
Zgłoszenie  
 zranienia

W przypadku 
wypadku w pracy

jesteśmy
tutaj do pomocy.



wcb.mb.ca
Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie informacyjny. 

Ustawa o rekompensatach pracowniczych w Manitobie i regulacje, a także zasady WCB,  
są ostatecznymi prawomocnymi zarzadzeniami w zakresie ochrony ubezpieczeniowej i 

administrowania roszczeniami.

Ważne

• Pan / Pani ma prawo zwrócić się do WCB, 
jeśli Pan / Pani miał(a) wypadek w pracy. 
Nielegalne jest, aby Pana / Pani menedżer 
poprosił Pana / Pani o nie zgłaszanie 
wypadku.

• Jeśli Pan / Pani ma kłopoty ze 
zgłoszeniem obrażeń do WCB, nasi 
specjaliści ds. Zgodności będą gotowi 
pomóc Panu / Pani. Prosimy zadzwonić 
na numer 204-888-8081, na bezpłatny 
numer 1-844-888-8081 lub wysłać 
e-mail na adres Compliance@wcb.mb.ca.

W przypadku 
wypadku w pracy

jesteśmy
tutaj do pomocy.



Zgłoszenie  
 zranienia
Nikt nie spodziewa się, że bedzie miał wypadek 
w pracy, ale zbyt często zdarzają się obrażenia w 
miejscu pracy.
Jeśli tak się stanie, Komisja Wynagrodzeń 
Pracowników (WCB) jest gotowa pomóc Panu / 
Pani.

W WCB rozumiemy wypadki mające miejsce w 
miejscach pracy i ich wpływ na pracowników i 
ich rodziny. W rezultacie dokładamy wszelkich 
starań, aby proces zgłoszenia obrażeń był jak 
najprostszy.



Co
Pan / Pani 
 musi zrobić ...

1  Trzeba poinformować swojego przełożonego 
tak szybko, jak to jest możliwe. Jeśli Pan / 
Pani nie może wykonywać swoich normalnych 
obowiązków w pracy, prosimy zapytać swojego 
przełożonego, czy Pana / Pani firma ma program 
powrotu do pracy, w którym Pan / Pani może 
uczestniczyć w trakcie powrotu do zdrowia.

2  Należy jak najszybciej skontaktować się z 
lekarzem i poinformować lekarza, że doznał(a) 
Pan / Pani obrażeń w pracy. Pana / Pani 
pracownik służby zdrowia powinien również 
wiedzieć o programie powrotu do pracy Pana / 
Pani pracodawcy.

3  W razie straty czasu pracy z powodu obrażeń, 
trzeba zdzwonić do WCB tak szybko, jak to jest 
możliwe. Prosimy zdzwonić na numer 204-954-
4321 lub na bezpłatny numer 1-855-954-4321 (od 
8:00 do 19:00, od poniedziałku do piątku) i podać 
detale obrażeń agentowi oszczeń.



Kiedy Pan / Pani zdzwoni, prosimy podać następujące 
informacje:
• swój numer ubezpieczenia społecznego (SIN)
• swój dziewięciocyfrowy osobisty numer 

identyfikacyjny zdrowia
• imię i nazwisko pracownika medycznego, którego 

Pan / Pani odwiedził(a) z powodu urazu
• informacje o zarobkach, takie jak odcinek wypłaty.

Po podaniu szczegółowych informacji na temat obrażeń 
Pan / Pani otrzyma numer zgłoszenia, imię i nazwisko, 
numer telefonu sędziego, który rozpatrzy  Pana / Pani 
roszczenie. Sędzia jest pracownikiem WCB, który 
będzie współpracował z Panem / Panią przy składaniu 
wniosku i osoba do ktorej powinno się dzwonić, jeśli 
Pan / Pani ma jakiekolwiek pytania.

Jeśli Pan / Pani musi zapłacić za leki lub inne wydatki 
związane z obrażeniami, prosimy zachować oryginały 
paragonów i powiedzieć o tym sędziemu. Koszty te 
mogą być pokrywane przez WCB.



Co Pana / Pani
kierownik
 musi zrobić...
Pana / Pani przełożony jest zobowiązany 
powiadomić WCB o urazach w miejscu pracy 
w ciągu pięciu dni roboczych od otrzymania 
informacji o urazie. Pana / Pani przełożony musi 
również zapłacić Panu / Pani za pełną zmianę, 
na której Pan / Pani musiał(a) pracować w dniu, 
w którym doznał(a) obrażenie, a nie tylko do 
momentu, kiedy Pan / Pani doznał(a) obrażenie.

Pana / Pani przełożony ma kilka opcji, w jaki sposób 
może zgłosić do WCB o obrażeniach w pracy.

1  Może zgłaszać elektronicznie za pomocą WCB 
aplikacji zgłoszeń wypadków online.

2  Może zdzwonić do centrum obsługi roszczeń 
WCB na numer 204-954-4321 lub bezpłatnie na 
numer 1-855-954-4321.

3  Może wypełnić Formularz WCB zgłoszenia 
wypadków dla pracodawców i przefaksować go 
do WCB na numer 204-954-4999 lub bezpłatny 
numer 1-877-872-3804 lub wysłać pocztą do 
333 Broadway, Winnipeg, MB R3C 4W3.

wcb.mb.ca



Co Pana / Pani
pracownik 
służby 
zdrowia
 musi zrobić...
Gdy Pan / Pani spotka się z pracownikiem służby 
zdrowia w wyniku obrażeń lub choroby w pracy, 
pracownik służby zdrowia:

• wypełni raport WCB o stanie zdrowia i

• wyśle go faksem do WCB na tel. 204-954-4999 
lub na bezpłatny numer 1-877-872-3804.

Raporty lekarzy mogą być również wysyłane do 
WCB na adres 333 Broadway, Winnipeg, MB R3C 
4W3.





Co
zrobi

 WCB...
Jak tylko WCB otrzyma informację o Pana / Pani 
urazie w pracy, podanie związane z Pana / Pani 
roszczeniem zostanie otwarte i skierowane do 
sędziego.

Następnie WCB:

• upewni się, że obrażenie powstało w wyniku 
Pana / Pani pracy i potwierdzi zasięg obrażeń u 
Pana / Pani lekarza

• określi uprawnienia do roszczeń
• skontaktuje się z Panem / Panią, aby zgłosić 

decyzję dotyczącą Pana / Pani roszczenia i kiedy 
Pan / Pani może oczekiwać, że otrzyma Pan / 
Pani roszczenia i usługi.



Co trzeba zrobić
powracając 
do zdrowia 
po wypadku i 
obrażeniach w pracy...
1  Trzeba przestrzegać planu leczenia swojego 

lekarza i uczeszczać na wszystkie wizyty.

2  Trzeba być regularnie w kontakcie ze swoim 
przełożonym, aby upewnić się, że jest on 
świadomy Pana / Pani postępów i kiedy Pan /  
Pani może wrócić do lekkiej / alternatywnej 
pracy lub do swoich normalnych obowiązków.

3  Trzeba pozostać w kontakcie ze swoim sędzią 
i poinformować go o wszelkich zmianach w 
obrażeniu, powrocie do zdrowia i zdolności do 
powrotu do normalnej pracy.



Informacja ogólna o 
WCB
• Pana / Pani pracodawca płaci wszystkie płatności 

ubezpieczenia WCB - nie są one potrącane 
z Pana / Pani pensji i nie są finansowane z 
pieniędzy podatników.

• WCB jest zarządzana przez zarząd składający 
się z neutralnego przewodniczącego rady, 
trzech przedstawicieli pracowników, trzech 
przedstawicieli pracodawców i trzech 
przedstawicieli interesu publicznego.

• WCB zobowiązuje się do świadczenia usług 
szybko, łatwo, dokładnie, poprawnie i jasno.
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Jak się z nami kontaktować
The Workers Compensation Board of Manitoba 

333 Broadway, Winnipeg, MB R3C 4W3

Napisać na e-mail  
wcb@wcb.mb.ca

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić stronę  
www.wcb.mb.ca
lub zadzwonić do nas na 

204-954-4321
lub na bezpłatny numer 
1-855-954-4321

BEZPIECZNA Praca to odpowiedzialność każdego.
Ochrona przed urazami jest korzystna dla pracodawców i 

pracowników. Aby dowiedzieć się więcej,  
trzeba przejść do linku:

safemanitoba.com
lub zadzwonić na numer 204-957-SAFE (7233) w 

Winnipeg lub 1-855-957-SAFE (7233) poza Winnipeg

Solidny partner, który zapewnia bezpieczenstwo dzis i tworzy bezpieczniejszą przyszlość.

Zgłosić oszustwo i niezgodność
Zdzwonić na numer 204-888-8081  

lub na numer 1-844-888-8081 
E-mail Compliance@wcb.mb.ca

W przypadku 
wypadku w pracy

jesteśmy
tutaj do pomocy.


