Artykuł pobrano ze strony eioba.pl

Wypadek w pracy - kiedy należy się odszkodowanie?
Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć,
które nastąpiło w związku z pracą:
- podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
- podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
- w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy między siedzibą pracodawcy a miejscem
wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy
Rodzaje wypadków w pracy:
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. nr167 z 2009 r., poz. 1322)- za śmiertelny wypadek przy
pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć poszkodowanego w okresie 6 miesięcy od zdarzenia.
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. nr 167 z 2009 r., poz. 1322)- 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.
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. nr 167 z 2009r., poz. 1322) – za zbiorowy wypadek przy
pracy uważa się wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby.
Bezpośrednio po wypadku należy jak najszybciej zgłosić zdarzenie pracodawcy lub przełożonemu. Zgłoszenia
dokonuje sam poszkodowany (jeżeli oczywiście pozwala mu na to stan zdrowia) lub inna osoba, która wypadek
widziała.
Do obowiązków pracodawcy w momencie zgłoszenia wypadku należy oczywiście. udzielenie poszkodowanemu
pierwszej pomocy, zabezpieczenie miejsca wypadku, ustalenie okoliczności oraz przyczyn zdarzenia, a
także sporządzenie i zatwierdzenie protokołu powypadkowego lub karty wypadku oraz doręczenie ich
poszkodowanemu (w razie wypadku śmiertelnego członkom rodziny poszkodowanego) i właściwej jednostce
inspekcji pracy.
Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza - nie później niż w ciągu 14 dni od
dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku - protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.
Jeżeli w protokole powypadkowym znajdzie się stwierdzenie, że wypadek nie jest wypadkiem przy pracy albo że
zachodzą okoliczności, które mogą mieć wpływ na prawo pracownika do świadczeń przysługujących z tytułu
wypadku, wymaga to szczegółowego uzasadnienia i wskazania dowodów stanowiących podstawę takiego
stwierdzenia.
Do protokołu powypadkowego należy dołączyć zapis wyjaśnień poszkodowanego i informacji uzyskanych od
świadków wypadku, a także inne dokumenty zebrane podczas ustalania okoliczności i przyczyn wypadku, w
szczególności pisemną opinię lekarza lub innych specjalistów, szkice lub fotograﬁe miejsca wypadku.
Zasadniczo poszkodowanemu w rezultacie wypadku przy pracy mogą przysługiwać dwie równoległe drogi
dochodzenia roszczeń:
1) z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
2) bezpośrednio od pracodawcy (z ubezpieczenia OC, Odpowiedzialności Cywilnej)
Należy pamiętać, iż uprawnienia, jakie przysługują poszkodowanemu w momencie wystąpienia wypadku przy

pracy, nie są realizowane automatycznie. W sprawach tych wymaga się złożenia odpowiednich wniosków: do ZUS,
bądź do płatnika składek albo też wystąpienia z roszczeniami bezpośrednio do pracodawcy.
Pamiętaj, że:

pracodawca ma zawsze obowiązek udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym i zabezpieczyć miejsce
wypadku przy pracy;

w przypadku wystąpienia ciężkiego, śmiertelnego lub zbiorowego wypadku przy pracy pracodawca ma
obowiązek zawiadomienia właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora;

zawsze należy dokonać ustalenia przyczyn wypadku oraz sporządzić protokół powypadkowy.
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