Zarz~dzenie

Nr 6912015

Wojta Gminy Nowe Miasto
z dnia 25 listopada 2015 roku

w sprawie powolania zespolu powypadkowego
wypadku przy pracy pracownika

ustalaj~cego

Urz~du

okolicznosci i przyczyny

Gminy Nowe Miasto

Na podstawie § 4 i § 5 rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2009 roku
w sprawie ustalenia okolicznosci i przyczyn wypadow przy pracy (Dz.U. 2009 r. Nr 105,
poz. 870) - zarzqdzam, co nastypuje:

§1
Powolujy zespol powypadkowy, zwany dalej zespolem, w skladzie:
1) Mariola Bugalska - wykonujqca zadania sluzby bhp
2) Izabela Rulkowska-Kowalska - przedstawiciel pracownikow

§2
1. Podstawowym obowiqzkiem zespolu jest ustalenie okolicznosci i przyczyn wypadku przy
pracy pracownika Urzydu Gminy Nowe Miasto, a w szczegolnosci ma obowiqzek:
1) dokonac oglydzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urzqdzen
technicznych, stanu urzqdzen ochronnych oraz zbadac warunki wykonywania pracy
i inne okolicznosci, ktore mogly miec wplyw na powstanie wypadku,
2) jezeli jest to konieczne, sporzqdzic szkic lub wykonac fotografi y miejsca wypadku,
3) przesluchac poszkodowanego, jezeli stan jego zdrowia na to pozwala,
4) przesluchac swiadkow wypadku,
5) zasiygnqc opinii lekarza, w szczegolnosci lekarza sprawujqcego opieky zdrowotnq nad
pracownikami, oraz w razie potrzeby innych specjalistow,
6) zebrac inne dowody dotyczqce wypadku,
7) dokonac prawnej kwalifikacji wypadku zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30
paidziernika 2002 r.

0

ubezpieczeniu spolecznym z tytulu wypadkow przy pracy

i chorob zawodowych (Dz. U. 2015 r., poz. 1242 z poin. zm.),
8) okreslic srodki profilaktyczne oraz wnioski, w szczegolnosci wynikajqce z oceny
ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, na ktorym wystqpil wypadek.
2. Zesp61 przystypuje do w/w czynnosci niezwlocznie po otrzymaniu wiadomosci

0

wypadku.

"

§3
1. Po ustaleniu okolicznosci i przyczyn wypadku zesp61
14 dni od dnia uzyskania zawiadornienia

0

sporz~dza

wypadku -

-

nie p6zniej niz w

ci~gu

protok61 ustalenia okolicznosci

i przyczyn wypadku, zwany dalej "protokolern powypadkowyrn", wedlug wzoru ustalonego
przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej na podstawie art. 237 § 2 Kodeksu pracy.
2 . Ustalenie okolicznosci i przyczyn wypadku w terrninie p6:lniejszyrn niz okreslony
w ust.1, wskutek uzasadnionych przeszk6d lub trudnosci, wyrnaga podania przyczyn tego
op6znienia w tresci protokolu powypadkowego.
3. Zesp61 powypadkowy
i wraz z

spor~dza

protok61 powypadkowy w niezbydnej liczbie egzemplarzy

pozostal~ dokumentacj~ powypadkow~

dorycza niezwlocznie pracodawcy w celu

zatwierdzenia.
4. Czlonek zespolu rna prawo zlozyc do protokolu powypadkowego zdanie odrybne, kt6re
powinien uzasadnic.
5. W przypadku rozbieznosci zdan czlonk6w zesporu

0

tresci protokolu powypadkowego

decyduje pracodawca.

§4
1. Zesp61 jest

obowi~zany

zapoznac poszkodowanego z tresciq. protokolu powypadkowego

przed jego zatwierdzeniem.
2. Poszkodowany rna prawo zgloszenia uwag i zastrzezen do ustalen zawartych w protokole
powypadkowyrn,

0

czym zesp61 powypadkowy jest obowiq.zany pouczyc poszkodowanego.

3. Poszkodowany rna prawo

wgl~du

do akt sprawy oraz

sporz~dzania

oraz kopii.

§5
Wykonanie zarzq.dzenia powierza siy zespolowi powypadkowernu.

§6
Zarzq.dzenie wchodzi w Zycie z dniern podpisania.

z nich notatek i odpis6w

