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CELE INSTRUKCJI

Celem instrukcji jest wprowadzenie jednolitych zasad postępowania po zaistnieniu wypadku
przy pracy, wypadku w drodze lub z pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowego oraz
zidentyfikowanej sytuacji niebezpiecznej. Instrukcja określa również formy i tryb
dokumentowania tych zdarzeń oraz osoby odpowiedzialne za wykonanie określonych zadań na
każdym etapie postępowania powypadkowego.
2

ZAKRES STOSOWANIA

Instrukcja obowiązuje w Spółce Veolia Energia Łódź S.A.
3

TERMINOLOGIA

Drzewo przyczyn - jest to metoda tworząca logiczną sekwencję przyczyn, która poprzez
badanie złożoności wypadków przyczynia się do podjęcia działań profilaktycznych.
Sytuacja niebezpieczna - wszelkie okoliczności, które stanowią potencjalne zagrożenie dla
pracowników, urządzeń, instalacji oraz środowiska. Pracownik powinien niezwłocznie zgłosić
oraz ostrzec innych o sytuacji niebezpiecznej. Zgłaszanie sytuacji niebezpiecznych stanowi aktywny sposób zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim pracownikom. Do sytuacji niebezpiecznych można zaliczyć m.in.:
·

niewłaściwe użytkowanie i/lub konserwacja urządzeń oraz instalacji,

·

brak środków ochrony osobistej, niewłaściwy ich dobór do zagrożenia,

·

brak wymaganych uprawnień do obsługi instalacji i urządzeń,

·

niezabezpieczone przewody elektryczne,

·

niewyznaczenie i oznakowanie strefy pracy,

·

ryzyko potknięcia się,

·

zablokowanie przejść lub wyjść ewakuacyjnych,

·

śliskie podłoże,

·

użytkowanie niesprawnego sprzętu lub narzędzi,

·

brak odpowiedniego zabezpieczenia podczas prowadzenia prac niebezpiecznych pod
względem pożarowym,

·

brak oznakowania stref niebezpiecznych,

·

nieprzestrzeganie wymagań zawartych w obowiązujących instrukcjach.

Uraz - uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego.
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Wypadek przy pracy - nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub
śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.
Wypadek na równi z wypadkiem przy pracy - to wypadek, któremu pracownik uległ:
· w czasie podróży służbowej
· podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
· przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje
związkowe.
Wypadek śmiertelny – to wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie
nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku,
Wypadek ciężki – to wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak:
utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój
zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub
zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w
zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała,
Wypadek zbiorowy – to wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co
najmniej dwie osoby,
Wypadek w drodze do pracy lub z pracy – to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną
zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia, jeżeli droga
ta była najkrótsza i nie została przerwana. Jednakże uważa się, że wypadek nastąpił w drodze
do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo
uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc
drogą najkrótszą, była dla poszkodowanego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza.
Za drogę do pracy lub z pracy uważa się, oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu,
drogę do miejsca lub z miejsca:
·

innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego;

·

zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych;

·

zwykłego spożywania posiłków;

·

odbywania nauki lub studiów.

Zagrożenie: stan środowiska pracy lub działanie człowieka, mogące wywołać lub umożliwić
wystąpienie zdarzenia potencjalnie wypadkowego, wypadku lub choroby.
Zdarzenie potencjalnie wypadkowe: niebezpieczne zdarzenie związane z wykonywaną pracą, z czynnym lub biernym udziałem człowieka, podczas którego nie dochodzi do urazów lub
pogorszenia stanu zdrowia.
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Zdarzenie wypadkowe: zdarzenie mające aspekty wypadku przy pracy, co do którego postępowanie powypadkowe nie zostało jeszcze zamknięte.
4

OPIS

4.1

Postępowanie po zaistnieniu wypadku przy pracy

1. Po zaistnieniu wypadku najważniejszym obowiązkiem każdego pracownika znajdującego

się w pobliżu miejsca zdarzenia, jest ratowanie życia i zdrowia poszkodowanego.
2. Pracownik, który zauważył w zakładzie wypadek jest zobowiązany:

·

niezwłocznie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu,

·

ostrzec współpracowników i inne osoby, znajdujące się w pobliżu miejsca zdarzenia o
grożącym im niebezpieczeństwie,

·

niezwłocznie zawiadomić bezpośredniego przełożonego,

·

zabezpieczyć miejsce wypadku,

·

udzielić niezbędnych informacji zespołowi powypadkowemu.

3. Każdy pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien

poinformować niezwłocznie o wypadku swojego bezpośredniego przełożonego, który odnotowuje ten fakt w Dzienniku Operacyjnym (PU-00-00-VLOD-02; dotyczy służb ruchowych).
4. W przypadku, gdy stan zdrowia poszkodowanego nie pozwala na wykonanie czynności

zawartych w pkt. 3. dokonuje tego pracownik, który był świadkiem wypadku lub pierwszy
powziął informację o wypadku.
Podczas nieobecności bezpośredniego przełożonego pracownik o wypadku powiadamia
kierownika swojego Wydziału lub Dyżurnego Inżyniera Ruchu, a w SC Dyspozytora Ruchu
Sieci Cieplnej.
5. Bezpośredni przełożony poszkodowanego ma obowiązek:

·

udzielić lub zapewnić udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu, a w razie potrzeby udać się z nim do lekarza,

·

zawiadomić o zaistniałym wypadku kierownika swojego Wydziału, a przypadku nieobecności kierownika zawiadomić Dyżurnego Inżyniera Ruchu, a w SC Dyspozytora Ruchu Sieci Cieplnej,

·

zabezpieczyć miejsce wypadku do chwili dokonania jego oględzin przez zespół powypadkowy i wyrażenia przez pracodawcę zgody na uruchomienie maszyn i urządzeń
technicznych lub dokonywanie zmian w miejscu wypadku.

6. Kierownik komórki organizacyjnej, w której zdarzył się wypadek, ma obowiązek:

·

zapewnić udzielenie pomocy poszkodowanemu,
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·

zapewnić zabezpieczenie miejsca wypadku,

·

niezwłocznie powiadomić Dyrektora pionu oraz pracownika Działu BHP i PPOŻ o wypadku, podając w skrócie informację o okolicznościach, w jakich doszło do wypadku,

·

dokonać pisemnego zgłoszenia do Działu BHP i PPOŻ o zdarzeniu wypadkowym noszącym znamiona wypadku przy pracy, wypadku na równi z wypadkiem przy pracy wypełniając formularz zgłoszeniowy ZR-04-VLOD-01-01,

·

dokonać zapisu o wypadku w Rejestrze zdarzeń wypadkowych (ZR-04-VLOD-01-03),

·

po zakończeniu postępowania powypadkowego, należy wpisać na odwrocie zwolnienia
lekarskiego spowodowanego zdarzeniem wypadkowym adnotacji Wypadek przy pracy
lub Wypadek w drodze do lub z pracy. Brak jednej z ww. adnotacji świadczyć będzie, że
zwolnienie nie dotyczy wypadku mającego związek z pracą.

7. Dyżurny Inżynier Ruchu w EC lub Dyspozytor Ruchu Sieci Cieplnej w SC, jest obowiązany

podjąć niezbędne działania w celu udzielenia pomocy lekarskiej poszkodowanemu, zabezpieczenia miejsca wypadku oraz powiadomić o wypadku Dyrektora Elektrociepłowni, lub
Dyrektora ds. Rozwoju oraz pracownika Działu BHP i PPOŻ.
8. O wszystkich wypadkach pracownik Działu BHP i PPOŻ powiadamia Prezesa Zarządu

oraz Departament QHSE Veolia Energia Polska.
9. W przypadku zdarzenia ciężkiego, zbiorowego lub śmiertelnego, przełożony wyższego

szczebla uruchamia procedurę ZR-07 Zarządzanie sytuacją alarmowo-kryzysową.
10. Wypadki śmiertelne, ciężkie i zbiorowe podlegają prawnemu obowiązkowi niezwłocznego

zgłoszenia do Państwowej Inspekcji Pracy oraz do Prokuratury. Za skuteczną realizację
tego obowiązku odpowiada Kierownik Działu BHP i PPOŻ.
11. Dyżurny Inżynier Ruchu w EC3 i EC4 lub Dyspozytor Ruchu Sieci Cieplnej w SC na zmia-

nie popołudniowej i nocnej oraz w dni wolne od pracy ma obowiązek:
·

natychmiast udać się na miejsce wypadku,

·

zabezpieczyć miejsce wypadku,

·

sporządzić notatkę z miejsca wypadku, w której należy podać: nazwiska poszkodowanego i świadków wypadku, datę, godzinę, miejsce wypadku,

·

sporządzić opis miejsca pracy,

·

sprawdzić ład i porządek w miejscu pracy,

·

sprawdzić oświetlenie miejsca pracy,

·

sprawdzić stan odzieży roboczej, środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie
w momencie wypadku,

·

wykonać zdjęcia miejsca wypadku.
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Postępowanie powypadkowe dla wypadku przy pracy

1. Okoliczności i przyczyny wypadku ustala zespół powypadkowy, który powołuje poleceniem

Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny. W skład zespołu wchodzi pracownik Działu BHP i
PPOŻ oraz społeczny inspektor pracy. Dla zapewnienia szybkiego rozpoczęcia działań
przez zespół powypadkowy dopuszcza się ustne wydanie dyspozycji co do składu zespołu
powypadkowego.
2. Jednocześnie z zespołem powypadkowym rozpoczyna działanie Komisja ds. zbadania

zdarzenia wypadkowego, której zadaniem jest w szerokim kontekście zbadanie przyczyn
głębokich zdarzenia oraz określenie działań korygujących zapobiegawczych oraz przygotowanie raportu dla Veolia Energia Polska. Komisję powypadkową powołuje Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny. Komisji przewodniczy kierownik komórki organizacyjnej, w której
miał miejsce wypadek lub przełożony poszkodowanego wyższego szczebla. Przy ustalaniu
składu zespołu należy uwzględnić specyfikę zdarzenia, ale w każdym przypadku w jego
składzie powinien znajdować się przedstawiciel Działu BHP i PPOŻ i Społecznej Inspekcji
Pracy. Do analizy zdarzenia komisja obowiązana jest stosować metodę Drzewa Przyczyn
oraz systematykę i nazewnictwo określone w rozdziale 4.5 W uzasadnionych przypadkach
przewodniczący komisji może wnioskować o uzupełnienie składu zespołu o specjalistów
branżowych.
3. Zespół powypadkowy postępuje zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lipca

2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
(Dz.U.2009.105.870) oraz przy zastosowaniu dobrych praktyk stosowanych w Grupie.
Przy wykonywaniu analizy okoliczności i przyczyn wypadku zaleca się stosowanie metody
Drzewa Przyczyn.
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 przy pracy, zwany dalej „protokołem powypadkowym”. Wzór
protokołu musi być, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16
września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku
przy pracy (Dz.U.2004.227.2298) .
Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku w terminie późniejszym niż wyżej określony,
wskutek uzasadnionych przeszkód lub trudności, wymaga podania przyczyn tego
opóźnienia w treści protokołu powypadkowego.
5. Zespół powypadkowy sporządza protokół powypadkowy w niezbędnej liczbie egzemplarzy

i wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową doręcza niezwłocznie pracodawcy w celu
zatwierdzenia.
Członek zespołu powypadkowego ma prawo złożyć do protokołu powypadkowego zdanie
odrębne, które powinien uzasadnić.
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W przypadku rozbieżności zdań członków zespołu powypadkowego o treści protokołu
powypadkowego decyduje pracodawca.
6. Zespół powypadkowy jest obowiązany zapoznać poszkodowanego z treścią protokołu po-

wypadkowego przed jego zatwierdzeniem.
Poszkodowany ma prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole
powypadkowym, o czym zespół powypadkowy jest obowiązany pouczyć poszkodowanego.
Poszkodowany ma prawo wglądu do akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i
odpisów oraz kopii.
Zespół powypadkowy zapoznaje z treścią protokołu powypadkowego członków rodziny
zmarłego pracownika oraz poucza ich o prawie zgłaszania uwag i zastrzeżeń do ustaleń
zawartych w protokole powypadkowym.
7. Stwierdzenie w protokole powypadkowym, że wypadek nie jest wypadkiem przy pracy albo,

że zachodzą okoliczności, które mogą mieć wpływ na prawo pracownika do świadczeń
przysługujących z tytułu wypadku, wymaga szczegółowego uzasadnienia i wskazania dowodów stanowiących podstawę takiego stwierdzenia.
Do protokołu powypadkowego dołącza się zapis wyjaśnień poszkodowanego i informacji
uzyskanych od świadków wypadku, a także inne dokumenty zebrane w czasie ustalania
okoliczności i przyczyn wypadku, w szczególności pisemną opinię lekarza lub innych
specjalistów, szkice lub fotografie miejsca wypadku, a także odrębne zdanie złożone przez
członka zespołu powypadkowego oraz uwagi i zastrzeżenia poszkodowanego stanowiące
integralną część protokołu powypadkowego.
8. Protokół powypadkowy zatwierdza pracodawca nie później niż w terminie 5 dni od dnia je-

go sporządzenia.
Pracodawca zwraca niezatwierdzony protokół powypadkowy, w celu wyjaśnienia i
uzupełnienia go przez zespół powypadkowy, jeżeli do treści protokołu powypadkowego
zostały zgłoszone zastrzeżenia przez poszkodowanego lub członków rodziny zmarłego
wskutek wypadku pracownika, albo protokół powypadkowy nie odpowiada warunkom
określonym w rozporządzeniu.
Zespół powypadkowy, po dokonaniu wyjaśnień i uzupełnień, sporządza, nie później niż
w terminie 5 dni nowy protokół powypadkowy, do którego dołącza protokół powypadkowy
niezatwierdzony przez pracodawcę.
9. Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wraz z pozostałą dokumen-

tacją powypadkową przechowuje się przez 10 lat w Dziale BHP i PPOŻ.
10. Na podstawie wszystkich protokołów powypadkowych wyznaczony pracownik Działu BHP i

PPOŻ prowadzi rejestr wypadków przy pracy. Wzór rejestru zawiera załącznik ZR-04VLOD-01-08 do niniejszej instrukcji.
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11. Wyznaczony pracownik Działu BHP i PPOŻ wypełnia część I Statystycznej karty wypadku.

Karta przesyłana jest do Centralnego Ośrodka Instytutu Górnictwa w Katowicach (na podstawie umowy nr 400044614 Eksploatacja systemu SWP – Ewidencja wypadków przy pracy). Część II karty uzupełnia COIG na podstawie informacji z Działu BHP i PPOŻ przesyłanej na formularzu.
12. Komisja powypadkowa ustala przyczyny głębokie zdarzenia i w terminie 21 dni sporządza

raport w Komisja w swoich wnioskach dotyczących działań korygujących i zapobiegawczych obowiązana jest uwzględnić wnioski i zalecenia zawarte w protokole sporządzonym
przez zespół powypadkowy. Raport zatwierdza pracodawca. Termin zakończenia analizy
zdarzenia przez komisję powypadkową może ulec przesunięciu jedynie w przypadku uzasadnionego nie zakończenia działania zespołu powypadkowego, ale nie dłużej niż o 7 dni
od daty zatwierdzenia przez pracodawcę protokołu powypadkowego sporządzonego przez
zespół powypadkowy.
13. Raport komisji ds. zbadania zdarzenia wypadkowego wraz z pozostałą dokumentacją po-

wypadkową przechowuje się przez 10 lat w Dziale BHP i PPOŻ.
14. Wdrożenie zaleceń profilaktycznych sformułowanych w protokole powypadkowym oraz ra-

porcie komisji następuje na podstawie polecenia wydanego przez Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego Veolia Energia Łódź S.A., które winno zawierać co najmniej:
·

opis wypadku,

·

opis koniecznych do podjęcia działań,

·

przyczyny bezpośrednie i głębokie zdarzenia,

·

zalecenia dotyczące oceny ryzyka zawodowego,

·

diagram Drzewa Przyczyn

·

osoby odpowiedzialną za realizację.

·

termin realizacji.

Kolejność postępowania osób i komórek organizacyjnych po zaistnieniu wypadku przy pracy
w Veolia Energia Łódź S.A. przedstawia poniższa tabela
Tabela 1 Postępowanie po zaistnieniu wypadku przy pracy

Działanie

Odpowiedzialny

Opis postępowania

Termin

1. Udzielić pierwszej pomocy, wezwać pomoc
poinformować bezpośredniego przełożonego

Poszkodowany, świadek
zdarzenia;
bezpośredni przełożony;
kierownik komórki organizacyjnej

Udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu,
wezwać pomoc medyczną, zabezpieczyć miejsce
wypadku

niezwłocznie

Zapisy
brak
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2. Powiadomić Dyrektora
Pionu i Działu BHP i
PPOŻ

3. Powiadomić Prezesa
Veolia Energia Łódź SA

Kierownik komórki organizacyjnej

Kierownik Działu BHP i
PPOŻ

Powiadomić dostępnymi środkami łączności o zaistniałym zdarzeniu, stanie poszkodowanego i
podjętych działaniach doraźnych
Powiadomić dostępnymi środkami łączności o zaistniałym zdarzeniu, stanie poszkodowanego i
podjętych działaniach doraźnych. W przypadku
nieobecności powiadamia wyznaczony pracownik
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niezwłocznie

brak

niezwłocznie

brak

niezwłocznie

brak

niezwłocznie

brak

Działu BHP i PPOŻ.
4. Powiadomić Departament QHSE Veolia
Energia Polska SA

Kierownik Działu BHP i
PPOŻ

Powiadomić dostępnymi środkami łączności o zaistniałym zdarzeniu, stanie poszkodowanego i
podjętych działaniach doraźnych. W przypadku
nieobecności powiadamia wyznaczony pracownik
Działu BHP i PPOŻ.

5. Powiadomić Państwową
Inspekcję Pracy oraz
Prokuraturę

Kierownik Działu BHP i
PPOŻ

W przypadku wypadku śmiertelnego, ciężkiego
lub zbiorowego zgłosić zdarzenia do PIP telefonicznie pod numer wypadkowy oraz poinformować
pisemnie Prokuraturę Rejonową. W przypadku
nieobecności powiadamia wyznaczony pracownik
Działu BHP i PPOŻ.

6. Poinformować Veolia
Energia Polska SA

Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny Veolia
Energia Łódź S.A.

Powiadomić dostępnymi środkami łączności o zaistniałym zdarzeniu, stanie poszkodowanego i
podjętych działaniach doraźnych.

niezwłocznie

brak

7. Uruchomić procedurę
dotyczącą wypadku
ciężkiego

Departament QHSE
Veolia Energia Polska
S.A.

W przypadku wypadku śmiertelnego, ciężkiego
lub zbiorowego Veolia Energia Polska SA we
współpracy z Zarządem Veolia Energia Łódź SA
uruchamia procedurę Grupy ZR-07

niezwłocznie

brak

8. Powołać zespół powypadkowy

Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny Veolia
Energia Łódź S.A.

Ustalić skład i powołać zespół powypadkowy. W
skład zespołu wchodzą:
- pracownik Działu BHP i PPOŻ
- przedstawiciel SIP
Dopuszcza się ustne wydanie dyspozycji rozpoczęcia pracy członkom zespołu.

nie później
niż następnego dnia
po zaistnieniu zdarzenia

wg wzoru
polecenia
wewnętrznego

9. Dokonać wpisu w Rejestrze wypadków przy
pracy

Kierownik Działu BHP i
PPOŻ

Pracownik Działu BHP i PPOŻ niezwłocznie dokonuje wpisu w rejestrze wypadków przy pracy
nadając mu numer rejestrowy.

niezwłocznie

ZR-04VLOD-01-08

10. Dokonać formalnego
zgłoszenia wypadku
przy pracy

Kierownik komórki organizacyjnej

Wypełnić formularz zgłoszenia wypadku przy pracy podając wszystkie znane informacje o miejscu i
czasie jego zaistnienia oraz świadkach zdarzenia

nie później
niż następnego dnia
po wypadku

ZR-04VLOD-01-01

11. Dokonać wpisu w Rejestrze zdarzeń wypadkowych w komórce

Kierownik komórki organizacyjnej

Dokonać zapisów w rejestrze zdarzeń wypadkowych

nie później
niż następnego dnia
po wypadku

ZR-04VLOD-01-03

Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny Veolia
Energia Łódź S.A.

Ustalić skład i powołać komisję ds. zbadania zdarzenia wypadkowego. W skład zespołu wchodzą:
- kierownik komórki organizacyjnej poszkodowanego lub przełożony szczebla wyższego jako
przewodniczący,
- specjaliści branżowi o ile są wymagani,

nie później
niż następnego dnia
po wypadku

wg wzoru
polecenia
wewnętrznego

14 dni od
daty wypadku

brak

12. Powołać komisję ds.
zbadania zdarzenia wypadkowego

- pracownik Działu BHP i PPOŻ
- przedstawiciel SIP
13. Zbadać przyczyny i okoliczności wypadku przy
pracy

Zespół powypadkowy

Zgodnie z obowiązującym prawem i przy zastosowaniu dobrych praktyk stosowanych w Grupie
Veolia

Veolia Energia Łódź S.A
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14. Sporządzić protokół powypadkowy

Zespół powypadkowy

Sporządzić protokół zgodnie z obowiązującymi
wymaganiami prawnymi wskazując wszystkie
przyczyny i okoliczności oraz wnioski i zalecenia
profilaktyczne.

14 dni od
daty wypadku

15. Zatwierdzić protokół powypadkowy

Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny Veolia
Energia Łódź S.A.

Zatwierdzić sporządzony protokół powypadkowy
lub zwrócić zespołowi celem poprawienia i uzupełnienia. Dla wypadków śmiertelnych, ciężkich i
zbiorowych protokół zatwierdza Prezes Zarządu
Veolia Energia Łódź SA.

5 dni od daty
przedłożenia
przez zespół
powypadkowy

ZR-04VLOD-01-04

16. Zbadać przyczyny zdarzenia wypadkowego

Komisja ds. zbadania
zdarzenia wypadkowego

Dokonać pogłębionej analizy zdarzenia stosując
metodę Drzewa Przyczyn. Określić przyczyny
głębokie. Sformułować propozycje działań korygujących. Sporządzić diagram Drzewa Przyczyn.
Komisja działa niezależnie od zespołu powypadkowego

21 dni od
daty wypadku

diagram
Drzewa
Przyczyn

17. Sporządzić raport z badania zdarzenia wypadkowego

Komisja ds. zbadania
zdarzenia wypadkowego

Komisja ds. zbadania zdarzenia wypadkowego
sporządza raport, który stanowi podstawę do wydania polecenia wdrażającego działania korekcyjne i korygujące

21 dni od
daty wypadku

ZR-04VLOD-01-12

18. Zatwierdzić raport z badania zdarzenia wypadkowego

Dyrektor Pionu;
Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny Veolia
Energia Łódź SA

Zatwierdzić sporządzony raport z badania zdarzenia wypadkowego lub zwrócić zespołowi celem
poprawienia i uzupełnienia. Raport akceptują Dyrektor Pionu, a zatwierdza Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny Veolia Energia Łódź S.A.

5 dni od daty
przedłożenia
przez komisję

ZR-04VLOD-01-12

Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny Veolia
Energia Łódź S.A.

Wydać polecenie powypadkowe zawierające:
- opis zdarzenia,
- przyczyny bezpośrednie i głębokie,
- opis działań korekcyjnych i korygujących,
- zalecenia dotyczące oceny ryzyka zawodowego,
- diagram drzewa przyczyn,
- osoby odpowiedzialne za realizację,
- terminy wykonania działań.

niezwłocznie
po zatwierdzeniu raportu

wg wzoru
polecenia
wewnętrznego

19. Wydać polecenie powypadkowe

4.3

ZR-04VLOD-01-04

Postępowanie w przypadku zaistnienia sytuacji niebezpiecznej

1. Każdy pracownik, który zauważył sytuację niebezpieczną mogącą spowodować niebez-

pieczne skutki takie jak: utrata życia, poważne uszkodzenie ciała lub zagrożenie dla większej liczby osób obowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym swojego bezpośredniego przełożonego, a w przypadku jego nieobecności przełożonego szczebla N+1 lub
pracownika Działu BHP i PPOŻ.
2. Zgłoszenia sytuacji niebezpiecznej można dokonać wszystkimi dostępnymi w spółce kana-

łami informacyjnymi tj.:
·

ustnie,

·

telefonicznie,

·

pisemnie

·

pocztą elektroniczną
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3. Bezpośredni przełożeni pracowników lub pracownicy Działu BHP i PPOŻ

niezwłocznie
przekazują informację o zdarzeniu kierownikowi komórki organizacyjnej, w której miało ono
miejsce. Kierownicy komórek organizacyjnych mają obowiązek niezwłocznego podjęcia
działań eliminujących lub ograniczających niebezpieczne oddziaływanie zaistniałej sytuacji
oraz wypełnienia Karty zgłoszenia sytuacji niebezpiecznej.

4. O zdarzeniach potencjalnie wypadkowych oraz sytuacjach niebezpiecznych mogących

spowodować poważne skutki, takie jak: utrata życia, poważne uszkodzenie ciała, zagrożenie dla większej ilości osób należy niezwłocznie poinformować drogą hierarchiczną Veolia
Energia Polska oraz niezależnie departament QHSE Veolia Energia Polska. Informację
obowiązany jest przekazać członek Zarządu Veolia Energia Łódź, a w przypadku Departamentu QHSE Kierownik Działu BHP i PPOŻ.
5. Kierownik komórki organizacyjnej dokonuje wstępnej analizy zgłoszenia. W wyniku analizy

kierownik kwalifikuje zdarzenie jako zagrożenie lub zdarzenie potencjalnie wypadkowe.
6. Po wykonaniu pogłębionej analizy sytuacji niebezpiecznej będącej zagrożeniem Kierownik

komórki obowiązany jest zdefiniować konieczne do wykonania działania korekcyjne, korygujące lub zapobiegawcze o charakterze organizacyjnym lub technicznym oraz osoby odpowiedzialne za ich wykonanie. Działania profilaktyczne oraz osoby odpowiedzialne za ich
realizację należy zapisać w Karcie zgłoszenia sytuacji niebezpiecznej z podaniem terminu
ich wykonania. W przypadku konieczności podjęcia działań, których zakres wykracza poza
możliwości wykonawcze lub finansowe wydziału, Kierownik obowiązany jest uzyskać akceptację ich realizacji przez Dyrektora Pionu lub upoważnionego pracownika Dyrekcji ds.
Zarządzania Majątkiem
7. W przypadku sytuacji niebezpiecznych zakwalifikowanych jako zdarzenie potencjalnie

wypadkowe o dużym potencjale zagrożenia Kierownik komórki organizacyjnej obowiązany jest przeprowadzić analizę zdarzenia wykorzystując metodę Drzewa Przyczyn, celem
ustalenia jego przyczyn głębokich. Przyczyny głębokie winny stanowić podstawę do zdefiniowania koniecznych działań profilaktycznych.
Dla zdarzeń potencjalnie wypadkowych o złożonym charakterze, których analiza
wymaga zaangażowania specjalistów branżowych, lub konieczne do podjęcia działania korygujące i zapobiegawcze wymagają zaangażowania różnych dyrekcji, kierownik komórki organizacyjnej w której miało miejsce zdarzenie, wnioskuje o powołanie komisji międzybranżowej. Komisję powołuje Dyrektor Pionu. W swojej analizie
komisja posługuje się metodą Drzewa Przyczyn.
Określając rodzaj urazu, jego umiejscowienie, przyczyny bezpośrednie i głębokie należy kierować się systematyką określoną w rozdziale 4.5.
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Określone przez Kierownika lub zespół działania profilaktyczne, należy zapisać w Karcie
zgłoszenia sytuacji niebezpiecznej. Procedura akceptacji działań przebiega analogicznie
jak dla zagrożeń.
O koniecznych do wykonania działaniach profilaktycznych należy poinformować pracownika Działu BHP i PPOŻ właściwego dla lokalizacji.
8. Działania profilaktyczne wynikające z analizy zdarzeń potencjalnie wypadkowych należy

wdrożyć poleceniem wewnętrznym. Polecenie wydaje Dyrektor Pionu, a dla działań obejmujących całą Spółkę – Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny.
9. Pracownik Działu BHP i PPOŻ uzupełnia zapis w Rejestrze zdarzeń potencjalnie wypad-

kowych i zagrożeń o działania profilaktyczne zgłoszone przez Kierownika komórki organizacyjnej.
10. Po zakończenia realizacji działań profilaktycznych Kartę zgłoszenia sytuacji niebezpiecznej

wraz z protokółem Komisji ds. badania zdarzenia potencjalnie wypadkowego oraz diagramem Drzewa Przyczyn należy przekazać do Działu BHP i PPOŻ, który je archiwizuje.
11. Pracownik Działu BHP i PPOŻ dokonuje zapisu w Rejestrze zdarzeń potencjalnie wypad-

kowych i zagrożeń o zakończeniu działań profilaktycznych.
Kolejność postępowania osób i komórek organizacyjnych po wystąpieniu sytuacji niebezpiecznej lub zdarzenia potencjalnie wypadkowego w Veolia Energia Łódź SA przedstawia poniższa
tabela.
Tabela 2 Postępowanie po zaistnieniu sytuacji niebezpiecznej

Działanie

Odpowiedzialny

Opis postępowania

Termin

Zapisy

1. Powiadomić o sytuacji
niebezpiecznej

Pracownik

Zgłosić zauważoną sytuację niebezpieczną bezpośredniemu przełożonemu lub przełożonemu
szczebla N+1 lub pracownikowi Działu BHP i
PPOŻ dostępnymi kanałami informacyjnymi

niezwłocznie

brak

2. Przekazać informację o
sytuacji niebezpiecznej

Pracownik,
Bezpośredni przełożony
Kierownik komórki org.
Pracownik Działu BHP i
PPOŻ

Przekazać informację o wystąpieniu sytuacji niebezpiecznej do kierownika komórki organizacyjnej
lub osoby ją zastępującej

niezwłocznie

brak

3. Wyeliminować lub zminimalizować zagrożenie

Kierownik komórki organizacyjnej

Podjąć działania eliminujące lub ograniczające
niebezpieczne oddziaływanie sytuacji niebezpiecznej

4. Wypełnić kartę zgłoszenia

Kierownik komórki organizacyjnej

Wypełnić kartę zgłoszenia sytuacji niebezpiecznej
lub zdarzenia potencjalnie wypadkowego

niezwłocznie

ZR-04VLOD-01-02

5. Dokonać wpisu w rejestrze zdarzeń potencjalnie wypadkowych i
zagrożeń

Pracownik Działu BHP i
PPOŻ

Zarejestrować zaistniałe zdarzenie w rejestrze
zdarzeń potencjalnie wypadkowych

niezwłocznie
po otrzymaniu informacji

ZR-04VLOD-01-07

6. Dokonać kwalifikacji

Kierownik komórki orga-

Dokonać kwalifikacji zdarzenia na:

niezwłocznie

brak

Veolia Energia Łódź S.A
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- zagrożenie
- zdarzenie potencjalnie wypadkowe

7. Powołać zespół ds. zbadania zdarzenia pot.
wypadkowego

Dyrektor pionu

Powołać zespół ds. analizy przyczyn zdarzenia
potencjalnie wypadkowego o ile wnioskuje o to
kierownik komórki organizacyjnej

niezwłocznie
po otrzymaniu informacji

brak

8. Dokonać analizy przyczyn sytuacji niebezpiecznej lub zdarzenia
potencjalnie wypadkowego

Kierownik komórki organizacyjnej,
Zespół ds. badania zdarzenia pot. wypadkowego

Wykonać analizę przyczyn głębokich zdarzenia.
Dla zdarzeń potencjalnie wypadkowych zastosować metodę Drzewa Przyczyn

14 dni od
daty zdarzenia

diagram
drzewa
przyczyn

9. Zdefiniować działania
profilaktyczne

Kierownik komórki organizacyjnej;
Zespół ds. badania zdarzenia pot. wypadkowego

Określić konieczne działania korekcyjne, korygujące i zapobiegawcze i zapisać je w karcie zgłoszenia sytuacji niebezpiecznej. Dla zdarzeń pot.
wypadkowych, dla których powołano dodatkowo
zespół zapisać ustalenia zespołu analizującego

14 dni od
daty zdarzenia

ZR-04VLOD-01-02
ZR-04VLOD-01-12

Dyrektor Pionu,
Przedstawiciel Dyrektora
ds. Zarządzania Majątkiem

Dla działań profilaktycznych wykraczających poza
możliwości wykonawcze kierownika komórki organizacyjnej.

21 dni od
daty zdarzenia

ZR-04VLOD-01-02

10. Zaakceptować działania
profilaktyczne

11. Przekazać informację o
działaniach

Kierownik komórki organizacyjnej

Poinformować Dział BHP i PPOŻ o zaplanowanych działaniach korekcyjnych, korygujących i zapobiegawczych

niezwłocznie
po dokonaniu ustaleń

brak

12. Dokonać wpisu w rejestrze zdarzeń potencjalnie wypadkowych i
zagrożeń

Pracownik Działu BHP i
PPOŻ

Dokonać wpisu zaplanowanych działań korekcyjnych, korygujących i zapobiegawczych

niezwłocznie
po otrzymaniu informacji

ZR-04VLOD-01-07

13. Poinformować pracowników

Dyrektor Pionu; Prezes
Zarządu – Dyrektor Generalny

Wydać polecenie informujące o przebiegu zdarzenia, jego przyczynach bezpośrednich i głębokich oraz podjętych działaniach korekcyjnych, korygujących i zapobiegawczych

30 dni od
daty zdarzenia

wg. wzoru
polecenia
wewnętrznego

14. Zrealizować działania
profilaktyczne

Kierownik komórki organizacyjnej,
Osoba odpowiedzialna
za realizację

Wykonać zdefiniowane w karcie działania korekcyjne, korygujące i zapobiegawcze zgodnie z zakresem odpowiedzialności.

w terminie
określonym
w karcie

ZR-04VLOD-01-02

15. Poinformować o realizacji

Kierownik komórki organizacyjnej

Poinformować Dyrektora Pionu oraz pracownika
Działu BHP i PPOŻ o wykonaniu działań profilaktycznych zdefiniowanych w karcie zgłoszenia sytuacji niebezpiecznej

niezwłocznie
po realizacji
działań

brak

16. Przekazać kartę zgłoszenia sytuacji niebezpiecznej

Kierownik komórki organizacyjnej

Przekazać wypełnioną kartę do Działu BHP i
PPOŻ celem archiwizacji

niezwłocznie
po realizacji
działań

ZR-04VLOD-01-02

17. Monitorować realizację

Pracownik Działu BHP i
PPOŻ

Kontrolować na bieżąco realizację działań korygujących i zapobiegawczych określonych w kartach
zgłoszenia sytuacji niebezpiecznej

na bieżąco

brak

18. Dokonać wpisu w rejestrze zdarzeń potencjalnie wypadkowych i zagrożeń

Pracownik Działu BHP i
PPOŻ

Uzupełnić wpis w rejestrze o informację o zakończeniu realizacji

niezwłocznie
po otrzymaniu karty

ZR-04VLOD-01-07
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Postępowanie powypadkowe dla wypadków w drodze do lub z pracy

1. Pracownik, który uległ wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy, zawiadamia niezwłocznie
lub po ustaniu przeszkód uniemożliwiających niezwłoczne zawiadomienie o wypadku
pracodawcę. Wypadek w drodze do pracy lub z pracy zgłoszony do pracodawcy z
nieuzasadnionym opóźnieniem może nie zostać uznany. Zgłoszenia wypadku może
dokonać również najbliższa rodzina poszkodowanego.
2. Ustalenie okoliczności wypadku w drodze do pracy lub z pracy jest dokonywane w karcie
wypadku w drodze do pracy lub z pracy zgodnie z wzorem podanym w Rozporządzeniu
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r w sprawie szczegółowych
zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu
jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej
sporządzania (Dz. U. 2013.924). Wzór Karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy
stanowi załącznik ZR-04-VLOD-01-10 do niniejszej instrukcji.
3. Uznanie zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy następuje na podstawie:
· oświadczenia poszkodowanego pracownika lub członka jego rodziny co do czasu,
miejsca i okoliczności zdarzenia - wzór w załączniku ZR-04-VLOD-01-01;
· informacji uzyskanej od świadka zdarzenia - wzór w załączniku ZR-04-VLOD-01-06;
· informacji i dowodów pochodzących od podmiotów badających okoliczności i
przyczyny zdarzenia lub udzielających poszkodowanemu pierwszej pomocy;
· ustaleń sporządzającego kartę.
4. Kartę wypadku sporządza w 2 egzemplarzach upoważniony pracownik Działu BHP i PPOŻ.
5. Jeden egzemplarz przekazuje się poszkodowanemu, a drugi podlega archiwizacji w Dziale
BHP i PPOŻ.
4.5

Systematyka urazów, przyczyn bezpośrednich i głębokich wypadków przy pracy i
zdarzeń potencjalnie wypadkowych
Klasyfikację najczęściej występujących rodzajów urazów oraz przyczyn bezpośrednich i
głębokich określono w poniższych tabelach. Poniższą klasyfikację należy stosować w
analizach i raportowaniu.

Tabela 3 Rodzaje urazów

RODZAJE URAZÓW
01 00

Powierzchowne urazy, rany, ukłucia

01 01 Powierzchowne urazy - bez otwartych ran - siniaki, stłuczenia
01 02 Rany
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01 03 Ukłucia
02 00

Złamania

02 01 Złamanie zamknięte
02 02 Złamanie otwarte
02 03 Złamanie wielokrotne
03 00

Przemieszczenia, zwichnięcia, skręcenia

03 01 Przemieszczenie
03 02 Zwichnięcia i skręcenie

Amputacje urazowe (w tym wyłuszczenie oka)
Urazy wewnętrzne (w tym zgniecenia, przekłucia, złamanie i naderwanie wewnętrz05 00 nych narządów)
06 00 Oparzenia, poparzenia, odmrożenia
04 00

06 01 Oparzenie (gorącymi przedmiotami, prądem, ogniem, ciepłym powietrzem i gazem…)
06 02 Oparzenie środkami chemicznymi
06 03 Poparzenie (gorąca ciecz)
06 04 Odmrożenie
07 00

Zatrucia, zakażenia

07 01 Zatrucie (poprzez połknięcie, wdychanie substancji toksycznych, korozyjnych)
07 02 Zakażenia (choroby zakaźne, bakteryjne, wirusowe, grzyby)
07 03 Zagrożenie zakażenia
07 04 Podrażnienie układu oddechowego np. wypadek ekspozycji na krew lub na zużytą wodę
08 00

Inne

08 01 Duszenie
08 02 Skutki dźwięków, wibracji i ciśnienia
08 03 Zaburzenie wzroku
08 04 Porażenie prądem
08 05 Skutki ciśnienia wody, powietrza
08 06 Skutki porażenia piorunem
08 07 Tonięcie
08 08 Skutki ekstremalnych temperatur, oświetlenia oraz promieniowania (różne od odmrożenia)
08 09 Wstrząsy (ostra reakcja na stres, wstrząs urazowy)
08 10 Śpiączka
08 11 Zawał serca
08 12 Reakcje uczuleniowe
08 13 Zasłabnięcia inne niż zawał
08 14 Lumbago
08 15 Przepuklina
08 16 Naderwanie mięśni
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08 17 Inne urazy nie sprecyzowane
09 00

Bóle

Tabela 4 Sposoby odniesienia urazów

SPOSOBY ODNIESIENIA URAZÓW
01 00

Upadki, poślizgnięcia

01 01 Upadek z wysokości (budynek, drabina, pojazd, wykop, właz, etc.)
01 02 Poślizgnięcie
01 03 Upadek na powierzchni - na tym samym poziomie
01 04 Nadepnięcie na przedmioty, potknięcie się
02 00

Upadek przedmiotów

02 01 Zawalenie się (bele, rusztowania, ściany, etc.)
02 02 Upadek przedmiotów podczas ręcznych przeładunków
02 03 Upadek przedmiotów podczas mechanicznych przeładunków (żurawie, wózki widłowe, taśmociągi, etc.)
02 04 Upadek innych przedmiotów
02 05 Zakopanie, zasypanie ciałem stałym
03 00

Obciążenie fizyczne lub psychiczne

03 01 Zawroty głowy
03 02 Obciążenie psychiczne (np. nagły stres, szok)
03 03 Obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego
03 04 Oddziaływanie promieniowania, hałasu, światła, ciśnienia
04 00

Skaleczenia, uderzenia o przedmioty, podczas ładowania przedmiotów

04 01 Skaleczenia, uderzenia o przedmioty
04 02 Skaleczenia, uderzenia podczas ładowania przedmiotów
04 03 Kontakt z przedmiotem, materiałem szorstkim, chropowatym
05 00

Skaleczenia, uderzenia o pojazdy, przedmioty w ruchu

05 01 Uderzenie przez wyrzucony przedmiot, obiekt
05 02 Uderzenie przez spadający przedmiot, obiekt
05 03 Uderzenie przez kołyszący się przedmiot, obiekt
05 04 Uderzenie przez obracający się, poruszający się, transportowany przedmiot, obiekt, włączając pojazdy
05 05 Kolizja z poruszającym się obiektem, przedmiotem w tym także z osobą lub pojazdem.

Odpryski przedmiotów, cząstek z wyjątkiem substancji niebezpiecznych
07 00 Zgniecenia, zaklinowanie między przedmiotami, pojazdami
06 00

07 01 Zgniecenia, zaklinowanie między przedmiotami, poruszającymi się elementami, w tym maszyny
07 02 Zgniecenia, zaklinowanie w następstwie przewrócenia się przedmiotów, pojazdów
07 03 Zgniecenia, zaklinowanie w następstwie cofania się pojazdów
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07 04 Zgniecenia, zaklinowanie w następstwie prowadzenia pojazdów
08 00

Nadmierny wysiłek, uciążliwość ruchów

08 01 Nadmierny wysiłek fizyczny podczas podnoszenia przedmiotów
08 02 Nadmierny wysiłek fizyczny podczas posuwania lub ciągnięcia przedmiotów
08 03 Nadmierny wysiłek fizyczny podczas ładowania, rzucanie przedmiotów
08 04 Uciążliwe ruchy
08 05 Powtarzające się ruchy, ładowanie ręczne, słabe mięśnie / obciążenie dynamiczne
08 06 Obciążenie statyczne
09 00

Kontakt, narażenie na ekstremalne temperatury

09 01 Narażenie na gorące temperatury (powietrza lub miejsca pracy)
09 02 Narażenie na zimne temperatury (powietrza lub miejsca pracy)
09 03 Kontakt, narażenie na gorące substancje lub przedmioty
09 04 Kontakt, narażenie na bardzo zimne substancje lub przedmioty
10 00

Kontakt, narażenie na prąd

10 01 Kontakt, narażenie przy sieciach nadpowietrznych i podziemnych (przesył i dystrybucja)
10 02 Kontakt, narażenie inne niż sieci nadpowietrzne i podziemne - sieci znajdujące się za transformatorem
10 03 Pośredni kontakt z łukiem spawalniczym, iskrą, błyskawicą
Kontakt z elektrycznością przez dotyk bezpośredni (niezaizolowane przewody, niezabezpieczone roz10 04 dzielnie, brak osłon, uziemiaczy i SOI)
10 05 Kontakt, narażenie poprzez naruszenie nie wyłączonej spod napięcia wewnętrznej instalacji elektrycznej
11 00

Odpryski, kontakt z substancjami niebezpiecznymi, narażenie na promieniowanie

11 01 Odpryski, kontakt przez skórę z substancjami niebezpiecznymi
11 02 Odpryski, kontakt przez wdychanie substancji niebezpiecznych
11 03 Odpryski, kontakt poprzez połknięcie substancji niebezpiecznych
11 04 Narażenie na promieniowanie jonizujące - np. źródła radioaktywne
11 05 Narażenie na inne promieniowania - np. laser, UV, etc.
11 06 Kontakt przez skórę na odpryski wody pod ciśnieniem
12 00

Narażenie na zamknięte pomieszczenia

12 01 Odpryski, kontakt przez skórę z substancjami niebezpiecznymi
12 02 Wdychanie substancji niebezpiecznych
12 03 Połknięcie substancji niebezpiecznych
12 04 Skutek pożaru
12 05 Skutek wybuchu
12 06 Anoksja
13 00

Narażenie na skutki pożaru lub wybuchu

13 01 Kontakt z płomieniem lub gorącym/płonącym obiektem/środowiskiem
13 02 Zatrucie w skutek zadymienia
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Agresja, sprzeczka, przemoc

14 01 Agresja werbalna
14 02 Agresja fizyczna
14 03 Presja w pracy
14 04 Stres
15 00

Wypadki drogowe

15 01 Podczas prowadzenia pojazdu dwukołowego
15 02 Podczas prowadzenia pojazdu lekkiego
15 03 Podczas prowadzenia ciężarówki, busu, autobusu etc. lub innego typu pojazdu
15 04 Podczas prowadzenia tramwaju, metra
15 05 Podczas prowadzenia pociągu
15 06 Inne (pasażerowie, etc.)
16 00

Zranienie spowodowane przez zwierzę, owady (pogryzienia, ukąszenia, etc.)

16 01 Ugryzienie
16 02 Użądlenie
16 03 Potrącenie, uderzenie przez zwierzę

Ukłucie (przedmiotem, igłą, etc.)
18 00 Inny rodzaj wypadku nie sklasyfikowany powyżej
17 00

Tabela 5 Kategorie przyczyn bezpośrednich wypadków przy pracy i zdarzeń potencjalnie wypadkowych

PRZYCZYNY BEZPOŚREDNIE
01 00

Człowiek

01 01 Brutalność / agresja
01 02 Przemęczenie / osłabienie / niepokój / znużenie / rozkojarzenie / przepracowanie / pośpiech
01 03 Niezdolność tymczasowa (fizyczna, stan zdrowia, leczenie medyczne, itd.)
01 04 Zażywanie narkotyków / spożycie alkoholu
01 05 Utrata równowagi / utraty przytomności
01 06 Niewłaściwa ocena zagrożenia
01 07 Odruchowe ruchy
01 08 Nieodpowiednie ruchy i pozycja pracy
01 09 Instrukcje / nieodpowiednio lub nie przestrzegane procedury
01 10 Niewłaściwe korzystanie z SOI
01 11 Niewłaściwe korzystanie z wyposażenia
02 00

Zadania

02 01 Brak lub niewłaściwa analiza ryzyka
Brak lub niewłaściwe przekazanie informacji związanych z oceną ryzyka, działaniami prewencyjnymi i za02 02 leceniami
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02 03 Brak lub niedostosowane procedury / zalecenia
02 04 Brak kontroli kierownictwa
02 05 Działania prewencyjne niewystarczające lub niedostosowane
02 06 Brak zezwolenia na prace
02 07 Zadanie złożone, nadzwyczajne lub niezwykłe
02 08 Zadanie rutynowe lub powtarzające się
02 09 Zadanie nieplanowane
02 10 Zadanie niewłaściwie zaplanowane
03 00

Sprzęt

03 01 Niezgodne, niedostosowane, w niewłaściwym stanie maszyny, wyposażenie, przybory, narzędzia
03 02 Niedostępne maszyny, wyposażenie, przybory, narzędzia
03 03 Wyłączone urządzenia zabezpieczające
03 04 Niewłaściwe funkcjonowanie urządzeń zabezpieczających
03 05 Niedostępne urządzenia zabezpieczające
03 06 Niewłaściwa lub niedostosowana koncepcja maszyn, wyposażenia, przyborów, narzędzi
03 07 Nieszczelność niebezpiecznych substancji lub wyposażenia pod ciśnieniem
03 08 Niewłaściwe użycie wyposażenia
03 09 Składowanie niezgodnych produktów chemicznych
Brak, niedostępny, wyłączony, niewłaściwie funkcjonujący, niewystarczający, niedostosowany system
03 10 alarmowy
03 11 Niewystarczające, niewłaściwe wyposażenie w system "Lock-out"
03 12 Niewystarczające, niewłaściwe SOI
03 13 Zwarcie elektryczne
03 14 Niedostępne wyłączniki bezpieczeństwa
03 15 Niewystarczające, niewłaściwe wyłączniki bezpieczeństwa
04 00

Środowisko

04 01 Miejsce pracy - utrudniony dostęp, ryzyko napadów w niebezpiecznych dzielnicach
04 02 Niewłaściwa ergonomia na stanowisku pracy
04 03 Brak wyposażenia ochrony zbiorowej
04 04 Trudności związane ze współdziałalnością
04 05 Ekstremalne warunki fizyczne/atmosferyczne i / lub mało dostosowane do zadania (oświetlenie, hałas, itd.)
04 06 Ugryzienia, ukąszenia
04 07 Śliski grunt lub w niewłaściwym stanie w miejscu pracy, nieporządek i brud
04 08 Brak zgłaszania zagrożeń, brak oznakowania ostrzegawczego
04 09 Brak ostrożności stron trzecich i podwykonawców
04 10 Rozkład pomieszczeń nie zarządzany przez Veolia
04 11 Warunki atmosferyczne (śnieg, deszcz, lód, etc.)
04 12 Ciasne pomieszczenia, niedostateczna wentylacja
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04 13 Obecność substancji chemicznych, gazów toksycznych, promieniowanie, czynniki biologiczne
04 14 Pożar, wybuch
04 15 Niewłaściwy układ komunikacyjny i stan nawierzchni dróg wewnętrznych
Tabela 6 Kategorie przyczyn bezpośrednich wypadków przy pracy i zdarzeń potencjalnie wypadkowych

PRZYCZYNY GŁĘBOKIE
Aspekt ludzki
01 00 Wiedza
01 01 Brak wiedzy (szkolenia, informacje, dzielenie się dobrymi praktykami)
01 02 Brak doświadczenia lub praktyki
01 03 Nieodpowiednie szkolenia
01 04 Niewłaściwe zrozumienie instrukcji / zaleceń pracy
01 05 Brak świadomości o strefach niebezpiecznych i z zagrożeniami
02 00 Dobra wola
02 01 Chęć wykonania zadania zbyt dobrze (priorytet opierający się na satysfakcji klienta)
02 02 Chęć zyskania na czasie, na komforcie, itd.
02 03 Brak przykładu (od hierarchii, kolegów w pracy, itd.)
02 04 Brak motywacji
03 00 Możliwości
03 01 Możliwości fizyczne lub psychologiczne niedostosowane do rodzaju zadania
03 02 Niedostateczny stan fizyczny lub psychologiczny (przemęczenie, choroba, depresja, itd.)
04 00 Doświadczenie
04 01 Plan restrukturyzacji działalności
04 02 Trudności związane ze zmianą miejsca pracy/zwolnieniem
04 03 Znaczne obroty, trudności z zatrzymaniem i utrzymaniem pracowników
04 04 Niedostosowany proces integracji nowych pracowników
05 00 Troski poza służbowe
05 01 Kłopoty rodzinne (rozwód, śmierć bliskiej osoby, itd.)
05 02 Zadłużenie
05 03 Powrót po okresie bez pracy zawodowej (weekend, wakacje, itd.)
05 04 Połączenie kilku stanowisk

Aspekt organizacyjny
06 00 Zarządzanie
06 01 Źle określone zadania do wykonania
06 02 Źle wyznaczony zakres odpowiedzialności
06 03 Nieodpowiednia organizacja pracy
06 04 Nieodpowiednie udzielenie pełnomocnictw
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06 05 Brak przykładu kierowników
06 06 Brak powiązania pomiędzy kwalifikacjami danej osoby a wymaganiami na powierzonym stanowisku
06 07 Niewłaściwy proces adaptacji na stanowisku pracy
06 08 Niewłaściwy proces oceny ryzyka
06 09 Niewłaściwy proces analizy wypadków i informacji zwrotnych
06 10 Niewłaściwy proces zarządzania sytuacją kryzysową
06 11 Niewłaściwy proces zarządzania działaniami korekcyjnymi i zapobiegawczymi
06 12 Nieodpowiednie przyznanie środków (ludzkich, finansowych, czasowych)
06 13 Nieprzestrzegany proces szkoleń (przekwalifikowanie, upoważnienia, itd.)
06 14 Nieistniejący lub niewłaściwie stosowany system kar
06 15 Niewystarczający poziom dialogu i wysłuchania
06 16 Niedostosowane zarządzanie sytuacjami stresowymi
06 17 Tworzenie środowiska stresującego (przemoc fizyczna lub psychiczna, straszenie, znęcanie się, itd.)
06 18 Nieprzestrzeganie zaleceń medycznych (zdolność, działania prewencyjne)
06 19 Zgoda na życzenia klientów niezgodnymi z umową lub zasadami bhp Veolia
06 20 Umowa z klientem niezgodna z zasadami bhp Veolia
06 21 Źle określone cele
06 22 Brak działań ukazujących zaangażowanie Dyrekcji
07 00 Zakupy / zaopatrzenie
07 01 Niedostosowane wybór, zezwolenia i oceny dostawców
07 02 Niewłaściwy transport, zarządzanie i magazynowanie artykułów
07 03 Niewłaściwe specyfikacje bhp przy zakupie
07 04 Niewystarczające kontrole specyfikacji bhp przy odbiorze
08 00 Zewnętrzne przedsiębiorstwa
08 01 Niedostosowane wybór, zezwolenia i ocena przedsiębiorstw zewnętrznych
08 02 Brak operacyjnego monitoringu zewnętrznych przedsiębiorstw (przyjęcie, nadzór, audyty, itd.)
Brak przygotowania działań (zezwolenia na roboty i inne powiązane zezwolenia, koordynacja, ocena ry08 03 zyka, itd.)
08 04 Nieodpowiednie lub nie dostępne punkty zbiórki klienta
09 00 Komunikacja i dokumentacja
09 01 Niedostosowane dokumenty pracy (dostępność, aktualizacja, zawartość, itd.)
Niedostosowana lub niewystarczająca komunikacja w terenie (brak dzielenia się dobrymi praktykami, do09 02 świadczeniem)
09 03 Brak komunikacji w zespołach i pomiędzy zespołami
10 00 Niezgodności z przepisami
10 01 Korzystanie z wyposażenia / maszyn niezgodnych z obowiązującymi normami
10 02 Niezgodne analizy na poziomy ekspozycji (hałas, powietrze, itd.)
10 03 Niewłaściwy proces audytów zgodności
10 04 Niedostosowany przegląd przepisów
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10 05 Czas pracy / czas spędzony za kierownicą przekraczające przepisowe limity

Aspekt techniczny
11 00 Projektowanie, zmiana i utrzymanie-konserwacja instalacji
11 01 Ergonomia niewystarczająco brana pod uwagę na etapie projektowania
11 02 Niewłaściwy proces oceny ryzyka związanego z wyposażeniem i postępowaniem
11 03 Niewłaściwe zarządzanie i monitoringu wykonania oraz odbioru
11 04 Niewłaściwe zarządzanie etapu rozruchu
11 05 Niewłaściwe utrzymanie i konserwacja (inspekcja i kontrola)
11 06 Niewłaściwe działania zapobiegawcze
11 07 Niewłaściwe działania korekcyjne
12 00 Narzędzia i wyposażenie
12 01 Niewłaściwe określenie potrzeb
12 02 Niedostępne lub niedostosowane narzędzia, wyposażenie i środki
12 03 Niedostosowane przystosowanie / naprawy / utrzymanie
12 04 Niedostosowane usunięcie / wymiana narzędzi / wyposażenia uszkodzonego
12 05 Nieodpowiednie lub nie dostępne punkty zbiórki klienta

4.6

Raportowanie

Dane dotyczące wypadków przy pracy, w drodze do pracy oraz zagrożeń przekazywane są
do:
· komórek organizacyjnych Veolia Energia Łódź SA odpowiedzialnych za planowanie
finansowe oraz sprawozdawczość personalną,
· Veolia Polska S.A.,
· systemu kadrowo płacowego.
Informacja przekazywana jest drogą elektroniczną w formie ustalonej przez odbierającego
dane.
Upoważniony pracownik Działu BHP i PPOŻ obowiązany jest wprowadzić informację o wypadkach, zdarzeniach potencjalnie wypadkowych i zagrożenia do centralnej Bazy Danych QH&S
oraz przesłać ją do dnia 7 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni i przesłać ją do Veolia Energia Polska SA.
5

DOKUMENTY ZWIĄZANE

Podstawa prawna:
1. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U.1998.21.94 j.t.) z późniejszymi
zmianami
2. USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków
przy pracy i chorób zawodowych, (Dz.U.2009.167.1322 j.t) z późniejszymi zmianami

Veolia Energia Łódź S.A

PROCES : ZR- ZARZĄDZANIE
RYZYKIEM

ZR-04-VLOD-01
Data opracowania : 19/05/2017

INSTRUKCJA
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3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 16 września 2004 r. w
sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
(Dz.U.2004.227.2298) z późniejszymi zmianami
4. USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (Dz.U.2009.153.1227 j.t.) z późniejszymi zmianami
5. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U.2009.105.870) z późniejszymi
zmianami
6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 24 grudnia 2002
r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze
do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do
pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania, (Dz. U. 2002.237.2015) z późniejszymi
zmianami
7. Procedura ZR-04 Wypadki przy pracy i zdarzenia potencjalnie wypadkowe
6

FORMULARZE

1. ZR-04-VLOD-01-01 - Zgłoszenie zdarzenia wypadkowego
2. ZR-04-VLOD-01-02 – Karta zgłoszenia sytuacji niebezpiecznej
3. ZR-04-VLOD-01-03 - Rejestr zdarzeń wypadkowych w wydziale
4. ZR-04-VLOD-01-04 – Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
5. ZR-04-VLOD-01-05 – Wyjaśnienie poszkodowanego
6. ZR-04-VLOD-01-06 – Informacje uzyskane od świadka
7. ZR-04-VLOD-01-07 – Rejestr zdarzeń potencjalnie wypadkowych i zagrożeń
8. ZR-04-VLOD-01-08 – Rejestr wypadków przy pracy
9. ZR-04-VLOD-01-09 – Statystyczna karta wypadku
10. ZR-04-VLOD-01-10 – Karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy
11. ZR-04-VLOD-01-11 – Wykaz niezdolności do pracy na skutek wypadków
12. ZR-04-VLOD-01-12 – Raport komisji ds. zbadania przyczyn zdarzenia wypadkowego

7

ZAPISY

Nazwa dokumentu

Umiejsco
wienie

Forma
przechowywa
nia

Zgłoszenie zdarzenia wypadkowego (ZR-04VLOD-01-01)

Biuro BHP

Papierowa

10 lat

2. Karta zgłoszenia sytuacji niebezpiecznej wy-

Biuro BHP

Papierowa

5 lat

Lp.

1.

Okres
przechowy
wania

Odpow. za
przechowywa
nie
Kierownik
Działu BHP i
PPOŻ
Kierownik
Działu BHP i

Postępow
anie po
okresie
przechow
ywania
archiwum
archiwum

Veolia Energia Łódź S.A

PROCES : ZR- ZARZĄDZANIE
RYZYKIEM

ZR-04-VLOD-01
Data opracowania : 19/05/2017

INSTRUKCJA

3.
4.

padkowego (ZR-04-VLOD-01-02)
Rejestr zdarzeń wypadkowych w wydziale
(ZR-04-VLOD-01-03)
Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn
wypadku przy pracy(ZR-04-VLOD-01-04)

5. Wyjaśnienie poszkodowanego(ZR-04-VLOD01-05)

6. Informacje uzyskane od świadka – (ZR-04VLOD-01-06)

7. Rejestr zdarzeń potencjalnie wypadkowych i
zagrożeń (ZR-04-VLOD-01-07)

8. Rejestr wypadków przy pracy (ZR-04-VLOD01-08)

9. Statystyczna karta wypadku (ZR-04-VLOD01-09)

10. Karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy
(ZR-04-VLOD-01-10)
11. Wykaz dni niezdolności do pracy (ZR-04VLOD-01-11) Wykaz niezdolności do pracy
na skutek wypadków
12. Raport komisji ds. zbadania zdarzenia
wypadkowego (ZR-04-VLOD-01-12)

8
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PPOŻ
Kierownik
kom. org
Kierownik
Działu BHP i
PPOŻ
Kierownik
Działu BHP i
PPOŻ
Kierownik
Działu BHP i
PPOŻ
Kierownik
Działu BHP i
PPOŻ
Kierownik
Działu BHP i
PPOŻ
Kierownik
Działu BHP i
PPOŻ
Kierownik
Działu BHP i
PPOŻ

Biuro BHP

Papierowa

10 lat

Biuro BHP

Papierowa

10 lat

Biuro BHP

Papierowa

10 lat

Biuro BHP

Papierowa

10 lat

Biuro BHP

Papierowa

5 lat

Biuro BHP

Papierowa

10 lat

GUS

Papierowa
(kopia)

10 lat

Biuro BHP

Papierowa

10 lat

COIG

Papierowa

---------------

COIG

Biuro BHP

Papierowa

10 lat

Kierownik
Działu BHP i
PPOŻ

archiwum
archiwum

archiwum

archiwum

archiwum

archiwum

archiwum

archiwum

archiwum

TABELA ZMIAN
data

01.12.2015
12.09.2016
15.05.2017

Treść zmiany

Aktualizacja w związku z wprowadzeniem 01.10.2015 znowelizowanej procedury ZR-04 Wypadki przy
pracy i zdarzenia potencjalnie wypadkowe
Aktualizacja w związku ze zmian w strukturze organizacyjnej od 01.07.2016 znowelizowanej procedury
ZR-04 Wypadki przy pracy i zdarzenia potencjalnie wypadkowe
Aktualizacja w związku ze zmianą w strukturze organizacyjnej od 01.04.2017 roku

VEOLIA ENERGIA ŁÓDŻ S.A.

PROCES: ZR - ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

ZR-04-VLOD-01-01
data opracowania:
19/05/2017

ZGŁOSZENIE ZDARZENIA WYPADKOWEGO

Strona: 1/ 1

Data zdarzenia ..........................................................................
Godzina zdarzenia ...................................................................
Miejsce zdarzenia ...................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Poszkodowany (imię i nazwisko; stanowisko; komórka organizacyjna)
1.

.............................................................................................................................................

2.

.............................................................................................................................................

3.

.............................................................................................................................................

Okoliczności zdarzenia
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Świadkowie zdarzenia (imię i nazwisko - komórka organizacyjna)
1. ..............................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................
3. ..............................................................................................................................................

Zgłaszający zdarzenie

…………………………………………
(czytelny podpis)

Opracował: Katarzyna Piecho

Data aktualizacji formularza: 2017-05-15

PROCES: ZR - ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

ZR-04-VLOD-01-02
data opracowania:
19/05/2017

KARTA ZGŁOSZENIA SYTUACJI
NIEBEZPIECZNEJ

Strona: 1/ 1

VEOLIA ENERGIA ŁÓDŻ S.A.

…………………………………

……………………………

Numer karty / Komórka organizacyjna

Rok

1. Miejsce wystapienia
sytuacji niebezpiecznej
2. Data zauważenia /
wystapienia sytuacji
niebezpiecznej
3. Opis sytuacji
niebezpiecznej
4. Zgłaszający:
- komórka organizacyjna,
- imię i nazwisko
....................................
1

Osoba zgłaszająca sytuację niebezpieczną

5. Kwalifikacja
niebezpiecznej

sytuacji

– zagrożenie

Data podpis

– zdarzenie potencjalnie wypadkowe

6. Działania korekcyjne korygujące i zapobiegawcze2
L.p.

Opis działania

Odpowiedzialny

Data realizacji

1.
2.
3.

Akceptacja działań korekcyjnych, korygujących i zapobiegawczych

Dyrektor Pionu

Data podpis

Przedstawiciel PM

Data podpis

Meldunek
Meldunek z realizacji zadań należy dostarczyć w ciągu siedmiu dni od daty wyznaczonego terminu
realizacji.
Kierownik Komórki Organizacyjnej
Data i podpis

Dyrektor Pionu
Data i podpis

1

Pracownik/ kierownik komórki organizacyjnej/ przedstawiciel służby BHP
Działanie korekcyjne jest to działanie zmierzające do niezwłocznego usunięcia niezgodności, Działanie korygujące jest to działanie mające na celu usunięcie
przyczyny niezgodności, Działanie zapobiegawcze jest to działanie mające na celu wyeliminowanie przyczyny potencjalnej niezgodności
2

Opracował: Katarzyna Piecho

Data aktualizacji formularza: 2017-05-15

VEOLIA ENERGIA ŁÓDŻ S.A.

PROCES: ZR - ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

ZR-04-VLOD-01-03
data opracowania:
19/05/2017

REJESTR ZDARZEŃ WYPADKOWYCH

Strona: 1/ 1

WYDZIAŁ…………………………………………………………

L.p.

Okres
zwolnienia
lekarskiego

Opis wypadku

1

2

3

Opracował: Katarzyna Piecho

Imię i nazwisko
poszkodowanego

Podpis
poszkodowanego lub
osoby zgłaszającej

Podpis
kierownika
komórki
organizacyjnej

4

5

6

Data aktualizacji formularza: 2017-05-15

ZR-04-VLOD-01-04
/

Protokół Nr

r.

ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
1.Poszkodowany pracownik jest zatrudniony:
nazwa lub imię i nazwisko pracodawcy
adres siedziby pracodawcy

- - - - - NIP1)

REGON1)

- - - - -

PESEL

Numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość pracodawcy
Kod PKD

2.Zespół powypadkowy w składzie:
a)
imię i nazwisko

funkcja

imię i nazwisko

funkcja

b)
dokonał w dniach od

do

ustaleń dotyczących okoliczności i przyczyn
o godz.
imię ojca

wypadku przy pracy, jakiemu w dniu
Pan(i)
urodzony(a)

uległ(a)

w
data

miejscowość

zamieszkały(a) w
kod pocztowy

Miejscowość

PESEL(2)

ulica

NIP(2)

zatrudniony(a) w

numer domu

numer
lokalu

numer dowodu osobistego lub innego dokumentu

Na stanowisku
komórka organizacyjna

3.Wypadek zgłosił
4.Ustalono następujące okoliczności wypadku ;4)

nazwa stanowiska

w dniu

Kod zawodu(3)

ZR-04-VLOD-01-04

5.Ustalono następujące przyczyny wypadku; 4)
Stwierdzono nieprzestrzeganie przez pracodawcę następujących przepisów prawa pracy a w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy lub innych przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia (wskazać dowody); 4) 5)

stwierdzono, że wyłączną przyczyną wypadku było naruszenie przez poszkodowanego pracownika następujących przepisów
dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa (wskazać dowody); 4)

stwierdzono stan nietrzeźwości albo użycie przez poszkodowanego pracownika środków odurzających lub substancji psychotropowych
przyczyniające się w znacznym stopniu do powstania wypadku przy pracy (wskazać dowody, a w przypadku odmowy przez poszkodowanego poddania się badaniom na zawartość tych substancji w organizmie – zamieścić informację o tym fakcie);4)

6.Skutki wypadku ( rodzaj i umiejscowienie urazu ):

7.Stwierdza się ,że wypadek:
- wypadkiem przy pracy 6)
- traktowany na równi z wypadkiem przy pracy 6)
Co uzasadnia się następująco 4) :

8.Rodzaj
wypadku6)

indywidualny

zbiorowy

JEST

śmiertelny

6)

ciężki

NIE JEST

6)

powodujący czasową niezdolność do pracy

9.Wnioski i zalecenia profilaktyczne: 4)

10.Podpisy członków zespołu powypadkowego uczestniczących w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku:
a)
b)
czytelny podpis

czytelny podpis

11.Protokół sporządzono dnia :
12.Przeszkody lub trudności ,które uniemożliwiły sporządzenie protokołu w wymaganym terminie 14 dni :

13. Poszkodowanego /członka rodziny 6) / zapoznano z niniejszym protokołem oraz pouczono o prawie zgłoszenia do
protokołu uwag i zastrzeżeń / zgłoszone uwagi i zastrzeżenia należy dołączyć do protokołu/.

imię i nazwisko poszkodowanego pracownika lub uprawnionego członka
rodziny

data

podpis

14.Protokół zatwierdzono :
data

15.Potwierdzenie odbioru protokołu
:

podpis pracodawcy

ZR-04-VLOD-01-04
imię i nazwisko poszkodowanego pracownika lub uprawnionego członka rodziny

Data : doręczenia / przesłania protokołu
6)

podpis/ numer przesyłki poleconej

16. Wykaz załączników do protokołu

POUCZENIE
Przed zatwierdzeniem protokołu zespół powypadkowy zapoznaje z treścią protokołu poszkodowanego , a w razie
wypadku śmiertelnego uprawnionego członka rodziny pracownika ,którzy mają prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń
do ustaleń zawartych w protokole.
I.
Poszkodowany pracownik ,a w razie wypadku śmiertelnego uprawniony członek rodziny zmarłego pracownika ,
mogą wystąpić do sądu rejonowego – sądu pracy w Łodzi z powództwem o ustalenie i sprostowanie protokołu na
podstawie art. 189 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Z powództwem takim ,w interesie poszkodowanego
pracownika może wystąpić również organizacja związkowa działająca u pracodawcy zatrudniającego
poszkodowanego pracownika . Roszczenia ze stosunku pracy są wolne od opłat sądowych.
II.
W przypadku wykorzystania komputera do sporządzenia protokołu oraz wykonywania kopii dokumentu
dopuszcza się wersję czarno-białą druku.
______________________________________________________________________________________________________
1) Jeżeli nie został nadany NIP lub REGON , podać PESEL lub numer dowodu osobistego albo innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość.
2) Jeżeli nie został nadany numer PESEL lub NIP podać numer dowodu osobistego albo innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość
3) Podać pełny kod zawodu (specjalności) ,tj. sześciocyfrowy symbol zgodny z klasyfikacją zawodów i specjalności
wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2002r. W sprawie
klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 222 ,poz.
1868).
4) Jeżeli zabraknie miejsca na druku ,należy go uzupełnić kolejną stroną podpisaną przez członków zespołu
powypadkowego.
5) Przez inne przepisy dotyczące ochrony życia i zdrowia rozumie się np. przepisy o ochronie przeciwpożarowej , o
dozorze technicznym , przepisy prawa geologicznego i górniczego , budowlanego , o ruchu drogowym.
6) Niepotrzebne skreślić.

VEOLIA ENERGIA ŁÓDŻ S.A.

PROCES: ZR - ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

ZR-04-VLOD-01-05
data opracowania:
19/05/2017

WYJAŚNIENIE POSZKODOWANEGO

Strona: 1/ 2

....................., dnia
Pan(i)

imię ojca

data urodzenia

miejsce urodzenia

adres, ul.:

nr domu / mieszkania

kod pocztowy

miejscowość

PESEL

NIP

nr dow. osob.
od dnia

zatrudniony(a) w
w charakterze

na podstawie
na okoliczność wypadku, który wydarzył się w dniu

o godz.

w
wyjaśnia co następuje (szczegółowy opis okoliczności, miejsca, przyczyn wypadku *)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
Sporządzający:

…………………………………….
Imię nazwisko, stanowisko, podpis

Opracował: Katarzyna Piecho

Poszkodowany:

…………………….
data

……………………………………….
Podpis poszkodowanego

Data aktualizacji formularza: 2017-05-15

VEOLIA ENERGIA ŁÓDŻ S.A.

PROCES: ZR - ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

ZR-04-VLOD-01-05
data opracowania:
19/05/2017

WYJAŚNIENIE POSZKODOWANEGO

Strona: 2/ 2

Informacja dla wypełniającego kartę.
*) Przy szczegółowym opisie okoliczności, miejsca, przyczyn wypadku, należy uwzględnić:
1.

Datę i godzinę rozpoczęcia lub zakończenia pracy,

2.

Miejsce pracy,

3.

Data, godzina zdarzenia.

4.

Miejsce, adres zdarzenia. Czy to był chodnik, jezdnia, pojazd prywatny, pojazd komunikacji miejskiej?

5.

Jeśli zdarzenie było na zewnątrz to jakie były warunki pogodowe (deszcz, śnieg, temperatura)?

6.

Jeśli poszkodowany szedł, to należy opisać jaka była droga (np. śliska, ośnieżona, mokra, nierówna, wykopy,
inne przeszkody)?

7.

Opis zdarzenia powodującego uraz (np. potknięcie, poślizgnięcie, upadek, uderzenie przez pojazd itp.)

8.

Co robił poszkodowany w miejscu wypadku. Czy była to zwykła droga do lub z pracy?

9.

Co w opinii poszkodowanego spowodowało wypadek, co było przyczyną wypadku ?

10. Czy została udzielona pierwsza pomoc, kto udzielał pomocy ?
11. Czy na miejsce zdarzenia były wzywane służby np. pogotowie ratunkowe, policja, straż pożarna.
12. Czy były osoby, które widziały zdarzenie. Jeśli są świadkowie to należy podać ich tożsamość, adres
zamieszkania. Jeśli istnieje możliwość to należy uzyskać oświadczenie od świadka.

Opracował: Katarzyna Piecho

Data aktualizacji formularza: 2017-05-15

VEOLIA ENERGIA ŁÓDŻ S.A.

PROCES: ZR - ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

ZR-04-VLOD-01-06
data opracowania:
19/05/2017

INFORMACJE UZYSKANE OD ŚWIADKA

Strona: 1/ 1

..........................., dnia
Pan(i)
data urodzenia

miejsce urodzenia

adres, ul.:
kod pocztowy

nr domu / mieszkania
miejscowość

W związku z wypadkiem, który wydarzył się w dniu

o godz.

w
informuje:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Świadek:

Sporządzający:

…………………………………….
Imię nazwisko, stanowisko, podpis

Opracował: Katarzyna Piecho

…………………….
data

……………………………………….
Podpis świadka wypadku

Data aktualizacji formularza: 2017-05-151

VEOLIA ENERGIA ŁÓDŻ S.A.

L.p.
1

Data
zdarzenia
2

PROCES: ZR - ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

ZR-04-VLOD-01-07
data opracowania:
19/05/2017

REJESTR ZDARZEŃ POTENCJALNIE
WYPADKOWYCH I ZAGROŻEŃ

Strona: 1/ 2

Miejsce zdarzenia

Wydz.

Opis zdarzenia

3

4

5

PROCES: ZR - ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

ZR-04-VLOD-01-07
data opracowania:
19/05/2017

REJESTR ZDARZEŃ POTENCJALNIE
WYPADKOWYCH I ZAGROŻEŃ

Strona: 2/ 2

VEOLIA ENERGIA ŁÓDŻ S.A.

L.p.

Działania korekcyjne korygujące i
zapobiegawcze

6

7

Osoba
odpowiedzialna za
realizację
8

Termin
realizacji

Potw.
realizacji

9

10

REJESTR WYPADKÓW PRZY PRACY

Strona: 1/ 2

L.p.

1

Numer kolejny
protokołu

VEOLIA ENERGIA ŁÓDŻ S.A.

Imię i nazwisko
poszkodowanego

2

3

Opracował: Katarzyna Piecho

Miejsce i data
wypadku

Skutki wypadku

Data podpisania
przez
pracodawcę

ZR-04-VLOD-01-08
data opracowania:
19/05/2017

Data
urodzenia

PROCES: ZR - ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

4

5

6

7

Data aktualizacji formularza:2017-05-15

PROCES: ZR - ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

ZR-04-VLOD-01-08
data opracowania:
19/05/2017

REJESTR WYPADKÓW PRZY PRACY

Strona: 2/ 2

Data przekazania
do ZUS

Opis wypadku

8

9

10

Opracował: Katarzyna Piecho

Wnioski i zalecenia
zespołu
powypadkowego

Przyczyna wypadku

11

12

Data aktualizacji formularza:2017-05-15

Ilość
niezdolności
pracy

dni
do

Czy wypadek jest
wypadkiem
przy
pracy TAK/NIE

VEOLIA ENERGIA ŁÓDŻ S.A.

13

ZR-04-VLOD-01-09
Numer identyfikacyjny – REGON

470791581

Z-KW
STATYSTYCZNA KARTA
WYPADKU

Pieczątka pracodawcy
Liczba pracujących
(bez przeliczenia na pełny etat)

A
(liczba)

B
(kod)

Portal sprawozdawczy GUS
www.stat.gov.pl

– przy pracy

9998

– traktowanego na równi
z wypadkiem przy pracy

9999

Urząd Statystyczny
80-434 Gdańsk, ul. Danusi 4
Kolejny nr statystycznej karty wypadku
w zakładzie pracy od początku roku

CZĘŚĆ I
Uwaga: Odpowiadając na pytania: 01, 11, 28, należy zaznaczyć kod oraz odpowiadającą mu odpowiedź słowną, np. 2 – kobieta.
Odpowiadając na pytania: 02, 06, 07, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 29, należy wpisać w kolumnie „kod lub liczba” odpowiednią liczbę. Odpowiadając na pytania:
X1, X2, X3, 03, 04, 05, 08, 09, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, należy – posługując się właściwymi klasyfikacjami – wpisać w kolumnie „kod lub
liczba” odpowiedni kod lub kody, a w kolumnie „opis” – określenie zgodne z opisem zawartym w klasyfikacji lub własne określenie danego faktu.
1. nie posiada własnego numeru statystycznego REGON, a posługuje się numerem statystycznym
jednostki macierzystej i co najmniej jedna z cech identyfikujących jednostkę (województwo, miasto,
nie
1
Czy jednostka
gmina, PKD, FW) jest różna od cech jednostki macierzystej,
spełnia jedno
2. posiada własny numer statystyczny REGON, lecz od chwili otrzymania tego numeru jednostka
z podanych
przeniosła swoją siedzibę do innego województwa (wyróżnik terytorialny w numerze REGON jest inny
→ to wypełnić
kryteriów?
tak
2
niż wyróżnik terytorialny województwa, na terenie którego znajduje się obecnie siedziba jednostki),
pyt. X1, X2, X3
3. posiada numer statystyczny REGON, w którym nastąpiły zmiany w okresie sprawozdawczym.
Lp.
Rodzaj informacji
Kod lub liczba
Dodatkowe dane o jednostce (np. jej oddziale, filii, sklepie, magazynie), tj. o faktycznym miejscu pracy poszkodowanego
X1

Miejscowość (gmina), na terenie której znajduje się jednostka

X2

Rodzaj działalności wg PKD

X3

Forma własności

Opis

ŁÓDŹ
Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną
gorąca wodę i powietrze do układów klimat
Własność mieszana w sektorze prywatnym
z przewagą własności zagranicznej

Poszkodowany
01

Płeć

02

Rok urodzenia

03

Obywatelstwo

04

Status zatrudnienia

05

Zawód wykonywany

06

Staż na zajmowanym stanowisku pracy w zakładzie pracy (w latach)

07

Godziny przepracowane od podjęcia pracy do chwili wypadku

1
2

mężczyzna
kobieta

1

śmierć osoby poszkodowanej

2

ciężkie uszkodzenie ciała

Skutki wypadku (znane w momencie wypełniania karty)
08

Rodzaj urazu

09

Umiejscowienie urazu

10

Liczba osób poszkodowanych

11

Skutki wypadku

3

inne skutki

CZĘŚĆ II UZUPEŁNIAJĄCA
Rzeczywiste skutki wypadku zaistniałego w roku 20... miesiącu ... dniu ... (zgodnie z pozycją 16 Statystycznej Karty Wypadku)
Numer identyfikacyjny – REGON

Z-KW

Pieczątka pracodawcy
Liczba pracujących
(bez przeliczenia na pełny etat)

A
(liczba)

B
(kod)

Portal sprawozdawczy GUS
www.stat.gov.pl

STATYSTYCZNA KARTA
WYPADKU
– przy pracy

9998

– traktowanego na równi
z wypadkiem przy pracy

9999

Urząd Statystyczny
80-434 Gdańsk, ul. Danusi 4
Kolejny nr statystycznej karty wypadku
w zakładzie pracy od początku roku

ZR-04-VLOD-01-09
Lp.

Rodzaj informacji

12

Liczba dni niezdolności do pracy

13

Straty czasu pracy innych osób (w roboczogodzinach)

Kod lub liczba

Opis

Szacunkowe straty materialne spowodowane wypadkiem – w tys. zł, z jednym
znakiem po przecinku (bez strat związanych ze stratami czasu pracy)
Wypadek i jego przebieg
14

15

ŁÓDŹ

Położenie geograficzne miejsca wypadku
Data wypadku:

16

rok
miesiąc (cyframi arabskimi)
dzień

17

Godzina wypadku (0–23)

18

Miejsce powstania wypadku

19

Proces pracy

20

Rodzaj miejsca wypadku

21

Czynność wykonywana przez poszkodowanego w chwili wypadku

22

Czynnik materialny związany z czynnością wykonywaną przez poszkodowanego
w chwili wypadku

23

Wydarzenie będące odchyleniem od stanu normalnego

24

Czynnik materialny związany z odchyleniem

25

Wydarzenie powodujące uraz

26

Czynnik materialny będący źródłem urazu

27

Przyczyny wypadku (należy podać wszystkie przyczyny)

Imię i nazwisko osoby wypełniającej oraz numer telefonu

Podpis i pieczątka pracodawcy

----------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------(miejscowość i data)

(miejscowość i data)

CZĘŚĆ II UZUPEŁNIAJĄCA (dokończenie)
Rzeczywiste skutki wypadku zaistniałego w roku 20... miesiącu ... dniu ... (zgodnie z pozycją 16 Statystycznej Karty Wypadku)
Lp.
Rodzaj informacji
Kod lub liczba

28

29

Skutki wypadku (znane w momencie wypełniania części II karty)

Opis

1

śmierć osoby poszkodowanej

2

ciężkie uszkodzenie ciała

3

inne skutki

Liczba dni niezdolności do pracy (znana w momencie wypełniania części II karty)
Imię i nazwisko osoby wypełniającej oraz numer
telefonu

Podpis i pieczątka pracodawcy

---------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------(miejscowość i data)

-----------------------------------------------------------------------------------------(miejscowość i data)

ZR-04-VLOD-01-10

...................................................
...................................................
(nazwa i adres podmiotu
sporządzającego kartę wypadku
lub pieczątka, jeżeli ją posiada)

Karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy
I.

DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK*
1.

Imię i nazwisko lub nazwa i adres płatnika składek na ubezpieczenia społeczne
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

2.

NIP ......................................................... 3. REGON ....................................................

4.

PESEL ............................................................................................................................

5.

Dokument tożsamości (dowód osobisty albo paszport)
.........................................................................................................................................
(rodzaj dokumentu)

(seria)

(numer)

II. DANE IDENTYFIKACYJNE POSZKODOWANEGO
1.

Imię i nazwisko poszkodowanego
.........................................................................................................................................

2.

PESEL ............................................................................................................................

3.

Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
.........................................................................................................................................
(rodzaj dokumentu)

4.

(seria)

(numer)

Data i miejsce urodzenia poszkodowanego ...................................................................
.........................................................................................................................................

5.

Adres zamieszkania poszkodowanego ...........................................................................
.........................................................................................................................................

6.

Tytuł ubezpieczenia rentowego/chorobowego**
.........................................................................................................................................

ZR-04-VLOD-01-10
III. INFORMACJE O WYPADKU
1.

Data wypadku ................................................................................................................

2.

W dniu wypadku poszkodowany:
1) miał rozpocząć pracę o godz. ..................................................................................
2) zakończył pracę o godz. ..........................................................................................

3.

Wypadek zdarzył się**:
1) w drodze z domu do pracy/w drodze z pracy do domu;
2) w drodze do/z miejsca:
a)

innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia
rentowego,

b) zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych,
c)

zwykłego spożywania posiłków,

d) odbywania nauki lub studiów.
4.

Szczegółowy opis okoliczności, miejsca i przyczyn wypadku:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

ZR-04-VLOD-01-10
5.

W sprawie wypadku były/nie były** podjęte czynności przez odpowiednie organy
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

6.

Wypadek spowodował niezdolność do pracy od .......................... do .....................***
Wypadek spowodował zgon ..........................................................................................

7.

Świadkowie wypadku:
1) .................................................................................................................................
2) .................................................................................................................................
3) .................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

(adres zamieszkania)

8.

Wypadek jest wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy TAK/NIE**

9.

Uzasadnienie nieuznania wypadku za wypadek w drodze do pracy lub z pracy**:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

IV. POZOSTAŁE INFORMACJE
1.

Kartę wypadku sporządzono w dniu ..............................................................................
........................................................................................................................................
(imię i nazwisko sporządzającego kartę wypadku, podpis i pieczątka, jeżeli ją posiada)

2.

Miejscowość sporządzenia karty wypadku ....................................................................

3.

Przeszkody i trudności uniemożliwiające sporządzenie karty wypadku w
wymaganym terminie 14 dni: ........................................................................................

ZR-04-VLOD-01-10
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
4.

Kartę wypadku odebrano w dniu .................................................................................
(podpis uprawnionego)

______
*
**
***

Nie wypełniają podmioty niebędące płatnikami składek na ubezpieczenie rentowe/chorobowe.
Niepotrzebne skreślić.
Podać okres niezdolności do pracy objęty zaświadczeniem lekarskim, które zostało przedłożone przed
sporządzeniem karty wypadku. Podmiot sporządzający kartę wypadku, niebędący płatnikiem składek,
wpisuje okres niezdolności do pracy na podstawie oświadczenia poszkodowanego lub członka jego
rodziny.

ZR-04-VLOD-01-11

PROCES: ZR - ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

data opracowania:
19/05/2017

VEOLIA ENERGIA ŁÓDŻ S.A.

WYKAZ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY NA
SKUTEK WYPADKU

Strona: 1/ 1

WYKAZ NIEZDOLNOŚCI
DO PRACY NA SKUTEK
WYPADKÓW
Pieczątka pracodawcy
Rok

Mc

Numer kontrahenta

L.p.

Opis

……………………………………………………………

Data uznania wypadku
dz.

m-c

rok

Nr karty
od początku
roku

Ilość dni

Podpis osoby wypełniającej i numer telefonu

…………………………………………………………..
Podpis i pieczątka pracodawcy

………………………………………………….
(miejscowość i data)

………………………………………………….
(miejscowość i data)

Opracował: Katarzyna Piecho

Data aktualizacji formularza: 2017-05-15

VEOLIA ENERGIA ŁÓDŻ S.A.

PROCES: ZR - ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

ZR-04-VLOD-01-12
data opracowania:
19/05/2017

RAPORT KOMISJI DS. ZBADANIA ZDARZENIA
WYPADKOWEGO

Strona: 1/ 2

Obiekt

Veolia Energia Łódź SA – Elektrociepłownia/Rejon/

Urządzenie/instalacja

Nazwa obiektu

Rodzaj zdarzenia

Temat zdarzenia

Pion

Data

Podpis

Zatwierdził

z dnia

DD/MM/RRRR

Akceptacja
Pion

Podpis

Data

Podpis

DG

I.

Skład Komisji:

II.

Opis warunków pracy urządzeń przed zakłóceniem

III.

Opis zdarzenia

IV.

Oględziny miejsca zdarzenia

V.

Kontrola dokumentacji

VI.

Przebieg zdarzenia

Opracował: Katarzyna Piecho

Data

Data aktualizacji formularza:2017-05-15

VEOLIA ENERGIA ŁÓDŻ S.A.

PROCES: ZR - ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

ZR-04-VLOD-01-12
data opracowania:
19/05/2017

RAPORT KOMISJI DS. ZBADANIA ZDARZENIA
WYPADKOWEGO

Strona: 2/ 2

VII.

Przyczyna bezpośrednie zdarzenia

VIII.

Przyczyny głębokie zdarzenia

IX.

Wnioski i zalecenia

X.

Załączniki

Opracował: Katarzyna Piecho

Data aktualizacji formularza:2017-05-15

