
Wypadek przy pracy – co teraz?

Bezpieczeństwo przy pracy zaczyna się od każdego z nas

Co teraz?

1. Pomoc
• Udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej.
• Uspokoić osobę poszkodowaną.
• Wezwać lekarza (ewentualnie zapewnić transport do lekarza).
• W przypadku potrzeby wezwać Policję Republiki Czeskiej lub Straż Pożarną.

2. Zabezpieczenie
• Zabezpieczyć miejsce wypadku (światłem ostrzegawczym, proporczykiem czy 

sygnałem dźwiękowym).
• Zabezpieczyć okolicę miejsca zdarzenia (drogi, części budowlane, wyłączyć 

maszynę, odłączyć przewody...).

3. Zgłoszenie zdarzenia
• pracodawcy osoby poszkodowanej,
• związkom zawodowym.

CO  się stało (do CZEGO doszło)
GDZIE się wydarzył wypadek
KOMU się stał wypadek (ewentualnie, ile osób było jednocześnie
  poszkodowanych)
KTO  wypadek zgłasza

4. Postępowania wyjaśniające
• Przyczyny i okoliczności wypadku (o ile jest to możliwe w obecności osoby 

poszkodowanej).



Wypadek przy pracy
Działaj spokojnie, z rozmysłem ale szybko!

Zgłoszenie
− prokuratorowi lub rejonowemu komisariatowi Policji Republiki Czeskiej w wypadku 

podejrzenia dokonania przestępstwa, 
− odpowiedniej komórce związków zawodowych czy reprezentantowi BHP praco-

wnikow,
− pracodawcy, który wysłał pracownika do pracodawcy, u którego doszło do wypad-

ku,
− oddziałowi odpowiedniego zakładu ubezpieczeń, u którego jest pracodawca 

ubezpieczony od odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wypadku przy 
pracy,

− rejonowemu inspektoratowi pracy czy odpowiedniej komórce Urzędu Kopalniane-
go, o ile hospitalizacja pracownika jest dłuższa niż 5 dni.

Przy śmiertelnym wypadku zgłosić natychmiast 
− rejonowemu komisariatowi Policji Republiki Czeskiej, 
− odpowiedniej komórce związków zawodowych czy reprezentantowi BHP praco-

wników,
− pracodawcy, który wysłał pracownika do pracodawcy, u którego doszło do wypad-

ku,
− rejonowemu inspektoratowi pracy czy odpowiedniej komórce Urzędu Kopalniane-

go,
− odpowiedniej ubezpieczalni zdrowotnej,
− oddziałowi odpowiedniego zakładu ubezpieczeń, u którego jest pracodawca 

ubezpieczony od  odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wypadku przy 
pracy.

Pozostałe obowiązki
− stwierdzić i wyjaśnić przyczyny i okoliczności zajścia zdarzenia skutkującego wy-

padkiem,
− sporządzić notatkę o zaistniałym wypadku w terminie do pięciu dni roboczych od  

dnia zgłoszenia,
− prowadzić ewidencję wszystkich zdarzeń wypadkowych w książce wypadków,
− prowadzić zapisy i dokumentację wszystkich zdarzeń wypadkowych, skutkujących 

zwolnieniem lekarskim z pracy dłuższym niż trzy dni kalendarzowe lub wypadkiem 
śmiertelnym,

− wydać jeden egzemplarz informacji o wypadku osobie poszkodowanej, ewentual-
nie krewnym osoby  poszkodowanej,

− przesyłać kopie informacji (notatek) o zaistniałych wypadkach za każdy miesiąc 
kalendarzowy  w terminie do piątego dnia następnego miesiąca do  Rejonowego 
Inspektoratu Pracy czy Urzędu  Kopalnianego oraz do Zakładu Ubezpieczeń,

− przesyłać  informacje w przypadku zaistnienia śmiertelnego wypadku  do Re-
jonowego komisariatu Policji Republiki Czeskiej, rejonowego Inspektoratu Pracy 
czy Urzędu Kopalnianego oraz ubezpieczalni zdrowotnej,

− przechowywać dokumenty w okresie pięciu lat,
− podjąć  środki zaradcze uniemożliwiające powtórzenie  się zdarzenia wypadkowe-

go.



Okręgowe inspektoraty pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy dla m. st. Pragi
Kladenská 103/105, 160 00 Praha 6
tel.: 235 364 006, fax: 235 362 007
e-mail: praha@oip.cz, www.suip.cz/oip03

Okręgowy Inspektorat Pracy dla Kraju Środkowoczeskiego
Průhonická 55, 106 00 Praha 10
tel.: 272 767 643, fax: 272 769 137
e-mail: stredni.cechy@oip.cz, www.suip.cz/oip04

Okręgowy Inspektorat Pracy dla Krajów Południowoczeskiego i Wysoczyzny
Vodní 21, 370 06 České Budějovice
tel.: 387 424 271, fax: 387 843 419
e-mail: budejovice@oip.cz, www.suip.cz/oip05

Okręgowy Inspektorat Pracy dla Krajów Pilzeńskiego i Karlowowarskiego 
Schwarzova 27, 301 00 Plzeň
tel.: 377 423 066, fax: 377 372 926
e-mail: plzen@oip.cz, www.suip.cz/oip06

Okręgowy Inspektorat Pracy dla Krajów Ujskiego i Libereckiego
SNP 2720/21, 400 11 Ústí nad Labem
tel.: 472 774 165, fax: 472 772 589
e-mail: usti@oip.cz, www.revicom.cz/ibp, www.suip.cz/oip07

Okręgowy Inspektorat Pracy dla Krajów Hradeckiego i Pardubickiego 
Říční 1195, pošt. přihr. 53, pošta 2
501 01 Hradec Králové
tel.: 495 219 012, fax: 495 219 070
e-mail: hradec@oip.cz, www.suip.cz/oip08

Okręgowy Inspektorat Pracy dla Krajów Południowomorawskiego i Zlińskiego 
Milady Horákové 3, 658 60 Brno,
tel.: 545 321 285, fax: 545 211 303
e-mail: brno@oip.cz, www.suip.cz/oip09

Okręgowy Inspektorat Pracy dla Krajów Morawskośląskiego i Ołomunieckiego
Živičná 2, 702 69 Ostrava
tel.: 950 143 711, fax: 596 110 164
e-mail: ostrava@oip.cz, www.suip.cz/oip10



Obowiązki pracodawców i pracowników są szczegółowo opisane w:

• §§ 102-106, ust. 4, lit. h) Kodeksu Pracy
• w Rozporządzeniu Rządu Republiki Czeskiej nr 494/2001, w którym się określa 

sposób ewidencjonowania, zgłaszania i przesyłania informacji o wypadku, wzór 
informacji o wypadku, wykaz instytucji (organów), którym należy  zgłosić  wypadek 
przy pracy i przesyłać informację o zaistniałym wypadku.

Informacji udzielają:

Państwowy Urząd Inspekcji Pracy
Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava
tel.: 553 696 154, fax: 553 626 672

e-mail: opava@suip.cz, www.suip.cz

Instytut Badawczy Bezpieczeństwa Pracy, publiczna instytucja badawcza
Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1

tel.: 221 015 891, fax: 224 210 494
e-mail: dotazy@vubp-praha.cz
www.vubp.cz, www.bozpinfo.cz

Okręgowe inspektoraty pracy 

Dla Narodowego Informacyjnego Centrum Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia Przy Pracy (Czeskiego Krajowego Punktu Centralnego - 
Focal Point) opracował Instytut Badawczy Bezpieczeństwa Pracy, 

publiczna instytucja badawcza. 
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