
Wypadek w okresie ubezpieczenia wypadkowego – inny
wypadek przy pracy

 

Zgłoszenia wypadku dokonuje poszkodowany, jeśli stan jego zdrowia na to pozwala, lub inne osoby,
np. świadkowie. Dla tej grupy wypadków nie sporządza się jednak protokołu powypadkowego, lecz 
kartę wypadku,  która jest  podstawą do ustalenia należnych poszkodowanemu (lub jego rodzinie)
świadczeń odszkodowawczych.

Kartę wypadku sporządzają w szczególności:

podmiot wypłacający stypendium sportowe - w stosunku do pobierających te stypendia;a.
podmiot, na którego rzecz wykonywana jest odpłatnie praca w czasie odbywania kary pozbawieniab.
wolności lub tymczasowego aresztowania - w stosunku do wykonujących tę pracę na podstawie
skierowania do pracy;
Kancelaria Sejmu w stosunku do posłów i posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych wc.
Rzeczypospolitej Polskiej oraz Kancelaria Senatu w stosunku do senatorów;
pracodawca, u którego osoba pobierająca stypendium odbywa staż, przygotowanie zawodowe wd.
miejscu pracy lub szkolenie, lub jednostka, w której osoba pobierająca stypendium odbywa szkolenie
- w stosunku do osoby pobierającej stypendium w okresie odbywania tego stażu, przygotowania
zawodowego w miejscu pracy lub szkolenia na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy
urząd pracy lub przez inny podmiot kierujący;
spółdzielnia produkcyjna, spółdzielnia kółek rolniczych - w stosunku do członków tych spółdzielnie.
oraz innych osób traktowanych na równi z członkiem spółdzielni, w rozumieniu przepisów o systemie
ubezpieczeń społecznych, wykonujących pracę na rzecz tych spółdzielni;
podmiot, na którego rzecz wykonywana jest praca na podstawie umowy agencyjnej, umowy zleceniaf.
lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy
dotyczące zlecenia - w stosunku do wykonujących te umowy;
osoba wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy og.
świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia
- w stosunku do współpracujących z tą osobą;
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - w stosunku do prowadzących pozarolniczą działalność orazh.
współpracujących przy prowadzeniu takiej działalności w rozumieniu przepisów o systemie
ubezpieczeń społecznych;
 właściwa zwierzchnia instytucja diecezjalna lub zakonna - w stosunku do duchownych;i.
pracodawca, u którego poborowy odbywa służbę zastępczą - w stosunku do odbywających tę służbę;j.
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej - w stosunku do słuchaczy tej szkoły pobierającychk.
stypendium;
pracodawca - w stosunku do osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowyl.
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 osoby te pozostają w stosunku pracy;
podmiot, z którym została zawarta umowa agencyjna, umowa zlecenia lub umowa o świadczeniem.
usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowa
o dzieło - w stosunku do osób wykonujących umowę, jeżeli w ramach takiej umowy praca jest
wykonywania na rzecz pracodawcy, z którym osoby te pozostają w stosunku pracy;
podmiot, w którym funkcjonariusz celny pełni służbę - w stosunku do tych funkcjonariuszy.n.

Podmioty mające obowiązek ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków wymienionych w punktach a-g
i i-n, po otrzymaniu wiadomości o wypadku, powiadamiają o wszczęciu postępowania powypadkowego
właściwą terenową jednostkę organizacyjną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kartę wypadku sporządza się po ustaleniu okoliczności i przyczyn – nie później niż w terminie do 14



dni od zawiadomienia o zdarzeniu.

Zamieszczenie  w  karcie  stwierdzenia,  że  zdarzenie  nie  jest  wypadkiem  przy  pracy,  wymaga
uzasadnienia i wskazania na to dowodów.

Na podstawie karty wypadku wypełnia się statystyczną kartę wypadku GUS. Stosuje się do niej takie
same zasady, jak do wypadku przy pracy osób będących pracownikami.
 


