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Wypadek podczas wypoczynku dzieci i młodzieży



Wypadek –

nagłe zdarzenie wywołane przyczyną 

zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć



USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. 

o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach 

i na zorganizowanych terenach narciarskich 

(t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1084)

art. 2 pkt 11 – wypadek – rozumie się przez to nagłe zdarzenie lub

zachorowanie, którego następstwem jest naruszenie czynności

narządu ciała lub rozstrój zdrowia osoby przebywającej w górach lub

na zorganizowanych terenach narciarskich



USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. 

o bezpieczeństwie osób przebywających 

na obszarach wodnych 
(t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1482 z późn. zm.)

art. 2 pkt 3 – wypadek – rozumie się przez to nagłe zdarzenie

wywołane przyczyną zewnętrzną, które wystąpiło podczas

pływania, kąpania lub uprawiania sportu lub rekreacji na obszarach

wodnych, którego następstwem może być naruszenie czynności

narządu ciała lub rozstrój zdrowia.



USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu 

społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 

zawodowych(t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1205)

art. 3 ust. 1 wypadek przy pracy – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną

zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z

pracą (…).



Postępowanie w sytuacji kiedy do wypadku 

dochodzi z udziałem uczestnika wypoczynku

Ustawa z dnia z 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1481 z późn. zm.)

art. 92 l uso



Każda osoba wchodząca w skład kadry wypoczynku, która

powzięła wiadomość o wypadku z udziałem uczestnika

wypoczynku, niezwłocznie udziela mu pierwszej pomocy

i zapewnia opiekę, a w razie potrzeby powiadamia podmioty

ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie

nagłego zagrożenia zdrowotnego.



Kierownik wypoczynku lub upoważniony przez niego wychowawca wypoczynku

o każdym wypadku podczas wypoczynku zawiadamia niezwłocznie:

1) rodziców uczestnika, który uległ wypadkowi, albo osobę wskazaną przez

pełnoletniego uczestnika wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej;

2) organizatora wypoczynku;

3) kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce

zamieszkania organizatora wypoczynku oraz kuratora oświaty właściwego ze

względu na miejsce lokalizacji wypoczynku;

4) organ prowadzący szkołę lub placówkę, dyrektora szkoły lub placówki oraz

radę rodziców – w przypadku gdy organizatorem wypoczynku jest szkoła lub

placówka;

5) prokuratora – w razie wypadku śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego;

6) państwowego inspektora sanitarnego – w przypadku zatrucia pokarmowego,

do którego doszło na terenie kraju.



 Wypadek śmiertelny:

Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r.

o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób

zawodowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1205)

- za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku

którego nastąpiła śmierć poszkodowanego w okresie

nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku.



 Wypadek ciężki:

Zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 r.

o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy

i chorób zawodowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1205)

- za ciężki wypadek przy pracy uważa się 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:

Zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r.

o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób

zawodowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1205)

- za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się wypadek, któremu

w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby.



 Miejsce wypadku zabezpiecza się do czasu

sporządzenia protokołu powypadkowego;



 Postępowanie i sporządzenie protokołu 

powypadkowego



Kierownik wypoczynku albo upoważniony przez niego wychowawca

wypoczynku przeprowadza po wypadku postępowanie

powypadkowe oraz sporządza protokół powypadkowy, który

zawiera:

1) imię, nazwisko i adres zamieszkania uczestnika, który uległ 

wypadkowi; 

2) okoliczności wypadku; 

3) działania podjęte w związku z wypadkiem; 

4) skutki wypadku; 

5) miejscowość lub miejsce i datę sporządzenia protokołu oraz podpis 

osoby sporządzającej protokół.



 W postępowaniu powypadkowym może uczestniczyć jako obserwator

przedstawiciel kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce lokalizacji

wypoczynku, a w przypadku wypoczynku organizowanego przez szkołę lub

placówkę – także przedstawiciel organu prowadzącego.

 Protokół powypadkowy sporządza się w trzech egzemplarzach, po jednym dla

rodziców uczestnika, który uległ wypadkowi, albo pełnoletniego uczestnika

wypoczynku, który uległ wypadkowi, lub osoby wskazanej przez niego w karcie

kwalifikacyjnej, organizatora wypoczynku i kuratora oświaty właściwego ze

względu na miejsce lokalizacji wypoczynku

 Rodzice uczestnika, który uległ wypadkowi, albo pełnoletni uczestnik, który uległ

wypadkowi, lub osoba wskazana przez niego w karcie kwalifikacyjnej mogą zgłosić

pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym

w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.



1 sytuacja

W przypadku stwierdzenia, że zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole

powypadkowym są zasadne w całości lub w części kierownik wypoczynku albo

upoważniony przez niego wychowawca wypoczynku zmienia lub uzupełnia protokół.

2 sytuacja

W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole

powypadkowym w całości kierownik wypoczynku albo upoważniony przez niego

wychowawca wypoczynku pozostawia protokół bez zmian.

Kierownik wypoczynku, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń

do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym, informuje na piśmie osoby

(rodziców/pełnoletniego uczestnika, kuratora oświaty ze względu na miejsce

lokalizacji wypoczynku), o uwzględnieniu w całości lub w części albo

nieuwzględnieniu tych zastrzeżeń, wraz z uzasadnieniem.



Rodzaje zgłoszonych wypadków 
(w okresie ferii letnich – 21 przypadków)

 Złamanie kończyny górnej – 5 przypadków;

(kości przedramienia, kość łokciowa, kość promieniowa, paliczek, kciuk);

 Złamania kończyny dolnej – 1 przypadek (kość piszczelowa);

 Skręcenie kończyny – 4 przypadki;

 Stłuczenie kończyny – 1 przypadek;

 Rozcięcie – 3 przypadki (łuk brwiowy, podbródek, stopa);

• Inne urazy – 7 przypadków (uraz kręgosłupa, odnowienie kontuzji, uraz nogi, 

ukruszenie zęba, ukąszenie przez kleszcza).



BEZPIECZEŃSTWO W GÓRACH

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r.

o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych 

terenach narciarskich

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1084 z późn. zm.)



Art. 29. 

Osoba uprawiająca narciarstwo zjazdowe lub snowboarding na

zorganizowanym terenie narciarskim, do ukończenia 16 roku życia,

obowiązana jest używać w czasie jazdy kasku ochronnego konstrukcyjnie do

tego przeznaczonego.

Art. 30. 1. 

Zabrania się uprawiania narciarstwa lub snowboardingu na zorganizowanym

terenie narciarskim w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka

odurzającego.



Art. 31. 

Osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding na zorganizowanym terenie

narciarskim obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony

życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:

1) zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia

i ich przestrzegania;

2) stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych przez

zarządzającego zorganizowanym terenem narciarskim;

3) zjeżdżania z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności oraz stopnia

trudności i stanu trasy, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu;

4) użytkowania sprawnego technicznie sprzętu narciarskiego i snowboardowego

odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, zgodnie z jego

przeznaczeniem i zasadami użycia;

5) bezzwłocznego informowania ratowników narciarskich o zaistniałym wypadku

lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć

wpływ na bezpieczeństwo osób.



Art. 45.

1. Kto uprawia narciarstwo lub snowboarding na zorganizowanym terenie

narciarskim w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,

podlega karze grzywny.

2. Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad osobą do ukończenia

16 roku życia, dopuszcza do uprawiania narciarstwa zjazdowego lub

snowboardingu przez tę osobę, na zorganizowanym terenie narciarskim,

bez kasku konstrukcyjnie do tego przeznaczonego, podlega karze

grzywny.

Art. 46. Postępowanie w sprawach określonych w art. 45 prowadzi się na

podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach

o wykroczenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1120z późn. zm.)


