
Bez nóg i bez odszkodowania 

W wyniku wypadku przy pracy pan Marian* został bez nóg i bez jakichkolwiek pieniędzy 

z odszkodowania. Taki obrót sprawy zwykle dotyczy sprawców wypadków. Jednak w tym 

przypadku poszkodowany mężczyzna w niczym nie zawinił – po prostu zasłabł za kierownicą, 

stracił przytomność, a auto, którym jechał uderzyło w drzewo. Konieczna była amputacja obu 

nóg. Jakby nie dość było nieszczęść – dowiedział się, że nie przysługują mu świadczenia ZUS z 

ubezpieczenia wypadkowego. Odpowiedzialności za zdarzenie odmówił też ubezpieczyciel, 

w którym pracodawca miał wykupiona polisę odpowiedzialności cywilnej (OC pojazdu). 

 

Nieszczęśliwy wypadek bez szans na odszkodowanie? 

 

Gdyby pan Marian* zostawił tak sprawę, zostałby bez środków na rehabilitację oraz 

odpowiednich świadczeń rentowych. Na szczęście jego sprawa trafiła do ambitnego doradcy 

odszkodowawczego, który postanowił podjąć walkę o przyznanie na rzecz poszkodowanego 

odszkodowania. 

 

„Dochodzenie roszczeń z ubezpieczenia OC pojazdu w tym przypadku obarczone było wysokim 

ryzykiem – komentuje sprawę Katarzyna Paszenda z kancelarii odszkodowawczej Votum – 

Zwłaszcza, że co do zasady kierujący pojazdem nie może ubiegać się  o odszkodowanie z polisy 

OC tego pojazdu, gdy jest jednocześnie osobą poszkodowaną”. 

 

Zawsze można odwołać się od decyzji ubezpieczyciela 

 

Mimo to podjęto działania mające na celu uzyskanie stosownych świadczeń. Sprawna 

argumentacja doradcy doprowadziła do obalenia wcześniejszych twierdzeń ZUS, że wypadek, 

w którym ucierpiał pan Marian, nie ma znamion wypadku przy pracy. Sprawa trafiła do sądu, 

który uznał zdarzenie za wypadek przy pracy. Taki wyrok dawał poszkodowanemu możliwość 

ubiegania się o wyrównanie zasiłku chorobowego do wysokości 100% oraz uzyskania renty z 

tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy. Dzięki podjętym działaniom 

pan Marian otrzymał również jednorazowe odszkodowanie w wysokości 75 700 zł. 

Jednak to nie koniec – specjaliści z kancelarii odszkodowawczej Votum walczą teraz w imieniu 

pana Mariana o przyznanie mu świadczeń również z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

pojazdu, bo jak pokazał proces z ZUS – warto walczyć do końca o odszkodowanie. Zwłaszcza, 

gdy po swojej stronie ma się fachowca z wieloletnim doświadczeniem.  

 

*imię zostało zmienione 


