
OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ (1) 
 

z dnia 23 lutego 2011 r. 
 

w sprawie wysoko ści kwot jednorazowych odszkodowa ń z tytułu wypadku 
przy pracy lub choroby zawodowej 

 
   Na podstawie art. 14 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z 
tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322, z 2010 r. Nr 
257, poz. 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235) ogłasza się, co następuje: 
 
W okresie od dnia 1 kwietnia 2011 r. do dnia 31 marca 2012 r. kwoty jednorazowych odszkodowań 
z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, o których mowa w art. 12 i art. 14 ust. 1-4 
ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i 
chorób zawodowych, zwanej dalej "ustawą", wynoszą: 
 
1) 645 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu (art. 12 ust. 1 ustawy); 
 
2) 645 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia 
tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych (art. 12 ust. 2 ustawy); 
 
3) 11 287 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej 
egzystencji ubezpieczonego (art. 12 ust. 3 ustawy); 
 
4) 11 287 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej 
egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty (art. 12 ust. 4 ustawy); 
 
5) 58 050 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko 
zmarłego ubezpieczonego lub rencisty (art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy); 
 
6) 29 025 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego 
ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko (art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy); 
 
7) 58 050 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno 
lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 11 287 zł z tytułu zwiększenia tego 
odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci (art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy); 
 
8) 58 050 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub 
więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 11 287 zł z tytułu zwiększenia tego 
odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko (art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy); 
 
9) 11 287 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są 
równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich 
niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom (art. 14 ust. 3 ustawy); 
 
10) 29 025 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni 
niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 11 287 zł z tytułu zwiększenia 
tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego (art. 14 ust. 
4 ustawy). 
 

Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Fedak 
 
 
 
 
 
1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie 
społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 
listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
(Dz. U. Nr 216, poz. 1598). 


