
1674

U S TAWA

z dnia 30 paêdziernika 2002 r.

o zaopatrzeniu z tytu∏u wypadków lub chorób zawodowych powsta∏ych w szczególnych okolicznoÊciach.

Art. 1. Ustawa okreÊla:

1) rodzaje wypadków powsta∏ych w szczególnych
okolicznoÊciach, uzasadniajàcych przyznanie
Êwiadczeƒ;

2) rodzaje Êwiadczeƒ z tytu∏u wypadków i chorób za-
wodowych powsta∏ych w szczególnych okoliczno-
Êciach;

3) zasady przyznawania Êwiadczeƒ, ustalania ich wy-
sokoÊci oraz zasady wyp∏aty Êwiadczeƒ;

4) zasady finansowania Êwiadczeƒ.

Art. 2. 1. Za wypadek uzasadniajàcy przyznanie
Êwiadczeƒ uwa˝a si´ nag∏e zdarzenie wywo∏ane przy-
czynà zewn´trznà, powodujàce uraz lub Êmierç, które
nastàpi∏o:

1) przy ratowaniu innych osób od gro˝àcego ich ˝yciu
niebezpieczeƒstwa;

2) przy chronieniu w∏asnoÊci publicznej przed gro˝à-
cà jej szkodà;

3) przy udzielaniu przedstawicielowi organu paƒstwo-
wego lub organu samorzàdu terytorialnego pomo-
cy przy spe∏nianiu czynnoÊci urz´dowych;

4) przy Êciganiu lub uj´ciu osób podejrzanych o po-
pe∏nienie przest´pstwa lub przy chronieniu innych
osób przed napaÊcià;

5) przy wykonywaniu funkcji radnego lub cz∏onka ko-
misji rady wszystkich jednostek samorzàdu teryto-
rialnego albo przy wykonywaniu przez so∏tysa
czynnoÊci zwiàzanych z tym stanowiskiem;

6) przy wykonywaniu funkcji ∏awnika w sàdzie;

7) w czasie zaj´ç dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuƒczych realizowanych przez jednostki orga-
nizacyjne systemu oÊwiaty, zaj´ç w szkole wy˝szej

lub zaj´ç na studiach doktoranckich albo w czasie
odbywania praktyki przewidzianej organizacjà stu-
diów lub nauki;

8) przy pracy w Ochotniczych Hufcach Pracy na innej
podstawie ni˝ umowa o prac´;

9) przy pracy wykonywanej w ramach terapii zaj´cio-
wej w jednostkach organizacyjnych pomocy spo-
∏ecznej oraz publicznych zak∏adach opieki zdrowot-
nej;

10) przy wykonywaniu bezpoÊredniej ochrony przed
kl´skami ˝ywio∏owymi;

11) przy wykonywaniu funkcji cz∏onka komisji powo∏a-
nej przez organ paƒstwowy lub organ samorzàdu
terytorialnego do przeprowadzenia wyborów lub
referendum.

2. Za chorob´ zawodowà uprawniajàcà do Êwiad-
czeƒ przewidzianych w ustawie  uwa˝a si´ chorob´
okreÊlonà w wykazie chorób zawodowych, o którym
mowa w art. 237 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy, je˝eli zosta-
∏a spowodowana dzia∏aniem czynników szkodliwych
dla zdrowia wyst´pujàcych w Êrodowisku pracy lub
sposobem wykonywania pracy, przy wykonywaniu za-
j´ç lub pracy, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 8.

Art. 3. 1. Osobom, które sta∏y si´ niezdolne do pra-
cy wskutek wypadku w szczególnych okolicznoÊciach,
o których mowa w art. 2 ust. 1, przys∏uguje:

1) renta z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy;

2) jednorazowe odszkodowanie;

3) Êwiadczenia zdrowotne okreÊlone w ustawie z dnia
6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu
zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75,
poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887,
Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116, z 1999 r. Nr 45,
poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70,



poz. 777, Nr 72, poz. 802, Nr 109, poz. 1236 i Nr 110,
poz. 1255 i 1256, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 18,
poz. 230, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1311 i 1324,
z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 88,
poz. 961, Nr 97, poz. 1050, Nr 126, poz. 1382 i 1384
i Nr 154, poz. 1796 i 1801 oraz z 2002 r. Nr 25,
poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 83, poz. 749 i Nr 153,
poz. 1271) w zakresie niezb´dnym do leczenia na-
st´pstw wypadku lub choroby zawodowej, pod
warunkiem ̋ e osoby te nie sà obj´te powszechnym
ubezpieczeniem zdrowotnym.

2. Osobie, która ponios∏a koszty pogrzebu osoby
poszkodowanej wskutek wypadku lub choroby zawo-
dowej albo osoby pobierajàcej rent´ na podstawie
ustawy, przys∏uguje zasi∏ek pogrzebowy.

3. Âwiadczenia okreÊlone w ust. 1 przys∏ugujà rów-
nie˝ osobie, która sta∏a si´ niezdolna do pracy wskutek
choroby zawodowej powsta∏ej w zwiàzku z wykonywa-
niem zaj´ç lub pracy, o których mowa w art. 2 ust. 1
pkt 7 i 8.

4. Cz∏onkom rodziny osób, które zmar∏y wskutek
wypadków, o których mowa w art. 2 ust. 1, oraz cz∏on-
kom rodziny osób, które zmar∏y wskutek choroby za-
wodowej, przys∏uguje renta rodzinna i jednorazowe
odszkodowanie.

5. Cz∏onkami rodziny sà ma∏˝onek, dzieci w∏asne,
dzieci drugiego ma∏˝onka, dzieci przysposobione,
przyj´te na wychowanie i utrzymanie przed osiàgni´-
ciem pe∏noletnoÊci wnuki, rodzeƒstwo i inne  dzieci,
w tym równie˝ w ramach rodziny zast´pczej, rodzice,
osoby przysposabiajàce, ojczym i macocha, je˝eli spe∏-
niajà warunki do uzyskania renty rodzinnej w myÊl
przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
(Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 38, poz. 360,
Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801 i 802 i Nr 106, poz. 1215,
z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118, Nr 19, poz. 238,
Nr 56, poz. 678 i Nr 84, poz. 948, z 2001 r. Nr 8, poz. 64,
Nr 27, poz. 298, Nr 85, poz. 924, Nr 89, poz. 968, Nr 111,
poz. 1194 i Nr 154, poz. 1792 oraz z 2002 r. Nr 74,
poz. 676 i Nr 199, poz. 1673), zwanej dalej „ustawà
o emeryturach i rentach z FUS”.

6. Prawo do jednorazowego odszkodowania przy-
s∏uguje cz∏onkom rodziny spe∏niajàcym warunki do
uzyskania renty rodzinnej w dniu Êmierci osoby, która
uleg∏a wypadkowi lub zachorowa∏a na chorob´ zawo-
dowà.

Art. 4. 1. Osobie, która sta∏a si´ niezdolna do pracy
ca∏kowicie lub cz´Êciowo wskutek wypadku w szcze-
gólnych okolicznoÊciach, o których mowa w art. 2
ust. 1, przys∏uguje renta z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy:
na sta∏e — je˝eli niezdolnoÊç do pracy jest trwa∏a, lub
na okres wskazany w decyzji organu rentowego — je-
˝eli niezdolnoÊç do pracy jest okresowa.

2. Osobie, która dozna∏a sta∏ego lub d∏ugotrwa∏ego
uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem
w szczególnych okolicznoÊciach, o których mowa
w art. 2 ust. 1, przys∏uguje jednorazowe odszkodowa-

nie z tytu∏u tego uszczerbku, je˝eli osoba ta wskutek
wypadku sta∏a si´ ca∏kowicie niezdolna do pracy.

3. Renta i jednorazowe odszkodowanie, na warun-
kach, o których mowa w ust. 1 i 2, przys∏uguje równie˝
osobie, która zachorowa∏a na chorob´ zawodowà
w zwiàzku z wykonywaniem zaj´ç lub pracy, o których
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 7 i 8.

4. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do
jednorazowego odszkodowania przys∏ugujàcego oso-
bie, która uleg∏a wypadkowi w szczególnych okoliczno-
Êciach lub zachorowa∏a na chorob´ zawodowà, albo
cz∏onkom rodziny pozosta∏ym po osobie, która zmar∏a
wskutek wypadku lub choroby zawodowej, stosuje si´
przepisy ustawy z dnia 30 paêdziernika 2002 r. o ubez-
pieczeniu spo∏ecznym z tytu∏u wypadków przy pracy
i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673).

Art. 5. 1. Zasi∏ek pogrzebowy przys∏uguje osobie,
która ponios∏a koszty pogrzebu:

1) osoby, która zmar∏a wskutek wypadku lub choroby
zawodowej;

2) osoby pobierajàcej rent´ na podstawie ustawy lub
cz∏onka jej rodziny.

2. Od cz∏onków rodziny, o których mowa w ust. 1
pkt 2, nie wymaga si´ spe∏nienia warunków do uzyska-
nia renty rodzinnej.

3. W razie zbiegu prawa do zasi∏ku pogrzebowego
na podstawie ustawy z prawem do zasi∏ku pogrzebo-
wego lub do Êwiadczenia w wysokoÊci zasi∏ku pogrze-
bowego na podstawie odr´bnych przepisów — zasi∏ek
pogrzebowy lub Êwiadczenie pieni´˝ne przys∏uguje na
podstawie przepisów odr´bnych.

4. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do za-
si∏ku pogrzebowego stosuje si´ ustaw´ o emeryturach
i rentach z FUS.

Art. 6. 1. Âwiadczenia, o których mowa w art. 3
ust. 1 pkt 1 i 2, nie przys∏ugujà osobie poszkodowanej
wskutek wypadku, który nastàpi∏ z winy umyÊlnej lub
ra˝àcego niedbalstwa tej osoby.

2. Âwiadczenia, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1
i 2, nie przys∏ugujà równie˝ osobie poszkodowanej,
która b´dàc w stanie nietrzeêwoÊci lub pod wp∏ywem
Êrodków odurzajàcych lub substancji psychotropo-
wych przyczyni∏a si´ w znacznym stopniu do spowodo-
wania wypadku, o ile powy˝szy stan zosta∏ udokumen-
towany w aktach sprawy przez odpowiednie organy
policji lub prokuratury.

Art. 7. Renta z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy spowo-
dowanej wypadkiem w szczególnych okolicznoÊciach,
o których mowa w art. 2 ust. 1, lub chorobà zawodowà,
o której mowa w art. 2 ust. 2, oraz renta rodzinna wy-
nosi 120% najni˝szej odpowiedniej renty okreÊlonej
w ustawie o emeryturach i rentach z FUS.
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Art. 8. 1. W razie zbiegu prawa do rent okreÊlonych
w ustawie wyp∏aca si´ jednà rent´ — wy˝szà lub wy-
branà przez osob´ uprawnionà.

2. W razie zbiegu prawa do renty okreÊlonej w usta-
wie z prawem do emerytury lub renty przys∏ugujàcej
na podstawie odr´bnych przepisów wyp∏aca si´ jedno
Êwiadczenie — wy˝sze lub wybrane przez osob´
uprawnionà.

3. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio do osób
pobierajàcych uposa˝enie w stanie spoczynku przy-
znane ze wzgl´du na wiek, z powodu choroby lub utra-
ty si∏  albo uposa˝enie rodzinne.

Art. 9. W sprawach rent z tytu∏u niezdolnoÊci do
pracy oraz rent rodzinnych nieuregulowanych ustawà
stosuje si´ odpowiednio przepisy o emeryturach i ren-
tach z FUS dotyczàce:

1) post´powania w sprawach rent i wyp∏aty rent;

2) orzekania o niezdolnoÊci do pracy;

3) powstania i ustania prawa do rent;

4) zmian w prawie do rent;

5) egzekucji, potràceƒ ze Êwiadczeƒ oraz zwrotu nie-
nale˝nie pobranych rent;

6) zawieszania lub zmniejszania rent;

7) waloryzacji rent;

8) podzia∏u renty rodzinnej oraz przywrócenia prawa
do renty rodzinnej, je˝eli prawo do tej renty uzale˝-
nione jest od stwierdzenia niezdolnoÊci do pracy.

Art. 10. NiezdolnoÊç do pracy oraz jej zwiàzek z wy-
padkiem w szczególnych okolicznoÊciach, o których
mowa w art. 2 ust. 1, lub chorobà zawodowà, o której
mowa w art. 2 ust. 2, zwiàzek Êmierci z takim wypad-
kiem lub chorobà ustala lekarz orzecznik Zak∏adu Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych, zwany dalej „lekarzem orzeczni-
kiem”. Lekarz orzecznik ustala równie˝ sta∏y lub d∏ugo-
trwa∏y uszczerbek na zdrowiu oraz jego zwiàzek z takim
wypadkiem lub chorobà zawodowà.

Art. 11. 1. Osoba ubiegajàca si´ o Êwiadczenia z ty-
tu∏u wypadku w szczególnych okolicznoÊciach, o któ-
rych mowa w art. 2 ust. 1, zobowiàzana jest do∏àczyç
do wniosku dokumentacj´ wypadku, a osoba ubiega-
jàca si´ o Êwiadczenie z tytu∏u choroby zawodowej —
decyzj´ o stwierdzeniu choroby zawodowej.

2. W sprawach zg∏aszania i stwierdzania chorób za-
wodowych w stosunku do osób, które zachorowa∏y na
chorob´ zawodowà w zwiàzku z wykonywaniem zaj´ç
lub pracy, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 7 i 8, sto-
suje si´ odpowiednio przepisy, o których mowa
w art. 237 § 1 Kodeksu pracy.

3. Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych dokonuje oce-
ny okolicznoÊci i przyczyn wypadku w szczególnych
okolicznoÊciach oraz wydaje decyzj´ w sprawie Êwiad-
czeƒ przewidzianych w ustawie.

4. Przepis ust. 3 stosuje si´ odpowiednio do wnio-
sku o przyznanie Êwiadczeƒ z tytu∏u choroby zawodo-
wej.

Art. 12. 1. Âwiadczenia okreÊlone w ustawie sà fi-
nansowane ze Êrodków bud˝etu paƒstwa.

2. Âwiadczenia, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1
i 2, w ust. 4 oraz w art. 5, przyznaje i wyp∏aca Zak∏ad
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych na wniosek osoby upraw-
nionej do tych Êwiadczeƒ.

3. Wniosek w imieniu uprawnionego mo˝e zg∏osiç
równie˝ jego pe∏nomocnik.

4. Od decyzji Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
przys∏uguje odwo∏anie do w∏aÊciwego sàdu w terminie
i wed∏ug zasad okreÊlonych w przepisach Kodeksu po-
st´powania cywilnego.

5. Âwiadczenia, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3,
sà finansowane ze Êrodków pozostajàcych w dyspozy-
cji ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia.

Art. 13. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2003 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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