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Strona Jest Powinno być

84 Pomocne będą wyjaśnienia
poszkodowanego, o ile jego stan
na to pozwala, a takŜe zeznania
świadków wypadku. Treść
przesłuchania
poszkodowanego/świadka
zdarzenia powinna zostać spisana
i przedstawiona na piśmie na
druku „Protokołu przesłuchania
poszkodowanego/świadka” (wzór
nr 4).

Pomocne będą wyjaśnienia
poszkodowanego, o ile jego stan
na to pozwala, a takŜe informacje
uzyskane od świadków wypadku.
Treść tych wyjaśnień i zebranych
informacji powinna zostać spisana
i przedstawiona na piśmie na
drukach „Wyjaśnienia
poszkodowanego” oraz
„Informacje uzyskane od świadka”
(wzór nr 4a i wzór nr 4b).

84–85 Wzór nr 4. Przykładowy protokół
przesłuchania
poszkodowanego/świadka

Wzór nr 4a. Wyjaśnienia
poszkodowanego

Wzór nr 4b. Informacje uzyskane
od świadka

87 Wymienić tu naleŜy (§ 12 ust. 2
rozporządzenia w sprawie
u.o.i.p.w.p.p.):

1) protokół przesłuchania
poszkodowanego,

2) protokół przesłuchania
świadków,

Wymienić tu naleŜy (§ 12 ust. 2
rozporządzenia w sprawie
u.o.i.p.w.p.p.):

1) zapis wyjaśnień
poszkodowanego,

2) zapis informacji uzyskanych od
świadków wypadku,

92

(Poz. 16 w:
Wzór nr 5.
Protokół
ustalenia
okoliczności
i przyczyn
wypadku
przy pracy)

1) Protokół przesłuchania
poszkodowanego

2) Protokół przesłuchania świadka
– M. Mazur

1) zapis wyjaśnień
poszkodowanego,

2) zapis informacji uzyskanych od
świadka – M. Mazur

143 Wzór nr 4. Protokół przesłuchania
poszkodowanego/świadka

Wzór nr 4a. Wyjaśnienia
poszkodowanego

Wzór nr 4b. Informacje uzyskane
od świadka
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Na stronach 84–85 powinny być następujące wzory 4a i 4b:

Wzór nr 4a. Wyjaśnienia poszkodowanego

..................................................... ....................., dnia ......................
(oznaczenie pracodawcy)

Wyjaśnienia poszkodowanego

Zespół powypadkowy powołany przez ......................................................................
w składzie następującym:
a) ................................................................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko)

b) ................................................................................................................................
(imię, nazwisko, stanowisko)

c) ................................................................................................................................
(imię, nazwisko, stanowisko)

do zbadania wypadku przy pracy, który wydarzył się w dniu ..................................
o godz. ........................ w ...........................................................................................

(miejsce wypadku)

wysłuchał wyjaśnień poszkodowanego/ej: ................................................................
(imię, nazwisko)

syna/córki ....................................................................................................................
(imię, nazwisko)

urodzonego/ej .....................................................................PESEL ............................
(data i miejsce urodzenia)

legitymującego/ej się dowodem osobistym ................................................................
(seria, nr dowodu osobistego, przez kogo wydany)

zamieszkałego/ej .........................................................................................................
(miejsce zamieszkania)

zatrudnionego/ej w .....................................................................................................
(miejsce zatrudnienia)

od dn. ....................................na stanowisku .............................................................
na podstawie ...............................................................................................................

(rodzaj umowy o pracę)

który/a wyjaśnił/a, co następuje:
......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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Wysłuchali:
.....................................................

(imię, nazwisko, stanowisko, podpis)

.....................................................
(imię, nazwisko, stanowisko, podpis)

..................................................... .....................................................
(imię, nazwisko, stanowisko, podpis) (podpis poszkodowanego/ej)

Źródło: opracowanie własne.

Wzór nr 4b. Informacje uzyskane od świadka

....................., dnia ......................

Informacje uzyskane od świadka

Zespół powypadkowy powołany przez ......................................................................
w składzie następującym:
a) ................................................................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko)

b) ................................................................................................................................
(imię, nazwisko, stanowisko)

c) ................................................................................................................................
(imię, nazwisko, stanowisko)

do zbadania wypadku przy pracy zaistniałego w dniu ..............................................
o godz. ........................ w ...........................................................................................

(miejsce wypadku)

zebrał od świadka:
......................................................................................................................................

(imię, nazwisko)

syna/córki ....................................................................................................................
(imię, nazwisko)

urodzonego/ej .....................................................................PESEL ............................
(data i miejsce urodzenia)

zamieszkałego/ej .........................................................................................................
(miejsce zamieszkania)

zatrudnionego/ej w ........................................na stanowisku ....................................
(miejsce zatrudnienia) (stanowisko)

od dnia ........................................................................................................................
(data zatrudnienia)
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legitymującego/ej się dowodem osobistym ................................................................
(seria, nr dowodu osobistego, przez kogo wydany)

stosunek do stron – poszkodowanego/ej, pracodawcy ...............................................

następujące informacje:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Informacje zebrał:
.....................................................

(imię, nazwisko, stanowisko, podpis)

.....................................................
(imię, nazwisko, stanowisko, podpis)

..................................................... .....................................................
(imię, nazwisko, stanowisko, podpis) (podpis świadka)

Źródło: opracowanie własne.
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