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Rolniku, 

 

miałeś wypadek?

Nie zwlekaj, jak najszybciej 
zgłoś wypadek do najbliższej 

placówki terenowej lub oddziału 
regionalnego KRUS.

Szybki termin zgłoszenia wypadku 
do KRUS ułatwi ocenę jego 

okoliczności.

ROLA ROLNIKA
BY UPADKU UNIKAŁ

MĄDRZE POSTĘPUJESZ
WYPADKU NIE SPOWODUJESZ



KRUS przypomina

1.  Jeżeli uległeś wypadkowi wr olnictwie, zgłoś go jak naj -
szybciej do najbliższej placówki terenowej Kasy lub oddzia-
łu regionalnego. Nie czekaj na zakończenie leczenia.

2.  Zgłoś wypadek bez zbędnej zwłoki – zalecane do 14 dni. 
Zbyt późne zgłoszenie może uniemożliwić ustalenie oko-
liczności i przyczyn wypadku, co może spowodować odmo-
wę prawa do odszkodowania.

3.   

4.  Uprawnionym do ubiegania się oj ednorazowe odszkodo-
wanie jest poszkodowany (rolnik, domownik, pomocnik rol-
nika), podlegający ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobo-
wemu i macierzyńskiemu w dniu zaistnienia wypadku.

5.  Jednorazowe odszkodowanie przysługuje:
a)  ubezpieczonemu, który doznał stałego lub długotrwałego 

uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rol-
niczej lub rolniczej choroby zawodowej,

b)  członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek 
wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby za-
wodowej.

6.  Jednorazowe odszkodowanie nie przysługuje ubezpieczo-
nemu, jeżeli:
a)  spowodował wypadek umyślnie albo wskutek rażącego 

niedbalstwa, lub
b)  będąc w stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem 

środków odurzających, substancji psychotropowych lub 
innych środków o podobnym działaniu, sam w znacznym 
stopniu przyczynił się do wypadku.

7.  Każdy wypadek rozpatruje się indywidualnie.

8.  Jednorazowe odszkodowanie ustala się dla ubezpieczone-
go w wysokości proporcjonalnej do określonego procento-
wo stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Zadbajcie o zdrowie,  
dla siebie i swoich najbliższych

Praca w gospodarstwie rolnym nie-

sie za sobą wiele niebezpieczeństw, 

których następstwem mogą być 

wypadki lub choroby zawodowe.

Zgłoszenia wypadku może dokonać poszkodowany lub inna
osoba bezpośrednio w siedzibie KRUS, za pośrednictwem 
poczty, telefonicznie, mailowo lub przez platformę ePUAP.
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