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Problematyka ochrony zdrowia osób wykonujących pracę,
w tym występowanie chorób zawodowych oraz wypadków
przy pracy w szerokim tego aspekcie, stała się w ostatnich la-
tach przedmiotem znaczącego zainteresowania różnych śro-
dowisk – od naukowców, ekonomistów, inżynierów, me-
dyków różnych specjalności, polityków do przedstawicieli wy-
miaru sprawiedliwości – sędziów, prokuratorów, adwokatów
i radców prawnych. Tak jak różne są wymienione profesje,
tak różny jest sposób postrzegania zjawisk składających się na
tę problematykę i różnie pojmuje się reprezentowane proble-
my. Można wszakże wskazać pewną wspólną cechę – ochro-
na zdrowia pracujących postrzegana jest jako obszar wielo-
dyscyplinarnej kooperacji, zwłaszcza wobec pojawienia się
w ostatnich latach nowych problemów. Praca zawodowa
może bowiem wywierać niekorzystny wpływ na rozwój
chorób przewlekłych, występujących z dużą częstością w po-
pulacji ogólnej i uwarunkowanych różnymi przyczynami.
Połowa umieralności z powodu chorób układu krążenia spo-
wodowana jest chorobą niedokrwienną serca, a z kolei około
80% tej umieralności jest wynikiem zawału serca (1,2,3).

UREGULOWANIA DOTYCZ¥CE WYPADKÓW PRZY
PRACY (PRZEPISY PRAWNE I ORZECZNICTWO
S¥DOWE S¥DU NAJWY¯SZEGO I S¥DÓW APELA-
CYJNYCH)

Podstawowym aktem prawnym dotyczącym wypadków przy
pracy jest ustawa z roku 1975 o świadczeniach z tytułu wy-
padków przy pracy i chorób zawodowych. 

Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie wywołane
przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z pracą:
podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika
zwykłych czynności albo poleceń przełożonych, w interesie
zakładu pracy nawet bez polecenia oraz w czasie pozostawa-
nia w dyspozycji zakładu pracy w drodze między siedzibą
zakładu pracy a miejscem wykonywania obowiązku wyni-
kającego ze stosunku pracy (4). Zasady ustalania świadczeń
na podstawie wymienionej ustawy określa rozporządzenie
z tego samego roku (5).

Dla części grup zawodowych, tzn. prowadzących działal-
ność twórczą, agencyjną i gospodarczą, duchownych, wyko-
nujących pracę nakładczą, członków rolniczych spółdzielni
produkcyjnych i rolników zasady te regulują odrębne przepi-
sy, których omówienie przekracza jednak ramy niniejszego
artykułu (6).

Ustawowa definicja wypadku przy pracy , zawarta w art.
6 ust. 1 ustawy z 12 czerwca 1975 r., zakłada kumulatywne
wystąpienie przesłanek w postaci:

- nagłości zdarzenia, 
- przyczyny zewnętrznej, 
- związku z pracą. 
Wykładnia i stosowanie przedstawionej normy w dalszym

ciągu rodzi szereg problemów (7,8). W sposób szczególnie
widoczny objawia się to w praktyce orzeczniczej, dotyczącej
zawałów serca. Istniejące w praktyce różnice w wykładni po-
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wołanego przepisu prowadzą do odmiennych wniosków
i rozstrzygnięć, na tle porównywalnych stanów faktycznych.
Nie jest to oczywiście sytuacja pożądana i niniejsze opraco-
wanie stanowi propozycję ujednolicenia tejże wykładni , co
powinno prowadzić w efekcie do spójności i pewności stoso-
wania prawa.

NAG£OŒÆ ZDARZENIA

Zgodnie z brzmieniem cytowanego przepisu cechę nagłości
należałoby przypisać zdarzeniu , a nie odnosić jej do przyczy-
ny wywołującej to zdarzenie. Termin ustawowy „zdarzenie”
oznacza zdarzenie losowe, także jako chorobę, kalectwo lub
śmierć, zaś „nagłość zdarzenia” to nagłość choroby , kalectwa
lub śmierci. Przy takim założeniu, nagłość zdarzenia powinna
być rozpatrywana tylko w kategoriach biologicznych i ozna-
czać nadzwyczajność danego, nieoczekiwanego, zdarzenia,
jakim jest np. zawał serca (9). Prezentowana wykładnia poz-
walałaby zakwalifikować jako wypadki przy pracy zawały ser-
ca wywołane czynnikami związanymi z pracą, występującymi
w dowolnie długich przedziałach czasowych (10).

Przyjęcie jednak takiego prostego wniosku prowadziłoby
do zatarcia różnic pomiędzy samą chorobą wieńcową a jej e-
pizodem, jakim jest analizowane zdarzenie. Pozostawałoby
również w sprzeczności z przekonaniem opartym na intuicji
zbiorowej, że uraz doznany w czasie pracy w danym dniu,
jest wypadkiem przy pracy (11).

Zatem, względy celowości nakazują odnosić kryterium
nagłości do czynnika sprawczego wypadku. Skoro bowiem
nagłość zdarzenia musi być wywołana przyczyną zewnętrzną,
to nie może się ona przejawiać w postaci powolnego rozwo-
ju lub kumulowania objawów chorobowych. W ocenie Sądu
Najwyższego, przesłanka nagłości zdarzenia oznacza, co do
zasady, krótkie, momentalne, jednorazowe lub gwałtowne za-
działanie przyczyny zewnętrznej. Istotne więc jest, aby za-
działanie czynnika wywołującego negatywną reakcję organiz-
mu przebiegało krótko, nie dłużej niż czas trwania dnia pra-
cy. Taka wykładnia wyklucza z regulacji ubezpieczeniowej te
zdarzenia, których następstwa chorobowe występują po okre-
sie przekraczającym jedną dniówkę roboczą (12,13).

Oczywiście, okres dniówki roboczej jest granicą umowną,
której przekroczenie w szczególnych wypadkach może zna-
leźć akceptację w orzecznictwie sądowym. Trzeba jednakże
stwierdzić, iż znaczna część zawałów serca, łączonych przez
pracowników z długotrwałą pracą w warunkach stresu fizycz-
nego lub psychicznego, w świetle przedstawionych okolicz-
ności, nie będzie uznawana za wypadki przy pracy (14).

Z przedstawionej konkluzji należy wyprowadzić wnio-
sek na użytek procesu, którego przedmiotem jest ustalenie
zawału serca jako wypadku przy pracy. Strona domagająca
się takiego ustalenia powinna już w pozwie , w sposób
szczegółowy , wskazać fakty , na których opiera swoje żąda-
nie. Natomiast obowiązkiem sądu jest przeprowadzenie
postępowania dowodowego pozwalającego na ocenę wy-
pełnienia opisywanej przesłanki (15).

PRZYCZYNA ZEWNÊTRZNA

Najwięcej kontrowersji budzi nadal przesłanka określona
przez ustawodawcę jako przyczyna zewnętrzna wypadku
przy pracy. Spór rozgrywa się na kilku płaszczyznach i pro-
wadzi do krańcowo odmiennej oceny takich samych stanów
faktycznych. O ile obecnie panuje zgoda, iż zawał serca
może być wywołany przyczynami mieszanymi, z których
przynajmniej jedna, o charakterze zewnętrznym, stanowi
nadmierny wysiłek w postaci stresu fizycznego lub psychicz-
nego, to w szczegółach tak określona wykładnia różni się za-
sadniczo. W dalszym ciągu bowiem praktyka orzecznicza nie
wypracowała jednolitego kryterium, na podstawie którego
można ocenić, czy konkretny wysiłek, w konkretnej sprawie,
był nadmierny. Orzecznictwo sądowe nie jest w tym zakresie
jednolite i odnosi tę miarę do przeciętnej odporności zdro-
wego człowieka (16,17,18) lub do indywidualnej odporności
konkretnego pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy
w chwili, w której wystąpiło to zdarzenie (19,20,21).

Nadto, w orzecznictwie tym brak spójności w ocenie wa-
runków, jakim powinna odpowiadać praca, aby mogła być
uznana za przyczynę zewnętrzną wypadków przy pracy.
Nadal reprezentowany jest pogląd, iż praca w normalnych
warunkach i wykonywanie zwykłych codziennych obo-
wiązków nie może stanowić przyczyny zewnętrznej zawału
serca (22,23,24,25). Przeważa jednak kierunek odmienny,
który rezygnuje z oznaczonych wyżej warunków, jako nie-
mających umocowania w ustawie – muszą istnieć nadzwy-
czajne warunki (26,27,28,29).

Pojęcie „nadmiernego wysiłku” nie może mieć charakte-
ru abstrakcyjnego, lecz powinno odnosić się do indywidual-
nych możliwości danego pracownika. Wysiłek ten może być
zaś wydatkowany nawet podczas zwykłych, codziennych obo-
wiązków pracowniczych. W celu ustalenia, czy konkretny za-
wał serca wywołany został stresem fizycznym lub psychicz-
nym, pozostającym w związku z pracą, konieczna staje się
wstępna ocena organizmu pracownika w okresie bezpośred-
nio poprzedzającym to zdarzenie. Przydatne może się oka-
zać wówczas zasięgnięcie opinii odpowiednich biegłych
(30,31). Do oceny stopnia odporności fizycznej oraz zdol-
ności do pracy, w dniu, w którym wystąpił zawał, wykorzys-
tać można opinię biegłego lekarza medycyny przemysłowej.
Natomiast wobec zawałów serca, wywołanych, wobec twier-
dzeń powodów, stresem psychicznym, wydaje się celowe
przeprowadzenie dowodów z opinii biegłego psychologa
(32), który z uwzględnieniem indywidualnych właściwości
organizmu pracownika, sprawności jego ustroju i stanu zdro-
wia, wskaże: 

- czy pracownik w dniu zdarzenia zetknął się z sytuacją
trudną i na czym ona polegała,

- jaki był stopień nasilenia trudności i z czym one były
związane,

- czy przedmiotowa trudna sytuacja była dla pracownika
stresem psychicznym, 

- jaki stopień odporności na stres cechował pracownika
w tym dniu i jaki był sposób jego reakcji,
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- czy w przedmiotowej sytuacji doszło u pracownika do
przekroczenia progu tolerancji stresu. 

Dopiero po tak ustalonym zakresie obciążenia fizyczne-
go lub psychicznego, któremu został poddany pracownik
w dniu zawału, biegły kardiolog określi czy konkretny zawał
serca został u danego pracownika wywołany przyczyną
zewnętrzną, pozostającą w związku z pracą, a stanowiącą
z uwagi na indywidualne właściwości organizmu pracownika
nadmierny wysiłek (co ewentualnie wynikać będzie z opinii
lekarza medycyny przemysłowej lub psychologa), nawet przy
założeniu, iż wykonywał pracę w normalnych dla danego zat-
rudnienia warunkach (3,6,33,34).

ZWI¥ZEK Z PRAC¥

Z treści ustawowej definicji wypadku przy pracy wynika, iż
związek z pracą występuje, gdy zdarzenie nagłe ma miejsce: 

- podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracow-
nika zwykłych czynności lub poleceń służbowych,

- podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracow-
nika czynności w interesie zakładu pracy, nawet bez polece-
nia,

- w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji zakła-
du pracy w drodze pomiędzy siedzibą zakładu pracy a miej-
scem wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku
pracy.

Przyjąć zatem należy, iż jest to związek miejscowy, czaso-
wy lub funkcjonalny i oznacza pozostawanie pracownika
w chwili występowania nagłego zdarzenia w kręgu spraw
związanych z zakładem pracy lub działania w interesie zakła-
du pracy. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż pod
pojęciem „związku z pracą” przeprowadza się również roz-
ważania dotyczące więzi przyczynowej między wypadkiem
a pracą. Należałoby je raczej odnieść do zapisu normatywne-
go: „zdarzenie wywołane przyczyną” i traktować jako
odrębną przesłankę ustawową. Jej treść jest obecnie już usta-
lona jako „konwencja prawnie doniosłej przyczyny”, co oz-
nacza, iż pracy  można przypisać znaczenie wypadku przy
pracy, jeżeli w zespole całokształtu okoliczności miała ona is-
totny wpływ na jego wystąpienie (6,13,33,35,36).

ZAWA£ SERCA JAKO WYPADEK PRZY PRACY
W ORZECZNICTWIE (POZAS¥DOWYM)

Istnieją substancje, których działanie na organizm może być
przyczyną zawału. Przykładem takiego czynnika jest tlenek
węgla. Zaburzenia kardiologiczne, w tym także zawał należą
do uznanych powikłań ostrego zatrucia tym gazem (37,38).
Z możliwych przyczyn zawału serca uraz stanowi z pew-
nością tę formę, którą bierze się pod uwagę najrzadziej. Jed-
nak jak wynika z piśmiennictwa, pourazowy zawał serca nie
stanowi jednak aż tak rzadkiego zjawiska. Wydaje się, że
różnorodny obraz kliniczny zależny jest od siły działającego
urazu, a przede wszystkim od współistniejących obrażeń
(39). Znany jest także powszechnie wpływ tak zwanych czyn-
ników ryzyka na zapadalność na chorobę wieńcową i zawał

serca. Jednym z nich, jakkolwiek nie zawsze uznawanych,
jest rodzaj wykonywanej pracy zawodowej. Z obserwacji
niektórych autorów wynika, iż u górników powyżej 20 lat
pracy dołowej należy stosować rozszerzone badania okreso-
we w celu stwierdzenia zagrożenia chorobą wieńcową,
której jedną z postaci jest zawał serca (40). Problem ten do-
tyczy także żołnierzy zawodowych. Zapadalność na zawał
serca wzrasta u nich z wiekiem. Rozpoczyna się w czwartej
dekadzie życia, ale największe nasilenie uzyskuje w piątej
– dotyczy to połowy przypadków. W związku z tym, że gru-
pa ryzyka, jaką stanowi kadra zawodowa jest stosunkowo
duża, a częstość występowania zawałów ma tendencje wzros-
towe, należy zastanowić się nad ewentualnymi zmianami za-
sad profilaktyki (41). Innym problemem jest analiza zawałów
serca u marynarzy, uznawanych bez „pośrednictwa” sądów
za wypadki przy pracy (42,43). Problem ten jest jednak zbyt
rozległy i nie mieści się w ramach niniejszego artykułu.

Stwierdzenie, czy pracownik uległ wypadkowi przy pracy
lub odmawia zdarzeniu takiego charakteru, bądź też uznaje
zdarzenie za wypadek przy pracy stwierdza zajście okolicz-
ności wyłączających prawo do świadczeń. Ustalenie, czy miał
miejsce wypadek przy pracy nie należało do KIZ ani nie na-
leży obecnie do lekarzy orzeczników ZUS. Ustala on jedynie
związek pomiędzy doznanym uszkodzeniem zdrowia lub
śmiercią a przyczyną zewnętrzną, czyli ustalają, że dany usz-
czerbek na zdrowiu (śmierć) jest skutkiem tej samej przyczy-
ny zewnętrznej, która zadziałała na pracownika w trakcie
wykonywania pracy (44). Często tak nie jest i stąd koniecz-
ność postępowania sądowego, pomimo informacji do-
tyczących na przykład uznania zawału za wypadek przy pra-
cy w dokumentach wewnętrznych ZUS (45).

OPINIOWANIE S¥DOWO-LEKARSKIE

Przez szereg lat opinie sądowo-lekarskie dotyczące wy-
padków przy pracy i ich trwałych następstw dla zdrowia pra-
cownika stanowiły niewielki odsetek ogółu opinii wydawa-
nych przez zakłady medycyny sądowej, natomiast ostatnio 
ilość ta rośnie. Podnosi się jednak, że także większą ilość te-
go typu opinii wydają inne jednostki naukowo-badawcze,
a także biegli indywidualni (46).

Biegli, czy to zbiorowi (zakłady naukowe) czy indywidu-
alni biorą w swoich opiniach pod uwagę następujące
przesłanki: wystąpienie pierwszych objawów przed
podjęciem pracy, stwierdzenie faktycznego początku zacho-
rowania oraz inne okoliczności podane w wywiadzie,
związek czasowy (lub jego brak) z pierwszymi objawami za-
chorowania a wysiłkiem lub stresem, istnienie (bądź nie)
przyczyny zewnętrznej, a także dopuszczenie do pracy oso-
by chorej (47).

Wielu medyków prezentuje pogląd, że zawał serca nie
może być traktowany jako wypadek przy pracy w rozumieniu
ustawowym, gdyż jego przyczyną są przeważnie samoistne
zmiany chorobowe, rozwijające się w sposób przewlekły.
W szczególnych przypadkach można myśleć o przyczynieniu
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się warunków zewnętrznych do ujawnienia klinicznych ob-
jawów. Podstawą prawidłowego opiniowania musi być wiary-
godna dokumentacja, a jednym z istotnych czynników jest
właściwa ocena czynników ryzyka (48). Po zapoznaniu się
z cytowanymi pracami (46,47,48) wyczuwać można
przeświadczenie autorów o tym, że tylko opinie zakładów
medycyny sądowej są zgodne ze stanem wiedzy i stanem
prawnym, natomiast opinie wydawane przez biegłych innych
specjalności mogą być subiektywne, co wynikać ma z nie-
pełnej znajomości przepisów prawa oraz orzecznictwa przez
tych ostatnich. To wszystko stanowi o konieczności uznawa-
nia zawału za wypadek przy pracy na drodze postępowania
sądowego. Do oceny przedmiotowych okoliczności sąd
posługuje się zazwyczaj dowodem biegłych lekarzy odpo-
wiednich specjalności (kardiologii, chorób wewnętrznych,
medycyny przemysłowej, a także jednostek naukowo-badaw-
czych, w tym zakładów medycyny sądowej). Szczególnego
znaczenia nabiera kwestia odpowiedniego przedstawienia
tezy dowodowej. Bywa, że sądy zwracają się do biegłych bez-
pośrednio z pytaniem, czy dane zdarzenie jest wypadkiem
przy pracy. Wydaje się to błędną praktyką, gdyż w konsek-
wencji ciężar wyrokowania zostaje przesunięty na biegłych.
Tymczasem to sąd wydaje wyrok określający, czy zachorowa-
nie (zawał) w danym konkretnym przypadku jest wypadkiem
przy pracy w rozumieniu ustawy „wypadkowej”.  

PODSUMOWANIE

Niniejsza praca poświęcona jest problemowi nurtującemu
środowiska tak prawnicze jak i medyczne. 

Pozostaje on (problem) w uwadze zarówno kardiologii
jak i medycyny przemysłowej, jako że ta ostatnia coraz
częściej zmuszana jest do zajęcia się tą problematyką w ra-
mach profilaktyki oraz promocji zdrowia.

Zawał serca, który wystąpił przy świadczeniu pracy,
może być w obowiązującym układzie normatywnym kwalifi-
kowany jako wypadek przy pracy wówczas, gdy był nagłym
zdarzeniem wywołanym przyczyną zewnętrzną, która
wystąpiła w związku z pracą.

Równocześnie, w przypadku zawału serca, który wystąpił
w związku czasowym, miejscowym lub funkcjonalnym z wy-
konywaniem pracy zawodowej, etiologia ma na ogół złożone
uwarunkowanie faktyczne, w którym przebieg samoistnych
kardiologicznych procesów chorobowych łączy się nagle
z wystąpieniem lub gwałtownym pogorszeniem samoistnych
objawów chorobowych.
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