KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Szanowni Państwo,
z dniem 18 maja 2018 roku osoby, które zawarły na piśmie umowę o pomocy
przy zbiorach nabywają prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu
uszczerbku na zdrowiu bądź śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej.
Definicja wypadku przy pracy rolniczej pomocnika rolnika
W przypadku pomocnika rolnika za wypadek przy pracy rolniczej uznaje się nagłe zdarzenie
wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania przez pomocnika
rolnika czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach, o której mowa w art. 91a
§ 2 ustawy z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników ( tj. Dz. U. 2017 r.
poz. 2336 z poźn. zm.). Pomoc przy zbiorach chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin
zielarskich obejmuje następujące czynności:
 zbieranie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich;
 usuwanie zbędnych części roślin;
 klasyfikowanie lub sortowanie zerwanych lub zebranych: chmielu, owoców, warzyw,
tytoniu, ziół lub roślin zielarskich, lub wykonywanie innych czynności mających na
celu przygotowanie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich do
transportu, przechowywania lub sprzedaży lub związanych z pielęgnowaniem
i poprawą jakości plonów.
W umowie o pomocy przy zbiorach określa się zakres czynności wykonywanych na
podstawie tej umowy przez pomocnika rolnika oraz dzień rozpoczęcia świadczenia pomocy
przy zbiorach, jeżeli jest on inny niż dzień zawarcia umowy.
Ważne!
Jeśli zdarzy się wypadek w gospodarstwie rolnym w związku z wykonywaniem przez
pomocnika rolnika czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach, należy go
zgłosić do najbliższej placówki terenowej Kasy niezwłocznie jednak nie później niż
w terminie 6. miesięcy od dnia jego zaistnienia. Zgłoszenia wypadku może dokonać
poszkodowany lub inna osoba, bezpośrednio w siedzibie KRUS lub za pośrednictwem
poczty, telefonicznie albo pocztą elektroniczną. Niedopełnienie przez poszkodowanego lub
rolnika tego obowiązku ocenia się przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku oraz
prawa do jednorazowego odszkodowania.
Poszkodowany lub inna osoba zgłaszającą wypadek powinna:



zabezpieczyć miejsca i przedmioty związanych z wypadkiem do czasu
przeprowadzenia oględzin przez upoważnionego przez Prezesa KRUS pracownika,
udzielić informacji i wszechstronnej pomocy pracownikowi KRUS, prowadzącemu
oględziny w toku ustalania okoliczności i przyczyn wypadku,





udostępnić miejsce wypadku i przedmioty związane z wypadkiem,
wskazać świadków wypadku,
dostarczyć posiadaną dokumentację leczenia.

Jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej
Jednorazowe odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo
śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej ustala się w myśl art. 13 ust. 1 u.s.r.,
proporcjonalnie do określonego procentowo stałego lub długotrwałego uszczerbku
na zdrowiu. Za stały uszczerbek na zdrowiu uznaje się takie naruszenie sprawności
organizmu, które powoduje upośledzenie jego czynności nierokujące poprawy.
Za długotrwały uszczerbek uznaje się takie naruszenie sprawności organizmu wskutek
doznanego wypadku przy pracy rolniczej, które spowodowało upośledzenie czynności
organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące jednak ulec poprawie.
Jednorazowe odszkodowanie przysługuje ubezpieczonemu, który doznał stałego lub
długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej, a także
członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub
rolniczej choroby zawodowej.
Jednorazowe odszkodowanie nie przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli spowodował
wypadek umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa lub 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.
Zapobieganie wypadkom przy pracy rolniczej
Prezes Kasy, w porozumieniu z Radą Rolników i ministrami właściwymi do spraw: zdrowia
i zabezpieczenia społecznego, rolnictwa i rozwoju wsi określił Zasady ochrony zdrowia i życia
w gospodarstwie rolnym będące zaleceniami dotyczącymi wyposażenia gospodarstwa,
zabezpieczenia osób w nim pracujących oraz sposobu wykonywania czynności związanych
z działalnością rolniczą. Zachęcamy Państwa do zapoznania sie z materiałami na temat zasad
bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych, znajdującymi się m.in. na stronie
www.krus.gov.pl w zakładce Prewencja, oraz w jednostkach Kasy. Zapraszamy również do
udziału w organizowanych przez KRUS szkoleniach, konkursach i stoiskach informacyjnych.
Na stronie internetowej KRUS funkcjonuje Kalendarz Wydarzeń
Prewencyjnych – narzędzie służące informowaniu o realizowanych
przez Kasę działaniach prewencyjnych, np. szkoleniach, pokazach,
konkursach.
Odwiedzający
stronę
www.wydarzenieprewencyjne.krus.gov.pl mogą przeglądać i wyszukiwać, m.in. według
daty lub miejsca realizacji, interesujące ich działania prewencyjne,
planowane przez jednostki terenowe KRUS.
Czynności związane z pomocą rolnikowi przy zbiorach często prowadzą do przeciążania
układu mięśniowo-szkieletowego. Informacje o sposobach zapobiegania chorobom układu
ruchu znajdują się na stronie https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/dzialalnoscprewencyjna/aktualnosci-prewencyjne/dokument/artykul/zapobieganie-chorobom-ukladuruchu/

