
Żeliszów, dnia 13 stycznia 2016 r. 
 
 

ZARZĄDZENIE NR 2/2016 
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W ŻELISZOWIE  

z dnia 13 stycznia 2016 r. 
 

w sprawie powołania zespołu powypadkowego 
 

Na podstawie Rozporządzenia  Rady Ministrów  z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy 
pracy (Dz. U. z 2009 r. Nr 105, poz. 870) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) zarządzam, 
co następuje: 

 
§ 1 

Powołuję zespół powypadkowy w składzie:  
1. Marek Edmund Tomczyk – specjalista ds. BHP 
2. Renata Gogulska – społeczny inspektor pracy 
3. Liliana Sekuła – pracownik administracyjno-biurowy 

 
§ 2 

 
Zespół powypadkowy powołuje się w celu ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku. 
 

§ 3 
 
Do zadania zespołu powypadkowego po otrzymaniu wiadomości o wypadku należy:  
1. W szczególności: 

1) dokonanie oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń 
ochronnych oraz zbadać warunki wykonywania pracy i inne okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku; 
2) jeżeli jest to konieczne, sporządza szkic lub wykonuje fotografię miejsca wypadku; 
3) wysłuchuje  wyjaśnień poszkodowanego, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala; 
4) zbiera informacje dotyczące wypadku od jego świadków; 
5) zasięga opinii lekarza, a w razie potrzeby opinii innych specjalistów, w zakresie niezbędnym do oceny rodzaju i skutków 
wypadku; 
6) zbiera inne dowody dotyczące wypadku; 
7) dokonuje  prawnej kwalifikacji wypadku zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu 
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z  2002 r. nr 199, poz. 1673, z późn. zm.); 
8) określa środki profilaktyczne oraz wnioski, w szczególności wynikające z oceny ryzyka zawodowego na stanowisku 
pracy, na którym wystąpił wypadek. 

2. Zespół powypadkowy jest obowiązany wykorzystać materiały zebrane przez organy prowadzące śledztwo lub dochodzenie, 
jeżeli materiały te zostaną mu udostępnione. 
3. Jeżeli wypadek miał rozmiary katastrofy albo spowodował zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, zespół powypadkowy 
wykorzystuje ustalenia zespołu specjalistów, powołanego przez właściwego ministra, wojewodę lub organ sprawujący nadzór, 
do ustalenia przyczyn wypadku oraz wyjaśnienia problemów technicznych i technologicznych.  
4. Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza — nie później niż w terminie 14 dni od dnia 
uzyskania zawiadomienia o wypadku — protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. 
 

§ 4 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
           Dyrektor szkoły 
                     (-) 

 


