Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie
trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek
przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia
(Dz. U. Nr 236 z 30 grudnia 2002 r., poz. 1992)

Załącznik: WZÓR KARTY WYPADKU
Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 i Nr 241, poz.
2074) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie stosuje się do zdarzeń wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 30
października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych, zwanej dalej "ustawą", które nastąpiły w okresie ubezpieczenia wypadkowego
osób niebędących pracownikami.
§ 2. 1. Osoby, o których mowa w § 1, zwane dalej "poszkodowanymi", zgłaszają wypadek
odpowiednim podmiotom wymienionym w art. 5 ust. 1 ustawy, z zastrzeŜeniem ust. 2.
2. Poszkodowani prowadzący pozarolniczą działalność i osoby z nimi współpracujące w
rozumieniu art. 8 ust. 6 pkt 1 i 3 oraz ust. 11 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm. 2)), w stosunku do których
postępowanie powypadkowe przeprowadza Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej
"Zakładem", zgłaszają wypadek w terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu, właściwej ze
względu na siedzibę prowadzenia działalności.
§ 3. 1. Zdarzenie, o którym mowa w § 1, uznaje się za wypadek przy pracy na podstawie
ustalenia jego okoliczności i przyczyn, w szczególności przez:
1) zabezpieczenie miejsca wypadku w sposób pozwalający odtworzyć jego okoliczności;
2) dokonanie oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń
technicznych, stanu urządzeń ochronnych oraz zbadanie warunków wykonywania pracy i
innych okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku;
3) przesłuchanie poszkodowanego, jeŜeli stan jego zdrowia na to pozwala;
4) przesłuchanie świadków wypadku;
5) zebranie innych dowodów dotyczących wypadku, uznanych za niezbędne.
2. Kwalifikacji prawnej zdarzenia dokonują podmioty, o których mowa w § 2 ust. 1, zgodnie
z art. 3 ust. 3-6 ustawy.
3. Stwierdzenie, Ŝe zdarzenie nie jest wypadkiem przy pracy, wymaga uzasadnienia i
wskazania dowodów stanowiących podstawę takiego stwierdzenia.
§ 4. 1. Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku - nie później niŜ w terminie 14 dni od
dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku - podmioty, o których mowa w § 2 ust. 1,
sporządzają kartę wypadku, której wzór jest określony w załączniku do rozporządzenia.

2. Poszkodowany lub uprawniony do jednorazowego odszkodowania członek jego rodziny
moŜe zgłosić uwagi i zastrzeŜenia do ustaleń zawartych w karcie wypadku, o czym zostają
pouczeni przez podmiot sporządzający kartę wypadku.
§ 5. Niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku podmioty zobowiązane do ustalenia
okoliczności i przyczyn wypadku, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1-7 i pkt 9-14 ustawy,
powiadamiają pisemnie właściwą terenową jednostkę organizacyjną Zakładu o wszczęciu
postępowania powypadkowego, w którym moŜe uczestniczyć przedstawiciel Zakładu.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
-------------------------------------------------------------------------------1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 32, poz. 304).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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.

