
Nazwa 
kwalifikacji: Zarządzanie bezpiecze ństwem  w środowisku pracy 

Oznaczenie 
kwalifikacji: Z.13

Numer zadania: 1

Kod arkusza: Z.13-1-01_zo

Lp. Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

R.1 Rezultat 1:  Formularz 1

R.1.1

wpisane co najmniej 4 obowiązki pracodawcy po otrzymaniu zgłoszenia o wypadku przy pracy spośród: 
zapewnienie/udzielenie pierwszej pomocy, zabezpieczenie miejsca wypadku, zawiadomienie właściwego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, 
ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy, powołanie zespołu powypadkowego, ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku, zatwierdzenie protokołu 
powypadkowego, zastosowanie środków zapobiegających podobnym wypadkom, doręczenie zatwierdzonego protokołu powypadkowego poszkodowanemu, 
doręczenie zatwierdzonego protokołu powypadkowego inspektorowi pracy, zastosowanie/podjęcie środków eliminuj ących lub ograniczających zagrożenia,                                                                                                                                                                                                                                                           
przechowywanie dokumentacji powypadkowej, prowadzi rejestr wypadków, ponosi koszty związane z ustalaniem okoliczności i przyczyn, analizuje 
przyczyny wypadków przy pracy.                                                                                                                                                (dopuszcza się równiez inne 
sformułowania poprawne merytorycznie)

R.1.2

wpisane co najmniej 2 przyczyny organizacyjne wypadku, np.: 
brak nadzoru nad pracownikami, tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpiecznej pracy, (dopuszczenie do pracy w wykopie w niesprzyjających 
warunkach atmosferycznych, niezapewnienie bezpieczeństwa pracy w trudnych warunkach), niewłaściwe przeszkolenie pracowników w   zakresie 
bezpieczeństwa pracy  i ergonomii, niewłaściwa koordynacja prac, brak środków ochrony.

R.1.3
wpisane co najmniej 2 przyczyny ludzkie  wypadku,  np.: 
nieprawidłowe zachowanie pracownika, niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności, lekceważenie zagrożenia (brawura, ryzykanctwo), 
nieznajomość zagrożenia, nieprzestrzeganie przepisów, zasad bhp, nie używanie drabinki/urządzeń zabezpieczających.

R.1.4 wpisany termin powiadomienia właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym: niezwłocznie

R.1.5 wpisany termin sporządzenia protokołu powypadkowego:  nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku.

R.1.6 wpisany termin zatwierdzenia protokołu powypadkowego przez pracodawcę: nie później niż w terminie 5 dni od dnia sporządzenia protokołu.

R.1.7 wpisany termin doręczenia zatwierdzonego protokołu powypadkowego poszkodowanemu:   niezwłocznie.

R.1.8 wpisany okres przechowywania dokumentacji powypadkowej:       10 lat.

R.1.9

wpisane co najmniej 3 rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych spośród:
zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, jednorazowe odszkodowanie, 
renta z tytułu niezdolności do pracy, renta szkoleniowa, renta rodzinna,  dodatek pielęgnacyjny,                                                                                                                                                                                                                       
dodatek do renty rodzinnej - dla sieroty zupełnej, pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii                                                                                                                                                             
pokrycie kosztów leczenia z zakresu szczepień ochronnych,                                                                                                                                                                                  
pokrycie kosztów zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą. 

R.2

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

R.2.1
wpisane dane  pracodawcy:  Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji;                                                                               
ul. Kadłubka 3, 32-510 Chrzanów; NIP 880-305-06-78; REGON 927123456, PKD 3600Z.

R.2.2 wpisany skład zespołu powypadkowego (imię, nazwisko, funkcja) Michał Wojtas - specjalista ds. bhp,  Grzegorz Król - społeczny inspektor pracy;

R.2.3 wpisane dane poszkodowanego: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imię ojca: Marek Cudak, ur. 23.12.1970 r. w Chrzanowie; Józef

R.2.4 wpisane miejsce zamieszkania poszkodowanego:  32-500 Chrzanów, ul. Śląska 20; 

R.2.5 wpisany PESEL i nr dowodu osobistego: PESEL: 70122302543; AXN 657432;  

R.2.6
wpisane stanowisko i kod zawodu:monter sieci wodnych i kanalizacyjnych / monter; 712612(kryterium należy uznać za spełnione, gdy wpisana jest nazwa
stanowiska i kod zawodu) 

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

R.3.1
w punkcie 4 wpisane okoliczności wypadku - opis zawiera odniesienie do:usunięcie awarii wodociągowej/wykonanie nowego przyłącza, prace w wykopie,
wyj ście z wykopu bez korzystania z drabiny (kryterium należy uznać za spełnione, gdy zdający odniósł się do wszystkich trzech okoliczności) .

R.3.2
w punkcie 5 wpisane co najmniej 3 przyczyny wypadku spośród np:upadek, uderzenie, wyjście z wykopu po szalunku zamiast po drabince, nieprzestrzeganie
przepisów bhp, brak dostatecznego nadzoru, tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpiecznej pracy, zła ocena zagrożenia ze strony
poszkodowanego, niesprzyjające warunki atmosferyczne, grząska, mokra ziemia, śliskie, oklejone błotem obuwie (należy uznać zapisy równoważne)

R.3.3
w punkcie 6 wpisane skutki wypadku:skręcenie stawu skokowego prawej nogi, złamanie kości prawego przedramienia, zwichnięcie nadgarstka prawej ręki,
ogólne potłuczenia, uraz głowy.

R.3.4
w punkcie 7 protokołu: skreślone: NIE JEST (prostokąt JEST pozostaje nieskreślony), skreślone: traktowany na równi z wypadkiem przy pracy
(określenie "wypadkiem przy pracy "pozostaje nieskreślone)

R.3.5
w punkcie 7 protokołu wpisne cztery warunki niezbędne do zakwalifikowania wypadku jako wypadek przy pracy  
nagłość zdarzenia, przyczyna zewnętrzna, związek z wykonywaną pracą, uraz.

R.3.6
w punkcie 8 przekreślone prostokąty: indywidualny, śmiertelny, ciężki (określenie zbiorowy i powodujący czasową niezdolność do pracy pozostaje
nieskreślone)

R.3.7
w punkcie 9 protokołu wpisne co najmniej3 wnioski i zalecenia profilaktyczne, np.:omówić wypadek we wszystkich brygadach, zakaz tolerowania przez nadzór
odstępstw od zasad bezpiecznej pracy, dodatkowe przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa pracy w wykopach, uwzględnić zaistniały wypadek
przy ocenie ryzyka zawodowego. 

R.4 Rezultat 4:  Zawiadomienie o kwalifikowanym wypadku  przy pracy

R.4.1 wpisani adresaci : Prokuratura Rejonowa w  Chrzanowie i  Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat w Krakowie.

R.4.2 wpisana data wypadku:  12.01 2017 r. i godzina 10.15

R.4.3 wpisany charakter wypadku: zbiorowy (kryterium należy uznać za spełnione, gdy skreślono zapis: śmiertelny i ciężki )

R.4.4 wpisany sposób zgłoszenia zdarzenia:   osobiście  (kryterium należy uznać za spełnione, gdy skreślono zapis:   telefonicznie i w inny sposób)

R.4.5 wpisana osoba, która zgłosiła wypadek: Piotr Niziołek

R.4.6
opisany wypadek - opis zawiera odniesienie do:usunięcie awarii wodociągowej/wykonanie nowego przyłącza, prace w wykopie, wyjście z wykopu bez
korzystania z drabiny, upadek na kolegę w wykopie, (kryterium należy uznać za spełnione, gdy zdający odniósł się do wszystkich czterech okoliczności)

R.4.7

wpisana pierwsza osoba poszkodowana w wypadku przy pracy, (podane: imię i nazwisko pracownika, stanowisko pracy, data urodzenia, miejsce zamieszkania, staż
pracy w zawodzie wykonywanym w chwili wypadku, data ostatniego przeszkolenia w zakresie bhp). 
Marek Cudak, monter sieci wodnych i kanalizacyjnych, ur. 23.12.1970 r., zam. 32-500 Chrzanów ul.Śląska 20, staż 26 lat/lub od 1.07.1990, szkolenie bhp
30.06.2016 r.

R.4.8

wpisana druga osoba poszkodowana w wypadku przy pracy, (podane: imię i nazwisko pracownika, stanowisko pracy, data urodzenia, miejsce zamieszkania, staż pracy 
w zawodzie wykonywanym w chwili wypadku, data ostaniego przeszkolenia w zakresie bhp): Wojciech Surowiec, monter sieci wodnych i kanalizacyjnych,                                                                                                                                   
ur. 5.08.1991 r., zam. 32-522 Płaza, ul. Chrobrego 3, staż 6 lat, szkolenie bhp 30.06.2016.

R.4.9 wpisani świadkowie wypadku: Piotr Niziołek, Rafał Małek 
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