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      Pieczątka  zakładu                                                                                                    Okręgowy Inspektorat Pracy 

 

 

Prewencja wypadkowa - Ankieta specjalistyczna  

 dla firm w których odnotowano wypadki 

 

(po wypełnieniu proszę odesłać do Okręgowego Inspektoratu Pracy) 

 

Nazwa i adres  

Pracodawcy: 

 

 
 
 
 
 

Zatrudnienie Ogółem:.......... osób,  w tym kobiet:.........., młodocianych:………., 
niepełnosprawnych:….…. 
 
Ilość grup stanowisk pracy w zakładzie:……. 

Ilość wypadków w latach 2017– 2020:……. 

Lp. Przeprowadzone działania 
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I. Informacje ogólne 

1. Czy wykonano decyzje inspektora pracy wydane podczas 
poprzedniej kontroli? 

   

 
2. Czy w zakładzie zrealizowano wnioski inspektora pracy z 

poprzedniej kontroli? 

   

 

II. Wypadki przy pracy 

1.  Czy zakład prowadzi na bieżąco rejestr wypadków przy pracy?     

2.  
Czy w rejestrze wypadków przy pracy zostały odnotowane 
wszystkie znane pracodawcy zdarzenia wypadkowe, zarówno 
uznane, jak i nieuznane za wypadki przy pracy? 

    

3.  
Czy w skład dwuosobowego zespołu powypadkowego 
powoływanego w zakładzie wchodzą przedstawiciel 
pracodawcy i przedstawiciel pracowników? 

    

4.  
Czy przyczyny wypadków przy pracy opisane w protokołach 
powypadkowych zostały ustalone w sposób adekwatny do 
okoliczności wypadków? 

    

5.  
Czy przestrzegano terminów dotyczących sporządzania 
i zatwierdzania protokołów powypadkowych? 

    

6.  
Czy poszkodowani lub członkowie rodziny zmarłego wskutek 
wypadku pracownika zostali zapoznani z protokołami 
powypadkowymi przed ich zatwierdzeniem przez pracodawcę? 
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7.  

Jeśli do treści protokołu powypadkowego strony 
(poszkodowany lub upoważnieni członkowie jego rodziny) 
zgłosiły zastrzeżenia, to czy wyjaśniono i uzupełniono jego 
treść oraz w terminie sporządzono nowy protokół powypadkowy 
(dołączając do niego poprzedni niezatwierdzony przez 
pracodawcę)? 

    

8.  

Czy zmieniono protokół, gdy nie odpowiadał warunkom 
określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. 
w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy 
pracy (Dz.U.2009 Nr 105, poz. 870) lub obowiązek zmiany 
wynikał z innych przepisów prawnych? 

    

9.  
Czy protokół powypadkowy uwzględnia naruszone przez 
pracodawcę przepisy prawa pracy, w tym przepisy i zasady bhp 
lub inne przepisy dotyczące ochrony zdrowia, jeśli wystąpiły? 

    

10.  

Czy środki i wnioski profilaktyczne określone w protokołach 
powypadkowych są adekwatne do przyczyn wypadku i 
uwzględniane w aktualizowanej ocenie ryzyka zawodowego na 
stanowisku pracy, na którym miał miejsce wypadek przy pracy? 

    

11.  
Czy wnioski określone w protokołach powypadkowych i podjęte 
działania korygujące pozwalają uniknąć podobnych wypadków 
w przyszłości? 

    

12.  
Czy wnioski i zalecenia profilaktyczne określone w protokołach 
powypadkowych zostały zrealizowane?  

    

13.  
Czy sporządzono statystyczne karty wypadków i przesłano je 
do urzędu statystycznego? 

    

III. Ocena ryzyka zawodowego 

 1. 
Czy w dokumencie z oceny ryzyka zawodowego uwzględniono 
opis ocenianego stanowiska pracy z wyszczególnieniem: 

    

a)  stosowanych maszyn, narzędzi i materiałów;     

b)  
zadań i czynności, które pracownik wykonuje stale, 
okresowo i sporadycznie; 

    

c)  
występujących na stanowisku czynników niebezpiecznych 
i szkodliwych; 

    

d)  
uciążliwych czynników środowiska pracy, w tym wymuszonej 
pozycji ciała, zmiennych warunków środowiska pracy, np. 
wysokiej temperatury; 

    

e)  stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej;     

f)  
osób pracujących na tym stanowisku, w tym np. kobiet w 
ciąży, młodocianych, niepełnosprawnych, podwykonawców; 

    

g)  dat przeprowadzonych ocen ryzyka zawodowego;     

h)  osób dokonujących oceny;     

 2. 

Czy w dokumencie z oceny ryzyka zawodowego uwzględniono 
wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla 
każdego z czynników środowiska pracy oraz niezbędne środki 
profilaktyczne zmniejszajace ryzyko? 

    

 3.  
Czy dokonano aktualizacji oceny ryzyka zawodowego na 
stanowiskach pracy, po wprowadzeniu zmian technologicznych 
lub/i organizacyjnych? 

    

 4. 
Czy sprawdzono wiedzę i umiejętności pracowników po 
zastosowaniu zmian na stanowiskach pracy? 

    

 5. 
Czy zapoznano pracowników z przeprowadzoną oceną ryzyka 
zawodowego? 

    

 6. 
Czy dokonano aktualizacji oceny ryzyka zawodowego dla 
stanowisk pracy, na których miały miejsce wypadki przy pracy? 
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Część opisowa 

Proszę opisać pozostałe działania podjęte w celu eliminacji nieprawidłowości (wskazując te 
wykonane doraźnie i zaplanowane jako długofalowe) : 
 
 

 Działania organizacyjne Działania techniczne 

Wskaż działania 

korygujące i 

profilaktyczne 

zaproponowane 

lub zrealizowane 

 w wyniku 

dokonanej oceny 

ryzyka 

zawodowego 

 

  

Wskaż działania 

profilaktyczne 

zaproponowane 

lub zrealizowane 

 w wyniku 

przeprowadzonego 

postępowania 

powypadkowego 

 

 

  

 7. 
Czy zagrożenia, w efekcie których nastąpiły wypadki były ujęte 
w ocenie ryzyka zawodowego na stanowisku pracy? 

    

 8. 
Czy uwzględniono środki i wnioski profilaktyczne z protokołów 
powypadkowych w zaplanowanych działaniach korygujących 
lub zapobiegawczych? 

    

 9. 
Czy uwzględniono opinie pracowników dotyczące zaistniałych 
zdarzeń? 

    

10. 
Czy pracownicy mają świadomość zagrożeń występujących na 
stanowiskach pracy, także tych, które doprowadziły do 
wypadków? 

    

11. 
Czy w zakładzie podjęto działania obniżające poziom ryzyka 
zawodowego tak, aby uniknąć podobnych wypadków w 
przyszłości? 

    

IV. Inne 

 1. 
Czy pracownicy poszkodowani w wypadkach byli poddani 
wstępnym szkoleniom w dziedzinie  bhp (instruktaż ogólny i 
stanowiskowy)? 

    

 2. 
Czy pracownicy poszkodowani w wypadkach mieli aktualne 
badania lekarskie? 

    

 3. 
Czy poszkodowani pracownicy zostali poinformowani o ryzyku 
zawodowym na zajmowanym stanowisku pracy? 

    

 4. 
Czy poszkodowani pracownicy byli wyposażeni w przewidziane 
dla stanowiska pracy środki ochrony indywidualnej? 

    

 5. 
Czy poszkodowani pracownicy używali przewidzianych dla 
stanowiska pracy środków ochrony indywidualnej? 
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 Działania organizacyjne Działania techniczne 

 

Wskaż działania 

korygujące i 

profilaktyczne 

zaproponowane 

lub zrealizowane 

w wyniku 

konsultacji 

przeprowadzonej z 

inspektorem pracy” 

 

  

 
 

Podpis pracodawcy 
lub upoważnionego przedstawiciela 

 

 

………………………………….. 

 

Komentarz do kwestionariusza 

W główce kwestionariusza odnotowujemy ilość grup stanowisk pracy występujących w 
zakładzie. Należy przez to rozumieć stanowiska pracy o podobnym charakterze oraz 
podobnych zagrożeniach, dla których pracodawca powinien ocenić i udokumentować ryzyko 
zawodowe. 
 
W ilość wypadków w latach 2017– 2020 podajemy sumę wszystkich zdarzeń odnotowanych 
w zakładowym rejestrze wypadków i na kartach wypadków, zarówno tych uznanych, jak 
i nieuznanych za wypadki przy pracy. 

Odpowiedzi należy udzielić wstawiając w odpowiedniej rubryce znak X. 


