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…..................., dnia ….................. r.

Sąd …............. w …......
…. Wydział Pracy
ul. …..............................
…...................................
(jeżeli wartość przedmiotu sporu przewyższa 75 tys to 
właściwy jest sąd okręgowy, w pozostałych sprawach sąd 
rejonowy)

Powód:              …....................................
                           zam. …...........................

      (dane pracownika lub członka rodziny 
                                           zmarłego pracownika) 

Pozwany:         …....................................
                          …...................................

      (oznaczenie pracodawcy, adres, )

Wartość przedmiotu sporu: …...........zł

POZEW O USTALENIE I SPROSTOWANIE PROTOKOŁU POWYPADKOWEGO

Działając w imieniu własnymi, wnoszę o:

1. sprostowanie protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy nr
….............. sporządzonego dnia …............... r. poprzez:
- …......................................................................................................................
(opisać jakie elementy protokołu i jak chcielibyśmy sprostować)

2. zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu według norm prawem
przepisanych,
(ten punkt w zasadzie jest zbędny jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przewyższa 50
tys zł, gdyż wówczas powód jest zwolniony z opłaty sądowej)

3. przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność powoda,
4. przeprowadzenie posiedzenia przygotowawczego także pod nieobecność powoda,
5. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków:

a) …................................. zam. …............................ na okoliczność przebiegu
postępowania powypadkowego, …..................................................................................

b) ..
(należy opisać na jaką okoliczność ma być słuchany świadek, np. na okoliczność
przebiegu zdarzenia)

6. wezwanie pozwanego do przedłożenia do akt wypadkowych i dopuszczenie i
przeprowadzenie dowodu z dokumentów dotyczących postępowanie komisji
powypadkowej  na okoliczność ich treści w szczególności w postaci:
- (tu można wymienić poszczególne dokumenty)
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7. opuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dokumentów na okoliczność ich treści w
postaci:
- ….............................................
- ….............................................
(jeżeli w sprawie są istotne inne dokumenty niż znajdujące się w aktach wypadkowych
to należy je wymienić w tym miejscu, np. instrukcja obsługi tokarki itp. )

8. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z przesłuchania powoda w charakterze
strony na okoliczność przebiegu zdarzenia - przyczyn i okoliczności wypadku pracy,
na okoliczność …..............................................

9. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z innego środka dowodowego w postaci
….............................. na okoliczność ….....................
(innym środkiem mogą być np. prywatne nagrania z miejsca zdarzenia)

10. dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu ….................... na okoliczność
…......................,
(specjalność biegłego zależy od konkretnego przypadku, może to być biegły z zakresu
medycyny pracy, obsługi urządzeń skrawających, wyrobisk górniczych, BHP itp)

UZASADNIENIE

Powód ………………………………………… jest/był zatrudniony u pozwanego na
p o d s t a w i e … … … … … … … … … … … … … … … … … … … , n a s t a n o w i s k u
…………………………………………., od dnia ……………………………. r.  do dnia
……………………………. r.

D o w ó d: 
- umowa o pracę
- …............................

W dniu ……………………………. r. powód w trakcie wykonywania obowiązków
pracowniczych uległ wypadkowi. Przebieg zdarzeń był następujący:....................
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......

D o w ó d: 
- przesłuchanie stron, 
- zaznania świadka …………………………,
- ….....................

W związku z opisanym powyżej wypadkiem pozwany przeprowadził postępowanie
powypadkowe i sporządził stosowną dokumentację w tym protokół powypadkowy. 
Ponieważ ustalenia dokonane i utrwalone w protokole powypadkowym w ocenie powoda nie
odzwierciedlają stanu faktycznego i co za tym idzie,  końcowe wnioski na temat przyczyn
oraz okoliczności zdarzenia są błędne, powód wniósł swoje zastrzeżenia do protokołu.
Zastrzeżenia nie zostały uwzględnione przez pracodawcę.
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D o w ó d:
- Protokół Nr …../……. ustalający okoliczności i przyczyny wypadku przy
    pracy, sporządzonego i zatwierdzonego w dniu …………… r.
- Zastrzeżenia z dnia …………… r. wraz z dowodem nadania pisma.

Powód kwestionuje następujące ustalenia wskazane w protokole powypadkowym:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………....................................

Mając na uwadze powyższe żądam uzupełnienia lub sprostowania protokołu powypadkowego
w następujący sposób:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………....................................

Wskazuję, iż posiadam  interes prawny w ustaleniu i sprostowaniu protokołu
powypadkowego dlatego, że:.......................................................................................................
….…………………………………………………………………………………….................
…………………………………………………………………………………………………..
(np. przyjęcie w protokole, iż wypadek był wypadkiem z wyłącznej winy poszkodowanego
pracownika  powoduje, iż powód nie będzie mógł dochodzić roszczeń odszkodowawczych)

Wartość przedmiotu sporu ustalono w następujący sposób:. ….................................................
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………........

( np. Wartość przedmiotu sporu została ustalona w oparciu o obwieszczenie Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia …......w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z
tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej)

Mając na uwadze powyższe, niniejszy pozew jest konieczny i uzasadniony.

………………………………………………
Podpis powoda

Załączniki:
- ….......................................

            - odpis pozwu i załączników
(należy wymienić wszystkie załączane dokumenty i dołączyć odpisy czyli kopie pozwu i
załączników)
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