.
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W przypadku wyst pienia wypadku ci kiego, miertelnego lub zbiorowego pracodawca zobowi zany jest
zabezpieczy miejsce wypadku i powiadomi inspektora pracy, prokuratora i urz d w zale no ci od bran y,
np. Urz d Górniczy.
Pracodawca zobowi zany jest powo a zespó powypadkowy, który zbada okoliczno ci i przyczyny zaistnia ego wypadku oraz sporz dzi protokó powypadkowy, który nast pnie dostarczy poszkodowanemu lub
cz onkom jego rodziny. Do ka dego protoko u pracownik poszkodowany ma prawo wnie uwagi lub zastrzeenia, a je eli nie zostan one uwzgl dnione, to ma prawo wnie pozew do s du pracy.
Ze wzgl du na rodzaj doznanych obra e wypadki przy pracy dzielimy na:
1. lekkie – powoduj ce czasow niezdolno do pracy,
–

3.
Ze wzgl du na liczb poszkodowanych wypadki przy pracy dzielimy na:
1. indywidualne,
2. zbiorowe.

Czym ró ni si choroba zawodowa od choroby wynikaj cej z ogólnego stanu zdrowia, sk d wzi si termin „choroba zawodowa”, czy chodzi tu o chorob zawodu? Jak nale y post powa w sytuacji podejrzenia o
chorob zawodow ?
Zgodnie z

Tak wi c, choroba zawodowa objawia si na skutek oddzia ywania na organizm pracownika czynników
szkodliwych wyst puj cych w rodowisku pracy.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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Ponadto musi ona znajdowa si w wykazie chorób zawodowych, który zawiera 26 pozycji:
Zatrucia ostre i przewlek e substancjami chemicznymi oraz nast pstwa tych zatru wywo ane przez
substancje podane w rozporz dzeniu.
Gor czka metaliczna.
Pylice p uc.
Choroby op ucnej lub osierdzia wywo ane py em azbestu.
Przewlek e obturacyjne zapalenie oskrzeli.
Astma oskrzelowa.
Zewn trzpochodne alergiczne zapalenie p cherzyków p ucnych.
Ostre uogólnione reakcje alergiczne.
Byssinoza.
Berylowa.
Choroby p uc wywo ane py em metali twardych.
Alergiczny nie yt nosa.
Zapalenie obrz kowe krtani o pod o u alergicznym.
Przedziurawienie przegrody nosa wywo ane substancjami o dzia aniu r cym lub dra ni cym.
Przewlek e choroby narz du g osu spowodowane nadmiernym wysi kiem g osowym, trwaj cym co najmniej
15 lat.
Choroby wywo ane dzia aniem promieniowania jonizuj cego.
Nowotwory z o liwe powsta e w nast pstwie dzia ania czynników wyst puj cych w rodowisku pracy,
uznanych za rakotwórcze u ludzi.
Choroby skóry.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Przewlek e choroby uk adu ruchu wywo ane sposobem wykonania pracy.
Przewlek e choroby obwodowego uk adu nerwowego wywo ane sposobem wykonywania pracy.
Obustronny trwa y ubytek s uchu typu limakowego spowodowany ha asem.
Zespó wibracyjny.
Choroby wywo ane prac w warunkach podwy szonego ci nienia atmosferycznego.
Choroby wywo ane dzia aniem wysokich albo niskich temperatur otoczenia.
Choroby uk adu wzrokowego wywo
Choroby zaka ne lub paso ytnicze albo ich nast pstwa.

Ka de podejrzenie o chorob zawodow musi by zg oszone na pi mie do w a ciwego pa stwowego inspektora
sanitarnego oraz w a ciwego inspektora pracy. Podejrzenie o chorob zawodow zg
podczas wykonywania zawodu powzi
rzewa u siebie chorob zawodow
e mo e j zg osi za po
cego opiek
tyczn nad pracownikiem.
W zwi zku ze zg oszeniem choroby zawodowej zak ad pracy jest obowi
Pa
przyczyny powstania choroby zawodowej i przyst pi niezw ocznie do
usuni cia czynników powoduj cych jej powstanie. Jednocze nie zak ad pracy przesy a zak adowi s u by zdrowia
w a ciwemu do rozpoznania choroby zawodowej dokumentacj dotycz c zagro e zawodowych wyst puj cych w
rodowisku pracy i przebieg pracy zawodowej pracownika.
Dochodzenie epidemiologiczne w rodowisku pracy przeprowadza ze strony s u by zdrowia lekarz sprawuj cy
opiek
nad zak
e inspektor sanitarny na wniosek zak adu s u
nego do rozpoznania chorób zawodowych.
Upowa nione do rozpoznania chorób zawodowych s nast puj ce organy:
u
Wymienione jednostki wydaj
rowi sanitarnemu. Kopi
chorob zawodow .

aj w a
osi a podejrzenie o

z tre ci orzeczenia lekarskiego stwierdzaj
e wyst pi z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania przez w a ciwy instytut
ecznej.

nia

wydaje decyzj o stwierdzeniu choroby zawodowej lub braku podstaw
P
ozpoznania choroby zawodowej
Decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej
o wiadczenia przewidziane w przepisach prawnych z tytu u choroby zawodowej.

do zg oszenia

Zarówno wypadek przy pracy jak i choroba zawodowa s szkod dla pracownika. W zwi zku z t szkod
wodawca przewidzia pewnego rodzaju rekompensat
dowani w wypadkach przy pracy lub ulegli chorobie zawodowej.
wiadczenia z tytu u wypadków przy pracy i chorób zawodowych przys uguj
uszczerbku na zdrowiu oraz cz onkom rodzin pracowników zmar ych w skutek takiego wypadku lub choroby.
czenia nie przys uguj
eli wy czn przyczyn wypadku by o udowodnione przez zak
nie przez pracownika przepisów dotycz cych ochrony
lnie lub w
skutek ra cego zaniedbania.
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ednorazowe odszkodowanie dla ubezpieczonego z tytu u sta ego lub d ugotrwa ego uszczerbku na zdrowiu.
Za sta y uszczerbek na zdrowiu uwa a si takie naruszenie sprawno ci organizmu, które powoduje upoledzenie czynno ci organizmu nie rokuj ce poprawy.
Za d ugotrwa y uszczerbek na zdrowiu uwa a si takie naruszenie sprawno ci organizmu, które powoduje
upo ledzenie czynno ci organizmu na okres przekraczaj cy 6 miesi cy, mog ce jednak ulec poprawie.
Stopie uszczerbku na zdrowiu okre la lekarz orzecznik przy Zak adzie Ubezpiecze Spo ecznych w a ciwym dla miejsca zamieszkania pracownika.
ednorazowe odszkodowanie dla cz onków rodziny w razie mierci pracownika.
asi chorobowy dla ubezpieczonego, którego niezdolno do pracy spowodowana zosta a wypadkiem przy
pracy lub chorob zawodow .
enta rodzinna, która przys
onkom rodziny pracownika, który zmar
lub choroby zawodowej.
chorobow
jest nadal nie
zdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokuj odzyskanie zdolno ci do pracy.
asi
wyrównawczy dla ubezpieczonego b d cego pracownikiem, którego wynagrodzenie uleg o
obni eniu wskutek sta ego lub d ugotrwa ego uszczerbku na zdrowiu.
enta z tytu niezdolno
do pracy dla ubezpieczonego, który sta
wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.
enta szkoleniowa dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowo
zawodowego ze wzgl du na niezdolno do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowan wypadkiem
przy pracy lub chorob zawodow .
odatek do renty rodzinnej dla sieroty zupe
odatek piel
okrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepie
ortopedyczne w zakresie okre lonym ustaw .

PYTANIA KONTROLNE
1. Co to jest wypadek przy pracy?
2. Co to znaczy, e wypadek lub zdarzenie nag e wyst pi o w zwi zku z prac ?
3.
choroby zawodowej?
4. Komu nale y zg osi podejrzenie o chorob zawodow ?
5. Kto upowa niony jest do rozpoznawania chorób zawodowych?
6. Komu przys uguj wiadczenia z tytu u wypadku przy pracy i choroby zawodowej?
7. Jakie znasz wiadczenia z tytu u wypadku przy pracy i choroby zawodowej?
8. Kto wyp aca odszkodowanie z tytu u wypadku przy pracy?
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