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WYPADEK PRZY PRACY - PRZEPISY PRAWNE I DEFINICJE 

 

Art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym 

z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1773, 

z późn. zm.) 

 

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną 

zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: 

 

1. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych 

czynności lub poleceń przełożonych 

2. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na 

rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia; 

3. w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze 

między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku 

wynikającego ze stosunku pracy. 

 

Określone zdarzenie może być zakwalifikowane jako wypadek przy pracy 

jedynie wówczas, gdy spełnia równocześnie wszystkie cztery warunki podane 

definicji. 
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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 (Dz. U. z 2017 

r. poz. 1773, z późn. zm.) - za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się 

wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć poszkodowanego w okresie 

nieprzekraczającym 6 miesięcy od wypadku. 

 

 

CIĘŻKI WYPADEK 

 

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

społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2017 

r. poz. 1773, z późn. zm.) - 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. 
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ZBIOROWY WYPADEK 

 

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

społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2017 

r. poz. 1773, z późn. zm.) - za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się wypadek, 

któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby. 

 

NAGŁE ZDARZENIE 

 

Pojęcie „nagłość” –  pierwszy warunek uznania określonego zdarzenia za 

wypadek przy pracy - zostało ukształtowane przez orzecznictwo sądowe. 

Przełomowe znaczenie dla rozstrzygnięcia tej kwestii miał wyrok Trybunału 

Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 września 1958 r. (nr IR III 140/58). Przyjęto 

wówczas, że cechę „nagłości” ma zdarzenie, którego czas trwania nie 

przekracza jednej dniówki roboczej. Zdarzeniem nagłym jest więc zarówno 

trwający kilka sekund kontakt dłoni stolarza z piłą tarczową, jak i kilkugodzinne 

oddziaływanie na palacza kotłów centralnego ogrzewania tlenku węgla (czadu). 

„Nagłość” określa czas oddziaływania czynnika niebezpiecznego na organizm 

człowieka. Skutki tego oddziaływania mogą ujawnić się natychmiast lub dopiero 

po pewnym czasie - po kilku dniach, a nawet tygodniach. 
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PRZYCZYNA ZEWNĘTRZNA 

 

Przyczyna zewnętrzna – drugi warunek uznania określonego zdarzenia za 

wypadek przy pracy - występuje wówczas, gdy do urazu dochodzi w wyniku 

oddziaływania na człowieka czynnika występującego poza nim. 

 

Nie ma cech wypadku przy pracy uraz, który jest następstwem zakłóceń 

wywołanych przez czynnik tkwiący wyłącznie w organizmie poszkodowanego, tj. 

przyczynę wewnętrzną np. uraz wskutek upadku spowodowanego atakiem 

epilepsji, śmierć w wyniku zawału mięśnia sercowego w okolicznościach nie 

odbiegających rażąco od warunków powszechnie przyjmowanych za normalne. 

 

Przyczyna zewnętrzna nie musi być związana wyłącznie z działaniem sił 

przyrody, narzędzi, maszyn i urządzeń, energii, czynników chemicznych itp. 

Może nią być każdy czynnik zewnętrzny, mogący wywołać uraz, w tym także 

czynności wykonywane przez samego poszkodowanego, np. wysiłek fizyczny 

związany z przemieszczaniem ciężarów – nawet wówczas, gdy masa 

przenoszonych ładunków nie przekracza dopuszczalnych norm dźwigania.  
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ZWIĄZEK Z PRACĄ 

 

Związek urazu z pracą –  trzeci warunek uznania określonego zdarzenia za 

wypadek przy pracy – może zachodzić zarówno wówczas, gdy do urazu dojdzie 

podczas wykonywania pracy, jak i podczas pozostawania tylko w dyspozycji 

pracodawcy (lub innego podmiotu), na rzecz którego miała być świadczona 

praca (oczekiwanie na polecenia: na terenie zakładu lub w innym, wyznaczonym 

przez pracodawcę lub ten podmiot miejscu). 

 

Zerwanie związku z pracą występuje w szczególności w sytuacji, gdy bez 

uzasadnienia poszkodowany nie świadczy pracy. Związek zdarzenia z pracą, 

poza przypadkami wynikającymi wprost z definicji wypadku przy pracy, zostaje 

jednak zachowany w warunkach, gdy poszkodowany nie świadczy pracy, a 

wykonuje inne czynności, w tym służące zaspokojeniu jego własnych potrzeb.  

 

Jako przykłady (wg poglądów utrwalonych w orzecznictwie sądowym) można 

wskazać: upadek powodujący uraz w drodze do sklepu w celu zakupu artykułów 

żywnościowych do spożycia podczas przerwy śniadaniowej; skaleczenie dłoni 

przy zmywaniu talerza po posiłku w czasie tej przerwy itp. 
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URAZ 

 

Zgodnie z art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu 

społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2017 

r. poz. 1773, z późn. zm.), "uraz" jest uszkodzeniem tkanek ciała lub narządów 

człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego (czynnika 

niebezpiecznego). 

 

Powstanie urazu jest czwartym warunkiem uznania określonego zdarzenia za 

wypadek przy pracy. 

 

Nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z 

pracą, a nie spowodowało „urazu”, nie jest wypadkiem przy pracy. 

 

Jest ono – coraz częściej - określane pojęciem: wydarzenie wypadkowe 

bezurazowe (WWB). 
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Za wypadek przy pracy uważa się również zdarzenie, które nastąpiło w okresie 

ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu podczas: 

 

1. uprawiania sportu w trakcie zawodów i treningów przez osobę pobierającą 

stypendium sportowe; 

2. wykonywania odpłatnie pracy na podstawie skierowania do pracy w czasie 

odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania; 

3. pełnienia mandatu posła lub senatora, pobierającego uposażenie; 

4. odbywania szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub 

przygotowania zawodowego w miejscu pracy przez osobę pobierającą 

stypendium w okresie odbywania tego szkolenia, stażu, przygotowania 

zawodowego dorosłych lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy na 

podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy lub przez inny 

podmiot kierujący, pobierania stypendium na podstawie przepisów o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów 

podyplomowych; 

5. wykonywania przez członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni 

kółek rolniczych oraz przez inną osobę traktowaną na równi z członkiem 

spółdzielni w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, 

pracy na rzecz tych spółdzielni; 
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6. wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub 

umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje 

się przepisy dotyczące zlecenia; 

7. wykonywania pracy na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w 

ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 

nr 45, poz. 235);współpracy przy wykonywaniu pracy na podstawie umowy 

agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której 

zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia; 

8. wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności 

pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych; 

9. wykonywania zwykłych czynności związanych ze współpracą przy 

prowadzeniu działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie 

ubezpieczeń społecznych; 

10.wykonywania przez osobę duchowną czynności religijnych lub czynności 

związanych z powierzonymi funkcjami duszpasterskimi lub zakonnymi; 

11.odbywania służby zastępczej; 

12.nauki w Krajowej Szkole Administracji Publicznej przez słuchaczy 

pobierających stypendium; 
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13.wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub 

umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje 

się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowa taka 

została zawarta z pracodawcą, z którym osoba pozostaje w stosunku pracy, 

lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje ona pracę na rzecz pracodawcy, 

z którym pozostaje w stosunku pracy; 

14.pełnienia przez funkcjonariusza celnego obowiązków służbowych. 
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Pracodawca w razie wypadku ma obowiązek podjąć niezbędne działania 

eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej 

pomocy, ustalić okoliczności i przyczyny wypadku oraz zastosować odpowiednie 

środki zaradcze na przyszłość, tak stanowi art. 234 Kodeksu Pracy. 
 

Zabezpieczenie miejsca zdarzenia  

 

W razie wypadku postępowanie należy zacząć od zabezpieczenia miejsca 

wypadku w sposób wykluczający: 

1. dopuszczenie do niego niepowołanych osób, 

2. uruchomienie bez potrzeby maszyn i innych urządzeń technicznych, 

których praca została wstrzymana w związku z wypadkiem, 

3. dokonywanie zmiany położenia maszyn i innych urządzeń technicznych, 

jak też zmiany położenia innych przedmiotów, które spowodowały 

wypadek lub pozwalają odtworzyć jego okoliczności. 
 

O niektórych wypadkach przy pracy firma musi zawiadomić właściwego 

okręgowego inspektora pracy i prokuratora. Dotyczy to zdarzeń, których 

skutkiem była śmierć pracownika (na miejscu lub w okresie sześciu miesięcy od 

dnia wypadku), wypadków zbiorowych (gdy ucierpiały co najmniej dwie osoby) 

oraz o charakterze ciężkim (gdy nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała).  
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Powołanie zespołu 

Przyczyny i okoliczności wypadku ustala powołany przez pracodawcę zespół 

powypadkowy. W jego skład wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz społeczny inspektor pracy lub przedstawiciel załogi (w mniejszych 

firmach). 
 

Ustalenie okoliczności i przyczyn 

Na początek zespół powinien obejrzeć miejsce wypadku, stan techniczny 

maszyn, innych urządzeń technicznych, stan urządzeń ochronnych – czyli 

zbadać wszystko to, co mogło mieć wpływ na zaistnienie wypadku, w tym 

warunki wykonywania pracy. Ustalający mogą ewentualnie sporządzić fotografie 

lub szkic miejsca wypadku. 

Zespół podejmuje swoje prace niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o 

wypadku. Musi zebrać wyjaśnienia od poszkodowanego oraz świadków 

zdarzenia, zasięgnąć opinii lekarza w zakresie niezbędnym do oceny rodzaju i 

skutków wypadku, zebrać wszystkie dowody dotyczące zdarzenia, dokonać 

prawnej kwalifikacji wypadku (czy to wypadek przy pracy) oraz określić 

profilaktyczne środki i wnioski ze zdarzenia dotyczące oceny ryzyka 

zawodowego. 
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Sporządzenie dokumentacji 

Po ustaleniu okoliczności i przyczyn zdarzenia zespół powypadkowy powinien 

sporządzić protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Termin 

na jego spisanie to 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku. Jeżeli 

zespół nie jest w stanie dokonać ustaleń w ciągu 14 dni, musi to uzasadnić w 

treści protokołu, wskazując przyczyny tych trudności.  

Wzór  formularza protokołu określa rozporządzenie ministra właściwego do 

spraw pracy (z 2004 r. Dz.U nr 227, poz. 2298). Załącznikami do protokołu 

powinny być wyjaśnienia poszkodowanego, świadków oraz wszystkie zebrane i 

udokumentowane informacje. 

Zespół przedstawia protokół pracodawcy do zatwierdzenia. Wcześniej 

udostępnia go jednak poszkodowanemu, który może zgłosić uwagi i zastrzeżenia 

co do poczynionych ustaleń. 

Pracodawca albo zatwierdza protokół powypadkowy w terminie 5 dni od jego 

sporządzenia albo zwraca go zespołowi w celu wyjaśnień i uzupełnienia. Dzieje 

się tak przypadku, gdy zastrzeżenia do protokołu zgłosi poszkodowany lub jego 

rodzina (jeżeli wypadek był śmiertelny) albo gdy protokół nie odpowiada 

warunkom formalnoprawnym.  

Zespół ma wówczas kolejne 5 dni na sporządzenie nowego protokołu i ponowne 

przedstawienie go pracodawcy. 
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Zatwierdzony protokół pracodawca doręcza poszkodowanemu pracownikowi lub 

jego rodzinie.  

 

Jeśli wypadek miał charakter ciężki, zbiorowy albo śmiertelny, protokół należy 

dostarczyć również właściwemu inspektorowi pracy. 

 

Gdy zespół uzna, że zaistniałe zdarzenie nie było wypadkiem przy pracy, musi to 

szczegółowo uzasadnić w protokole i wskazać dowody takiego twierdzenia. 

Pracownikowi zawsze przysługuje prawo dochodzenia ustalenia, że był to 

jednak wypadek przy pracy, na drodze sądowej. 

 

Zakład ma obowiązek przechowywać protokół i pozostałą dokumentacje 

związaną z wypadkiem przez 10 lat.  

 

Wszystkie koszty działania zespołu powypadkowego ponosi pracodawca. 
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Dodatkowym obowiązkiem pracodawcy jest prowadzenie rejestru wypadków przy 

pracy. Musi on odzwierciedlać każdy wypadek przy pracy.  

 

Określa on: 

1. imię i nazwisko poszkodowanego, 

2. miejsce i datę wypadku, 

3. informacje dotyczące skutków wypadku, 

4. datę protokołu powypadkowego, 

5. stwierdzenie, czy wypadek jest wypadkiem przy pracy, 

6. datę przekazania do ZUS wniosku o świadczenie z tytułu wypadku przy 

pracy, 

7. liczbę dni niezdolności do pracy, 

8. inne informacje, jeżeli ich zamieszczenie w rejestrze jest celowe, w tym 

wnioski i zalecenia profilaktyczne zespołu powypadkowego. 

 

Pracodawca musi także wypełnić tzw. statystyczną kartę wypadku przy pracy, 

której wzór określa rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej. 
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ORZECZNICTWO   
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CHOROBY 

ZAWODOWE 
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DEFINICJA CHOROBY ZAWODOWEJ 

 

Kodeks pracy 

 

Art. 2351 

Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób 

zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić 

bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana 

działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku 

pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych „narażeniem 

zawodowym” 

 

Art. 2352 

Rozpoznanie choroby zawodowej u pracownika lub byłego pracownika może 

nastąpić w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym albo po 

zakończeniu pracy w takim narażeniu, pod warunkiem wystąpienia 

udokumentowanych objawów chorobowych w okresie ustalonym w wykazie 

chorób zawodowych. 
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ZGŁOSZENIE CHOROBY ZAWODOWEJ 

 

Podejrzenie choroby zawodowej zgłasza: 

 

1. pracownik, który podejrzewa, że występujące u niego objawy mogą 

wskazywać na taką chorobę, przy czym pracownik aktualnie zatrudniony 

zgłasza podejrzenie za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim 

profilaktyczną opiekę zdrowotną; 

2. były pracownik, który podejrzewa, że występujące u niego objawy mogą 

wskazywać na taką chorobę, zgłoszenia dokonuje osobiście lub za 

pośrednictwem lekarza leczącego; 

3. pracodawca zatrudniający pracownika, u którego zaistniało podejrzenie 

choroby zawodowej; 

4. lekarz podmiotu właściwego do rozpoznania choroby zawodowej w toku 

postępowania orzeczniczego po uzyskaniu skierowania na badanie w 

związku z podejrzeniem choroby zawodowej. 

 

Podejrzenie choroby zawodowej zgłasza się na druku, którego wzór określony 

został w formie załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia  (Dz. U. z 2012 

r. poz. 663): 
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PODEJRZENIE CHOROBY ZAWODOWEJ 

 

W każdym przypadku podejrzenia choroby zawodowej: 

 

1. lekarz, 

2. lekarz dentysta, 

 

który podczas wykonywania zawodu powziął takie podejrzenie u pacjenta, 

kieruje na badania w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu choroby 

zawodowej albo o braku podstaw do jej rozpoznania. 
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PROCES ORZECZNICZY 

 

Etapy procesu orzeczniczego: 

1. ustalenie dokładnego rozpoznania klinicznego choroby w jednostce 

orzeczniczej; 

2. rozstrzygnięcie jednoznaczne lub z wysokim prawdopodobieństwem, że 

choroba została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla 

zdrowia występujących w środowisku pracy albo sposobem wykonywania 

pracy; 

3. orzeczenie o rozpoznaniu (bądź o braku podstaw do rozpoznania) choroby 

zawodowej przesyłane jest do pracownika/byłego pracownika oraz do 

państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, państwowego 

granicznego inspektora sanitarnego, państwowego wojewódzkiego 

inspektora sanitarnego, państwowego inspektora sanitarnego, o którym 

mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 14 

marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 212, 

poz. 1263 oraz z 2012 r. poz. 460), komendanta wojskowego ośrodka 

medycyny prewencyjnej albo inspektora wojskowego ośrodka medycyny 

prewencyjnej. 
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DECYZJA ADMINISTRACYJNA W SPRAWIE CHOROBY ZAWODOWEJ 

 

a) I stopień administracyjny stanowi właściwy: państwowy powiatowy inspektor 

sanitarny, państwowy graniczny inspektor sanitarny, państwowy wojewódzki 

inspektor sanitarny, państwowy inspektor sanitarny, o którym mowa w 

przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 

1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 

oraz z 2012 r. poz. 460), komendant wojskowego ośrodka medycyny 

prewencyjnej albo inspektor wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej; 

b) decyzję o stwierdzeniu bądź o braku podstaw do stwierdzenia otrzymują: 

pracownik/były pracownik, pracodawcy, u których pracownik/były pracownik 

był narażony na udokumentowany czynnik sprawczy rozpoznanej choroby 

zawodowej, jednostka orzekająca; 

c) uprawomocniona, pozytywna decyzja inspektora sanitarnego w sprawie 

choroby zawodowej umożliwia złożenie wniosku do właściwego oddziału 

ZUS o świadczenie z tytułu choroby zawodowej. 
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TRYB ODWOŁAWCZY 

 

 

Odwołanie od orzeczenia lekarskiego o chorobie zawodowej 

1. przysługuje pracownikowi/ byłemu pracownikowi w terminie 14 dni od daty 

otrzymania orzeczenia 

2. składane jest za pośrednictwem jednostki orzeczniczej I stopnia, która 

prowadziła postępowanie w formie wniosku z uzasadnieniem o ponowne 

badanie w instytucie badawczym w dziedzinie medycyny pracy. 

 

Odwołanie od decyzji państwowego inspektora sanitarnego w sprawie 

choroby zawodowej: 

1. przysługuje pracownikowi/byłemu pracownikowi, pracodawcy w terminie 14 

dni od daty jej otrzymania 

2. składane jest za pośrednictwem państwowego inspektora sanitarnego, który 

wydał kwestionowaną decyzję. 
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Orzeczenie lekarskie wydane w jednostce orzeczniczej II stopnia i decyzja 

administracyjna wydana w II instancji mają charakter ostateczny; nie 

przysługuje zainteresowanym prawo do odwołania się od nich. 

 

Na decyzję państwowego inspektora sanitarnego przysługuje skarga do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od daty jej 

doręczenia, za pośrednictwem jednostki, która wydała decyzję w I instancji. 

 

Na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przysługuje stronom 

skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 30 

dni od daty otrzymania wyroku WSA. 
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JEDNOSTKI ORZEKAJĄCE O ROZPOZNANIU CHOROBY ZAWODOWEJ 

 

Jednostki orzecznicze I stopnia: 

1. poradnie chorób zawodowych wojewódzkich ośrodków medycyny pracy 

2. kliniki i poradnie chorób zawodowych uniwersytetów medycznych (akademii 

medycznych) 

3. w zakresie chorób zakaźnych i pasożytniczych poradnie chorób zakaźnych 

wojewódzkich ośrodków medycyny pracy albo przychodnie i oddziały chorób 

zakaźnych poziomu wojewódzkiego 

4. w zakresie rozpoznania chorób zawodowych u pracowników 

hospitalizowanych z powodu wystąpienia ostrych objawów choroby podmioty 

lecznicze, w których nastąpiła hospitalizacja. 

 

Właściwość jednostki orzeczniczej I stopnia ustala się według miejsca, w którym 

praca jest lub była wykonywana przez pracownika/byłego pracownika lub według 

krajowej siedziby pracodawcy w przypadku, gdy dokumentacja narażenia 

zawodowego jest gromadzona w tej siedzibie. 

 

Od orzeczenia lekarskiego wydanego przez jednostkę orzeczniczą I 

stopnia przysługuje prawo do odwołania się do jednostek orzeczniczych II 

stopnia, którymi są instytuty badawcze w dziedzinie medycyny pracy. 
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Dziękuję za uwagę 

mgr inż. Robert Czak 

tel: 0048 603687444 

mail: robert.czak@op.pl 


