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DLA BIZNESU 

Wypadki przy pracy zdalnej 

Zasady wykonywania pracy zdalnej określone zostały      
w art. 3 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych           
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,    
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych     
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji      
kryzysowych. Przepis ten nie reguluje jednak kwestii       
związanych z wypadkiem przy pracy. W tym zakresie        
mają więc zastosowanie ogólne przepisy określone w       
Kodeksie pracy oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z       
1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i         
przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870).  

Zgodnie z definicją wypadku przy pracy, zawartą w art. 3          
ust. 1 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu          
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób        
zawodowych , za wypadek przy pracy uważa się nagłe         
zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące     
uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: 

● podczas lub w związku z wykonywaniem przez       
pracownika zwykłych czynności lub poleceń     
przełożonych; 

● podczas lub w związku z wykonywaniem przez       
pracownika czynności na rzecz pracodawcy,     
nawet bez polecenia; 

● w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji      
pracodawcy w drodze między siedzibą     
pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku     
wynikającego ze stosunku pracy. 

UWAGA! Żadna z powyższych okoliczności nie      
uzależnia zaistnienia wypadku z koniecznością jego      
powstania w siedzibie pracodawcy. Przepis ogranicza się       
jedynie do „wykonywania pracy” lub „pozostawania do       
dyspozycji pracodawcy”. 

Należy uznać, że zgłoszenie wypadku przez pracownika       
wykonującego pracę zdalną będzie obligować     
pracodawcę do wszczęcia procedury wypadkowej.     
Obecnie żaden przepis prawa nie zwalnia pracodawcy z        
tego obowiązku. Takiego zwolnienia nie można też       
wywodzić z przepisów o telepracy. Oznacza to, że reakcją         
pracodawcy na otrzymanie zgłoszenia wypadku powinno      
być powołanie zespołu powypadkowego, którego     
obowiązkiem będzie ustalenie okoliczności i przyczyn      
wypadku. 

 

Zespół powypadkowy 

Zgodnie z § 4 r.u.o.p.w. okoliczności i przyczyny wypadku         
ustala powoływany przez pracodawcę zespół     
powypadkowy, w skład którego wchodzi pracownik      
służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny       
inspektor pracy. 

W § 5 i 6 r.u.o.p.w. zostały określone odstępstwa od          
powyższej zasady. Zgodnie z nimi u pracodawcy, który        
nie ma obowiązku tworzenia służby bhp, w skład zespołu         
powypadkowego zamiast pracownika służby bhp     
wchodzi pracodawca lub pracownik zatrudniony przy      
innej pracy, któremu pracodawca powierzył     
wykonywanie zadań służby bhp albo specjalista spoza       
zakładu pracy. Z kolei u pracodawcy, u którego nie         
działa społeczna inspekcja pracy, w skład zespołu       
powypadkowego zamiast społecznego inspektora pracy,     
jako członek zespołu, wchodzi przedstawiciel     
pracowników posiadający aktualne zaświadczenie o     
ukończeniu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i      
higieny pracy, zgodnie z przepisami dotyczącymi      
szkolenia w dziedzinie bhp. W przypadku, gdy       
pracodawca nie może dopełnić obowiązku utworzenia      
zespołu powypadkowego w składzie dwuosobowym,     
określonym powyżej, ze względu na małą liczbę       
zatrudnionych pracowników, okoliczności i przyczyny     
wypadku ustala zespół powypadkowy, w skład którego       
wchodzi pracodawca oraz specjalista spoza zakładu      
pracy. 

W obecnej sytuacji zakres czynności, które może podjąć        
zespół powypadkowy, jest ograniczony. Zespół     
powypadkowy powinien jednak zwrócić się do      
pracownika o udzielenie informacji dotyczącej     
przyczyn i skutków wypadku, a także w miarę        
możliwości o wskazanie ewentualnych świadków tego      
wypadku w celu uzyskania od nich informacji o jego         
okolicznościach. Pozyskane w ten sposób informacje będą       
miały kluczowe znaczenie w sytuacji, gdy z uwagi na         
ograniczenia epidemiczne nie będzie możliwe podjęcie      
takich czynności jak np. oględziny miejsca wypadku. 

Innym ważnym źródłem informacji o potencjalnym      
wypadku przy pracy jest dokumentacja medyczna      
poszkodowanego pracownika. Obecnie jednak wiele     
konsultacji medycznych następuje w ramach porady      
telefonicznej. Taka forma badania stanu zdrowia      
pracownika może skutkować ograniczeniem zapisów     
dokumentacji medycznej do ustaleń niezbędnych do      
wystawienia pracownikowi zwolnienia lekarskiego.    
Wydaje się jednak, iż pomimo to zespół powypadkowy        
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powinien podjąć starania o uzyskanie takiej dokumentacji,       
a następnie zawrzeć wynikające z niej wnioski w protokole         
powypadkowym. 

Po przeprowadzeniu wszelkich możliwych czynności     
zespół powypadkowy powinien sporządzić protokół     
powypadkowy, uwzględniający informacje pozyskane w     
toku postępowania powypadkowego oraz dokonane na ich       
podstawie wnioski, a także dokonać kwalifikacji      
zdarzenia. Następnie zespół powypadkowy powinien     
zapoznać pracownika z treścią protokołu     
powypadkowego oraz przekazać go do zatwierdzenia      
pracodawcy, korzystając w tym zakresie z dostępnych       
form komunikacji. 

UWAGA! Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie     
zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i      
prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym      
wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który         
wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą,       
jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy. 

Co istotne organy Państwowej Inspekcji Pracy nie mają        
prawa podejmować czynności, gdy do wypadku doszło       
w mieszkaniu prywatnym. Ustawa o PIP nie dopuszcza        
prowadzenia czynności kontrolnych w takich     
lokalizacjach. W przypadku poważniejszych zdarzeń     
zbadanie miejsca pozostawia się organom mającym      
szersze kompetencje, czyli np. policji lub prokuraturze.       
W każdym przypadku jednak PIP posiada informacje co do         
stanu postępowania. Z aktualnej praktyki wynika, że w        
przypadku pracy zdalnej PIP najczęściej podtrzymuje      
decyzję zespołu powypadkowego.  

Wypadek musi mieć związek z pracą 

W przypadku pracy zdalnej to do pracodawcy należy        
ocena, czy związek z pracą istniał w danym zdarzeniu.         
Ocena ta bywa trudna, ponieważ bieżący nadzór       
pracodawcy nad pracownikiem jest tutaj mocno      
ograniczony. Często praca zdalna jest wykonywana nie       
tylko z domu lecz z innych miejsc, w tym z hoteli,           
wynajętych domków turystycznych, kawiarni czy     
samochodów.  

Wypadek pracownika pracującego zdalnie może zdarzyć      
się w jego domu. Kluczowe jest, czy dana osoba w chwili           
wypadku realizowała obowiązki służbowe (wynikające ze      
stosunku pracy) na zlecenie pracodawcy lub w jego        
interesie. 

Związek z pracą będzie zachowany w przypadku urazu        
doznanego w czasie wykonywania pracy np. w wyniku        

awarii sprzętu służbowego czy też awarii instalacji       
elektrycznej spowodowanej przyłączeniem zbyt dużej     
ilości urządzeń. Podobnie będzie w sytuacji np. rozcięcia        
głowy w wyniku upadku segregatora ze służbowymi       
dokumentami. Dużo większe problemy może przysporzyć      
ocena takich zdarzeń jak np. poparzenie przy       
przygotowywaniu jedzenia czy skręcenie stawu     
skokowego w trakcie wyjścia do osiedlowego sklepu po        
drugie śniadanie.  

W przypadku pracy zdalnej swoboda pracownika w       
organizowaniu swojego czasu pracy oraz przerw jest       
znacznie większa niż w przypadku pracy w zakładzie        
pracy. Dlatego zwykle wypadki podczas przerw w pracy,        
takich jak przygotowanie posiłku, wyjście do sklepu czy        
załatwianie innej prywatnej sprawy nie są uznawane za        
związane z pracą. 

Sejm poprze część poprawek Senatu 
dotyczących tarczy branżowej 

Wiceminister rozwoju, pracy i technologii Marek      
Niedużak zapowiedział że strona rządowa poprze część       
poprawek Senatu. Rząd ma się pozytywnie ustosunkować       
do rozszerzenia tarczy o takie branże jak: 

● przewozy autokarowe, 
● catering, 
● piloci i przewodnicy, 
● pralnie. 

Ostatecznie około 40 branż zostanie objętych rządowym       
wsparciem w ramach tarczy branżowej. To oznacza, że        
liczba przedsiębiorców, którzy będą mogli skorzystać z       
pomocy, zostanie rozszerzona względem pierwotnej     
propozycji, która przewidywała wsparcie około 30 branż.       
Na dziś koszt tarczy wyniesie miesięcznie około 4 mld         
złotych. Pozytywne ma być również stanowisko rządu do        
senackich poprawek, które dotyczą nie tyle samej pomocy        
dla branż, ale dla budżetów samorządowych. 

Uwaga! Pełną listę PKD opublikujemy w osobnym       
biuletynie po  ostatecznym przyjęcia ustawy przez Sejm.  

Źródło: prawo.pl, ksiegowosc.infor.pl, hrlaw.pl 
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