
WYPADKI W ROLNICTWIE

Rolniku pamiętaj wypadek jakiemu uległeś podczas pracy w gospodarstwie rolnym, należy zgłosić do najbliższej placówki terenowej Kasy jak 

najwcześniej, bez zbędnej zwłoki. Zgłoszenie wypadku ze zbędną zwłoką może utrudnić ustalenie okoliczności faktycznych zdarzenia, co może 

skutkować odmową przyznania jednorazowego odszkodowania. Zgłoszenia wypadku można dokonać osobiście w siedzibie KRUS, za pośrednictwem 

poczty, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Zgłaszając wypadek należy pamiętać o konieczności:

zabezpieczenia w miarę możliwości miejsca i przedmiotów związanych z wypadkiem;

udostępnienia Inspektorowi prewencji miejsca wypadku i przedmiotów związanych z wypadkiem oraz udzielania informacji i wszechstronnej pomocy;

wskazania świadków wypadku;

dostarczenia posiadanej dokumentacji leczenia;

Po przyjęciu zgłoszenia wypadku właściwa jednostka organizacyjna Kasy przeprowadza postępowanie dowodowe ustalające okoliczności i przyczyny 

wypadku z którego sporządzany jest protokół powypadkowy stanowiący podstawę do uznania zdarzenia za wypadek przy pracy rolniczej. 

Poszkodowany lub uprawniony członek rodziny ubiegający się o jednorazowe odszkodowanie może w terminie 7 dni od otrzymania protokołu 

powypadkowego, zgłosić na piśmie uwagi i zastrzeżenia do ustaleń w nim zawartych.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe 

zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo 

pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności:

na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio 

związanego z tym gospodarstwem rolnym, lub

w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego, albo w drodze powrotnej, lub

podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo w związku z

wykonywaniem tych czynności, lub

w drodze do miejsca wykonywania czynności, o których mowa w pkt.3 albo w drodze powrotnej.

Wszelkich  informacji  można  zasięgnąć w  Placówce  Terenowej KRUS  w  Sanoku  ul. Rymanowska 34,  pod nr  telefonu

134637819  lub  kierując  zapytanie  pod  adres e-mail: sanok@krus.gov.pl, w Oddziale  Regionalnym  KRUS w  Rzeszowie, 

czy też w każdej jednostce KRUS.
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