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Wypadek przy pracy -  sprawdź na jakie świadczenia możesz liczyć

Wypadek przy pracy może zdarzyć się każdemu i na każdym stanowisku. Lato niestety sprzyja większej
wypadkowości, zwłaszcza w sezonie boomu budowniczo-remontowego. Niekiedy leczenie oraz powrót do
pracy  zabiera  długie  miesiące.  Jeśli  nie  podlegamy  ubezpieczeniom  społecznym  możemy  pozostać  bez
środków do życia. Dlatego warto sprawdzić legalność i formę swojego zatrudnienia oraz to, czy jesteśmy
zgłoszeni  do  ubezpieczeń  społecznych.  W  związku  z  wypadkiem  przy  pracy  możemy  liczyć  na  szereg
świadczeń wypłacanych przez ZUS, jeśli podlegamy ubezpieczeniu wypadkowemu.   
- O świadczenie z ZUS w związku z wypadkiem przy pracy czy chorobie zawodowej może ubiegać się każda 
osoba, która podlega ubezpieczeniu wypadkowemu. Jest ono obowiązkowe dla osób zatrudnionych na 
umowę o pracę, umowę zlecenie, agencyjną, czy uaktywniającą, a także dla osób prowadzących własną 
działalność gospodarczą - wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie 
śląskim.
Ubezpieczeniu wypadkowemu nie podlegamy w tytułu umowy o dzieło. Jeżeli nie wiemy, czy pracodawca czy 
zleceniobiorca zgłosił nas do ubezpieczeń społecznych warto to sprawdzić. Wystarczy mieć profil na PUE ZUS 
lub wybrać się do placówki ZUS. Dzięki temu mamy pewność, że w razie nieszczęścia możemy liczyć na 
świadczenia z ubezpieczenia społecznego.  
Gdy doszło do wypadku
Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku
z wykonywaną pracą i spowodowało uraz lub śmierć. - Jeśli doszło do takiego zdarzenia, ważne jest, aby 
postępowanie powypadkowe przebiegło w sposób przepisowy, a dokumentacja powypadkowa była 
sporządzona rzetelnie. Od tego zależy, czy ubezpieczony będzie miał prawo do świadczeń odszkodowawczych 
- przestrzega rzeczniczka. 
W przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę zdarzenie to zgłaszamy pracodawcy. Jego obowiązkiem 
jest przeprowadzić postępowanie powypadkowe, a w ciągu 14 dni od daty wypadku sporządzić protokół 
powypadkowy.
W przypadku osób zatrudnionych na umowę zlecenie czy agencyjną przeprowadzenie postępowania 
powypadkowego należy do obowiązków podmiotu, na rzecz którego wykonywana była praca bez 
nawiązanego stosunku pracy. Jeśli poszkodowany jest osobą prowadzącą pozarolniczą działalność lub 
współpracuje z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność, bądź jesteś zatrudniony na podstawie 
umowy uaktywniającej, to postępowanie powypadkowe przeprowadzi, właściwy ze względu na siedzibę 
prowadzenia działalności (lub miejsce sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 3), ZUS. Po ustaleniu 
wszystkich okoliczności i przyczyn wypadku, nie później niż w ciągu 14 dni od zawiadomienia o wypadku, 
podmiot prowadzący postępowanie powypadkowe, zobowiązany jest sporządzić kartę wypadku.

Świadczenia dla poszkodowanego
Jak ważne są ubezpieczenia społeczne przekonujemy się wówczas, gdy z powodu choroby, niezdolności do 
pracy, czy opieki nad chorym członkiem rodziny nie możemy wrócić do pracy. W przypadku ubezpieczenia 
wypadkowego w wyniku wypadku w pracy możemy już od pierwszego dnia podlegania takiemu ubezpieczeniu
możemy liczyć na wypłatę świadczenia. Z ubezpieczenia wypadkowego wypłacanych jest kilka rodzajów 
świadczeń, w tym zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, jednorazowe 
odszkodowanie, renta z tytułu niezdolności do pracy, w tym renta szkoleniowa, renta rodzinna, dodatek 
pielęgnacyjny, dodatek do renty rodzinnej – dla sieroty zupełnej, pokrycie kosztów leczenia z zakresu 
stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne.
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100 procent zasiłku chorobowego
Zasiłek chorobowy z  ubezpieczenia wypadkowego (także za okres pobytu w  szpitalu) jest wyższy niż 
zazwyczaj z ubezpieczenia chorobowego, bo wynosi 100% podstawy wymiaru (przeciętnego wynagrodzenia 
lub przychodu za ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych). Jeśli choroba się wydłuża to chory może skorzystać 
ze świadczenia rehabilitacyjnego przysługującego maksymalnie przez 12 miesięcy. Ono również jest wyższe niż
zazwyczaj i wynosi też 100% naszego średniego wynagrodzenia. 

ZUS pokrywa koszty leczenia stomatologicznego
Niewiele osób wie o tym, że z funduszu wypadkowego pokrywane są także koszty leczenia stomatologicznego 
i  wykonania szczepień ochronnych (nierefundowanych na podstawie odrębnych przepisów), na które 
skierował ubezpieczonego lekarz orzecznik – na wniosek lekarza prowadzącego, a także koszty zakupów 
wyrobów medycznych poniesionych przez ubezpieczonego w wysokości nierefundowanej przez NFZ, czy 
badań, na które ubezpieczony został skierowany przez płatnika składek, np. pracodawcę, aby ustalić zawartość
alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie.

Po zakończeniu leczenia -  odszkodowanie za wypadek
Jeśli osoba w wyniku wypadku czy choroby zawodowej doznała stałego lub długotrwałego uszczerbku na 
zdrowiu możne starać się o jednorazowe odszkodowanie. Przysługuje ono również uprawnionym członkom 
rodziny osoby zmarłej wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Wysokość jednorazowego 
odszkodowania to 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku 
na zdrowiu. Obecnie 1 proc. stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowi wynosi 917 zł. Stopień tego 
uszczerbku oraz jego związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową ocenia lekarz orzecznik ZUS lub 
komisja lekarska ZUS, po zakończeniu leczenia lub rehabilitacji. Więcej informacji dotyczących wysokości kwot
jednorazowego odszkodowania można znaleźć na stronie www.zus.pl
Kiedy nie otrzymamy świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego
ZUS nie przyzna świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, jeżeli osoba umyślnie lub wskutek rażącego 
niedbalstwa naruszyła przepisy o ochronie życia i zdrowia i udowodniono, że to była jedyna przyczyna 
wypadku. Również w sytuacji, gdy pracownik przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku, 
ponieważ byłeś nietrzeźwy, pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych. Nie dotyczy
to członków rodziny ubezpieczonego, którzy w takich przypadkach zachowują prawo do świadczeń.
Świadczenia nie przysługują ubezpieczonemu ani członkom jego rodziny, jeśli prowadził firmę lub z taką osobą
współpracował, bądź jest duchownym, który sam za siebie opłaca składki i występuje zadłużenie z tytułu 
składek na ubezpieczenie społeczne na kwotę wyższą niż 6,60 zł – w dniu wypadku lub w dniu złożenia 
wniosku o przyznanie świadczeń w tytułu choroby zawodowej. Świadczenia nie przysługują do czasu, aż 
spłacona zostanie całość zadłużenia.
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