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Izabela Czyż: W � rmie VOTUM S.A. od-
powiada Pan za pracę zespołu ekspertów, 
którzy pomagają osobom poszkodowa- 
nym w wypadkach przy pracy na roli. Czy 
wypadków w rolnictwie jest dużo?
Jerzy Szymanik: Nawet bardzo dużo. Rol-
nicy ze względu na charakter wykonywanej 
pracy są często bardziej narażeni na różnego 
rodzaju wypadki niż inne grupy zawodowe. 
Związane jest to głównie z różnorodnością 
czynności, które wykonują, a  także z faktem, 
że czas pracy rolników jest nienormowany 
i najczęściej przekracza osiem godzin 
dziennie. Zmęczenie, spadek koncentracji 
oraz zwykły pośpiech to stałe zagrożenia, 
jakie wiążą się z pracą rolnika. Według 
KRUS w ubiegłym roku odnotowano ponad 
20 tysięcy wypadków w rolnictwie. W rze- 
czywistości wypadków w gospodarstwach 
rolnych jest dużo więcej, gdyż przytoczone  
statystyki nie uwzględniają wypadków 
osób, które nie podlegają KRUS, np. dzieci.   
IC: Dlaczego KRUS nie uwzględnia 
w swoich statystykach wypadków z udzia-
łem dzieci?
JS: KRUS realizuje zadania wyodrębnione 
z systemu ubezpieczeń społecznych, a to 
oznacza, że odnotowuje jedynie zdarzenia 
z udziałem ubezpieczonych w KRUS i ze 
względu na to, podana liczba obejmuje tylko 
osoby pracujące w rolnictwie. Wypadków 
jest oczywiście więcej, niż wskazują statys- 
tyki KRUS, gdyż narażony jest dosłownie 
każdy,  np. dziecko bawiące się na podwór-
ku, sąsiad pomagający w pracach, rodzina 
przyjeżdżająca w odwiedziny na wieś, prze-
jeżdżający drogą kierowca motocykla czy 
listonosz pogryziony przez psa.
IC: Czy każda z tych osób może liczyć na 
pomoc KRUS?
JS: Niestety nie. Na szczęście poza tą in-
stytucją istnieje jeszcze system ubezpieczeń 
gospodarczych, z których część jest obo- 
wiązkowa.  Niewiele osób wie, że taka polisa 
opiewa na kwotę nie mniejszą niż  5.000.000 
euro. 
IC: 5 milionów euro? To ogromne pieniądze! 
Proszę coś więcej o tym powiedzieć.
JS: Ubezpieczenie OC rolnika jest jed-
nym z trzech obowiązkowych ubezpiec-
zeń rolnych. Chroni ono sprawcę zdarze-
nia przed � nansowymi konsekwencjami 

spowodowanych przez niego szkód. Przede 
wszystkim jednak chroni ono poszkodowa-
nych, zapewniając pieniądze na pokrycie 
wszelkich kosztów leczenia i rehabilitacji,  
wypłatę zadośćuczynienia czy dożywotnich 
rent. Gdyby nie to ubezpieczenie, wypłata 
powyższych świadczeń ciążyłaby na spraw-
cy wypadku. Codziennie docieramy do osób 
poszkodowanych, które nigdy nie słyszały 
o możliwości uzyskania takiej pomocy i je-
dyne na czym mogły polegać to publiczna 
służba zdrowia i ewentualne świadczenia 
z KRUS lub pomocy społecznej.

Według KRUS 
w ubiegłym roku 

odnotowano ponad
20 tysięcy wypadków 

w rolnictwie. 

IC: Sprawcy takich zdarzeń też nie 
pomagają?
JS: Pomagają, nawet często. Najczęściej do 
wypadku dochodzi  przy wspólnej pracy, 
w ramach jednej rodziny, kręgu sąsiadów 
czy znajomych. Taki wypadek w jednej 
chwili wywraca życie całej rodziny lub 
społeczności do góry nogami i wiele ją kosz-
tuje. Nierzadko po upływie kilku miesięcy, 
a nawet i lat jej członkowie dowiadują się, 
że wykupiona za kilkadziesiąt złotych poli-
sa mogła rozwiązać wiele ich problemów. 
Każdego dnia spotykamy się z tego typu 
sytuacjami. Najbardziej spektakularny był  
przypadek rolnika z Podlasia, który uległ 
wypadkowi, a 6 lat później kancelaria od- 
szkodowawcza VOTUM S.A. uzyskała dla 
niego ponad 1 mln złotych. 
IC: Jak to możliwe, że tak niewiele osób ko-
rzysta z tego ubezpieczenia?
JS: Odpowiedź jest prosta. Brak świado-
mości ubezpieczeniowej i to nie tylko rol-
ników, ale całego społeczeństwa. Ludzie nie 
mają nawyku zapoznawania się z treścią po-
lis i ogólnych warunków ubezpieczeń.  Do 
tego trzeba jeszcze dodać skomplikowany 
i trudny tryb postępowania przed zakłada- 
mi ubezpieczeń.
IC: To nie wystarczy tylko zgłosić się do 
ubezpieczyciela? 

Wyrównywanie różnic 
pomiędzy ubezpieczycielem, 
a poszkodowanym to pod-

stawowe zadanie naszej 
kancelarii. Reprezentując 

swojego klienta umożliwiamy 
negocjowanie z największymi 
ubezpieczycielami, jak równy 

z równym.

JS: Zgłoszenie zdarzenia do ubezpieczy-
ciela to w zasadzie dopiero początek. Po-
szkodowany musi udowodnić ubezpieczy-
cielowi, że okoliczności wypadku spełniają 
wszelkie przesłanki do przyjęcia odpo- 
wiedzialności przez zakład ubezpieczeń, 
a następnie udowodnienia zaistnienia szko- 
dy oraz złożenia roszczeń. Osoba zgłasza-
jąca roszczenie musi aktywnie działać, aby 
postępowanie odszkodowawcze zakończyło 
się uzyskaniem właściwej rekompensaty. 
Jednym słowem musimy przekazać ubez-
pieczycielowi całą dokumentację związaną 
z wypadkiem oraz udowodnić, że to on od-
powiada za powstałe szkody. 
IC: Czy prawdziwa jest powszechna opinia 
o tym, że zakłady ubezpieczeń robią wszys-
tko, aby odmówić wypłaty odszkodowania 
lub zaniżyć jego wysokość?
JS: W postępowaniu likwidacyjnym nie 

ma równowagi pomiędzy zakładem ubez-
pieczeń a poszkodowanym. Z jednej strony 
mamy potężną instytucję � nansową, która 
zatrudnia sztab prawników, rzeczoznaw-
ców, lekarzy itd. Z drugiej występuje zaś 
osoba poszkodowana, która w takiej sy- 
tuacji może być po raz pierwszy w życiu 
i w dodatku nie zna się na skomplikowanych 
kwestiach prawnych. Cel tych dwóch stron 
jest zupełnie odmienny. Poszkodowany 
chce uzyskać jak największe odszkodowa-
nie, natomiast zakład ubezpieczeń, jak 
każda � rma nastawiona na zysk, chce jak 
najwięcej pieniędzy zostawić w kasie wywie- 
rając presję na rolnikach, aby jak najszybciej 
zakończyć postępowanie. 
IC: Czy poszkodowany ma zatem ja- 
kiekolwiek szanse w postępowaniu przed 
zakładem ubezpieczeń?
JS: Oczywiście, że ma. Wyrównywanie 
różnic pomiędzy ubezpieczycielem a posz-
kodowanym to podstawowe zadanie naszej 
kancelarii. Reprezentując swojego klienta 
umożliwiamy negocjowanie z największymi 
ubezpieczycielami, jak równy z równym.
IC: I domyślam się, że to Pan kieruje 
zespołem prawników, którzy reprezentują 
poszkodowanych?
JS: Dokładnie tak. Współpracuję z fachow-
cami, którzy doskonale znają się na zagad-
nieniach związanych z likwidacją szkód 
z umowy ubezpieczenia OC rolników. Zaj- 
mujemy się skomplikowanymi zagadnie-
niami prawnymi z tego zakresu. Przede 
wszystkim staramy się być blisko ludzi 
- rozmawiamy z osobami, które uległy róż-

Jak równy z równym
Wywiad z Jerzym Szymanikiem,
Kierownikiem Działu Prawnego II VOTUM S.A. 
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Obowiązkowe ubezpieczenie odpowie-
dzialności cywilnej rolników z tytułu 

posiadania gospodarstwa rolnego

Jednorazowe odszkodowanie za wypadek 
przy pracy rolniczej z KRUS

Jaki charakter ma
ubezpieczenie?

Ubezpieczenie gospodarcze Ubezpieczenie społeczne

Komu przysługuje
odszkodowanie?

Odszkodowanie przysługuje

- os. trzeciej,
- rolnikowi, 
- os. bliskiej rolnika,
- os. pracującej w gospodarstwie.

Ustawa nie reguluje kto jest osobą bliską.

Reasumując, odszkodowanie przysługuje 
każdemu, kto został poszkodowany
(niezależnie od wieku).

Jednorazowe odszkodowanie przysługuje:

- ubezpieczonemu rolnikowi (domownikowi),
- członkom rodziny ubezpieczonego, który 
zmarł wskutek wypadku przy pracy rolni-
czej lub rolniczej choroby zawodowej.

Dzieciom rolników do 16 roku życia nie 
przysługuje jednorazowe odszkodowanie 
z tytułu wypadku przy pracy rolniczej. 
Z tego odszkodowania nie mogą skorzys-
tać również dorośli bliscy rolnika będący 
ubezpieczeni w systemie powszechnym 
(np. emeryci), ani tzw. rolnicy dwuzawo-
dowi, czyli tacy, którzy mimo posiadania 
gospodarstwa są ubezpieczeni w systemie 
powszechnym. 

Wysokość odszkodowania Zakres odpowiedzialności oraz kwota mak-
symalna odszkodowania to 
5 mln euro  = 20 mln zł

- 700 zł za każdy procent uszczerbku na 
zdrowiu
- 10 zł za każdy dzień pracy 
- 65.000 zł + 13.000 zł – małżonek lub 
dziecko zmarłego
- 32.500 zł – inni członkowie rodziny niż 
małżonek i dziecko
- 13.000 zł – pozostali członkowie rodziny
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nym wypadkom na wsi i staramy się udzie-
lić im odpowiedzi na wszystkie nurtujące 
ich pytania, a także poinformować, czy 
w ich wypadku możliwe będzie wywal-
czenie odszkodowania. Najczęściej odpo- 
wiedź brzmi pozytywnie.
IC: W takim razie skąd osoby poszko- 
dowane bądź ich bliscy mają wiedzieć, czy 
w ich sprawie można uzyskać świadczenia 
z OC?
JS: Najlepiej z takim pytaniem zwrócić 
się do doświadczonego eksperta, a nasza 
Kancelaria posiada taki status już od  prawie 
10 lat. 

Kontakt:
Jerzy Szymanik
513 137 719
jerzy.szymanik@votum-sa.pl

Gmina Społecznie Odpowiedzialna
Polska wieś ulega ciągłym przemianom. Zmienia się jej tradycyjny charakter, demogra� a, stopień użycia nowoczesnych metod 
uprawy i hodowli. Jednakże jedna rzecz pozostaje niezmienna – wypadkowość. Niepokojącym zjawiskiem jest brak zgłaszania 
większości zdarzeń. Wynika to po części z bagatelizowania problemu, a także z obawy o ewentualne konsekwencje. Nie bez znacze-
nia pozostaje jeszcze jeden aspekt - rolnik przez lata uczył się samodzielności, radzenia sobie bez pomocy instytucji, które w od-
czuciu społecznym nastawione są na „utrudnianie życia”. Bardzo często z konsekwencjami wypadków przy pracy w rolnictwie 
muszą mierzyć się jednostki samorządu terytorialnego. Wówczas ważne jest, aby posiadały wiedzę, która nakieruje poszkodowane-
go, jak się zachować i do kogo się zgłosić, aby uzyskać należną rekompensatę.   

Od ubezpieczenia do odszkodowania! Pod takim hasłem VOTUM S.A. od półtora roku na terenie całej Polski realizuje Pro-
jekt Samorządowy. Chcąc zmieniać postawy rolników oraz nieść pomoc osobom poszkodowanym, przy współpracy jednostek 
samorządu terytorialnego, organizuje bezpłatne szkolenia dla mieszkańców wsi.   Uczestnicy takich spotkań mają szansę dowiedzieć 
się do czego mają prawo i jak walczyć o uzyskanie pełnego odszkodowania oraz zdobycie niezbędnych środków, które posłużą 
powrotowi do zdrowia. Wiedza, jaką społeczność lokalna zyskuje dzięki uczestnictwu w szkoleniach, wpływa na poprawę bezpie- 
czeństwa i budowanie świadomości prawnej.

A czy Twoja gmina zorganizowała już BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA MIESZAKAŃCÓW w ramach Projektu Samorządowego?

OC rolnika – kosztowny obowiązek
czy realne zabezpieczenie?

O d 22 maja 2003 roku każdy 
rolnik ma obowiązek zawar-
cia ubezpieczenia OC rolnika. 

Doświadczenie pokazuje jednak, że obo- 
wiązek ten nie zawsze jest realizowany. 
Co jest tego powodem? Przede wszystkim 
działania jednostek samorządowych, które 
aby utrzymać władzę i poparcie w śro-
dowiskach rolniczych często ignorują ten 
przepis prawny, dając tym samym społecz- 
ne przyzwolenie na niepłacenie składek. 
Pomimo wzrastającej świadomości ryzyka 
wypadku przy pracy w gospodarstwie rol-
nym problem nieubezpieczonych rolników 
pozostaje wciąż aktualny. Warto jednak zas-
tanowić się, czy nie działają oni ze szkodą 
dla siebie samych.

W swojej pracy zawodowej miałem nie-
jednokrotnie styczność ze sprawami, które 
były uprzednio prowadzone przez innych 
pełnomocników prawnych. Klienci, którzy 
tracili już nadzieję na możliwość uzyska-
nia należnych im świadczeń po przekaza-
niu sprawy do kancelarii odszkodowawczej 
VOTUM S.A. często otrzymywali pełen 
zwrot kosztów leczenia oraz wysoką kwotę 
zadośćuczynienia. Warta przytoczenia jest 
tutaj historia poszkodowanego w wyniku 
poniesienia przez byka. Pan Marek pomagał 
przy przygotowaniach do załadunku byków 
w gospodarstwie, kiedy jedno ze zwierząt 
zerwało się ciągnąc go za sobą. Skuteczna ak-
cja świadków zdarzenia pozwoliła uratować 
życie Pana Marka, ale w wyniku doznanych 
obrażeń trzeba było amputować mu nogę. 
W chwili obecnej, pomimo iż poprzedni 
pełnomocnik nie uzyskał nawet przyjęcia 
odpowiedzialności, zobowiązany zakład 
ubezpieczeniowy wypłacił już 85 tysięcy 
złotych zadośćuczynienia i zwrócił koszty 
endoprotezy. Podobnie wyglądała sytuac-
ja Bartka, który pomagając w wykaszaniu 
trawy w rodzinnym gospodarstwie rolnym, 
potknął się o pozostawione przez swoją 
mamę grabie, a jego noga wpadła pod ostrza 
kosiarki. Dopiero pomoc wykwali� kowane-

go doradcy doprowadziła do przyjęcia od-
powiedzialności, wypłaty wysokiej kwoty 
zadośćuczynienia oraz zwrotu kosztów le- 
czenia przez zakład ubezpieczeń. 

Nieco inaczej przedstawia się przypadek 
Pani Marii, która podczas pracy w gospo- 
darstwie rolnym swojego męża nieświa-

Tobiasz Kulesza
Doradca Odszkodowawczy

tel. 690 806 585
tobiasz.kulesza@votum-sa.pl

Charakterystyka i porównanie obowiązkowego ubezpieczenia  odpowiedzialności cywilnej rolników i ubezpieczenia wypadkowego z KRUS.

Warto skupić się na promowaniu 
wiedzy, aby poszkodowani w wypad-
kach w rolnictwie mogli szybko 
uzyskać należne im odszkodowanie 
i wrócić do zdrowia. Konsekwencje 
wypadków na wsi są do przewidze-

nia. Najczęściej to właśnie rodzina zajmuje 
się  poszkodowanym, wspiera go i pomaga 
� nansowo, jeżeli zajdzie taka potrzeba. 
W sytuacji, gdy dochodzi do wypadku 
z uszkodzeniem ciała, np. przez maszynę 
rolniczą, problemem jest również rozłąka 

z najbliższymi. Specjalistyczne szpi-
tale zlokalizowane są najczęściej 
w miastach, które oddalone są o około 
30 – 40 kilometrów.

Sołtys Zo� a Wielgus- Cynków

domie korzystała ze źle zabezpieczonej 
drabiny. Gdy kobieta wchodziła po drabi-
nie, ta pękła, a Pani Maria runęła kilka 
metrów w dół. W wyniku upadku doszło do  
rozległych obrażeń ciała, m. in. otwartego 
złamania kości udowej. Pomimo, iż wina po 
stronie właściciela gospodarstwa wydawała 
się jasna, towarzystwo ubezpieczeniowe 
kilkukrotnie wydawało bezzasadne decyzje 
odmowne. Ostatecznie jednak wytrwałość 
i doświadczenie prawników VOTUM S.A. 
doprowadziły do przyjęcia odpowiedzial-
ności i wypłaty należnych świadczeń.

Wszystkie opisane wyżej historie łączy fakt, 
że uzyskanie należnych kwot odszkodowa-
nia uzależnione było od pomocy wyspec-

jalizowanego doradcy odszkodowawczego.  
Fachowa obsługa szkody, która prowadzi 
do wypłaty należnych kwot umacnia zaufa-
nie do systemu prawa i jest niezbitym do- 
wodem na to, że zawieranie ubezpieczenia 
OC rolnika winno być traktowane nie jako 
przykry obowiązek, ale gwarancja, że w ra-
zie wypadku interesy osoby poszkodowanej 
będą w pełni zabezpieczone



3
Odszkodowanie - głos w Tw Tw T ojej sprawie

800 217 417
bezpłatna infolinia

www.votum-sa.pl

Sąsiedzka przysługa

W ciągu dnia rolnik może być 
narażony nawet na kilkanaście 

różnych rodzajów zagrożeń, co wynika 
z częstych zmian stanowisk pracy. Dane 
opublikowane przez GUS wskazują, 
że do wypadków dochodzi najczęściej
w wyniku uderzenia przez obiekt w ru-
chu, kontakt z ostrymi przedmiotami 
lub w wyniku agresywnego zachowania 
ze strony zwierzęcia lub człowieka. Po- 
wodem wielu wypadków bywa również 
niewłaściwe zachowanie pracownika  
- zbyt szybkie tempo pracy i pośpiech, 
niedostateczna koncentracja na wykony-
wanej pracy, nadmierny wysiłek � zyczny 
rolnika czy nieumiejętność zachowania 
się w konkretnej sytuacji. Na wypadek 
narażeni są często nie tylko rolnicy i ich 
rodziny, ale także inne osoby przebywa-
jące w gospodarstwie rolnym. Najwięcej 
pytań rodzi się, gdy wypadkowi uległa 
osoba, która wykonywała prace na roli 
w ramach koleżeńskiej lub sąsiedzkiej 
pomocy. Tak było właśnie w przypadku 
Pana Mirosława. 

Zaczynała się zima. Mieszkająca nieopo-
dal Pana Mirosława staruszka poprosiła 
o pomoc w przygotowaniu drewna na 
opał. Mężczyzna zgodził się bez zas-
tanowienia, jako że sąsiadka mieszkała 
zupełnie sama. Starsza kobieta chciała 
ułatwić i przyspieszyć cięcie drewna na 
cyrkularce - podtrzymywała bale w trak-
cie cięcia. Niestety w pewnym momencie 
zbyt mocno popchnęła drewno dopro- 
wadzając do nieszczęśliwego wypadku, 
w wyniku którego Pan Mirosław stracił 
trzy palce.

Dzięki interwencji lekarzy palce udało 
się odratować, jednak już nigdy nie będą 
one w pełni sprawne. Po wypadku zos-
tały wysokie rachunki za leczenie i re-

habilitację. Zmniejszeniu uległy także 
dochody całej rodziny. Dopiero specja- 
liści przekonali poszkod  y i dopytać, co 
jeszcze można zrobić, by zrekompenso-
wać ból i stratę po wypadku. Spośród 
kancelarii odszkodowawczych funkcjo- 
nujących na rynku, największą w całej 
Europie Środkowo – Wschodniej jest 
VOTUM S.A. 

Grzegorz Szymański
Doradca Odszkodowawczy

tel. 787 052 602
grzegorz.szymanski1@votum-sa.pl

P raca w gospodarstwie rolnym 
wymaga od jednej osoby 
wykonywania wielu zadań. 

Rolnik przenosi ciężary, używa 
specjalistycznego sprzętu i ma do 
czynienia ze środkami chemicznymi. 
W gospodarstwie rolnym na wypadek 
narażeni są nie tylko ci, którzy tam 
pracują, ale cała rodzina rolnika. 
Wystarczy przemęczenie i chwila 
nieuwagi, by doszło do tragedii. 

Właśnie taka jedna chwila zadecydowa-
ła o losie pani Grażyny i jej najbliższych. 
Przez długi czas  prowadziła ona wraz 
z mężem gospodarstwo rolne. Lata doś- 
wiadczenia nie uchroniły ich niestety 
przed wypadkiem. Rutynowa czynność, 
którą wspólnie wykonywali już od tak 
dawna, tym razem zakończyła się tra- 
gicznie. 

Był to z pozoru „zwykły” rozładunek rze-
paku. Pani Grażyna asystowała  mężowi 
w pracach, gdy ten przypadkowo uderzył 
w zaczep przyczepy. Maszyna przechyliła 
się niebezpiecznie na bok i upadając 
przygniotła nogi pani Grażyny. Lewa sto-
pa kobiety  została zmiażdżona, a leka-
rzom nie udało się  jej uratować. Koniecz-
na okazała się amputacja.

Wypadek, choroba i rehabilitacja 
pochłonęły ogromną sumę pieniędzy. 
Jakość ochrony ubezpieczeniowej w ra-
mach społecznego ubezpieczenia rol-
ników była niewystarczająca. Ponadto 
protokół powypadkowy wskazywał, że 
Pani Grażyna w dużym stopniu przy-
czyniła się do wypadku ze względu na 
nie zastosowanie się do przepisów BHP 
i brak zachowania ostrożności. Jednak 
- jak się okazało - KRUS nie jest jedyną 
instytucją, na którą rolnik może liczyć 

Karolina Sypniewska
Zastępca Kierownika Działu Ocen
i Uzupełniania Spraw

tel. 785 793 111
karolina.sypniewska@votum-sa.pl

Niebezpieczeństwo na chodniku

Z bliżały się Święta Bożego 
Narodzenia. Za oknem 
zimowa aura, w domu okres 

intensywnych przygotowań. Pani 
Krystyna była właśnie w drodze do sklepu, 
gdy nagle niespodziewanie straciła grunt 
pod nogami - poślizgnęła się i upadając 
uderzyła głową o oblodzony, zaśnieżony 
chodnik. Świadkowie natychmiast 
wezwali karetkę pogotowia. Panią 
Krystynę przewieziono do szpitala gdzie 
stwierdzono wstrząśnienie mózgu oraz 
złamanie nogi. Ostatecznie skończyło się 
tylko kilkudniowym pobytem w szpitalu 
i nogą w gipsie, jednak tego roku Święta 
Bożego Narodzenia w rodzinie Pani 
Krystyny nie przebiegły według planu. 
Do tego po wypadku poszkodowana 
wymagała długiej rehabilitacji, która 
pochłonęła mnóstwo pieniędzy. 

Jak się okazało, wszelkie koszty leczenia 

musiała ponieść rodzina, gdyż ubezpie-
czyciel odmówił wypłaty środków. Począt-
kowo Pani Krystyna próbowała uzyskać 
rekompensatę za doznaną krzywdę od 
zarządcy chodnika. Kiedy jej starania 
nie przyniosły efektów postanowiła, że 
o pomoc zwróci się do kancelarii od- 
szkodowawczej VOTUM S.A. Za sprawą 
specjalistów udało jej się otrzymać od-
szkodowanie za cierpienie oraz zwrot 
kosztów poniesionych w związku z lecze- 
niem po wypadku. Dziś Pani Krystyna 
cieszy się bardzo dobrym zdrowiem. Czer-
pie niesamowitą radość z rowerowych 
wycieczek oraz pracy w swoim ogród-
ku. Dzięki uzyskanemu odszkodowa- 
niu mogła szybko wrócić do sprawności 
sprzed wypadku.

Poślizgnięcia na chodnikach to nie je-
dyne sytuacje, kiedy odpowiedzialność 
za doznany uraz ponosi zarządca czy 

właściciel terenu. Podobnie jest w sytu-
acji, gdy na chodnikach, schodach, czy 
drogach znajdują się nierówności, wyrwy. 
Wówczas chwila nieuwagi, moment zawa-
hania, czy nierówno postawiona stopa 
może skończyć się upadkiem. Po wypadku 
pojawiają się pytania: co dalej? co z pracą? 
co z codziennymi obowiązkami? Zazwy-
czaj obwiniamy samych siebie za nieu-
wagę, nie mając pojęcia, że można w ta- 
kiej sytuacji walczyć o swoje prawa. Jedną 
z � rm, która oferuje profesjonalną obsługę 
w tym zakresie jest kancelaria odszkodo-
wawcza VOTUM S.A. Spółka na 
pierwszym miejscu zawsze stawia dobro 
swojego klienta, służy pomocą w roz- 
wiązywaniu problemów i nie pobiera za 

to żadnych opłat wstępnych. W sytuacji, 
kiedy nie potra� my samodzielnie uzys-
kać należnego nam odszkodowania, warto 
zaufać specjalistom i powierzyć im swoją 
sprawę! 

Anna Jeziorska
Specjalista ds. Oceny Roszczeń

tel. 500 534 322
anna.jeziorska@lebekiwspolnicy.pl

w razie wypadku. Istnieje także możli-
wość zgłoszenia roszczeń z obowiązkowej 
polisy OC w gospodarstwach rolnych 
bądź z ubezpieczenia OC ciągnika. Wów-
czas  często korzystne jest postawienie 
na pomoc profesjonalnego pełnomoc-
nika, który zadba o dopełnienie wszel-
kich formalności i odpowiednią analizę 
przepisów. Pani Grażyna zgłosiła się ze 
swoim problemem  do fachowców. Praca 
wykwali� kowanych prawników dopro- 
wadziła do wypłaty przez ubezpieczyciela 
65.000 zł. Pełnomocnik wywalczył także 
dla pani Grażyny zwrot kosztów leczenia 
i przejazdu do placówek medycznych.

Niestety w pośpiechu często zapominamy 
o zasadach bezpieczeństwa i zachowaniu 
odpowiedniej uwagi. Statystyki wskazu-
ją, że aż 13% wypadków w rolnictwie to 
wypadki z udziałem maszyn i niestety ten 
odsetek nie zmienia się od lat. Większość 
z poszkodowanych, tak jak pani Graży-
na, zmaga się z trudną sytuacją � nan-
sową po wypadku. Jeśli więc dojdzie  do 
nieszczęścia – walczmy o to, by choć 
w części zrekompensować cierpienie, 
które dotknęło nas lub naszych bliskich. 
Nadal nie wszyscy rolnicy wiedzą, że 
mają taką możliwość. Tymczasem od- 
szkodowanie zwyczajnie im się należy!

Stare nawyki
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P an Piotr pochodzi z rodziny 
rolniczej z wieloletnimi tradycjami 
i doświadczeniem. Dla niego, 

tak samo jak dla każdego rolnika, żniwa 
to najważniejszy i najbardziej pracowity 
czas w roku. Nawet dzień przestoju jest 
wtedy wyjątkowo dotkliwy i powoduje 
ogromne straty. Nic dziwnego, że pan 
Piotr rozpoczął przygotowania do sezonu 
z dużym wyprzedzeniem. Specjalnie z myślą 
o przyspieszeniu zbiorów kupił wymarzony 
ciągnik, na który odkładał od dłuższego 
czasu. Wydatek niemały, ale z założenia,
w niedalekiej przyszłości, inwestycja miała 
się zwrócić. Nowy ciągnik nie popracował 
jednak dla pana Piotra zbyt długo. 

Pewnego razu, podczas powrotu z pracy na 
polu, mężczyzna uległ wypadkowi komu-
nikacyjnemu. Winny zderzeniu był kierow- 

ca nadjeżdżającego z naprzeciwka samo-
chodu. Nikomu nic się nie stało, jednak 
ciągnik został poważnie uszkodzony. Całe 
zdarzenie zostało zgłoszone do zakładu 
ubezpieczeń sprawcy wypadku, a pan Piotr 
czekał na naprawę pojazdu. 

Ubezpieczyciel wypłacił w końcu pieniądze. 
Okazało się jednak, że przyznana kwota 
nie pozwala nawet na częściową naprawę. 
Rozpoczął się okres żniw, a ciągnik nadal 
stał uszkodzony na podwórzu. 

Sytuacja była beznadziejna i nic nie zapo- 
wiadało poprawy. Ubezpieczyciel odmówił 
dopłaty do odszkodowania, która poz- 
woliłaby doprowadzić maszynę do stanu 
sprzed feralnego wypadku, nie mówiąc już 
o pokryciu strat wywołanych opóźnieniem 
prac. 

Pan Piotr stwierdził, że odszkodowanie zos-
tało niesłusznie zaniżone. Wówczas uznał, 
że do rozwiązania tej sprawy niezbędna 
będzie fachowa pomoc. Po dogłębnej ana-
lizie sprawy okazało się, że wypłacone od- 
szkodowanie zostało zaniżone o blisko 
80.000 zł! Pan Piotr dowiedział się także, że 
na czas przestoju ciągnika może wynająć po-
jazd zastępczy, którego koszt pokryje ubez-
pieczyciel.  Prace w gospodarstwie zostały 
wznowione z pomocą wynajętego ciągnika, 
zaś Pan Piotr nie musiał poświęcać swojego 
czasu na batalię z ubezpieczycielem. 

Jeżeli nie jesteśmy pewni, co przysługuje 
nam po wypadku powinniśmy zwrócić się 
o pomoc do zespołu ekspertów. VOTUM 

S.A. przy wsparciu prawników z Kancelarii 
Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek 
i Wspólnicy pomogła dotąd już 150 000 
osób w podobnych sytuacjach. Ważnym 
elementem usługi realizowanej przez 
VOTUM S.A. jest dbałość o kompleksową 
opiekę nad klientem.W czasie, kiedy do-
radca odszkodowawczy przejmuje na siebie 
ciężar negocjacji z ubezpieczycielem, przed-
stawiciel mający stały kontakt z klientem 
pomaga mu odnaleźć się w nowej sytuacji 
życiowej – zapewniając wsparcie, zrozu-
mienie i opiekę w procesie rekonwalescen-
cji, sugerując rozwiązania � nansowe, dzieląc 
się wiedzą i radą.     

Waldemar Konik
Kierownik Działu Prawnego III

tel. 509 536 912 
waldemar.konik@votum-sa.pl

Tragedia w Karczówce

17   lipca 2014 r. doszło do tragedii  
w miejscowości Karczówka (woj. 
lubuskie). Na terenie gospo- 

darstwa rolnego jego właściciel opróżniał 
szambo, stracił przytomność i wpadł do 
zbiornika. Na pomoc ruszyła mu rodzina 
i pracownicy. Zginęło siedem osób. Tra-
gedia ta uruchomiła szereg instytucji.
Na miejsce zdarzenia przybyli także 
przedstawiciele VOTUM. – Bazując na 
doświadczeniach z innych prowadzonych 
postępowań od początku nie mieliśmy wąt-
pliwości, że okoliczności  sprawy  determi-
nowały odpowiedzialność cywilną zakładu 
ubezpieczeń z ubezpieczenia OC rolnika 
– mówi  Jerzy Szymanik, kierownik zespołu 
specjalizującego się w wypadkach w rol-
nictwie. – Nie można jednak zapominać, 
że wykazanie odpowiedzialności zakładu 
ubezpieczeń ciążyło na rodzinach o� ar. To 
osoby pogrążone w żałobie, musiałyby sa-
modzielnie przeprowadzić dowód wskazu-
jący na niedopełnienie obowiązków przez 
właściciela gospodarstwa rolnego, wykazać 
jego ewentualne zaniedbania i uchybienia 
obowiązującym przepisom. 

Dla osób, które nie są specjalistami, a tym 
bardziej które same przeżyły tragedię, jest 
to bardzo trudne. Z naszego doświadczenia 
też wynika, że brak umiejętności prawni-
czych i wiedzy ubezpieczeniowej osoby 
zgłaszającej tego rodzaju szkodę w prak-
tyce najczęściej skutkuje decyzją odmow-
ną zakładu ubezpieczeń.  Jedna z rodzin 
zleciła nam reprezentowanie jej interesów, 
dzięki czemu jako profesjonaliści  przeję-
liśmy ciężar wykazania ubezpieczycielowi 
tej odpowiedzialności – dodaje.

Na początku września ub.r. VOTUM 
zgłosiła  do ubezpieczyciela roszczenia 
wraz z argumentacją wskazującą przesłan-
ki istnienia odpowiedzialności. Skom-
plikowany  charakter  sprawy wymagał  
podjęcia pogłębionej polemiki z ubezpieczy-
cielem co do zasad odpowiedzialności. 
W połowie grudnia wyegzekwowano od 
zakładu decyzję o przyjęciu odpowie-

dzialności za zdarzenie oraz wypłacie 
świadczeń odszkodowawczych. – Sprawy 
nie uważamy za zakończoną. Z uwagi na 
nieadekwatną, w naszej ocenie, wysokość 
przyznanych świadczeń decyzję ubezpie- 
czyciela traktujemy jako zaledwie częścio-
wą realizację obowiązku odszkodowaw-
czego – mówi Jerzy Szymanik. Ekspert 
odniósł się także do pojawiającego się 
na łamach jednego z dzienników zarzu-
tu, że oferowanie usług w bezpośrednim 
następstwie czasowym  po tragedii jest 
niemoralne. Chyba nigdy nie ma momentu, 
aby powrót myślami do takiego zdarzenia 
nie powodował bolesnych wspomnień. 

Niewątpliwie szybkie podjęcie działań 
umożliwia reprezentację w toczącym się 
postępowaniu karnym, a w przypadku 
wystąpienia odpowiedzialności – uzyska-
nie pomocy wtedy, kiedy jest najbardziej 
potrzebna. Budowanie atmosfery sensacji 
przez niektóre media wokół zlecenia nam 
obsługi wzmocniło jeszcze naszą deter-
minację i nie wpłynęło na zaufanie, jakim 
cieszymy się ze strony klientów. Pojawia 
się także pytanie, czy gdyby nie działanie 
Votum, to uprawniona rodzina uzyskała
– by należne świadczenia, a ubezpieczyciel 
przejąłby inicjatywę zapewniając szybką 
wypłatę – podkreśla.

Gdy pacjent śpi…

D zisiaj medycyna ratunkowa stoi 
na wysokim poziomie. Rozwój 
w dziedzinie techniki medycznej, 

wiedza i możliwości lekarzy to większy 
odsetek ludzi uratowanych z wypadków 
komunikacyjnych. Często słyszymy w me-
diach, że pacjent przeżył, ale został wpro-
wadzono w stan śpiączki farmakologicznej. 
Ten stan jest bardzo potrzebny bezpośred-
nio po przebytym urazie, ponieważ uszko-
dzony mózg ma czas na regenerację .  Mimo 
daleko posuniętej diagnostyki obrazowej 
lekarze nie mogą przewidzieć, w jakim sta-
nie wybudzi się pacjent i czy to nastąpi. 
W Polsce brak statystyk, które mówiłyby 
o tym, ilu pacjentów po wybudzeniu odzys-
kuje świadomość, a ilu pozostaje w stanie 
wegetatywnym. Jedno jednak jest pewne
– brak odzyskania świadomości po wy-
budzeniu ze śpiączki farmakologicznej nie 
wróży nic dobrego. 

„Oczy otwarte, mózg zamknięty”. Czło-
wiek, u którego stwierdzamy stan wegeta-
tywny ma swój rytm dobowy. Oznacza to, 
że kiedy zasypia – zamyka oczy a kiedy jest 
dzień – otwiera je. W stanie wegetatywnym 
pacjenci oddychają zazwyczaj samodziel-
nie i wykonują rozmaite ruchy spontanicz-
ne, takie jak zgrzytanie zębami, ziewanie, 
płacz i śmiech. Wszystkie reakcje mają cha-
rakter odruchowy i są skutkiem zachowania 
celowego. Stan wegetatywny to szereg pro-
blemów szczególnie na gruncie pielęgna-
cyjnym (odleżyny, zakażenia, przykurcze 
i zaniki mięśniowe). W literaturze podaje 
się, że pacjent w przetrwałym stanie we-
getatywnym może żyć od 20 do 30 lat. To 
niesie za sobą ogromne koszty psychiczno-
-fi zyczne oraz koszty ekonomiczne. 

Czy są oddziaływania, które dają nadzie-
ję na odzyskanie świadomości? Jedno 
jest pewne - pozostawienie pacjenta tylko 
w pozycji leżącej skutkuje bardzo szybkim 
przechodzeniem w stan wegetatywny prze- 
wlekły. Błędne jest stwierdzenie, że pacjent, 
który nie odzyska świadomości nie nadaje 
się do rehabilitacji, a jedynie do zabiegów 

pielęgnacyjnych. Jeżeli w pierwszych mie-
siącach od incydentu nie damy szansy pra-
cy wyspecjalizowanym zespołom terapeu-
tycznym, wówczas nie dowiemy się nigdy, 
czy pacjent miał szansę na wybudzenie. 
Wszystkie oddziaływania wymagają indy-
widualnego podejścia oraz czasu. Godzina 
pracy fi zjoterapeuty czy logopedy w ciągu 
dnia to zbyt mało. Bardzo ważne jest, aby 
w całym procesie pielęgnacji i usprawnia-
nia brały również udział osoby, które będą 
musiały sprawować opiekę długofalowo.  

W Polskim Centrum Rehabilitacji Funk-
cjonalnej VOTUM udało się stworzyć wa-
runki do godnego przebywania ludzi cho-
rych wraz z opiekunami, zatrudnić zespół, 
który wie jak postępować z pacjentami 
w najcięższych stanach neurologicznych. 
Mamy wiele sukcesów i dowodów na to, 
że można pacjenta wybudzić ze śpiączki, 
jednak wielokrotnie przegrywamy z cza-
sem i możliwościami fi nansowymi rodziny. 
Liczymy na to, że kiedyś wszyscy dostaną 
równą szansę na powrót do zdrowia oraz 
to, że wreszcie w pełni będziemy  mogli 
wykorzystać nasze możliwości i umie-
jętności. Mamy nadzieję, że dostrzeżone 
zostanie znaczenie pracy logopedów, neu-
ropsychologów i fi zjoterapeutów, oraz że 
stawiani oni będą na równi z pielęgniarka-
mi i lekarzami.      

Zniszczone marzenia

VOTUM S.A.
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Przedstawiciel


