INFORMACJA
W przypadku wypadku w drodze do pracy lub z pracy pracownikowi przysługują wynagrodzenie za
czas choroby finansowane przez pracodawcę, na podstawie kodeksu pracy, świadczenia
z ubezpieczeo chorobowego i rentowych. Istotną rzeczą jest to, że za wypadki w drodze do pracy
i z pracy do domu ZUS nie wypłaca jednorazowych odszkodowań. Świadczenie chorobowe płatne
jest w wysokości 100% podstawy wymiaru.
Podstawa.
Art. 4-19, 36 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyostwa (Dz. U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 z późn. zm.)
Art. 57, 57a, 57b ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeo
Społecznych (tj. Dz. U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu
uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania,
wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy Dz.U.02.237.2018.
Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy na skutek wypadku w drodze do pracy oraz zasiłek
chorobowy.
Jeżeli niezdolnośd do pracy trwała dłużej niż 33 dni, od 34 dnia ubezpieczonemu przysługuje
zasiłek chorobowy wypłacany na podstawie ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyostwa (Dz. U. Nr 60, poz. 636
zwana dalej). Miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku
(podstawa wymiaru to co do zasady przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12
miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolnośd do pracy).
Zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy za czas niezdolności do pracy wskutek wypadku w drodze do
pracy lub z pracy trwającej łącznie do 33 dni pracownik ma prawo do 100% wynagrodzenia.
Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby, ale
nie dłużej jednak niż przez 182 dni. Zasiłek ten przysługuje od pierwszego dnia ubezpieczenia.
W przypadku m.in. wypadku w drodze do pracy lub z pracy nie jest wymagany tzw. okres
wyczekiwania na zasiłek (30 dni podlegania ubezpieczeniu chorobowemu).
Jeżeli ubezpieczony po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze
leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy, przysługuje mu
świadczenie rehabilitacyjne. Jest ono wypłacane przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności
do pracy, (ale nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy).
Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby, ale
nie dłużej jednak niż przez 182 dni.
Należy zaznaczyd, iż świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury
lub renty z tytułu niezdolności do pracy a także osobie uprawnionej do zasiłku dla bezrobotnych,
zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub urlopu na poratowanie zdrowia.
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