
PROCEDURY POSTĘPOWANIA ZESPOŁU POWYPADKOWEGO 

Dyrektor szkoły powołuje członków zespołu powypadkowego: 

1. W skład zespołu wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy 

/pracownik któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp zatrudnionemu przy 

innej pracy/,  oraz  pracownik szkoły przeszkolony w zakresie bhp. 

2. Jeżeli w składzie zespołu nie może uczestniczyć pracownik służby bhp, w skład 

zespołu wchodzi dyrektor szkoły oraz pracownik szkoły przeszkolony w zakresie bhp. 

3. W skład zespołu może wchodzić przedstawiciel: organu prowadzącego szkołę, 

kuratora oświaty lub rady rodziców. 

4. Przewodniczącym zespołu jest pracownik służby bhp, a jeżeli nie ma go w składzie 

zespołu – przewodniczącego zespołu spośród pracowników szkoły wyznacza dyrektor. 

5. Zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację 

powypadkową:  

� przeprowadza rozmowę z poszkodowanym uczniem (w obecności rodzica, 

wychowawcy lub pedagoga szkolnego), 

� przeprowadza wywiad ze świadkami wypadku, 

� sporządza szkic lub fotografię miejsca wypadku (dotyczy wypadku, który został 

spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń), 

� sporządza protokół powypadkowy,  

� protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor szkoły. 

6. W sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu. 

Członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego, może 

przekazać swoje uwagi na piśmie, które dołącza się do protokołu powypadkowego. 

7. Przewodniczący zespołu poucza osoby reprezentujące poszkodowanego o 

przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego. 

8. Protokół: 

� doręcza się rodzicom (opiekunom prawnym) poszkodowanego ucznia, którzy 

zapoznają się z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania 

powypadkowego. Rodzice potwierdzają zapoznanie się z protokołem własnoręcznym 

podpisem. 

� doręcza się organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół powypadkowy – 

na ich wniosek. 

� jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w szkole. W ciągu 7 dni od 

dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, którym doręczono go, mogą złożyć 



zastrzeżenia do jego treści (są o tym informowani przy odbieraniu protokołu). 

Zastrzeżenia składa się na piśmie przewodniczącemu zespołu. 

9. Dyrektor szkoły prowadzi rejestr wypadków wg wzoru określonego w rozporządzeniu 

MENiS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych                            

i niepublicznych szkołach i placówkach. 

10. W szczególnych przypadkach, w celu ustalenia ostatecznej wersji wydarzeń można 

wykorzystać istniejące zapisy monitoringu szkolnego.  

 


