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Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 30 paê-
dziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spo∏ecznym z tytu∏u
wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U.
Nr 199, poz. 1673) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie stosuje si´ do zdarzeƒ wymie-
nionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 30 paêdziernika
2002 r. o ubezpieczeniu spo∏ecznym z tytu∏u wypadków
przy pracy i chorób zawodowych, zwanej dalej „usta-
wà”, które nastàpi∏y w okresie ubezpieczenia wypad-
kowego osób nieb´dàcych pracownikami.

§ 2. 1. Osoby, o których mowa w § 1, zwane dalej
„poszkodowanymi”, zg∏aszajà wypadek odpowiednim
podmiotom wymienionym w art. 5 ust. 1 ustawy, z za-
strze˝eniem ust. 2.

2. Poszkodowani prowadzàcy pozarolniczà dzia∏al-
noÊç i osoby z nimi wspó∏pracujàce w rozumieniu art. 8
ust. 6 pkt 1 i 3 oraz ust. 11 ustawy z dnia 13 paêdzierni-
ka 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U.
Nr 137, poz. 887, z póên. zm.2)), w stosunku do których
post´powanie powypadkowe przeprowadza Zak∏ad
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, zwany dalej „Zak∏adem”,
zg∏aszajà wypadek w terenowej jednostce organizacyj-
nej Zak∏adu, w∏aÊciwej ze wzgl´du na siedzib´ prowa-
dzenia dzia∏alnoÊci.

§ 3. 1. Zdarzenie, o którym mowa w § 1, uznaje si´
za wypadek przy pracy na podstawie ustalenia jego
okolicznoÊci i przyczyn, w szczególnoÊci przez:

1) zabezpieczenie miejsca wypadku w sposób pozwa-
lajàcy odtworzyç jego okolicznoÊci;

2) dokonanie ogl´dzin miejsca wypadku, stanu tech-
nicznego maszyn i innych urzàdzeƒ technicznych,
stanu urzàdzeƒ ochronnych oraz zbadanie warun-
ków wykonywania pracy i innych okolicznoÊci, któ-
re mog∏y mieç wp∏yw na powstanie wypadku;

3) przes∏uchanie poszkodowanego, je˝eli stan jego
zdrowia na to pozwala;

4) przes∏uchanie Êwiadków wypadku;

5) zebranie innych dowodów dotyczàcych wypadku,
uznanych za niezb´dne.

2. Kwalifikacji prawnej zdarzenia dokonujà pod-
mioty, o których mowa w § 2 ust. 1, zgodnie z art. 3
ust. 3—6 ustawy.

3. Stwierdzenie, ˝e zdarzenie nie jest wypadkiem
przy pracy, wymaga uzasadnienia i wskazania dowo-
dów stanowiàcych podstaw´ takiego stwierdzenia.

§ 4. 1. Po ustaleniu okolicznoÊci i przyczyn wypad-
ku — nie póêniej ni˝ w terminie 14 dni od dnia uzyska-
nia zawiadomienia o wypadku — podmioty, o których
mowa w § 2 ust. 1, sporzàdzajà kart´ wypadku, której
wzór jest okreÊlony w za∏àczniku do rozporzàdzenia.

2. Poszkodowany lub uprawniony do jednorazowe-
go odszkodowania cz∏onek jego rodziny mo˝e zg∏osiç
uwagi i zastrze˝enia do ustaleƒ zawartych w karcie wy-
padku, o czym zostajà pouczeni przez podmiot sporzà-
dzajàcy kart´ wypadku.

§ 5. Niezw∏ocznie po otrzymaniu wiadomoÊci o wy-
padku podmioty zobowiàzane do ustalenia okoliczno-
Êci i przyczyn wypadku, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 1—7 i pkt 9—14 ustawy, powiadamiajà pisemnie
w∏aÊciwà terenowà jednostk´ organizacyjnà Zak∏adu
o wszcz´ciu post´powania powypadkowego, w któ-
rym mo˝e uczestniczyç przedstawiciel Zak∏adu.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: J. Hausner

1992

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 19 grudnia 2002 r.

w sprawie trybu uznawania zdarzenia powsta∏ego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy
pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporzàdzenia.

———————
1) Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje dzia∏em admi-

nistracji rzàdowej — zabezpieczenie spo∏eczne, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 32,
poz. 304).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228,
Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110,
poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104,
poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27,
poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080,
Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452
i Nr 154, poz. 1792 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41,
poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1278, Nr 169,
poz. 1387, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679.
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Pracy i Polityki
Spo∏ecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. (poz. 1992)
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