
 
 
 

 

 

Tragiczny wypadek czterolatka i sprawiedliwość po 19 latach 

Czy możliwe jest, aby 4-letnie dziecko, które w wyniku następstw wypadku straciło zdolność 

samodzielnego poruszania się, nie otrzymało od sprawcy żadnego odszkodowania i to mimo działania 

pełnomocnika, który miał uzyskać rekompensatę? Niestety tak. Marcin* przez blisko 20 lat pozostawał 

bez skutecznej pomocy Dorastał bez prawdziwego wózka inwalidzkiego, poruszając się na 

prowizorycznie przystosowanym wózku dziecięcym. 

Trudno się zatem dziwić, że po takich doświadczeniach rodzina nieufnie podeszła do propozycji 

ponownego zajęcia się sprawą tym razem przez innego pełnomocnika. I to po takim czasie! Tym razem 

sprawą zająć się miała kancelaria odszkodowawcza VOTUM S.A. Ostatecznie najbliżsi Marcina podpisali 

umowę. Wynagrodzenie dla kancelarii odszkodowawczej miało być naliczone dopiero po uzyskaniu 

odszkodowania dla Marcina. Rodzina nie wierzyła, by było możliwe uzyskanie jakiegokolwiek 

świadczenia. Uznali zatem, że pełnomocnik jedynie traci czas. Przecież poprzedniemu nie udało się nic 

uzyskać. Dlaczego tym razem miałoby być inaczej? 

Naszym zdaniem sprawa przerosła poprzedniego pełnomocnika, który nie do końca wiedział, jakie 

czynności należy w niej podjąć. – opowiada Paweł Wójcik Koordynator Projektu Profamilia z VOTUM 

S.A., którego działania doprowadziły do wypłaty odszkodowania - Przede wszystkim niezbędne było 

ustalenie okoliczności wypadku, sposobu zakończenia sprawy karnej i uzyskanie danych właściwego 

ubezpieczyciela. Zgromadzona dokumentacja karna wykazała, że pojazd był zarejestrowany za granicą, 

konkretnie w Niemczech. W tym celu zwróciliśmy się do Polskiego Biura Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych, by ustalić korespondenta niemieckiego ubezpieczyciela w Polsce. 

Jednak okazało się, że z uwagi na długi okres, jaki upłynął od dnia wypadku, nie można było ustalić 

właściwego ubezpieczyciela. Wydawało się, że ta patowa sytuacja uniemożliwi uzyskanie 

jakiegokolwiek świadczenia. Właśnie do takiego wniosku doszedł z pewnością poprzedni pełnomocnik, 

który wyjaśnił poszkodowanemu, że w sprawie nie da się już nic więcej zrobić. Przez ostatnie lata 

rodzina żyła w takiej świadomości. 

Jednak doradcy odszkodowawczy z VOTUM S.A. poradzili sobie i z tymi trudnościami. Upór, 

determinacja i brak zgody na niesprawiedliwość doprowadziły do wypłaty świadczeń 

odszkodowawczych w wysokości ponad 540.000,00 złotych. Marcin będzie otrzymywał także 

kwartalnie świadczenia rentowe w wysokości ponad 10.000,00 zł. A to wszystko uzyskane po 19 latach 

od dnia wypadku! 

Co istotne, to jeszcze nie koniec tej wyjątkowej historii. Pełnomocnik będzie ubiegał się o wyższą kwotę 

odszkodowania dla Marcina, który odbył już jeden turnus rehabilitacyjny w Polskim Centrum 

Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM i czeka na kolejne. Równolegle prowadzone są także sprawy 

o zadośćuczynienia dla najbliższych chłopca, którzy od dnia wypadku z pełnym oddaniem się nim 

opiekują, poświęcając jednocześnie swoje życie osobiste, zawodowe i towarzyskie.  

*imię zostało celowo zmienione 

 


