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Wypadki osób ubezpieczonych 

 Definicja tego zdarzenia jest tożsama z 
definicją wypadku przy pracy 

 Postępowanie i inne czynności związane z 
takim zdarzeniem charakteryzują się 
odmiennym zestawem dokumentów do 
sporządzenia 

 Dotyczy osób wykonujących pracę na 
podstawie umów cywilnoprawnych i 
właścicieli jednoosobowych działalności 
gospodarczych 
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Wypadki osób ubezpieczonych 

 Dla osób wykonujących umowy 
cywilnoprawne dokumentację sporządza 
jednoosobowy organ, powołany przez 
zleceniodawcę 

 Dla właścicieli jednoosobowych DG 
postępowanie przeprowadza ZUS 

 Świadczenia: są zależne od opłacanych 
przez ubezpieczonego składek do ZUS 
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Wypadki w drodze do pracy i z 
pracy 

 Definicja:  
Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy 
uważa się nagłe zdarzenie wywołane 
przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w 
drodze do lub z miejsca wykonywania 
zatrudnienia lub innej działalności 
stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, 
jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została 
przerwana. 

 Podstawa prawna: art. 57b ust. 1 ustawy z dnia 
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 
2009 r. Nr 153, poz. 1227) 
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Wypadki w drodze do pracy i z 
pracy 

 Wyjątki: przerwanie drogi do/z pracy z 
ważnych przyczyn życiowych (np. odebranie 
dziecka z placówki oświatowej) 

 Wyjątki: droga z pracy prowadzi do miejsca 
edukacji 

 Świadczenia: 100% świadczenia 
chorobowego 
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Wypadki zrównane z wypadkami 
przy pracy 

 Definicja: tożsama z wypadkiem przy pracy, 
jednak inaczej rozumiany jest związek z 
wykonywaną pracą, m.in. może się on wyrażać 
przez: 

 Pozostawanie w dyspozycji pracodawcy w trakcie 
podróży służbowej (wg różnych orzeczeń sądów, 
może to być np. samo przebywanie w hotelu 
podczas podróży służbowej) 

 Odbywanie szkolenia w zakresie powszechnej 
samoobrony; 

 Wykonywanie zadań zleconych przez działające u 
pracodawcy organizacje związkowe.  
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Wypadki zrównane z wypadkami 
przy pracy 

 Świadczenia: jak z tytułu wypadku przy 
pracy. 

 Podstawa prawna: art. 3 ust. 2 ustawy z 
dnia 30 października 2002 r. o 
ubezpieczeniu społecznym z tytułu 
wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. 
Nr 167, poz. 1332 z późn. zm.) 
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Dziękujemy  
za uwagę! 


