweł Dudek
R.4.3 wpisany przebieg zatrudnienia u pracodawcy:     od 1.03.2000 r. 
R.4.4 wpisane miejsce i data wypadku:     teren budowy Centrum Handlowego KRAKUS w Krakowie, 15.05 2016 r.
R.4.5 wpisana informacja dotycząca skutków wypadku dla poszkodowanego:     oparzenie chemiczne ust, gardła, przełyku

R.4.6
wpisana data sporządzenia protokołu powypadkowego: zdający zmieścił się w terminie 14 dni od dnia uzyskania
zawiadomienia o wypadku (od 20.05. do 03.06.)

R.4.7
wpisane przyczyny i okoliczności wypadku stwierdzone w protokole: 
spożycie substancji chemicznej do uzdatniania wody, znajdującej się w butelce po wodzie

R.4.8 niepotrzebne skreslone, wypadek jest wypadkiem przy pracy:       TAK/NIE  (skreślone NIE)
R.4.9 wpisana liczba dni niezdolności do pracy:      5 (uwzględniając pobyt w szpitalu 10 lub 11)
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