Co robić w przypadku wystąpienia
urazu lub choroby w pracy
Jeżeli doznasz urazu lub zachorujesz w pracy
Masz sześć miesięcy od dnia urazu, lub w przypadku choroby
sześć miesięcy od daty diagnozy, aby wystąpić o świadczenia
zgłaszając swój uraz lub chorobę do WSIB.
Powinieneś/aś zgłosić swój uraz/chorobę powstałą w miejscu
pracy nawet jeżeli:
• Twój przełożony lub menedżer powie Ci, żeby tego
nie zgłaszać lub, że stracisz pracę jeżeli to zgłosisz
• Twój pracodawca powie Ci, że Twój uraz lub choroba
nie podlegają świadczeniom WSIB
• Twój pracodawca powie Ci, żebyś wykorzystał/a zwolnienie
chorobowe, aby powrócić do zdrowia po urazie lub
chorobie powstałej w miejscu pracy, zamiast to zgłaszać

Pracodawcy
Musisz zgłosić uraz powstały w miejscu pracy w przeciągu trzech
dni od momentu kiedy dowiesz się, że Twój pracownik doznał
urazu lub zachorował w miejscu pracy.
Jesteś odpowiedzialny/a za zgłoszenie urazu lub choroby każdej
osoby, która jest zatrudniona w Twoim zakładzie pracy, włącznie
z rodziną, pracownikami tymczasowymi i sezonowymi, niektórymi
pracownikami lokalnymi, osobami wykonującymi prace
budowlane, studentami, praktykantami i uczestnikami szkoleń.
Jeżeli nie jesteś pewien/a, czy uraz lub choroba są związane z
pracą, mimo wszystko powinieneś/aś nam ją zgłosić. Podejmiemy
decyzję, czy uraz lub choroba są czy nie są związane z pracą.
Zniechęcanie do zgłoszenia urazu lub choroby związanej
z miejscem pracy jest niezgodne z prawem.
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W przypadku wystąpienia urazu lub choroby w miejscu pracy
wykonaj następujące kroki:
Jeżeli doznasz urazu lub
zachorujesz w miejscu pracy

Krok
1. U
 zyskaj
pomoc
medyczną

Natychmiast skorzystaj
z pierwszej pomocy.
Jeżeli potrzebujesz dalszej pomocy,
idź do lekarza lub do szpitala.

2. Udokumentuj Natychmiast powiedz

pracodawcy o urazie lub chorobie
i wszelkiej pomocy medycznej,
jaką otrzymałe/aś.

3.	Zgłoś
do WSIB

Zgłoś swój uraz lub chorobę jeżeli:
• potrzebujesz pomocy lekarskiej
lub szpitalnej (poza pierwszą
pomocą), lub
• nie jesteś w stanie chodzić
do pracy, lub
• otrzymujesz mniejsze
wynagrodzenie lub pracujesz
mniej godzin.
Możesz zgłosić do WSIB składając
formularz Worker’s Report of
Injury/Illness (Form 6).

Jeżeli pierwsza pomoc jest jedyną otrzymaną
pomocą, nie musisz zgłaszać do WSIB.

Masz wątpliwości?
Skontaktuj się z nami.

4.	Działajmy
wspólnie

Pozostań w kontakcie.
Będziemy pracować z Tobą i Twoim
pracodawcą, aby pomóc Ci powrócić
do zdrowia i do pracy bezpiecznie
i w odpowiednim czasie.
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Pracodawcy
Udziel pierwszej pomocy.
Jeżeli konieczna jest dalsza pomoc,
musisz przetransportować pracownika
lub opłacić koszty transportu
pracownika do szpitala lub do
lekarza w dniu powstania urazu.
Musisz przeprowadzić dochodzenie
i zachować szczegółowe informacje
dotyczące tego, co się stało oraz
kroków, które podejmujesz, aby
rozwiązać problem.
Złóż formularz Employer’s Report of
Injury/Illness (Form 7) w przeciągu
trzech dni, po tym jak dowiesz się
o urazie lub chorobie w pracy jeżeli
Twój pracownik:
• potrzebuje dodatkowej pomocy
poza pierwszą pomocą, lub
• nie przychodzi do pracy, lub
• zarabia mniej niż jego regularne
zarobki, lub
• wymaga pracy zmodyfikowanej
przy regularnych zarobkach przez
okres dłuższy niż siedem dni
kalendarzowych.
Musisz dać kopię raportu z urazu lub
choroby pracownikowi.
Musisz zapłacić pracownikowi pełną
stawkę dzienną za dzień, w którym
doznał on urazu. Jeżeli świadczenia
WSIB zostaną przyznane, będą
one przysługiwały od kolejnego
dnia roboczego po dniu powstania
urazu lub choroby.
Pozostań w kontakcie. Będziemy
pracować z Tobą i Twoim
pracownikiem, aby pomóc mu
powrócić do zdrowia i do pracy
bezpiecznie i w odpowiednim czasie.
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Zgłoszenie oszustwa lub nadużywania systemu
Jeżeli podejrzewasz, że ktoś popełnił przestępstwo lub nadużywa systemu bezpieczeństwa w
miejscu pracy i ubezpieczeń, włącznie z próbą wstrzymania sprawy w WSIB, zgłoś to anonimowo
telefonicznie pod numerem 1-888-745-3237 lub przez naszą stronę internetową wsib.ca/reportfraud.

O nas
Jesteśmy tu, aby pomóc. W przypadku urazu lub choroby w pracy, zapewniamy świadczenia
z tytułu utraty zarobków, opiekę zdrowotną i pomoc w powrocie do pracy. Jesteśmy jedną
z największych organizacji ubezpieczeniowych w Ameryce Północnej, ubezpieczającą ponad
pięć milionów osób w ponad 300,000 zakładach pracy w Ontario.
wsib.ca/reporting
Telefon: 416-344-1000
Numer bezpłatny: 1-800-387-0750
Telefon tekstowy: 1-800-387-0050
Centrala: 200 Front Street West, Toronto, ON M5V 3J1
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