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Czarne praktyki, czy jasne zasady?

Ta wiadomość ze szklanego ekranu była na tyle odreal-
niona, że upewniłam się raz jeszcze, czy aby na pewno oglą-
dam wiadomości, a nie film z gatunku czarny kryminał. We 
wrześniu 2013 r. głośno było o sprawie młodego mężczyzny, 
którego drastycznie pobitego i okaleczonego, ledwie żywe-
go znaleziono na poboczu drogi w okolicach Warszawy. Jak 
się później okazało pracował on na czarno na placu budowy, 
a oprawca działał na zlecenie jego szefa. Co pchnęło praco-
dawcę do tak okrutnego czynu? Pracownik upomniał się 
o zaległą wypłatę (1400 zł) grożąc zgłoszeniem nieuczciwych 
praktyk do Państwowej Inspekcji Pracy. Na wstępie przyta-
czam przypadek skrajny, ale prawdziwy. A zatrważa on tym 
bardziej, że zjawisko nielegalnej pracy jest w Polsce wciąż  po-
wszechne, co pokaże dobitnie artykuł Alberta Demidowskiego, 
Radcy Prawnego w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych  
A. Łebek i Wspólnicy, publikowany na łamach tego numeru. 
Na linii pracownik – pracodawca nie trudno jest o konflikty, 
choć na szczęście dla obu stron rzadko przybierają one tak 
drastyczną formę. Żeby uniknąć niepotrzebnych sporów i nie-
porozumień, warto na początku współpracy zadbać o przej-
rzystość zasad i warunków zatrudnienia. Również tych doty-
czących bezpieczeństwa w miejscu pracy. Kiedy dopełnione 
zostaną wszystkie obowiązki, a obie strony stosować się będą 
do przyjętych reguł, wypadek – który przecież może zdarzyć 
się każdemu – nie musi stać się przyczynkiem do sporu, co 
oszczędzi stresu tak poszkodowanemu, jak i pracodawcy. 

Anna Jagodzińska 
Redaktor Naczelny  
Biuletynu VOTUM S.A.
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Wypadki przy pracy – statystyki

Ponad 21 milionów złotych wypłacił w 2013 roku ZUS 
tytułem jednorazowych odszkodowań wypadkowych. Wspo-
mniana kwota dotyczy jedynie osób prowadzących własną 
działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących.  
Poszkodowani w wypadkach przy pracy pozostawali niezdolni 
do pracy przez łączną ilość ponad 3 milionów dni, co daje nam 
8,5 tysiąca lat. 

Przytoczone liczby przerażają i uzmysławiają ogrom-
ną skalę problemu. Szczególnie, gdy uświadomimy sobie, 
że za każdą z nich stoi cierpienie człowieka. Patrząc na dane  
widać wyraźnie, jak wiele może zmienić edukacja pracowni-
ków i odpowiednie działania prewencyjne. 

Niedoświadczenie i brak wiedzy sprzyja bowiem wypad-
kom. W 28% wszystkich wypadków przy pracy poszkodo-
wanymi są osoby, które mają mniej niż roczny staż pracy na  
danym stanowisku. Natomiast aż w 55% przypadków przy-
czyną urazu było nieprawidłowe zachowanie się pracowni-
ka. Zmieniając mentalność, mamy szansę zmienić statystyki.

Dane wyglądają nieco lepiej, kiedy porównamy je ze sta-
tystykami z lat poprzednich. Z roku na rok dochodzi do coraz 
mniejszej liczby wypadków. Spada zwłaszcza liczba wypad-
ków ciężkich oraz śmiertelnych. W niechlubnym rankingu  
nadal przoduje województwo śląskie. Rozkład ten nie dziwi, 
jeśli przypomnimy sobie, że najwięcej poszkodowanych jest 
wśród osób pracujących w przetwórstwie przemysłowym.  
Takich firm na Śląsku nie brakuje. 

TEMAT 
NUMERU

Marlena Mendelewska
Redakcja Biuletynu

VOTUM S.A.
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Wiele wypadków jest udziałem niedoświadczonych  
pracowników. Najczęstszą przyczyną są ludzkie błędy,  
dekoncentracja, stres i niedostosowanie się do zasad BHP. 
Gdyby przynajmniej pracownicy faktycznie znali te zasa-
dy. Szkolenia w zakresie BHP przez wiele firm traktowane  
są jako niepotrzebny i uciążliwy obowiązek. Również sami 
pracownicy traktują takie przeszkolenie jak przerywnik  
w pracy, który ostatecznie nic w ich życiu nie zmienia.  
Zasady wydają się być „nieżyciowe” i bardziej utrudniające  
pracę niż ją usprawniające.

„U nas ciężko jest nawet na budowie 100-metrowego  
wieżowca (miałem okazję być na praktyce przy powstawaniu 
wież strzegomskich) wyegzekwować, żeby pracownicy zakła-
dali szelki chroniące przed upadkiem z wysokości. Pracownicy  
tłumaczą, że te szelki im przeszkadzają. No i wszędobylski  
alkohol…”

Adam Czerkawski,
Starszy Specjalista ds. BHP VOTUM S.A.

Przykładem dbałości o bezpieczeństwo w pracy jest  
Wielka Brytania. Tam sprawny system prawny faktycznie szkoli  
i zmienia świadomość zarówno pracowników, jak i pracodaw-
ców. A świadomi ludzie naciskają na egzekwowanie przepi-
sów, które wspierają ich bezpieczeństwo. Te dwa elementy 
są tak ściśle ze sobą połączone, że trudno stwierdzić, co było 
ważniejsze i co zapoczątkowało zmiany. Do takiego stanu  
rzeczy zdecydowanie daleko w Polsce.

Pozostają nam archaiczne kampanie realizowane przez 
Państwową Inspekcję Pracy, które na myśl przywołują plaka-
ty rodem z PRL. Z tej epoki została też mentalność niektórych 
pracowników, którzy często chronią osoby naruszające zasady 
bezpieczeństwa. Zapominają przy tym, że te „bezduszne pa-
ragrafy” powstały dla ich dobra. I choć uszczęśliwianie na siłę 
wydaje się najgorszą z możliwych dróg, to przeraża świado-
mość, że w Polsce więcej zrozumienia budzi pijany współpra-
cownik niż nakładający karę pracodawca. 

„Podczas praktyki na 10 badanych 1-2 pracowników 
miało około 0,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. 
I to już było w momencie, gdy wiedzieli, w jakich godzinach  

Początkowo miał to być artykuł poświęcony kampaniom wspierającym bezpieczeństwo, ukazując 
co w naszym kraju robi się, aby zapobiegać wypadkom w miejscu zatrudnienia. W toku kompletowania 
materiałów przez autorkę zaczął wyłaniać się smutny obraz, daleki od jej początkowych wyobrażeń. Po-
kazuje on, jak wiele trzeba jeszcze zrobić, by zmieniły się na lepsze przerażające statystyki. O tym jak jest 
i o tym, jak skutecznie przeciwdziałać wypadkom przy pracy rozmawiamy ze Starszym Specjalistą ds. BHP 
oraz Przedstawicielami Regionalnymi VOTUM, prowadzącymi akcje prewencyjne w zakładach pracy.  

i w jaki dzień tygodnia będziemy przyjeżdżać. Bo przed tym, 
jak nie wiedzieli, kiedy przyjedziemy z alkomatem, to na  
10 badanych aż 4-5 miało podwyższone stężenie alkoholu  
w wydychanym powietrzu.”

Adam Czerkawski,
Starszy Specjalista ds. BHP VOTUM S.A.

Właśnie z tego względu kampanie społeczne VOTUM 
skupiają się na poszczególnych społecznościach lokalnych,  
a nawet konkretnych zakładach pracy. Przedstawiciele biorą-
cy udział w takich akcjach powtarzają, że zwykle całe szkole-
nie z konieczności musi zostać sprowadzone do zapoznania  
pracowników z ich podstawowymi prawami. 

Dopiero po przekazaniu konkretnej wiedzy z zakresu 
prawa pracy możemy zacząć szkolenie dotyczące zapobiega-
niu wypadkom w tym konkretnym miejscu pracy. Co równie 
ważne -  dyskusję z VOTUM podejmują także sami pracodaw-
cy. Często podczas takiej rozmowy przekonują się, że koszty  
(finansowe i społeczne) potencjalnych wypadków, są zbyt wy-
sokie w porównaniu ze zmianą organizacji pracy, czy też wy-
kupieniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Okazu-
je się, że nie trzeba pracodawców zmuszać ani tym bardziej 
straszyć ogromnymi karami. Racjonalne argumenty najczę-
ściej przemawiają do wyobraźni przedsiębiorców. Wystarczy 
tylko te argumenty zaprezentować.

Traktujemy to jak swoistą „pracę u podstaw”, ale czas  
pokazuje, że ta praca owocuje. Zatrudnienie dla wielu 
osób jest niezwykle cennym dobrem. Jednak równie cen-
ne powinno być zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz  
współpracowników.

„Najlepsza forma przeciwdziałania wypadkom to eduka-
cja i ciągłe szkolenia, dzięki którym wiedza (i co najważniejsze – 
wyobraźnia) zmienia kierunek myślenia, a w efekcie zmniejsza  
ilość wypadków.

Poszkodowany wiedząc, jakie przysługują mu przywileje  
i obowiązki, ma możliwość przeciwstawić się przełożonemu 
i czasami odmówić wykonania zadania (na przykład z powo-
du braku aktualnego przeglądu maszyny).

Praca u podstaw
TEMAT 
NUMERU
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Marlena Mendelewska
Redakcja Biuletynu

VOTUM S.A.

Jestem przekonany, że  kierunek oraz forma przekazu jest  
dobra, ponieważ przynosi założony efekt. Dostaję sygnały  
z innych regionów NSZZ Solidarność o chęci współpracy  
i poznania możliwości, jakimi dysponuje VOTUM S.A.”

Andrzej Szmuc
Kierownik Regionalny VOTUM S.A.

Póki co w raportach Państwowej Inspekcji Pracy, które  
analizują przyczyny wypadków w pracy (PIP zajmuje się jedynie 
tymi najcięższymi), jak mantra powtarzają się sformułowania:

brak reakcji bezpośredniego przełożonego na niewłaściwe 
zachowanie;
tolerowanie przez przełożonych odstępstw od przepisów  
i zasad BHP;
lekceważenie zagrożenia;
nieznajomość zagrożenia, przepisów i zasad BHP oraz brak 
doświadczenia;
nieużywanie sprzętu ochronnego przez pracownika. 

Pozostaje nam dalej wspierać oddolną inicjatywę szkoleń 
pracowników i pracodawców. Oczywiście w swojej działalno-
ści VOTUM nie zapomina także o tych osobach, które uległy  
wypadkom przy pracy. Uczymy sporządzania przejrzystych 
protokołów powypadkowych, szkolimy zakładowe komisje 
socjalne i niezmiennie poszerzamy wiedzę i świadomość osób, 
z którymi rozmawiamy.

Czy Polska kiedyś osiągnie poziom bezpieczeństwa pracy 
Wielkiej Brytanii, USA, czy też Niemiec? Pewnie tak. Doświad-
czenie VOTUM pokazuje, że warto przestać z utęsknieniem 
wpatrywać się w niedościgniony Zachód i zacząć działać  
w takich warunkach i z tą świadomością, jaką w tym momen-
cie mamy. A wyniki bez wątpienia się pojawią.

Pomimo, że liczba wypadków przy pracy maleje, liczba 
osób w nich poszkodowanych wciąż nie napawa optymizmem. 
Wypadek przy pracy to z jednej strony wyłączenie z aktywności 
zawodowej samego pracownika, a z drugiej poważny problem 
dla pracodawcy, który musi zapewnić ciągłość wykonywanych 
zadań. To także często punkt sporny pomiędzy pracownikiem, 
który decyduje się na dochodzenie należnego odszkodowania, 
a pracodawcą, który niechętnie przyjmie na siebie odpowie-
dzialność za zdarzenie.

Po świadczenia nie tylko do ZUS
Należy pamiętać, że wypadek przy pracy oznacza możli-

wość uzyskania świadczeń w ramach systemu ubezpieczeń 
społecznych, ale nie jest to jedyna droga umożliwiająca napra-

Wypadek przy pracy – co dalej?

W 2013 r. liczba osób poszkodowanych na skutek wypadków przy pracy wyniosła ponad 88 tys. To  
i tak mniej niż w roku poprzednim, w którym poszkodowanych zostało 91 tys. osób. Przeważająca ilość tych 
zdarzeń wiąże się najczęściej z niewielkimi obrażeniami ciała, jednak odnotowuje się także poważne następ-
stwa. Na skutek wypadków przy pracy w ubiegłym roku zginęło 276 osób, a blisko 530 doznało ciężkich ob-
rażeń ciała (źródło: www.stat.gov.pl). Do największej liczby tych zdarzeń dochodzi w sektorze przetwórstwa  
przemysłowego, górnictwie i pracach rolnych.

wienie szkody wyrządzonej pracownikowi. Wypadek przy pracy 
oznacza, że poszkodowanemu, który na skutek zdarzenia stał 
się niezdolny do pracy, doznał trwałego uszczerbku na zdro-
wiu lub też na skutek doznanych urazów  utracił część wyna-
grodzenia, przysługują świadczenia określone w ustawie z dnia  
30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu 
wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Te świadczenia to między innymi:
zasiłek chorobowy dla ubezpieczonego, którego niezdol-

ność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy 
lub chorobą zawodową;

świadczenie rehabilitacyjne dla ubezpieczonego, który  
po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny 

Wypadek przy pracy – co dalej?
Jak skutecznie dochodzić swoich praw, gdy dojdzie do wypadku przy pracy.

TEMAT 
NUMERU
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TEMAT 
NUMERU

do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują  
odzyskanie zdolności do pracy;

zasiłek wyrównawczy dla ubezpieczonego będącego pra-
cownikiem, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek 
stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;

jednorazowe odszkodowanie dla ubezpieczonego, który 
doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;

renta z tytułu niezdolności do pracy dla ubezpieczonego, 
który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy 
lub choroby zawodowej.

Komu przysługują świadczenia związane  
z wypadkiem przy pracy?

Warto wiedzieć, że świadczenia związane z wypadkiem 
przy pracy przysługują bez względu na to, kto ponosi winę za 
zdarzenie - czy jest to sam poszkodowany, czy też pracodawca. 
Wyjątkiem są sytuacje, gdy wyłączną przyczyną wypadku było 
udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów 
dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez 
niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Świadcze-
nia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują również 
ubezpieczonemu, który będąc w stanie nietrzeźwości lub pod 
wpływem środków odurzających lub substancji psychotropo-
wych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania 
wypadku. Bez względu jednak na świadczenia wypłacone w ra-
mach ubezpieczenia wypadkowego, poszkodowany ma rów-
nież prawo do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od  
swojego pracodawcy, jeśli tylko temu ostatniemu można 
przypisać odpowiedzialność za zdarzenie. 

Wina i ryzyko
Warunkiem odpowiedzialności pracodawcy jest przypi-

sanie mu winy za zdarzenie albo też (gdy mamy do czynienia  
z przedsiębiorstwem wprawianym w ruch za pomocą sił przyro-
dy) sam fakt jego zaistnienia. W obu przypadkach, dla ustalenia 
odpowiedzialności po stronie pracodawcy, będzie niezbędne 
wykazanie związku przyczynowego pomiędzy zawinionym za-
chowaniem pracodawcy lub ruchem przedsiębiorstwa a szko-
dą. W przypadku odpowiedzialności na zasadzie winy, może 
ona występować zarówno pod postacią celowego działania 
(umyślność), jak i zaniedbania lub lekkomyślności (nieumyśl-
ność). Zawinienie może wynikać zarówno z naruszenia reguł 
prawnych (przepisów ustawy, rozporządzenia), jak i postępo-
wania sprzecznego z zasadami współżycia społecznego. 

Konieczność wykazania winy po stronie pracodawcy nie 
dotyczy jednak wszystkich zdarzeń przy pracy. W przypad-
ku, gdy pracodawca prowadzi przedsiębiorstwo wprawiane  
w ruch za pomocą sił przyrody, jego odpowiedzialność za szko-
dę kształtuje się na zasadzie ryzyka. Oznacza to, że dla wyka-
zania odpowiedzialności nie jest konieczne przypisanie winy,  
a jedynie zajście zdarzenia, jego związek ze szkodą i brak jakiej-
kolwiek przesłanki wyłączającej odpowiedzialność (siła wyż-

sza, wyłączna wina poszkodowanego, wyłączna wina osoby  
trzeciej, za którą pracodawca nie ponosi odpowiedzialności). 

PRZYKŁAD: Do VOTUM trafiła sprawa poszkodowanego 
pracownika kolei, który uległ wypadkowi przy pracy. Postę-
powanie karne prowadzone w sprawie zostało umorzone, 
ponieważ organ procesowy nie dopatrzył się nieprawidłowo-
ści po stronie pracodawcy. Poszkodowany został przygnie-
ciony przez lokomotywę, a ponieważ pracodawca prowadził 
przedsiębiorstwo wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody, 
należało wykazać związek przyczynowy pomiędzy ruchem 
przedsiębiorstwa a powstałą szkodą. Pełnomocnik wystoso-
wał roszczenia do ubezpieczyciela odpowiedzialności cywil-
nej pracodawcy i do chwili obecnej uzyskał na rzecz poszko-
dowanego 175 tys. zł! To oczywiście jeszcze nie koniec walki 
o należne poszkodowanemu odszkodowanie.

PRZYKŁAD: VOTUM zlecono sprawę poszkodowanego, 
który uległ wypadkowi podczas demontażu ścianki na placu 
budowy. Pracownik został częściowo przysypany przez skar-
pę, która obsunęła się w jego pobliżu. Pełnomocnik zgłosił 
roszczenia do ubezpieczyciela wskazując, że w opisywanej 
sprawie ma zastosowanie odpowiedzialność na zasadzie  
ryzyka. Dzięki działaniom pełnomocnika poszkodowany 
otrzymał do tej pory ponad 320 tys. zł. 

Dowody 
Należy pamiętać, że w przypadku wszystkich zdarzeń nie-

zbędne jest udokumentowanie nie tylko wysokości zgłaszanych 
roszczeń, ale także zdarzenia stanowiącego źródło odpowie-
dzialności cywilnej. Głównym sposobem ustalania okoliczności 
jest protokół wypadku przy pracy. Jeśli równolegle w sprawie 
zdarzenia toczyło się postępowanie karne - dobrze jest również 
posiadać dokument potwierdzający sposób zakończenia po-
stępowania, a przynajmniej sygnaturę akt prowadzonej sprawy. 

Żeby wykazać rozmiar doznanej krzywdy, trzeba będzie 
dostarczyć ubezpieczycielowi dokumentację medyczną z le-
czenia powypadkowego. Gdy zaś dochodzimy świadczenia 
po zmarłym - należy opisać sytuację powypadkową i relacje 
łączące osoby uprawnione z poszkodowanym. Aby natomiast 
wykazać pogorszenie sytuacji życiowej, osoby dochodzące 
roszczeń powinny udokumentować zarobki zarówno swoje, jak  
i zmarłego z okresu sprzed i po wypadku.

Czy warto skorzystać z pomocy pełnomocnika?
Sprawy dotyczące roszczeń odszkodowawczych związa-

nych z wypadkami przy pracy niewątpliwie wymagają nie tylko 
znajomości prawa czy procedur ubezpieczycieli, ale nierzadko 
wiążą się z koniecznością prowadzenia ich przed sądem. Pamię-
tajmy, że ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej związane  
z prowadzoną działalnością, które zawierają pracodawcy,  
zwykle nie są obowiązkowe. Dlatego może się okazać, że rosz-

Wypadek przy pracy – co dalej?
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czenia wynikające z wypadku trzeba będzie kierować bezpo-
średnio do zakładu pracy. W przypadku, gdy ten ostatni odmówi 
przyjęcia odpowiedzialności i wypłaty - pozostanie wystąpienie 
na drogę postępowania sądowego.

Samodzielne dochodzenie roszczeń, zwłaszcza w przypad-
ku osób poważnie poszkodowanych, może być znacznie utrud-
nione i pochłaniać sporą część czasu, który Ci ostatni powinni 
poświęcić przede wszystkim na powrót do zdrowia. Włączenie 
do sprawy pełnomocnika sprawi, że ilość niezbędnych formal-
ności spoczywających na samym poszkodowanym zostanie 
ograniczona do niezbędnego minimum, a ewentualna polemi-

ka z podmiotem odpowiedzialnym lub jego ubezpieczycielem 
będzie prowadzona bez udziału poszkodowanego, który w tym 
czasie zajmie się leczeniem i rehabilitacją. 

Justyna Halaś
Radca Prawny

Kierownik Działu Prawnego VOTUM S.A.

Forma, w jakiej podejmowane jest zatrudnienie, uzależniona jest od wielu czynników. Wpływ na to 
ma ogólna sytuacja gospodarcza w kraju oraz rodzaj i wysokość obciążeń administracyjno-podatkowych 
związanych z legalnym zatrudnieniem pracownika. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że w przy-
padku nierejestrowanego zatrudnienia zarówno pracodawca, jak i pracownik powinni być zadowoleni. Ten 
pierwszy jest bowiem zwolniony od uciążliwych wymogów, jakie stawia przed nim prawo pracy oraz pra-
wo zabezpieczenia społecznego (w szczególności kwestie prowadzenia wszelkich ewidencji pracowniczych, 
szkoleń i badań lekarskich, a także zwolnienie z płacenia części składek na ubezpieczenia społeczne, jakie 
obciążają pracodawcę). Pracownik natomiast liczy przede wszystkim na wyższą płacę, jaką otrzyma „na 
rękę” (taka wypłata nie jest obciążana ani składkami ubezpieczeniowymi, ani podatkiem dochodowym).

Wypadki przy pracy „na czarno”

TEMAT 
NUMERU

Aktualne szacunki wskazują, że z tytułu wykonywania 
pracy nierejestrowanej wypracowywane jest ok. 12% PKB 
Polski, a poziom zatrudnienia osób pracujących na czarno  
(w zależności od podmiotu dokonującego oszacowania  
i przyjętej metody) wynosi od kilku do nawet kilkunastu  
procent. W związku z poprawą sytuacji gospodarczej można 
jednak zaobserwować systematyczny spadek nierejestrowa-
nego zatrudnienia.

Korzyści płynące z pracy na czarno mogą okazać  
się jedynie iluzoryczne. O ile dla pracodawcy nieformalne  
zatrudnienie pracownika zazwyczaj nie generuje niedogod-
ności (poza rzecz jasna odpowiedzialnością wykroczeniową  
i administracyjną), to dla pracownika stanowi to bardzo duże 
ryzyko. Pracownik taki nie jest bowiem objęty systemem  
ubezpieczeń społecznych. Tym samym nie może liczyć  
na jakiekolwiek wsparcie finansowe ze strony Zakładu  
Ubezpieczeń Społecznych w sytuacji niezdolności do  

pracy spowodowanej chorobą, ciążą, czy też wypadkiem  
przy pracy.

Pierwsze niebezpieczeństwo dla pracownika pojawia się 
już na wstępnym etapie jego zatrudnienia. Nie jest on bowiem 
poddawany badaniom lekarskim potwierdzającym jego zdol-
ność do pracy. W związku z tym nie zostaje prawidłowo okre-
ślony stan zdrowia kandydata na pracownika, a także nie są dia-
gnozowane możliwe do wystąpienia ryzyka, na jakie narażony 
jest podczas świadczenia pracy. Co prawda w trakcie standardo-
wych badań wstępnych nie zawsze udaje się wykluczyć choro-
by, które mogą być przesłanką do odmowy stwierdzenia zdol-
ności do pracy, jednakże brak przeprowadzenia jakichkolwiek 
badań nie daje nawet szansy na wykrycie chociażby sygnałów 
świadczących o możliwych schorzeniach. 

To nie wszystko. Osoba pracująca na czarno bardzo często 
nie przechodzi jakichkolwiek szkoleń BHP, a więc nie jest także 
zapoznawana z instrukcjami obowiązującymi u pracodawcy, 

Wypadki przy pracy „na czarno”
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Wypadki przy pracy „na czarno”

ani z zagrożeniami związanymi z rodzajem wykonywanej pracy. 
Nawet jeśli przyjmiemy, że osoby pracujące na czarno posia-
dają już wcześniej nabyte doświadczenie i są świadome tego,  
w jaki sposób powinna być wykonana praca, to jednak nie mają 
pełnej wiedzy na temat tego, jakiego rodzaju niebezpieczeń-
stwa występują w tym konkretnym miejscu pracy, a także w jaki  
sposób uniknąć ryzyka wypadku poprzez minimalizowanie  
zagrożeń. To wszystko wpływa na zwiększenie zagrożenia  
zaistnienia wypadku.

Stwierdzone naruszenia ze strony pracodawcy w zakresie 
badań i szkoleń mogą być oczywiście jedynie uchybieniami  
formalnymi. Mogą jednak przekształcić się w problem rzeczywi-
sty w sytuacji, gdy pracownik nierejestrowany ulegnie wypad-
kowi przy pracy. W takim przypadku ujawniają się wszystkie za-
grożenia, jakie związane są z podjęciem zatrudnienia na czarno: 

Wskazana powyżej kolejność nie jest przypadkowa. Pod-
stawowy problem stanowi brak zawartej umowy o pracę,  
w związku z czym pracownik nie jest zgłoszony do ubezpiecze-
nia wypadkowego i nie jest za niego odprowadzana składka  
z tego tytułu. Właśnie dlatego pracodawca nie ma żadnego 
interesu, by przeprowadzić postępowanie powypadkowe oraz 
sporządzić protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. 
W konsekwencji ZUS odmówi wypłaty zarówno jednorazowe-
go odszkodowania (za uszczerbek na zdrowiu), jak też innych 
świadczeń wypadkowych (zasiłki, renty, dodatki).

Jakie zatem środki prawne przysługują osobie pracującej 
na czarno w sytuacji zaistnienia wypadku przy pracy? W pierw-
szej kolejności należy wskazać, że pracownik ma prawo powia-
domienia o zdarzeniu Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) oraz 
prokuratury. O ile postępowanie prokuratorskie może okazać 
się pomocne przy ustaleniu odpowiedzialności pracodawcy za 
zaistnienie wypadku, to kontrolerzy PIP sprawdzają nie tylko 
okoliczności samego zdarzenia, ale również kontrolują legal-
ność zatrudnienia. Mogą zatem w imieniu pracownika wystąpić 
do sądu pracy z powództwem o ustalenie, czy pomiędzy praco-
dawcą i pracownikiem była zawarta umowa o pracę, a także czy 
zaistniałą sytuację można uznać za wypadek przy pracy.

Pracownikowi przysługuje oczywiście prawo do samo-
dzielnego wystąpienia do sądu pracy o stwierdzenie powyżej 
wskazanych okoliczności. W następstwie wytoczenia powódz-
twa sąd będzie badać okoliczności towarzyszące zatrudnieniu 
poszkodowanego pracownika – m. in. czy świadczył on pracę 
określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierow-
nictwem oraz w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę. 
Zbadane zostaną również okoliczności, w jakich doszło do wy-
padku oraz czy spełnione zostały wszystkie niezbędne elemen-

ty określone w ustawie. Przeprowadzone postępowanie będzie 
musiało dostarczyć dowodów na poparcie żądania wskazane-
go w pozwie. Z istoty powstałego sporu oraz braku innych do-
wodów prowadzone postępowanie będzie się opierać głównie 
na osobowych źródłach informacji, tj. zeznaniach świadków 
(w tym również współpracowników poszkodowanego, którzy 
mogą nadal świadczyć pracę na rzecz jego pracodawcy). 

Uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia po przeprowa-
dzeniu powyższego postępowania, a także uprawomocnienie 
się zapadłego orzeczenia, stanowi dla pracownika podstawę 
żądania od pracodawcy przeprowadzenia postępowania po-
wypadkowego, a także wydania protokołu ustalenia okolicz-
ności i przyczyn wypadku przy pracy, który to stanowić będzie 
podstawę domagania się od ZUS wypłaty wszelkich świadczeń 
należnych legalnie zatrudnionemu pracownikowi. Oczywiście 
wydane orzeczenie stanowić będzie również podstawę doma-
gania się przez ZUS od pracodawcy wpłaty zaległych składek 
na ubezpieczenie. Pracodawca narażony zostanie również na 
konsekwencje ze strony organów podatkowych w związku  
z brakiem odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy.

Pracownik, który dotychczas był zatrudniony na czarno,  
a który dysponuje już protokołem powypadkowym, jest w po-
dobnej sytuacji do osoby zatrudnionej legalnie. Gdy z okolicz-
ności, w jakich doszło do wypadku, wynika odpowiedzialność 
cywilna pracodawcy, ma on możliwość dochodzenia cywil-
noprawnych roszczeń uzupełniających. W przypadku, gdyby 
pracujący na czarno chciał wystąpić z roszczeniem cywilnym 
bezpośrednio przeciw pracodawcy - bez wcześniejszego prze-
prowadzenia postępowania sądowego celem ustalenia formy 
zatrudnienia, uzyskania protokołu powypadkowego, a następ-
nie uzyskania świadczeń z ZUS - istnieje ryzyko narażenia się  
w takim procesie nawet na zarzut przedwczesności żądania 
skutkujący oddaleniem powództwa (w lepszym wariancie – 
zawieszenia postępowania do czasu rozstrzygnięcia o świad-
czeniach z ZUS). Obecna linia orzecznicza sądów wskazuje bo-
wiem, że w pierwszej kolejności pracownik powinien uczynić 
wszelkie kroki prawne mające na celu uzyskanie świadczeń  
z ZUS, a gdy wysokość wypłat z powyższego tytułu nie zrekom-
pensuje całej szkody, będzie on miał możliwość dochodzenia 
cywilnoprawnych roszczeń uzupełniających od pracodawcy.

Albert Demidowski
Radca Prawny 

Kierownik Departamentu Szkód Korporacyjnych 
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

A. Łebek i Wspólnicy sp.k.

brak umowy;
brak protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn 
wypadku przy pracy;
brak świadczeń z ZUS.



Alan Alexander Milne napisał: „Wypadek to dziwna rzecz. Nigdy go nie ma, dopóki się nie wydarzy”. 
Kiedy jednak już ma miejsce, przestaje być rzeczą dziwną i staje się jak najbardziej realny. Osobie poszko-
dowanej pozostaje zmierzyć się z konsekwencjami. W ujęciu nieco szerszym należy dążyć, przy zaangażo-
waniu wszystkich zainteresowanych stron, aby w przyszłości ograniczyć lub też wyeliminować wszelkie 
okoliczności sprzyjające wypadkom. 
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Wypadki przy pracy – sonda
TEMAT 
NUMERU

Na pytania poniżej odpowiadają Przedstawiciele Zarządu
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

Najczęstszą przyczyną wypadków przy pracy jest technolo-
gia. Pomimo bezpośredniego wsparcia pracy i procesu produk-
cyjnego stanowi ona poważne zagrożenie. Zwłaszcza „wątpli-
wy” stan techniczny zużytych maszyn prowadzi do wypadków 
skutkujących znacznymi obrażeniami ciała.

Z połączonej inicjatywy Związków Zawodowych i praco-
dawców dokonywana jest modernizacja urządzeń. Dzięki temu 
udało się na przestrzeni ostatnich lat wyeliminować sporą część 
wadliwego parku maszynowego. Jednakże analizując potrze-
by tylko i wyłącznie Górnego Śląska, skala koniecznych zmian  

Technologia nie jest wyrażona tylko i wyłącznie poprzez 
kosztowne maszyny. Znaczna liczba wypadków zostałaby 
ograniczona poprzez podstawowe działania, takie jak zakup 
zgodnego z przeznaczeniem sprzętu ochronnego: rękawic do-
stosowanych do materiałów oraz cieczy, z którymi się stykają, 
okularów ochronnych, ubrań roboczych, obuwia. Niestety ten 
element związany jest także z przyzwyczajeniami panującymi 
w danym zakładzie pracy, pewnego rodzaju kulturą pracy, która 
musi ulegać ciągłym zmianom. A z tym bywa najtrudniej. 

Ta przyczyna nie jest aż tak oczywista i czytelna dla po-
stronnej osoby. Musimy spojrzeć na zjawisko wypadków z nie-
co innej perspektywy. Oczywiście ważne jest zabezpieczanie 
załogi pod kątem technologii i wyposażenia. Jednak należy też 
dostrzec wielką rolę profilaktyki oraz zmiany nastawienia ludzi.

Jakie, według Związków Zawodowych, są najczęstsze przyczyny wypadków? 
W jaki sposób można zmniejszyć ich liczbę?

Czyli w polskim przemyśle brakuje przede 
wszystkim pieniędzy na modernizację ma-
szyn? Czy istnieją inne, mniej kosztowne  
sposoby zmniejszenia liczby wypadków  
przy pracy?

wymaga rozłożenia ich w czasie ze względu na wysokie koszty 
po stronie pracodawcy.

Zarówno Związki jak i pracodawcy dostrzegają wpływ 
modernizacji na ograniczenie wypadkowości. Wprowadzane 
stopniowo nowsze rozwiązania technologiczne dają szansę 
na zmniejszenie kosztów społecznych wypadków przy pracy,  
które w dłuższej perspektywie przewyższają jednorazowy za-
kup urządzenia. Zwłaszcza gdy zauważymy, że  z konsekwencja-
mi wypadków zmagają się nie tylko poszkodowani, ale również  
ich najbliżsi.
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O tym, że pozorne oszczędności na bezpieczeństwie  
z chwilą wypadku zamieniają się w koszty. A mowa o kwotach 
niebagatelnych, które obciążają tak pracodawcę, jak i poszko-
dowanego oraz jego bliskich.

O czym należy przede wszystkim pamiętać, gdy mowa o wypadkach przy pracy?

Szkolenia oraz wsparcie merytoryczne są naturalną i jedyną 
odpowiedzią na błędy proceduralne oraz brak świadomości od-
nośnie zagrożeń. Podstawowym narzędziem jest odpowiednie 
przygotowanie szkoleń BHP. Nasze dotychczasowe doświad-
czenia wskazują, że szczególnie ważne jest dokształcenie w tym 
obszarze pracowników z długim stażem. Zakorzeniona kultura 
pracy, przyzwyczajenia, a co za tym idzie rutyna, prowadzą 
do brawury. Jest to realne źródło wypadków w zakładach pro-
dukcyjnych, które wymaga stworzenia procesu powtarzalnych 

W jaki sposób możemy wpływać na zachowania pracowników?

szkoleń przy pełnej współpracy z pracodawcą. Dlatego od dłuż-
szego czasu organizujemy konferencje szkoleniowe dla wszyst-
kich zainteresowanych stron.

Kolejnym uzupełnieniem są działania Społecznego Inspek-
tora Pracy (SIP), zmierzające do wzmocnienia i upowszechnie-
nia jego roli w sprawach bezpieczeństwa w danym zakładzie 
pracy. To od jego wiedzy i natychmiastowej reakcji zależy  
niejednokrotnie zabezpieczenie osoby poszkodowanej.

Dlatego uzupełnieniem działań podejmowanych przez 
SIP jest dostarczenie materiałów informacyjnych dotyczących  
szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym również możliwo-
ści uzyskania pomocy.
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Poszkodowani w wypadkach przy pracy zgłaszają się  
coraz częściej. Związane jest to zapewne z rosnącą świadomo-
ścią pracowników o posiadanych prawach. Mimo tego, że wie-
dza społeczeństwa o funkcjonowaniu rynku ubezpieczeniowe-
go rośnie, to liczba zgłaszających się osób w stosunku do liczby 
wypadków jest nadal niewielka.

Trzeba przyznać, że tego typu wypadki mają swoją spe-
cyfikę ze względu na relacje pracownik – pracodawca. Nadal 

Pytania potencjalnych klientów w dużej mierze wynikają 
z ich obaw. Związane są z ewentualną reakcją pracodawcy na 
zgłoszenie roszczeń. Dlatego poszkodowani chętniej decydują 
się na kierowanie roszczeń względem ubezpieczycieli praco-
dawców niż bezpośrednio do pracodawców. 

Ponadto Klienci są zainteresowani łączeniem postępowań 

Czy do VOTUM zgłasza się dużo osób poszkodowanych w wypadku przy pracy? 

O co najczęściej pytają poszkodowani w wypadkach przy pracy?

Na pytania odpowiada Łukasz Szałęga - Kierownik Działu Obsługi Klienta VOTUM S.A. 

często mamy do czynienia z osobami zatrudnionymi w „szarej 
strefie” lub mocno uzależnionymi od pracodawcy czy branży.  
W sytuacji gdy mamy do czynienia z mocno wyspecjalizowanym 
pracownikiem zatrudnionym w branży, której środowisko jest 
hermetyczne, istnieją zawsze obawy o znalezienie nowej pracy. 
Sądzę, że z tych powodów rynek wypadków przy pracy jest cią-
gle mało spenetrowany, ale rozwojowy. Sprzyja temu również 
rosnąca świadomość i odpowiedzialność pracodawców.

i dochodzeniem roszczeń jednocześnie z polis prywatnych jak 
NNW lub polis prywatnych wykupowanych w miejscu pracy. 
Często pojawiają się pytania o pomoc w relacjach z Zakładem 
Ubezpieczeń Społecznych, ale w tej kwestii VOTUM S.A. nie  
reprezentuje swoich klientów.

Te działania przebiegają dwutorowo. Po pierwsze skupiamy 
się na prowadzeniu kampanii informacyjnych oraz szkolenio-
wych. Są to w głównej mierze spotkania z załogami, podczas 
których rozmawiamy o bezpieczeństwie pracy, procedurach, 
konsekwencjach wypadków oraz szansach pomocy. 

Po drugie realizujemy projekt szkoleniowy skierowany 
do Społecznych Inspektorów Pracy. Dajemy im możliwość 
merytorycznego przygotowania do prawidłowego opisania 
zdarzenia oraz zaistniałej sytuacji. Wszelkie podejmowane 
czynności mają na celu kompleksowe zabezpieczenie poszko-
dowanego oraz osoby potencjalnie narażonej na wypadek.  

W ramach podejmowanych przez VOTUM działań staramy 
się odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytanie: „co mam  
teraz zrobić?”. Odpowiedź nigdy nie jest prosta, ale zaczyna się 
od dwóch słów: „zaufać nam”. Począwszy od zgłoszenia wypad-
ku, poprzez reprezentację w ramach postępowania odszkodo-
wawczego, aż do uzyskania pełnego odszkodowania. Osobie 
poszkodowanej staramy się uzmysłowić, że jest to spór pomię-

Jakie działania podejmuje VOTUM S.A. w odniesieniu do wypadków przy pracy?

O co najczęściej pytają poszkodowani w wypadku pracownicy?

O zdanie pytamy Kierownika Regionalnego VOTUM S.A. na terenie Górnego Śląska

Z tego względu współpracę ze stroną społeczną oraz załogą 
rozpoczynamy od akcji informacyjnych oraz szkoleń. Następnie,  
jeżeli dojdzie do wypadku, zabezpieczamy poszkodowanego  
w ramach Bezpłatnej Analizy Prawnej. Zapewniamy reprezen-
tację w procesie odszkodowawczym, pomoc w leczeniu oraz 
rehabilitacji. Naszym celem, poza uzyskaniem pełnego odszko-
dowania, jest również pomoc w powrocie do pracy. Jeśli nie 
jest możliwy powrót na dotychczas zajmowane stanowisko,  
to pomagamy w stworzeniu odpowiednich warunków do  
przekwalifikowania zawodowego. 

dzy poszkodowanym – reprezentowanym przez VOTUM S.A.,  
a zakładem ubezpieczeń, w którym pracodawca wykupił  
polisę OC, nie zaś konflikt między pracownikiem a szefem.  

Wierzymy, że działania podejmowane wspólnie ze Stroną 
Związkową są początkiem tworzenia systemu pomocy poszko-
dowanym, który realnie wpłynie na bezpieczeństwo – przed  
i po wypadku.



12  ROZWIĄZANIE = ODSZKODOWANIE / NUMER 21 / 2014

WYPOWIEDZI 
EKSPERTÓW

2,4 mln zł dla poszkodowanej rodziny 

W 2009 r. na Śląsku doszło do wypadku, w którym je-
den z kierowców wymusił pierwszeństwo i uderzył w samo-
chód prowadzony przez 30-letnią kobietę w 8. miesiącu cią-
ży. Zderzenie stało się przyczyną przedwczesnych narodzin 
dziecka, które przyszło na świat w wyniku cięcia cesarskiego.  
W związku z obszernym krwotokiem matki nie udało się ura-
tować i w ciągu miesiąca od zdarzenia zmarła. Poważnie nie-
pełnosprawny wcześniak oraz jego 2-letnia wówczas siostra 
zostały pod opieką ojca. Ten zaś musiał zmierzyć się ze śmier-
cią żony, narodzinami nieuleczalnie chorego syna, wymagają-
cego nieustannej pieczy oraz codziennego widoku córeczki  
rozpaczającej po utracie matki.  

Poszkodowana rodzina zgłosiła się po pomoc do kance-
larii VOTUM S.A. Przypadek był o tyle nietypowy, że dotyczył 
m.in. roszczeń ciężko poszkodowanego dziecka, które w chwi-
li wypadku znajdowało się jeszcze w łonie matki. Z uwagi na 
zakres skutków, jakie przyniósł wypadek, sprawa musiała być 
prowadzona na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony polega-
ła na dochodzeniu roszczeń dla osób najbliższych w związku 
ze śmiercią matki i żony, z drugiej – uzyskaniu środków na le-
czenie i zadośćuczynienia  w związku z ciężkimi obrażeniami 
ciała dziecka. 

Na skutek działań podjętych przez VOTUM na etapie 
przedsądowym MTU wypłaciło na rzecz rodziny łącznie  
350 tys. zł. Kiedy ubezpieczyciel odmówił przyznania dal-
szych kwot odszkodowania, podjęto decyzję o skierowaniu 
sprawy na drogę sądową. Postępowaniem sądowym zajęła  
się Kancelaria Adwokatów i Radców Prawych A. Łebek  
i Wspólnicy sp.k. z grupy kapitałowej VOTUM. 

Złożyliśmy w sądzie dwie sprawy w imieniu klientów. 
Pierwsza z nich dotyczyła roszczeń rodziny po śmierci najbliż-
szej osoby, druga natomiast dotyczyła roszczeń dochodzo-
nych w imieniu ciężko poszkodowanego w wyniku wypadku  
i przedwczesnego porodu dziecka. Z uwagi na ogrom krzywdy, 
jaki spotkał poszkodowaną rodzinę, byliśmy niezwykle zdeter-
minowani, aby walczyć o maksymalnie najwyższe kwoty dla 
dziecka oraz jego najbliższych. Nie mogliśmy zatem sugero-
wać się dotychczasową linią orzecznictwa, gdyż uznaliśmy, 
że kwoty rzędu kilkuset tysięcy złotych, zwykle przyznawane  

Sąd Apelacyjny w Katowicach prawomocnymi wyrokami z 7 maja 2013 r. oraz z 11 czerwca 2014 r., 
dzięki Kancelarii Adwokatów i Radców Prawych A. Łebek i Wspólnicy sp.k., przyznał na rzecz poszkodowanej 
rodziny odszkodowanie w łącznej wysokości ponad 2,4 mln zł, w tym blisko 0,5 mln zł odsetek za opieszałość 
ubezpieczyciela.

w podobnych sprawach przez sądy, nijak się mają do skali cier-
pienia osób poszkodowanych w niniejszej sprawie.

Proces w związku ze śmiercią matki toczył się przez po-
nad 2 lata. Przeprowadzone postępowanie dowodowe, w tym 
dowody z opinii biegłych z zakresu psychologii, potwierdziły  
w pełni rozmiar krzywdy, jaka dotknęła dzieci i męża po stracie 
ukochanej osoby. Początkowo sąd I instancji przyznał niższe 
w stosunku do naszych żądań kwoty zadośćuczynienia i od-
szkodowania. Na skutek wniesionej przez Kancelarię apelacji,  
sąd II instancji podwyższył te kwoty dwukrotnie. Pozwane 
towarzystwo musiało wypłacić na rzecz poszkodowanych po-
nad 600 tys. zł, na które składało się zadośćuczynienie po stra-
cie osoby najbliższej, odszkodowanie za pogorszenie sytuacji 
życiowej oraz odsetki (blisko 80 tys. zł).

Sprawa, która dotyczyła obrażeń ciała dziecka, również 
toczyła się przez ponad 2 lata. W tym przypadku roszcze-
nia opiewały na kwotę ok. 2 mln zł. Biegli orzekli, że dziecko  
w wyniku wypadku doznało łącznie 730% trwałego uszczerb-
ku na zdrowiu. Chłopiec, który ma obecnie 5 lat, nie chodzi  
i nie siedzi samodzielnie, nie mówi, ma problemy z połyka-
niem, problemy ze wzrokiem, nie kontroluje potrzeb fizjolo-
gicznych, jest całkowicie uzależnione od pomocy innych osób. 

Na mocy prawomocnego wyroku Sąd Apelacyjny w Ka-
towicach uznał, że dziecku należy się zadośćuczynienie za 
doznane obrażenia ciała w wysokości 1,2 mln zł. Dodatkowo 
SA przyznał odszkodowanie za dotychczas ponoszone koszty 
w związku z niepełnosprawnością dziecka, rentę oraz odset-
ki. Po ponad 2-letniej batalii sądowej wywalczyliśmy na rzecz 
dziecka łącznie ponad 1,8 mln zł oraz rentę miesięczną w wy-
sokości 5,4 tys. zł. Sąd I instancji przyznał również odsetki od 
zadośćuczynienia od dnia wyrokowania, uznając, że ustalenie 
wysokości zadośćuczynienia nastąpiło w chwili zamknięcia 
rozprawy. W naszej ocenie decyzja ta była krzywdząca dla po-
szkodowanego i preferowała opieszałość towarzystwa. To, że 
w postępowaniu likwidacyjnym towarzystwo nie potrafiło lub 
nie chciało rzetelnie określić wysokości i rozmiaru doznanej 
przez powoda krzywdy, nie powinno szkodzić powodowi i po-
zbawiać go należnego zadośćuczynienia aż do prawomocne-
go zakończenia sprawy sądowej.
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KAiRP A. Łebek i Wspólnicy wśród największych

KAiRP A. Łebek i Wspólnicy wśród największych

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Andrzej Łebek i Wspólnicy sp.k. została założona w czerwcu 
2006 r. W stosunkowo krótkim czasie ugruntowała swoje miejsce na rynku usług prawniczych i obecnie jest 
jednym z kluczowych podmiotów w grupie kapitałowej VOTUM. 

Sąd  II instancji przyznał w tym zakresie rację Kancelarii. 
Łącznie w obu sprawach opieszałość w wypłacie należnego 
odszkodowania kosztowało MTU wypłatę odsetek w wysoko-
ści blisko 0,5 mln zł. 

Emil Mędrecki
Radca Prawny 

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 
A. Łebek i Wspólnicy sp.k.

Systematycznie rosnąca liczba 
spraw ma przełożenie na zwiększenie 
ilości zatrudnionych radców prawnych 
i prawników. W efekcie Kancelaria staje 
się z roku na rok coraz bardziej znaczą-
ca nie tylko w regionie, ale także w skali 
całego kraju. 

Potwierdzeniem powyższego jest 
opublikowany przez Rzeczpospolitą  
w kwietniu 2014 r. raport oceniający 
kancelarie pod względem:

liczby adwokatów i radców 
prawnych;
liczby prawników;
dochodu;
przychodu.
W tej ogólnopolskiej klasyfikacji 

pod względem liczby zatrudnionych 
prawników KAiRP A. Łe-
bek i Wspólnicy znalazła 
się na 8 pozycji. W ubie-
głym roku było to miej-
sce 20. Natomiast wzrost 
o 13 lokat odnotowała 
w kategorii „Przychody” 
oraz według liczby adwo-
katów i radców prawnych 
(2 miejsce w regionie, 
czyli na terenie woje-
wództwa dolnośląskiego  
i lubuskiego).

W 2014 r. Kancelaria 
Adwokatów i Radców 
Prawnych Andrzej Łebek  
i Wspólnicy sp.k. przy-

stąpiła do Polskiego Związku Praco-
dawców Prawniczych. Podstawowym 
celem tej organizacji jest reprezento-
wanie interesów kancelarii prawnych 
wobec organów państwowych i samo-
rządów zawodowych. Misją członków 
Związku jest kształtowanie dobrych 
praktyk związanych z zatrudnieniem  
w branży prawniczej oraz podej-
mowanie działań na rzecz rozwoju  
tego rynku.

WYPOWIEDZI 
EKSPERTÓW
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Spektakularnym sukcesem zakończyła się sądowa batalia  
z ubezpieczycielem, który dla ciężko poszkodowanej w wypad-
ku 18-latki wypłacił zaniżone odszkodowanie. Kancelaria Adwo-
katów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy z Wrocławia wy-
walczyła dla młodej dziewczyny odszkodowanie w kwocie blisko  
1 300 000 zł! Najważniejsza jednak jest szansa, jaką te pieniądze 
dają Oli – szansa na rehabilitację i mieszkanie bez barier.

Zaczęło się niewinnie…
Pod dom 18-latki podjeżdża matka 

jej chłopaka. Dziewczyna wsiada do sa-
mochodu, a niedługo potem dochodzi 
do tragicznego w skutkach wypadku. 
Teraz już wiadomo - kierująca była nie-
trzeźwa. Badania na zawartość alkoholu 
przeprowadzone u denatki wykazały, że 
w tym feralnym dniu w jej krwi znajdo-
wało się 1,6 promila alkoholu etylowego.

Dlaczego kobieta zdecydowała się 
prowadzić w takim stanie? Tego nie 
dowiemy się już nigdy… Jej ostatnia 
podróż skończyła się na rondzie w Czę-

stochowie, gdzie na skutek nadmiernej 
prędkości straciła panowanie nad po-
jazdem i uderzyła w drzewo. Zginęła 
na miejscu. Dla niej skończyło się życie,  
a dla jej pasażerki zaczął prawdziwy 
koszmar.

Ola została ciężko poszkodowana. 
Poważny uraz pnia mózgu z obrzękiem 
i ostra niewydolność oddechowa w za-
sadzie nie dawały jej szans na przeży-
cie. Rozpoczęła się dramatyczna walka  
o wywołanie i utrzymanie podstawo-
wych funkcji organizmu. Mama dziew-
czyny, Pani Beata, usłyszała, że powinna 

być gotowa na wszystko. Walka o życie 
Oli zakończyła się sukcesem, ale nie 
oznaczało to jeszcze wygranej wojny. 
Przyszłość pokazała, że kolejne bitwy 
wcale nie były łatwiejsze…

Trudne początki
Po ustabilizowaniu funkcji życio-

wych rozpoczęła się walka o przywró-
cenie Oli chociaż częściowo sprawności, 
jaką posiadała przed wypadkiem. Wielu 
prostych czynności trzeba ją było uczyć 
od początku - nawet karmienie wyma-
gało precyzyjnej kontroli każdej porcji, 
tak żeby Ola się nie zakrztusiła. Nie było 
mowy, żeby pozostawić ją samą - dziew-
czyna nie potrafiła przewrócić się samo-
dzielnie na drugi bok. To wszystko sprzy-
jało pojawianiu się bolesnych odleżyn. 
Ktoś musiał zatem dbać o Olę cały czas. 

Do tego mieszkanie Oli było zupeł-
nie nieprzystosowane do nowej sytu-
acji. Ostatnie piętro w bloku przy zupeł-
nym unieruchomieniu dziewczyny było 
równoznaczne z odcięciem od świata  
i izolacją od rówieśników. Pani Beata na-
zywa je klatką, z której tak bardzo chce 
wyrwać swoją córkę. Jednak do tego  
potrzebne są pieniądze…

Nic dziwnego, że poza fizycznym, 
tak bardzo ucierpiał stan emocjonal-
ny Oli. Przed wypadkiem była radosną, 
pełną energii dziewczyną. Miała wie-
le planów - po dobrze zdanej maturze  
i dostaniu się na studia politologiczne 
planowała karierę dziennikarską. Jed-
na chwila, traf, przypadek, niefortunny 
zbieg okoliczności sprawił, że nic już nie 
mogło być tak jak dawniej. 
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Ubezpieczyciel wie swoje…
Po pierwszym szoku i szczęśliwie 

wygranej walce o życie przyszedł czas 
na zorganizowanie codzienności zu-
pełnie na nowo. Leki, środki higienicz-
ne, czy w końcu rehabilitacja i opieka 
nad Olą pochłaniały coraz większe środ-
ki. Pani Beata postanowiła dochodzić 
roszczeń od ubezpieczyciela sprawcy 
wypadku. Zdecydowała się skorzy-
stać z pomocy profesjonalisty, wybrała  
firmę VOTUM S.A. z Wrocławia. Ta ostatnia 
sprecyzowała roszczenia i wystąpiła do 
zakładu ubezpieczeń o wypłatę odszko-
dowania. Zakład ubezpieczeń przyznał 
zadośćuczynienie (świadczenie przyzna-
wane za doznaną krzywdę) w kwocie  
75 000 zł. Wypłacił również rentę  
w związku ze zwiększonymi wydatka-
mi, jakie wiązały się ze stanem zdro-
wia dziewczyny - wstępnie w kwocie  
825 zł, a następnie w wysokości  1 400 zł  
miesięcznie.

Wypłacone przez ubezpieczyciela 
kwoty uwzględniały 50% stopień przy-
czynienia do powstania szkody. Ubez-
pieczyciel założył, że Ola sama przyczy-
niła się pośrednio do wypadku, gdyż 
świadomie podjęła decyzję o jeździe  
z nietrzeźwą. Założenie to nie było  
niczym potwierdzone, a na pewno było 
mocno dla Oli krzywdzące. 

– Wskazać należy, że wypłacone 
przez ubezpieczyciela na etapie przed-
sądowym kwoty świadczeń były wyraź-
nie nieadekwatne w relacji do rozmiaru 
szkody, jakiej doznała na swoich do-
brach powódka, natomiast zastosowa-
ne ograniczenie odpowiedzialności ze 
względu na przyjęte przyczynienie nie 
znajdowało oparcia w stanie faktycznym  
sprawy – ocenia mecenas Rafał Kozie-
lewski z Kancelarii Adwokatów i Radców 
Prawnych A. Łebek i Wspólnicy.

Pani Beata bała się początkowo 
drogi sądowej, była nawet skłonna za-
wrzeć ugodę, choć pełnomocnik wska-
zywał, że proponowana kwota jest 
rażąco niska. W toku negocjacji mama 
Oli wraz z pełnomocnikiem osobiście 

zjawiła się u ubezpieczyciela. Domaga-
ła się podwyższenia kwoty do choćby  
400 000 zł, co pozwoliłoby kupić nie-
wielki dom za miastem i zapewnić Oli 
chociaż częściowy kontakt z otaczają-
cym światem. Stanowisko ubezpieczy-
ciela było jednak nieprzejednane. 

– Walczyłam, by Ola miała stały do-
stęp do rehabilitacji, by dostała warun-
ki, dzięki którym może być i spotykać się 
z innymi ludźmi – to motywacja, która 
dodawała Pani Beacie sił. 

Do sądu po sprawiedliwość
Ani Pani Beata, ani VOTUM nie dali 

za wygraną. W ocenie pełnomocni-
ka należało skierować sprawę Oli do 
sądu. Postępowaniem zajęła się Kance-
laria Adwokatów i Radców Prawnych  
A. Łebek i Wspólnicy. Dzięki determina-
cji pełnomocnika sąd zasądził na rzecz 
Oli dalsze zadośćuczynienie i ponad  
6 000 zł tytułem miesięcznych rent. Co 
ważne, sąd podzielił stanowisko pełno-
mocnika i zniósł przyczynienie całkowicie 
wskazując, że w żaden sposób nie wyka-
zano, żeby Ola miała świadomość co do 
stanu nietrzeźwości kierującej. W końcu 
ta ostatnia nigdy nie miała problemów 
alkoholowych, a Ola w pełni ufała swo-
jej przyszłej teściowej. Tym samym nie 
miała ona powodów, aby podejrzewać,  
że wsiada do auta kierowanego przez 
nietrzeźwą osobę.

Łączna kwota odszkodowania w tej 
sprawie, z uwzględnieniem zasądzo-
nych odsetek, wynosi blisko 1 300 000 zł.  
Wyrok jest nieprawomocny, a pełno-
mocnik oraz ubezpieczyciel złożyli ape-
lację. Jednak już dziś Ola i jej mama cie-
szą się. Jak mówi pani Beata – „To wielkie 
szczęście dostać po tylu latach coś na-
macalnego. Przenosimy się do Krakowa”. 
Tam Ola będzie miała stały dostęp do  
rehabilitantów z Polskiego Centrum 
Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM. To 
właśnie tych rehabilitantów Ola lubi 
najbardziej, a życzliwa atmosfera po-
maga jej w odzyskiwaniu nie tylko zdro-
wia fizycznego, ale także równowagi  
wewnętrznej.

To nie koniec batalii
Ola już uczy się mówić, coraz le-

piej przebiega jej rehabilitacja. Dla 
niej to jeszcze nie koniec historii. Od  
13 kwietnia podjęła kolejną rehabilitację  
w PCRF VOTUM w Krakowie. Zapla-
nowane ma dwa turnusy, czyli osiem  
tygodni wyzwań i walki o postępy. 
Mama Oli zaczęła poszukiwanie miesz-
kania, jak sama mówi „plan jest na  
etapie realizacji... drogą małych krocz-
ków idziemy do przodu”.

Tym dwóm kobietom nie moż-
na odmówić hartu ducha i woli walki. 
Zwłaszcza, że do sądu trafiła apelacja. 
Odwołanie dotyczy zwiększenia kwoty 
zadośćuczynienia o 800 tys. zł. Łączna 
kwota uzyskanych w tej sprawie świad-
czeń ma zatem szansę przekroczyć  
2 miliony złotych. 

Justyna Halaś
Radca Prawny

Kierownik Działu Prawnego 
VOTUM S.A.
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Wywiad ze Zdzisławem Brzezińskim 
NASI
KLIENCI

Przez 10 lat pracy Pan Zdzisław nie uskarżał się na nic, choć rze-
telność właścicieli firmy pozostawiała wiele do życzenia. Jednak 
w czasach, gdy o pewne zatrudnienie nie jest łatwo, przyjmuje się 
bezdyskusyjnie stawiane warunki. Pan Zdzisław wykonywał swo-
je obowiązki sumiennie w tygodniu i w weekendy, przez dekadę 
nigdy nie przebywał na zwolnieniu lekarskim ani nie wybierał na-
leżnego urlopu. Praca była ciężka i niebezpieczna, warunki trud-
ne, a pracownicy nieprzygotowani pod kątem zasad BHP. W tych 
okolicznościach wypadek zdawał się być tylko kwestią czasu… 

Redakcja: Czym zajmował się Pan 
przed wypadkiem?

Zdzisław Brzeziński: W firmie,  
w której uległem wypadkowi, pracowa-
łem około 10 lat. Do moich obowiązków 
należał skup złomu stalowego i kolo-
rowego oraz sprzedaż węgla i opału. 
Ponadto byłem odpowiedzialny za lo-
gistykę rozwozu, wygląd i porządek na 
całym placu oraz prawidłowy załadunek 
złomu przygotowanego do sprzedaży. 
W tygodniu pracowałem w godz. 7-16, 
a w soboty od 7-14. W ciągu tych 10 
lat nigdy nie byłem ani na zwolnieniu  
chorobowym, ani nawet na urlopie.

R: Jak doszło do wypadku?
Z.B.: 22.11.2011 r. około godziny 

11.00 razem z innymi pracownikami ła-
dowaliśmy złom do metalowego konte-
nera. Szef chciał, żeby załadunek trochę 
przyspieszyć i pojechał po dodatkowych 
ludzi. Po przerwie śniadaniowej ja i troje 
innych pracowników kontynuowaliśmy 
ładowanie. Gdy jeden z pracowników 
chciał odłożyć kolejną już ramę od ro-
weru, zabrałem mu ją i podszedłem 
pod bok kontenera. Próbowałem wrzu-
cić ramę z boku, a gdy się to nie udało 
dwa razy - podszedłem pod tył otwarte-
go kontenera. W tym momencie jeden  
z pracowników wsiadł do wózka widło-
wego i zaczął pchać kontener. Rolka 
kontenera najechała mi na lewą stopę 
i zmiażdżyła mi nogę. Czułem strasz-
ny ból, głośno krzyczałem, żeby już nie 

Wywiad ze Zdzisławem Brzezińskim - poszkodowanym w wypadku przy pracy

pchali, słyszałem podobne krzyki gdzieś 
obok mnie. To wszystko działo się bardzo 
szybko. Usłyszałem też, jak ktoś odpalił 
ciągnik, który stał koło wagi. Jak się póź-
niej okazało, tym ciągnikiem zepchnęli 
kontener z mojej nogi. Gdy przyjechał 
lekarz, podniosłem głowę i zobaczyłem 
porwane spodnie, dużo krwi i swoją 
nogę bez skóry. Był to straszny widok. 
Wtedy powiedziałem do lekarza: „Teraz 
to chyba stracę nogę?’’. Lekarz pocieszył 
mnie mówiąc, że jeszcze będę tańczył na 
niejednej imprezie.

R: Pracodawcę oskarżono o szereg 
zaniedbań. Czy wcześniej dochodziło 
do niebezpiecznych sytuacji?

Z.B.: Praca przy załadunku złomu 
jest bardzo niebezpieczna. Chwila nie-
uwagi, czy nieprzemyślana decyzja 
mogą doprowadzić do tragicznego wy-
padku. W zakładzie pracy dochodziło 
do różnych wypadków. Czasami zda-
rzało się, że któryś z pracowników spadł  
z kontenera na betonowy plac. Skręce-
nia i stłuczenia były na porządku dzien-
nym. W firmie nigdy nie było szkoleń 
BHP. Pracownicy nie stosowali się do 
przepisów BHP. Często pracowali pod 
wpływem alkoholu, na co pracodawca 
przymykał oko.

R: Co zmieniło się w Pana życiu tego 
feralnego dnia?

Z.B.: Moje życie po wypadku zmie-
niło się o 180 stopni. Gdy po kilku dniach 
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pobytu w szpitalu lekarze (po wielu kon-
sultacjach) podjęli decyzję o amputacji 
nogi, myślałem, że świat mi się zawalił. 
To był dla mnie wielki szok. Miałem wte-
dy wiele myśli, nie mogłem się z tym 
pogodzić. Myślałem sobie: jak to będzie, 
kto będzie teraz pracował, zarabiał pie-
niądze, opiekował się moimi zwierzęta-
mi, moim ogrodem? To były bardzo cięż-
kie chwile w moim życiu. Zawsze byłem 
samodzielny, a teraz to się zmieniło i nie 
potrafiłem się z tym pogodzić.

R: Czy walka z pracodawcą jest  
trudna?

Z.B.: Pracodawca po wypadku po-
jawił się w szpitalu tylko po podpisy 
pod szkoleniem BHP. Później robił wiele 
problemów z wydaniem karty wypad-
ku. Gdyby nie profesjonalna pomoc ze 
strony VOTUM S.A. pewnie nigdy bym 
nie otrzymał renty i odszkodowania  
z ZUS-u. Sam nie miałbym ani siły, ani 
pieniędzy na walkę z moim pracodawcą.

R: Jak pogodzić się z losem i nowym 
życiem?

Z.B.: Po wypadku i amputacji nogi 
musiałem być bardzo silny psychicznie. 
Wspierała mnie cała rodzina. Każdego 
dnia miałem nadzieję, że jakoś to się 
wszystko ułoży, a najważniejsze, że żyję. 
Wszystko się dobrze zagoiło, a do cho-
dzenia używam protezy. 

R: Co może Pan poradzić osobom  
w podobnej sytuacji?

Z. B.: Moim zdaniem najważniejsza 
jest silna psychika i wsparcie najbliż-
szych. Od samego początku wiedziałem, 
że nie usiądę na wózku inwalidzkim. 
Byłem pewny, że zarówno ja, jak i moi 
bliscy, zrobimy wszystko, żeby zdobyć 
dla mnie protezę. Cieszę się, że się nie 
poddałem i na dzień dzisiejszy mogę 
robić wiele rzeczy, o których w krótkim 
czasie po wypadku nawet nie myślałem. 
Jedyne co mogę poradzić innym to być 
silnym, walczyć do końca i znaleźć takie 
pasje, które mimo stanu zdrowia można 
realizować. 

R: Jakie są Pana pasje i zaintereso-
wania?

Z.B.: Moją największą pasją są gołę-
bie. Przed wypadkiem zajmowałem się 
hodowlą rzadko spotykanego w naszym 
regionie ptactwa, takiego jak kury zielo-
nonóżki, czy bażanty królewskie. Nieste-
ty po wypadku musiałem zrezygnować. 
Nie chciałem stracić tego wszystkiego, 
dlatego skupiłem się tylko na gołębiach. 
Obecnie mam ich kilkanaście. Mój go-
łębnik znajduje się na działce położonej 
około 500 metrów od domu. Mimo, że 
nie jest mi łatwo się poruszać, jestem  
u nich codziennie rano i wieczorem. Po 
wypadku jeszcze bardziej zacząłem się 
tym wszystkim interesować. Teraz mam 
dużo czasu, w związku z tym zacząłem 
odwiedzać różne fora internetowe, by 
pogłębiać swoją wiedzę w tym zakresie. 
Na chwilę obecną mam kilku interneto-
wych kolegów, z którymi wymieniamy 
się cennymi radami. Pochłania to każdą 
wolną chwilę, dlatego nie mam czasu na 
rozmyślania, co by było, gdyby nie wy-
darzył się ten wypadek.

Każdy, kto był ofiarą takiego wypad-
ku, musi mieć swoje zainteresowania. 
Najważniejsze, żeby się nie poddawać 
i szukać do skutku. Trzeba wyznaczyć 
sobie nowe cele i je osiągnąć. Moim 
najważniejszym celem na najbliższy 
czas jest rozbudowa mojego gołębnika. 

Pierwsze kroki zostały podjęte i stopnio-
wo będę realizował swój plan.

R: W jaki sposób pomogła Panu firma 
VOTUM S.A.?

Z.B.: W pierwszych dniach po wy-
padku do mojej rodziny trafił kolega 
mojego syna Marka, Pan Piotr Krzyszto-
fiak, który jest przedstawicielem regio-
nalnym firmy VOTUM S.A. Wytłumaczył 
żonie i dzieciom jak postępować w takiej 
sytuacji. Po kilku rozmowach moja rodzi-
na przekonała się do firmy VOTUM S.A. 
i podpisałem umowę. Bałem się, że jako 
zwykły pracownik i tak przegram walkę 
z pracodawcą. Po wyjściu ze szpitala Pan 
Piotr Krzysztofiak i Pani Anna Jeziorska, 
która prowadziła moją sprawę, bardzo 
mnie wspierali. Ciągle powtarzali, że 
warto walczyć o swoje, że warto wal-
czyć z pracodawcą. Te słowa wtedy były 
mi potrzebne. Na dzień dzisiejszy mogę 
powiedzieć, że mieli rację! Wygraliśmy 
sprawę karną z pracodawcą. 

Słowa uznania należą się Pani  
Annie Jeziorskiej. Bardzo mi pomogła  
w załatwieniu wszystkich formalności  
w ZUS-ie.

Piotr Krzysztofiak 
Przedstawiciel Regionalny

VOTUM S.A.
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Rozmowa z Radosławem Jurkowskim
LUDZIE
VOTUM

Zwykło się mawiać, że do sukcesu dochodzi się ciężką pracą. Tak było w przypadku Radosława 
Jurkowskiego – Dyrektora Regionalnego oraz Łukasza Szałęgi – Kierownika Działu Obsługi Klienta. 
Obaj Panowie, dzięki determinacji i zaangażowaniu w wykonywane obowiązki, konsekwentnie pięli 
się po szczeblach kariery i w krótkim czasie objęli wysokie stanowiska w VOTUM S.A. Jak się okazuje 
poza pracą łączy ich zamiłowanie do biegania.  Obaj reprezentowali grupę kapitałową w tegorocznej 
edycji Biegu Firmowego.

Rozmowa z Radosławem Jurkowskim – Dyrektorem Regionalnym VOTUM S.A.

Redakcja: Jeden z najmłodszych 
w organizacji i z najkrótszym sta-
żem, za to jeden z najbardziej  
aktywnych. Czego jeszcze mo-
żemy spodziewać się po Radku  
(Radosławie) Jurkowskim?

Radosław Jurkowski: Nieskrom-
nie powiem, iż mam gorącą nadzieję, że 
uda mi się wszystkich zaskoczyć (śmiech). 
Jestem osobą, która nie będzie stała  
w miejscu po osiągnięciu zamierzonego 
celu – wyznaczę sobie kolejny. Wierzę, 
że tylko ciągły rozwój i uczenie się gwa-
rantuje efekty. Praca menedżera jest dla 
mnie wyzwaniem, które każdego dnia 
przynosi mi wielką satysfakcję wiążącą 
się z odpowiedzialnością za mój team. 
Cel, jaki przed sobą stawiam, a zarazem 
wizja przyszłości, to być na emeryturze 
w wieku maksymalnie 45 lat i móc, a nie 
musieć, pracować. Zatem czeka mnie 
jeszcze 13 lat ciężkiej pracy.

R: Twój zespół tworzą ludzie  
o przeróżnym poziomie doświad-
czenia zawodowego oraz o głę-
bokim zróżnicowaniu wiekowym. 
Zdradzisz nam sekret Waszego 
sukcesu?

R.J.: Dokładnie tak. W moim zespo-
le mamy cały przekrój różnych osobo-
wości, w różnym wieku i o różnych za-
interesowaniach. Całość tworzy zgrany 
i skuteczny team. Kiedyś próbowałem 
selekcjonować ludzi, których zaprasza-
łem do współpracy. Efekt nie był zado-

walający. Nauczyłem się dawać szansę 
każdemu, kto wykazuje zaangażowa-
nie i chęć do podejmowania wyzwania 
na gruncie zawodowym. Oczywiście 
kreowanie przedstawiciela to praca po 
jednej i drugiej stronie. Są to godziny  
i dni pracy szkolącego oraz szkolonego. 
Najistotniejszym elementem jest wska-
zanie „punktu”, który będzie odpowiadał 
za motywację każdego dnia. Z czasem 
praca nabiera pewnego automatyzmu, 
którego konsekwencją jest skuteczność. 
Wtedy „robimy to, co do nas należy i do 
czego zostaliśmy przygotowani i nie 
oglądamy się za siebie”. Tego staram się 
nauczyć moich ludzi.

R: Wiem, że w niedługim czasie 
będziesz szczęśliwym tatą, ale 
ostatnio doczekałeś się innego  
„potomka”.

R.J.: Żartobliwie mówią mój „poto-
mek”, choć jest dużo starszy ode mnie 
i zrobił ze mnie tak zwanego „dziadka”, 
chociaż jeszcze nie jestem ojcem. Mowa 
tutaj o Radosławie Osoba, który w tym 
roku został Dyrektorem Regionalnym, 
a którego z pełną satysfakcją wypro-
mowałem. Jest to świetny menedżer 
i życzyłbym sobie samych takich ludzi  
w zespole. Tak jak wspomniałem wcze-
śniej - jeśli ktoś wykazuje potencjał, na 
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pewno nie zostanie stłamszony. Będzie 
miał pokazaną drogę do sukcesu i na 
pewno z czasem taki sukces osiągnie.

R: Skoro rozmawiamy o roli me-
nedżera, jego przygotowaniu do 
pracy z grupą i odpowiedzialno-
ści - zbliżamy się małymi krokami 
do systemowego ujęcia pomocy 
poszkodowanym. Czy można do-
konać takich zmian, aby pomóc 
jeszcze większej liczbie poszko-
dowanych, by uchronić ich przed 
konsekwencjami wypadków?

R.J.: Praca, którą wykonujemy, 
wiąże się z wielką odpowiedzialnością. 
Zarówno w stosunku do klientów, jak 
i do współpracowników. My rzeczywi-
ście bardzo często zmieniamy życie lu-
dzi, którym pomagamy. Rozwiązujemy 
ich problemy i pomagamy wrócić do 
normalnego życia po wypadku. Przed-
stawicielom natomiast pokazujemy 
prostą drogę do osiągnięcia sukcesu 
zawodowego i uczymy jak go osiągnąć.  
Firma, w której pracujemy, daje takie 
możliwości w postaci chociażby świet-
nych szkoleń, różnego rodzaju pro-
jektów i atmosfery pracy. Tworzymy,  
jak mówiłem wcześniej, zgrany zespół  
i atmosfera pracy jest u nas bardzo 
dobra. Potrafię docenić zaangażowa-
nie i potrafię również być stanowczy.  
Nauczyłem się tego od mojego przyja-
ciela - Dyrektora Tomasza Włodarczyka, 
z którym do dziś współpracuję i mam 
świetne relacje. 

Zdecydowanie TAK - możemy po-
magać w sposób komplementarny. 
Najlepiej poprzez pracę nad każdym  
z nas – przedstawicielem, kierownikiem 
i dyrektorem. 

R: Czy możesz wskazać model  
kierowania i zarządzania, który 
preferujesz?

R.J.: Najlepsze są najprostsze roz-
wiązania. Uważam, że każdy kto ma 
do czynienia z zarządzaniem, powi-
nien do tego podejść w sposób jak 

najmniej skomplikowany. Ja preferuję  
model opisany w świetnej książce Kena 
Blancharda „Jednominutowy menedżer”.

R: Satysfakcja zawodowa? Przypo-
mnę, że po roku zostałeś Dyrekto-
rem Regionalnym, zasiadasz w G8.

R.J.: Dla mnie satysfakcja zawodo-
wa jest swego rodzaju spełnianiem ma-
rzeń. Pamiętam, jak zaczynałem pracę  
w VOTUM S.A., jak zazdrościłem tym 
najlepszym. Jednocześnie pamiętam 
także, że zawsze słuchałem i uczy-
łem się od najlepszych. Słuchając 
przeciętnych – będziemy co najwy-
żej przeciętni. Kiedy zostałem zapro-
szony do Grupy Doradczej Zarządu  
(tzw. G8), zdałem sobie sprawę  
z tego, że ta firma daje możliwości, jak 
żadna inna. Nie trzeba tu mieć znajo-
mości, nie trzeba stawać na głowie – 
trzeba być sobą i wykonywać dobrze 
i systematycznie swoją pracę. Wtedy 
sukces przyjdzie sam. Należy pamię-
tać o pewnej zasadzie: słuchać ludzi, 
którzy osiągają małe i wielkie sukcesy  
w życiu. Kiedy ktoś mówi, że coś  
jest bez sensu,  to sprawdzam, co taka 
osoba osiągnęła w życiu. Jeśli nic, albo 
niewiele – nie słucham jej! 

R: Twoje wyniki wskazują na 
wielką aktywność zawodową.  
Czy w harmonogramie dnia i ka-
lendarzu Radka Jurkowskiego jest 
miejsce na odpoczynek i pasje  
pozazawodowe?

R.J.: Wydawać by się mogło, że cały-
mi dniami tylko pracuję i nie mam czasu 
na nic innego. To prawda - czas na pracę 
zajmuje większość mojego kalendarza. 
Dlatego bardzo ważne jest zarządzanie 
swoim czasem. Prowadzenie kalenda-
rza i umiejętne planowanie pozwala 
na dużą swobodę. Wtedy jest czas na 
wszystko. 

Bardzo lubię wszelkiego rodzaju 
sporty ekstremalne. Ostatnio skaka-
łem na bungee i latałem na paralotni. 
W tym roku wróciłem do wędkowania.  

Pozwala to ćwiczyć cierpliwość, a jej 
brak jest moją największą wadą. 

R: Największy sukces Radka  
Jurkowskiego?

R.J.: Moim największym sukcesem 
jest wspaniała żona, a za chwilę na świat 
przyjdzie nasze największe Szczęście  
i mój kolejny sukces życiowy – nasz sy-
nek. Do tego świetna praca w najlepszej 
firmie na świecie. 

Adrian Kwiatkowski
Redakcja Biuletynu

VOTUM S.A.
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Rozmowa z Łukaszem Szałęgą 

Rozmowa z Łukaszem Szałęgą – Kierownikiem Działu Obsługi Klienta VOTUM S.A.

Redakcja: Na początek zadanie! 
Opisz siebie naszym czytelnikom 
jednym zdaniem.

Łukasz Szałęga: Świat jest te-
atrem, aktorami ludzie. Dlatego staram 
się odgrywać swoją rolę w życiu najle-
piej, jak potrafię. 

R: To teraz ja pozwolę sobie opi-
sać, jak jesteś postrzegany przez 
osoby postronne - takie jak ja. Nie-
spotykanie spokojny i opanowany 
człowiek. W pracy – profesjonali-
sta. Prywatnie – człowiek z dużym 
poczuciem humoru, dystansem 
do siebie i łatwością w kontaktach 
międzyludzkich. Zgodzisz się? 

Ł. Sz.: Brzmi to bardzo poważnie, 
wręcz idealnie, a ja ideałem nie jestem. 
Jak większość potrafię stracić cierpli-
wość, mieć gorszy dzień, jednak staram 
się dawać z siebie to, co najlepsze. Od-
nośnie dystansu do siebie - mam trójkę 
rodzeństwa i oni nauczyli mnie śmiać  
się z siebie. 

R: Pracujesz w VOTUM na tyle dłu-
go, że ja już wrzucam ten staż do 
szufladki „od zawsze”. Jakie były 
początki tej drogi, pamiętasz 
pierwszy dzień pracy?

Ł. Sz.: Dołączyłem do zespołu nie-
długo po przeprowadzce do biurow-
ca na Wyścigowej. Było trochę pudeł, 
folii, dużo miejsca w każdym pokoju.  
W pierwszym dniu byłem mocno zdezo-
rientowany. Usiadłem w Dziale Obsługi 
Klienta, miałem przypatrywać się pracy 
kolegów i koleżanek. Nie wytrzymałem  
i poprosiłem, żeby dali mi jakąś pracę 
do zrobienia. Czułem, że chcę być przy-
datny. Nowa rola i nowi ludzie sprawiały, 
że czułem taką atmosferę studiów. Spo-
ro nauki i zaangażowania, a przy tym  
dużo śmiechu. 

R: Od tamtej pory do dziś dużo 
się wydarzyło. Aktualnie jesteś 
szefem jednego z najliczniejszych 
zespołów w firmie, na który składa 
się kilka działów. Opowiedz nam  
o swoich obowiązkach. 

Ł. Sz.: Kiedy zostałem Kierowni-
kiem Działu Obsługi Klienta, powierzo-
no mi również Dział Archiwum. 

Obecnie na DOK składają się: Zespół 
ds. Kontaktów z klientami (zajmuje się 
obsługą klientów VOTUM oraz Kance-
larii Adwokatów i Radców Prawnych  
A. Łebek i Wspólnicy), Archiwum (zaj-
muje się archiwizacją oraz zabezpiecza 
obieg dokumentów między VOTUM  
a Kancelarią), Referat ds. Uzupełnienia  
i Reklamacji (pozyskuje klientów do po-
stępowań sądowych, a także reaguje na 
wszystkie sytuacje związane z cofnię-
ciem pełnomocnictwa) oraz Call Center 
(najmłodszy z zespołów, który ma za za-
danie pozyskiwanie nowych klientów). 

R: Jak to się dzieje, że wszyscy  
w podległych Ci działach są  
zawsze uśmiechnięci, życzliwi  
i w dobrym humorze? Tak umie-
jętnie dobierasz współpracowni-
ków, czy po prostu epatujesz taką  
pozytywną energią? 

Ł. Sz.: Nie wydaje mi się, żeby wszy-
scy i zawsze chodzili uśmiechnięci. Cza-
sem Kierownik daje im się we znaki. 

Odnośnie Twojego pytania - wierzę 
w swoich współpracowników, ich pro-
fesjonalizm, zaangażowanie i chęć zro-
bienia czegoś dobrego. Uważam, że jed-
nym z zadań kierownika jest  sprawienie, 
by miejsce pracy było dla moich współ-
pracowników jak najbardziej przyjazne  
i ułatwianie im na co dzień wykonywa-
nia powierzonych obowiązków. 

R: Bezpośredni kontakt z klientem 
– to niezwykle odpowiedzialne  
i wymagające stanowisko. Wymień 
trzy nadrzędne zasady, jakimi mu-
szą kierować się pracownicy DOK.

Ł. Sz.: Wiedza – o funkcjonowaniu 
Spółki, obowiązujących procedurach, 
przepisach i ich praktycznym zastoso-
waniu oraz o tym, kto jest kim w VOTUM.
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Rozmowa z Łukaszem Szałęgą 

Anna Jagodzińska 
Redakcja Biuletynu

VOTUM S.A.

Zdrowy rozsądek – zdarzają się sytu-
acje wymagające podejścia niestandar-
dowego, czasem należy wraz ze współ-
pracownikiem w biurze lub w strukturze 
poszukać rozwiązania najlepszego dla 
klienta.

Uprzejmość – Dział Obsługi Klienta 
ma za zadanie dbać o wysoki standard 
obsługi. Dla mnie tym wysokim stan-
dardem jest również zwykła ludzka 
uprzejmość, niezależnie od sytuacji oraz  
zachowania rozmówcy. 

R: Wprowadziłeś w zakresie ob-
sługi klienta w VOTUM wiele istot-
nych i innowacyjnych rozwiązań. 
Co uważasz za swój największy 
sukces?

Ł. Sz.: Staram się korzystać z na-
rzędzi, które już w VOTUM posiadamy. 
Uczestniczyłem w doprowadzeniu do 
skutecznego działania Modułu Zgło-
szeń (przede wszystkim w sytuacjach 
dosyłania dokumentów potencjalnych 
klientów do weryfikacji jeszcze przed 
zawarciem umowy). Pamiętam, jak wraz 
z Patrykiem Szczepaniakiem z IT dys-
kutowaliśmy na temat tego narzędzia,  
a obecnie mamy już blisko 4 tys. obsłu-
żonych zgłoszeń.

R: Ludzie są różni. Rozmowy tele-
foniczne nie zawsze bywają miłe. 
Jak odreagowujesz? Wiem, że bie-
gasz… a poza tym? 

Ł. Sz.: Zawsze lubiłem space-
ry po górach. Mieszkam niedaleko  
Karkonoszy i każda wyprawa sprawia mi 
przyjemność. Niestety obecnie rzadziej 
mogę sobie na nie pozwolić. Czasem 
uciekam w świat książki, niekoniecz-
nie branżowej. Sport rekreacyjny jak 
najbardziej – bieganie, trochę siłowni,  
a ostatnio starszy brat wyciąga mnie na 
squasha. Bardzo ciekawy sport. Wymaga 
skupienia, techniki i strategii, ale to do-
piero początki, może złapię bakcyla. 

R: Muszę napisać o tym, czego wy-
bitnie Ci zazdroszczę. Mieszkasz 

w Świdnicy, przepięknym mieście, 
do którego mam wielki senty-
ment. To jest Twoje miejsce na zie-
mi, czy tylko chwilowa przystań? 

Ł. Sz.: Urodziłem się w Świdnicy, 
chodziłem tam do szkoły średniej, więc 
sam mam duży sentyment do tego miej-
sca. W pobliżu same piękne miejsca. 
Wiadomo Ślęża, ale również Rudawy 
Janowickie, Góry Sowie, Książ. Jest gdzie 
spędzać czas wolny. Na razie jest to moje 
miejsce. Nie wykluczam jednak, że kie-
dyś dojrzeję do zmiany … na Wrocław.

R: Na zakończenie zwykłam pytać  

o plany i marzenia. Spełnienia  
czego Ci życzyć? 

Ł. Sz.: Liczę na to, że Dział Obsługi 
Klienta nadal będzie się skutecznie roz-
wijał i w coraz większej liczbie będzie 
pozyskiwał nowych klientów. A pry-
watnie dużo zdrowia, bo ze wszystkim 
innym można sobie poradzić dzięki za-
angażowaniu i ciężkiej pracy.
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Ievgen Zakharchenko 

Przez ostatnie miesiące oczy całego świata skierowane są w stronę Ukrainy. Najpierw tysią-
ce ludzi solidaryzowały się z demonstrantami z Majdanu występującymi w obronie wolności 
i niepodległości swojego kraju. Teraz z niepokojem wysłuchujemy wiadomości o konflikcie 
wewnętrznym. Media nieustannie dostarczają nam informacje zza wschodniej granicy. 
Kiedy od tragedii dzieli nas szklany ekran, wydaje się ona mniej realna. Dopiero gdy dra-
matyczne wydarzenia opisuje w najdrobniejszym szczególe osoba siedząca naprzeciw  
nas – nabierają one rzeczywistego kształtu.

Gienek na barykadach 
Ievgen Zakharchenko ma 28 lat. Zanim rozgorzał protest 

przeciw skorumpowanym władzom Ukrainy, żył zwyczajnie, 
jak każdy młody człowiek. Mieszkał w Połtawie. Skończył studia 
archeologiczne, pracował w polskiej spółce. Biegle włada języ-
kiem rosyjskim, zna polski. W wolnym czasie rysował. Pierwsze 
doniesienia z Majdanu wystarczyły. Decyzja była natychmiasto-
wa – „Postanowiłem, że jadę do Kijowa”. 

Jechał z przeświadczeniem o pokojowej demonstracji. 
„Czuliśmy się oszukani – mówi – chcieliśmy głośno mówić  
o naszych oczekiwaniach, po-
kazać Europie, że na Ukrainie 
są ludzie, którzy chcą przystąpić 
do Unii. Nikt jednak nie podej-
rzewał, że sprawy przybiorą taki 
obrót… że będą ginąć ludzie.” 

Przez pierwsze dni tłum 
gromadził się tylko za dnia. 
Nocami zostawała ich garst-
ka. Ale nowych protestantów 
wciąż przybywało. Pierwsze 
próby siłowego stłumienia ma-
nifestantów miały miejsce już  
w listopadzie 2013 r. Zaskoczeni 
ludzie uciekali w przerażeniu, 
schronienia szukali w kościele. To było ostrzeżenie. Po tym zaj-
ściu było już wiadomo, że starcia są nieuniknione. Nie udało się 
jednak zastraszyć opozycjonistów, którzy z każdym dniem rośli 
w siłę. Czas mijał, tłum pikietował. Kiedy po miesiącu protestów 
nie było żadnych rokowań na poprawę sytuacji, ludzie zaczęli 
się niecierpliwić, a sytuacja zaogniać. Przebywanie na Majdanie 
stawało się coraz bardziej niebezpieczne. 

„6 grudnia wstąpiłem do samoobrony i zacząłem działać 
jako szpieg. W tym czasie działał już Antymajdan wspierający 
Wiktora Janukowycza. Wiem, że Ci którzy szerzyli propagandę 
obalonego później prezydenta, dostawali 200 hrywien dzien-

nie. Dzięki znajomości języka rosyjskiego mogłem wejść w ich 
szeregi niepostrzeżenie i pozyskiwać cenne dla opozycjoni-
stów informacje o planach ataku, liczebności grupy, liczbie  
namiotów itp.” 

W grudniu Ievgen pojechał do Lwowa z powodu poważnej 
choroby. Na początku stycznia 2014 r. wrócił już w samo piekło 
wojny. Słyszał strzały, widział śmierć swoich przyjaciół… O tych 
wydarzeniach mówi z wielkim trudem, wskazując na pozbawio-
ne jakiegokolwiek humanitaryzmu działania służb porządko-

wych. „Strzelali, żeby trafić. Na-
wet używając broni na gumowe 
naboje celowali tak, aby dopro-
wadzić do okaleczenia… celo-
wali w twarz.” Walczył, dopóki 
sam nie padł ofiarą innej broni. 

„Od kilku dni czuliśmy w po-
wietrzu aceton. Ściekami pusz-
czali trujący gaz – widać to było 
przez studzienki”. Pogorszenie 
stanu zdrowia nastąpiło niemal 
w jednej chwili. Był już luty, kie-
dy Gienek nagle dostał gorącz-
ki. Nie był w stanie utrzymać się 
na nogach. Przeleżał kilka dni 

pod namiotem, sprzeciwił się bowiem hospitalizacji. Pod stertą 
kurtek i innych ubrań współtowarzyszy walczył z blisko czter-
dziestostopniową gorączką. Doglądali go sanitariusze. Później 
pojawiły się bóle stawów i mięśni oraz przykurcze uniemożli-
wiające poruszanie się. 

Walka o miłość 
Na Majdanie poznał Ewę – polską wolontariuszkę. Dzia-

łaczkę taką, jak on sam. Znaleźli wspólny język i wspólne idee. 
Zakochali się w sobie. Po powrocie do Polski Ewa śledziła wy-
darzenia w Kijowie i była w stałym kontakcie z Gienkiem. Kie-
dy ten ostatecznie trafił do szpitala w Truskawcu, postanowiła 
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Relacja z Majdanu 

ściągnąć go do Polski. W tym czasie nastroje uległy poprawie, 
władzę przejęła opozycja i pozornie walka ustała. Pozornie, bo 
– jak relacjonuje Gienek – aktywiści z Majdanu zaczęli znikać  
w niewyjaśnionych okolicznościach. Ta niepewna sytuacja skło-
niła go do wyjazdu. Z pomocą młodym przyszła mama Ewy, 
która zorganizowała transport Gienka. Granicę przekroczył  
w ubraniu, które miał na sobie, z laptopem i gitarą.

O pomoc w leczeniu zwrócili się do Pawła Adamkiewi-
cza – Prezesa Polskiego Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej  
VOTUM w Krakowie. Dostali znacznie więcej. Zespół PCRF nie 
tylko pomógł w załatwieniu formalności związanych z lecze-
niem Ievgena w Polsce, ale również zwrócił się o wsparcie do 
Fundacji VOTUM. W Krakowie Gienek otrzymał niezbędną  
pomoc terapeutyczną, w tym również psychologiczną. Po  
miesiącu pobytu opuszczał centrum na Golikówce już  
o własnych siłach.

Ludzie i anioły
Kiedy Gienek rehabilitował się w Krakowie, Fundacja  

VOTUM rozpoczęła akcję, w wyniku której udało się zgroma-
dzić środki na pokrycie kosztów pobytu i leczenia. Sponsorów 
nie trzeba było szukać daleko. Jak zawsze, gdy w grę wchodzi 
ludzkie życie i zdrowie, solidarnie pomoc zadeklarowały spółki  
z grupy kapitałowej DSA Financial Group S.A.

„Nie mogę uwierzyć, że można jeszcze spotkać się z tak 

bezinteresowną pomocą” – mówiła mama Ewy podczas wizyty 
reprezentacji Fundacji w Krakowie – „Nie ma słów opisujących 
naszą wdzięczność, dla nas jesteście jak anioły”. 

„Dziękuję za wszystko – dodaje Gienek – wyjeżdżam stąd 
zdrowy. Dla mnie szczególnie cenna była pomoc psychologa. 
Kiedy opuszczałem Ukrainę męczyły mnie koszmary. Każdej 
nocy walczyłem na Majdanie. Pomoc w uporaniu się z tymi  
lękami była najważniejsza.” 

Dokąd jedzie? Wraca na Ukrainę, gdzie przeciw nowemu 
porządkowi wystąpili zbrojnie separatyści. 

Wyjeżdża rozdarty, bo w Polsce zostawia Ewę. Nie chce, by 
jechała tam, gdzie może stać się jej krzywda. Na pytanie, czy nie 
boi się, że i jemu może grozić niebezpieczeństwo, odpowiada: 
„Kiedy bronisz wolności swojego kraju i idei, w które wierzysz – 
nie myślisz o własnym życiu”. 

Wielu próbowało go zatrzymać, nakłonić do zmiany decy-
zji. To czy tam będziesz, czy nie – niewiele zmieni – przekony-
waliśmy. „Gdyby każdy wychodził z takiego założenia, na świe-
cie nigdy nic nie zmieniłoby się na lepsze” odpowiedział nam  
Gienek… i wyjechał. 

Anna Jagodzińska
Wiceprezes Zarządu Fundacji VOTUM



Co nas łączy? 
CO NAS
ŁĄCZY

PASJA GOTOWANIA, PRZYJEMNOŚĆ JEDZENIA...  
Jedni lubią jeść. Inni lubią gotować. Są też tacy, którzy rozsmakowują się w tym, co sami upichcą.  
O tym, że mamy w szeregach VOTUM kulinarnych pasjonatów, było wiadomo od zawsze. To, że jest 
ich tak wielu dowiedzieliśmy się dopiero gromadząc materiał do nowego numeru. Jeśli ktoś uważa, 
że gotowanie to przykry obowiązek – poniższe wypowiedzi mogą zmienić jego postawę. A już z całą 
pewnością doprowadzą do burczenia w brzuchu! 

Dariusz Czyż

Gotowanie to jedna z aktywności, która pozwala mi od-
począć i zrelaksować się – no chyba, że coś nie wychodzi tak, 
jak lubię. Często zawłaszczam kuchnię i przygotowuję sobot-
ni lub niedzielny obiad. Polska sztuka kulinarna charaktery-
zuje się dużą różnorodnością zup – od lekkich jarzynowych 
takich jak koperkowa, kalafiorowa, brokułowa czy groszkowa 
(proszę nie mylić z grochową), poprzez bardziej zawiesiste jak 
pomidorowa, ogórkowa, cebulowa, pieczarkowa, szczawio-
wa czy botwinka (choć i te mogą być przygotowane jako zupy 
lekkie), aż po zupy albo oparte o przetwory jak kapuśniak 
(kwaśnica), ogórkowa, grzybowa, żurek czy barszcz albo 
o kasze lub warzywa strączkowe jak krupnik, grochowa, faso-
lowa. Są i inne np. na bazie mięsa takie jak flaczki czy gulaszo-
wa oraz nie uważany często za zupę słynny, polski, niedzielny 
rosół z kury z makaronem. Dobrze przygotowana zupa może 
stanowić główny składnik posiłku – szczególnie ta z „wkład-
ką”, tj. z makaronem, kluskami, jajkiem, kiełbasą, serem lub 
rybą. Bardzo ważna w przygotowaniu zup jest kolejność 
gotowania składników tak, aby nie były one rozgotowane  

i miały ładny kolor oraz wygląd.  Istotne jest również stoso-
wanie soli i przypraw w odpowiedniej fazie przygotowania 
potrawy oraz uzupełnianie zup na talerzu świeżymi ziołami, 
grzankami,  prażonymi orzechami, słonecznikiem, dynią lub 
migdałami. Niekiedy składniki zup warto obsmażyć przed 
dodaniem do potrawy lub też przypiec, niemal przypalić na 
patelni. 

No dobrze tyle teorii, ale co mogę Wam polecić w tej  
różnorodności? 

Zdecydowanie zupę ze świeżych brokułów wg Pascala – 
szybką w przygotowaniu i smaczną na przystawkę. 

Potrzebujemy: 
1 kostkę rosołową z kury
pół kilograma brokułów podzielonych na różyczki 
2 ziemniaki obrane i pokrojone w kostkę 
1 opakowanie Rama Cremefine 
80 g płatków migdałowych 
drobno posiekany szczypiorek do posypania
sól
pieprz (i moja modyfikacja acz niekonieczna – szczypta lub    
dwie gałki muszkatołowej) 

Należy zagotować pół litra wody, dodać kostkę rosołową 
i rozmieszać ją trzepaczką. Do dużego garnka włożyć broku-
ły i ziemniaki, zalać połową bulionu i zagotować. Następnie 
należy dodać pozostałą część bulionu i gotować w odkrytym 
garnku 7-8 min. Gotowanie bez pokrywki pozwala zachować 
zieloną barwę brokułów. Po zakończeniu gotowania win-
niśmy zmiksować warzywa blenderem, a następnie dodać 
Ramę Cremefine i gotować jeszcze przez minutę mieszając, 
żeby się nie przypaliła. Następnie należy doprawić zupę solą  
i pieprzem, ewentualnie gałką muszkatołową i już można 
rozlać ją do czarek lub talerzy, posypać prażonymi na patelni 
migdałami oraz siekanym, świeżym szczypiorkiem. 

Smacznego! 

Zupa dobra na wszystko!

Dariusz Czyż
Prezes Zarządu VOTUM S.A.
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Co nas łączy?

W moim przypadku pasja gotowania ściśle łączy się 
z pasją jedzenia. Jestem wielkim obżartuchem, który lubi 
smacznie zjeść. Doszedłem do wniosku, że jeśli chcę zapew-
nić sobie prawo do decydowania o tym, co dobrego będzie 
na obiad, to muszę sam zacząć gotować.

Praktykę w domowej kuchni zacząłem już w wieku 14 lat. 
Moje dania nie były wtedy zbyt wykwintne, ale miałem kilka 
specjalności, których nie powstydziłby się niejeden szef kuch-
ni. Tak naprawdę kunszt sztuki kulinarnej i jej tajniki zacząłem 
poznawać dopiero 3 lata temu, kiedy ze względów etycznych 
postanowiłem wykluczyć ze swojego jadłospisu mięso, ryby 
i jajka. Miałem wielką chęć bycia wegetarianinem, ale prak-
tycznie zero umiejętności kucharskich w tym kierunku.

Zacząłem czytać różne książki, poszukiwać ciekawych, 
lecz prostych przepisów. Odkryłem niewiarygodne bogac-
two kuchni wegetariańskiej z jej orientalnymi przyprawami, 
sposobami gotowania, duszenia, prażenia, smażenia i piecze-
nia warzyw.

Moją inspiracją jest kuchnia indyjska, oparta na mie-
szankach przypraw masala. Aromatyczne, duszone w sosie 
własnym warzywa typu sabji, wspaniałe, smażone w cieście 
groszkowym pakory, czy gęste i pożywne zupy dal są bardzo 

Jakub Chudzio

częstymi pozycjami w moim menu. Nie stronię również od 
prostoty kuchni włoskiej oraz tradycyjnych polskich smaków 
ukrytych w przyprawach typu: liść laurowy, majeranek, roz-
maryn czy tymianek.

Okazało się, że gotowanie wegetariańskich dań jest nie-
zwykle proste i szybkie. Dlatego, mimo wielu zajęć zawodo-
wych, jestem w stanie zadbać o wyjątkowe posiłki, które są 
czymś więcej niż źródłem substancji odżywczych dla ciała. 
Zapraszam na mojego, niezbyt aktywnego, bloga o moich 
wyczynach w kuchni – www.kur-domowy.blogspot.com

„Gotuję, bo lubię smacznie zjeść”

Jakub Chudzio
Kierownik Regionalny VOTUM S.A.
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Jak to się wszystko zaczęło? Podobno zawsze ciągnęło 
mnie do gotowania i od najmłodszych lat pomagałam mamie 
w przygotowywaniu posiłków. W okresie przedświątecznym 
upajałam się wielogodzinnym maratonem w kuchni. Jednak 
za przełom uważam moment, w którym pierwszy raz obejrza-
łam „Podróże kulinarne Roberta Makłowicza”. Ten program 
zmienił moje wyobrażenie o gotowaniu - wcześniej sprowa-
dzonego raczej do sposobu zaspokojenia podstawowych po-
trzeb.

Nagle odkryłam, że jedzenie jest głęboko osadzone  
w historii i kulturze danego narodu. Od tego momentu do 
wszystkich moich podróży i wyjazdów (zarówno tych bliż-
szych, jak i tych dalszych) przygotowuję się przede wszystkim 
od strony kuchni danego kraju, czy regionu. Nie ukrywam, że 
gdy planuję wakacje, często ich kierunek jest zdeterminowa-
ny preferencjami kulinarnymi.

Podobają mi się miejsca, w których do jedzenia przykła-
da się dużą wagę, a stół jest okazją do spotkań towarzyskich 
czy rodzinnych. Taką filozofię sama próbuję wcielać w życie 
organizując z przyjaciółmi spotkania, których motywem 
przewodnim jest gotowanie, a momentem kulminacyjnym 
smakowanie wspólnego dzieła w towarzystwie lampki wina  
i niekończących się rozmów. A na co dzień? Gotuję praktycz-
nie codziennie – w tygodniu najczęściej dania proste i szyb-
kie, z kilku dobrej jakości składników. Wyżywam się w week-
endy, gdy mam więcej czasu. Wtedy zamykam się w kuchni 
na wiele godzin i doglądam pyrkających bulionów, ważę 
sosy, marynuję mięsa, zapiekam warzywa, kroję, siekam, 
mieszam, doprawiam, próbuję i znowu doprawiam. W takim 
momencie jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie 
– przynajmniej do momentu, kiedy cały ten poligon, jakim 
staje się moja kuchnia, trzeba posprzątać.

Anna Kaczmarzyk

Moje podróże kulinarne

Co nas łączy?

Anna Kaczmarzyk
Kierownik Działu Finansowego VOTUM S.A.
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Wszyscy dokładnie wiemy, co działo się u Pana Boga za 
piecem, ale prawie nikt nie próbował zajrzeć do tytułowego 
pieca. Boski piec chroni swych tajemnic i w niewielu miej-
scach możemy znaleźć specjały z jego wnętrza. Niewątpliwie 
jednym z nich jest niezwykła i mało znana poza Podlasiem 
kiszka ziemniaczana, która obok powszechnej babki ziem-
niaczanej, stanowi najprostszy, a jednocześnie największy 
rarytas pieca Pana Boga. Są to niezwykle proste, chociaż pra-
cochłonne potrawy.

Znaleźć dobrą kiszkę poza Podlasiem wydaje się nie-
możliwe. Im dalej od Białegostoku, tym bardziej udziwnio-
ne wersje kiszki można odnaleźć w kuchniach regionalnych. 
Gwarantuję jednak, że tylko u nas jest to wersja wykradziona 
z pieca Pana Boga. Przyznam się, że mam ogromną satysfak-
cję, gdy serwuję gościom z odległych zakątków i innych krain 
podlaski, ziemniaczany rarytas.

Na stole wygląda cudownie: okrągła jak kiełbasa, na-
pęczniała i rumiana. Skórka błyszcząca, złotobrązowa. Żeby 
nie pękła w czasie pieczenia należy ją nakłuć cieniutką igłą  
tak, jakbyśmy fastrygę robili szyjąc najpiękniejszą z sukien. 
Samo przygotowanie to prawdziwy rytuał. W kuchni pojawia 
się tara, ogromna miska żelazna oraz cała sterta ziemniaków. 
Najpierw obieranie - czynność powszechnie znana, więc nie 
ma co tutaj na niej się zatrzymywać i miejsce w tak poważ-
nym piśmie marnotrawić. Już obrane ziemniaki trafiają na 
tarę i do ogromnej metalowej misy. Jako dziecko czekałem, 
aż mama pozwoli mi potarkować ziemniaki. Tarłem je bez 
opamiętania i patrzyłem, jak potarkowane zmieniają barwę 
z jasnożółtej na bladoczerwoną, a miejscami szarobrązową. 
To tarkowanie ręczne może być niezłą zabawą, ale prawdziwe 
emocje zaczynają się dopiero wtedy, gdy ziemniak wyskakuje 
z ręki (a przynajmniej jeden taki cwany kartofelek za każdym 
razem się znajdował). Wówczas rozpędzone palce zaciśnięte 
w pięść trafiały na wyszczerzone kolce tarki. Ból niesamowity, 
ręka krwawi, ryk i koniec zmagań z ziemniaczanym wojskiem. 
Resztę załatwiała mama, a mi pozostawały dumne rysy na 
kostkach palców. To było trochę tak, jak powrót weterana  
z wojny. Rany odniesione, ale wrogowie zostali pokonani  
i wepchnięci łyżką stołową w długi korytarz wąskiej kiszki 
wieprzowej. Oczywiście wcześniej, łyżka po łyżce, do ziem-
niaków trafiała cała masa różnych skwareczek, wieprzów, 
mąki, soli itd. A na koniec zawiązywanie bladego, świńskie-
go flaka, który wcale nie wyglądał zachęcająco. Zbliżanie się 
do pieca było dla dzieci absolutnie zabronione. To tam kiszka  
z flaka przemieniała się we wspaniałą boską kiełbasę z ziem-
niaków.Podobnie powstaje babka ziemniaczana. Tym razem 

Marek Pietrowcew jednak potarkowane ziemniaki zamiast do świńskiego flaka, 
trafiają do ogromnej blachy, a w niej do pieca.

Jedzona pierwszy raz zachwyca i zadziwia. Gdyby na mi-
nisterialnych stołach, zamiast wyrafinowanych potraw, po-
jawiła się kiszka ziemniaczana, wówczas gang kelnerów nie 
miałby szans na rozwinięcie skrzydeł. Pojawia się tylko jedno 
pytanie: „a co to jest?”, a pozostałe dźwięki to tylko mlaskanie 
i uderzanie sztućcami o talerze. W ten sposób proste chłopy 
z Podlasia przetrwały niejednego ministra i premiera. Z suto 
zastawionych stołów giną całe jej metry, bo podobno naj-
dłuższe mogą mieć nawet ich sześć. Tak wyczytałem na stro-
nie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a oni chyba wie-
dzą, co piszą. Oczywiście z naciskiem na „chyba”.

Kiszka na stole nie może pojawiać się sama. Zawsze to-
warzyszy jej zsiadłe mleko lub chłodnik, czy kwas chlebowy 
oraz ogórek kiszony (koniecznie w beczkach zatopionych  
w pobliskiej Narwii). 

Czy podać Wam przepis? Chyba jest to bezcelowe, bo ta-
kiej kiszki, jak u nas nie ma nigdzie i nawet najlepsze przepisy 
nie nauczą jej przygotowania. Mogę podać najprostszy spis 
produktów potrzebnych do przygotowania kichy:

0,5 kg oczyszczonego jelita
30 dkg chudego wędzonego boczku i tyle samo słoniny
 pieprz czarny
rozmaryn suszony
sól
ziemniaki (ok. 3 kg)
3 średnie cebule
4 jaja 

Słoninę kroimy w kostkę i smażymy. Skwarki oddzielamy 
od tłuszczu. Boczek kroimy również w drobną kostkę, obsma-
żamy. Ziemniaki ścieramy, dodajemy do nich odrobinę oleju, 
startą cebulę, skwarki ze słoniny, boczek, jaja i przyprawy do 
smaku. Dokładnie mieszamy. Powinna nam wyjść gęsta, ale  
w miarę płynna masa. Można zagęścić mąką, kaszą itp.

A potem do pieca i na stół. Smacznego. Jak się nie uda 
- zapraszam na Podlasie. Tutaj u pana Boga w ogródku usią-
dziemy sobie tuż za miedzą i posłuchamy opowieści śpiew-
nych gwarą prawionych. 

U Pana Boga w piecu

Marek Pietrowcew
Dyrektor Regionalny VOTUM S.A.
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W moim życiu ogniwem zespalającym rodzinę był za-
wsze wspólny stół, przy którym jedzono posiłki i rozmawia-
no o bieżących sprawach. Rodzice często wspominali swoich 
przodków, to co ich ukształtowało. Tym samym przekazywali 
nam wartości, z którymi powinniśmy wejść w dorosłe życie. 
Jestem Lubuszanką i w jadłospisie mojego dzieciństwa po-
jawiały się potrawy z różnych regionów Polski. Często wspo-
minam wileńskie kołduny, wschodnie pierogi i wielkopolskie 
tłuste pieczenie oraz czarninę. Każdej z tych potraw towarzy-
szyły opowieści o bliższych i dalszych znajomych oraz o wy-
darzeniach z ich życia.

Tak jak ewoluowała nasza rzeczywistość, tak samo zmie-
niało się menu i wystrój stołu. Na szczęście przeszłością są już 
święta, w trakcie których rarytasami były szynka, pomarań-
cza i banan przywożone w ostatniej chwili z Kuby. Jadłospis  
w tamtym czasie był dość przewidywalny - był przecież wy-
muszony skromnym zaopatrzeniem. 

Mimo tych ograniczeń w mojej rodzinie prześcigaliśmy 
się w wymyślaniu coraz to nowych dań. Tradycja gotowania 
przekazywana jest w naszej rodzinie z pokolenia na pokole-
nie. Obojętnie jaką pozycję społeczną i ekonomiczną zajmo-
wały kobiety w mojej rodzinie, to zawsze ważną rolę pełniły 
wspólne spotkania. Podczas nich piekłyśmy ciasta i robiłyśmy 
przetwory na zimę. W dorosłym życiu, już jako matka, stara-
łam się przekazać również swojej córce zamiłowanie do kuch-
ni, eksperymentowania w niej i rozpieszczania najbliższych 
smakołykami.

 Hanna Malita-Kocąka

Stół to Rodzina

Od 7 lat mieszkam w Wielkopolsce, gdzie poznałam 
przeróżne smaki. Z tego powstała kuchnia przepojona natu-
ralnymi produktami regionalnymi. Zastąpiłam półprodukty 
marketowe drobiem i nabiałem kupowanym od rodzimych 
producentów. Zaczęłam piec chleb, przygotowuję (jak moja 
mama i babcia) konfitury i nalewki, którymi raczymy się z mę-
żem i przyjaciółmi.

Mimo tempa życia i nienormowanego czasu pracy że-
lazną zasadą w naszym domu pozostaje celebrowanie choć 
jednego wspólnego posiłku. Z niecierpliwością czekamy 
na uroczystości rodzinne, a zwłaszcza na święta, kiedy zno-
wu wszystkie kobiety krzątać się będą w kuchni, a potem 
wspólnie biesiadować przy suto zastawionym stole. I znowu  
będziemy razem…

Wszystkim, którzy lubią jak ja piec i gotować, podaję 
sprawdzony przepis na domowy i pachnący chleb.

Składniki:
400 gram mąki żytniej razowej (najlepiej nieczyszczona 
prosto z młyna)
350 gram mąki pszennej typ 405
700 ml ciepłej wody z 3 łyżeczkami soli
1/2 szklanki słonecznika łuskanego
1/4 szklanki pestek dyni
1/8 szklanki siemienia lnianego
 zakwas

Wymieszać wszystkie suche składniki. W drugim naczy-
niu do ciepłej wody z solą wrzucić zakwas, dobrze wymie-
szać i wlać do przygotowanych uprzednio składników. Ciasto 
ubijać ok.10 minut, aż na powierzchni pokażą się pęcherzyki  
powietrza.

Do wysmarowanej masłem i posypanej mąką formy  
(najlepiej prostokątna forma do babki) przełożyć ciasto,  
wyrównać powierzchnię i naciąć według uznania rowki, 
które spowodują napowietrzenie ciasta. Formę wstawić do 
piekarnika na 10 godzin, a następnie piec w temp. 220 st. C  
(180 st. C z termoobiegiem) ok. 70 – 80 min.

Po wyjęciu z piekarnika posmarować górę chleba  
zimną wodą.

 Uwaga: pierwszy zakwas najlepiej zamówić w piekarni,  
a następny odłożyć z przygotowanej masy chlebowej  
(3 kopiaste łyżki przechowywać w zamkniętym pojemniku  
w lodówce nie dłużej niż siedem dni).

Chleb utrzymuje świeżość przez kilka dni. Smakuje  
najlepiej z pasztetem lub konfiturą własnej roboty.

 Smacznego!!!

Hanna Malita-Kocąka
Dyrektor Regionalny VOTUM S.A.
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Co roku VOTUM wraz z Fundacją przygotowują moc atrakcji  
z okazji święta najmłodszych. Aby tradycji stało się zadość 2 czerwca 
2014 r. zaprosiliśmy do Wrocławia podopiecznych z zaprzyjaźnionych 
Domów Dziecka z Barda, Wałbrzycha oraz Legnicy. Wspólnie święto-
waliśmy tego dnia w Jack’s City na Partynicach.

W samo południe miasteczko westernowe zamieniło się  
w ogromny plac zabaw. Na dzieci czekało wiele niesamowitych atrak-
cji i zabaw, które były prowadzone zarówno przez doświadczonych 
animatorów, jak i pracowników VOTUM i Fundacji.

W programie znalazły się między innymi takie atrakcje: 
malowanie twarzy dla najmłodszych, 
strzelanie z łuku, 
paintball, 
dojenie krowy, 
byk rodeo, 
rzut lassem.

Do tego liczne konkursy oraz tworzenie gigantycznych baniek 
mydlanych. I jak w każdym raju dla dzieci było mnóstwo smakołyków. 

1 czerwca 2014 r. w Koszalinie odbył się piknik Zachodniopo-
morskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych pod hasłem „WSPÓLNA 
ZABAWA - SZLACHETNA SPRAWA”. Pomocy w organizacji imprezy 
udzieliło VOTUM S.A. Do festynu dołączył się także Marsz dla Życia  
i Rodziny, w którym wzięło udział 1,5 tysiąca osób. 

VOTUM to firma zajmującą się pomocą osobom poszkodowa-
nym w wypadkach. Nie są nam obce ludzkie dramaty i problemy. 
Rozumiemy cierpienie osób, które utraciły bliskich lub same walczą 
z przeciwnościami losu. Z tego też względu bliskie są nam potrze-
by Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych. Tym bardziej cieszymy się, że 
mogliśmy w sposób symboliczny przyczynić się do organizacji tej 
imprezy i ufundować 3 tablety, które były przeznaczone na nagrody 
w losowaniu.

Stoisko naszej firmy widoczne było na placu imprezy, zbierane 
były również ankiety poszkodowanych w wypadkach, aby dotrzeć 
do osób potrzebujących i w możliwie najbardziej profesjonalny spo-
sób nieść im pomoc. Rozdawane były ulotki firmowe poprzez dwie 
wolontariuszki z ramienia hospicjum, którym bardzo dziękujemy za 
wsparcie. W akcję zaangażowane były także dwie przedstawicielki 
VOTUM - Panie Beata Staszak i Barbara Oberska, które przy wsparciu 
Dyrektora Regionalnego Radosława Pęcherzewskiego zorganizowały 
udział naszej firmy w tej imprezie.

Rodeo i rzut lassem na Dzień Dziecka

Wspólna zabawa – szlachetna sprawa

17 maja we Wrocławiu odbył się Bieg Firmowy. Wystartowa-
ło w nim 471 drużyn złożonych z pracowników wrocławskich firm.  
VOTUM reprezentowało aż 5 zespołów.

Nasi zawodnicy dzielnie stanęli w komplecie na starcie i ze zna-
komitymi wynikami dobiegli do mety. Za nic mieli lejący się z nieba 
deszcz. Zadanie ułatwili także kibice, którzy rozgrzewali atmosferę 
swoim zaangażowaniem i entuzjazmem. Całej imprezie przyświecał 
szczytny cel -  leczenie i rehabilitacja braci Koniecznych.

Poniżej podajemy wyniki naszych drużyn:
Drużyna VOTUM I (Jan Wan, Paweł Wójcik, Kacper Jan-
kowski, Łukasz Szałęga) zajęła 78 miejsce.
Drużyna VOTUM IV (Michał Kamiński, Magdalena Smolnik,
Dominik Borkowski, Jacek Ziaja) uplasowała się na 
164 pozycji.
Drużyna VOTUM III (Robert Franczak, Paulina Koniuszewska,
Dariusz Czyż, Paweł Perkowski) finiszowała na 189 miejscu.
Drużyna VOTUM II (Marta Jasińska, Agnieszka Skiba, 
Magdalena Pipała, Marcin Wenzel) zajęła 347 miejsce.
Drużyna VOTUM V (Ola Zygmunt, Kasia Jóźwik, Paulina 
Kłopotek, Ewa Duszyńska) zakończyła bieg na 421 miejscu 
z 471 możliwych.

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim zaangażowanym! 

Charytatywny bieg pracowników VOTUM

Na maluchów czekały wata cukrowa, popcorn i lody. Tego dnia łakoci 
musiało być pod dostatkiem dla każdego. Na zakończenie przygoto-
waliśmy drobne upominki dla wszystkich uczestników.

Dziękujemy pomocnikom, którzy zaangażowali się w tę inicja-
tywę. Mamy nadzieję, że za rok Dzień Dziecka będziemy obchodzić 
równie hucznie!
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Rozmowa z Julią Dąbrowską 
(uczennica):

Co dla Ciebie było najciekawsze pod-
czas przeprowadzonej w świetlicy akcji 
„Bezpieczna droga do szkoły”?

Najciekawszy dla mnie był konkurs 
plastyczny. Uczyliśmy się, jak bezpiecznie  
zachować się w drodze do świetlicy i do szko-
ły, a później mogliśmy to narysować i nasze 
prace były pokazane na pikniku. Wspólnie  
z Paniami malowaliśmy znaki drogowe, któ-
re przydadzą się nam podczas wycieczki   
rowerowej.

Czy o zasadach bezpieczeństwa na dro-
dze słyszałaś po raz pierwszy, czy jest to  
temat  bardzo często  omawiany?

O bezpieczeństwie na drodze rozma-

W trosce o bezpieczeństwo uczniów

wiamy w świetlicy. Jak jedziemy na wyciecz-
ki to Panie nam opowiadają, jak musimy 
zachować się na drodze, gdy jesteśmy całą 
grupą. W szkole zdajemy na kartę rowerową 
i rozmawiamy z Panią o bezpieczeństwie na 
drodze.

Jak wygląda Twoja codzienna droga do 
szkoły?

Codziennie rano idę na przystanek  
autobusowy i stamtąd autobus zabiera nas 
do szkoły. W drodze powrotnej autobus  
zatrzymuje się obok mojego domu.

Rozmowa z Agnieszką Niedźwiecką 
(nauczycielka):

Czy uczniowie Państwa świetlicy mają 
zwyczaj noszenia elementów odblasko-

wych, które zapewniają im widoczność  
w drodze do szkoły?

Wychowankowie naszej świetlicy nie 
zawsze mają ze sobą odblaski w drodze do 
szkoły, jednakże liczne zajęcia pod kątem 
bezpieczeństwa na drodze przyczyniają się 
do tego, że dzieci coraz częściej przypinają 
do swoich plecaków elementy odblaskowe. 
Świadomość niebezpieczeństwa podczas 
drogi do szkoły, ale również i w codziennym 
życiu, staje się większa. Uczniowie coraz czę-
ściej na zadawane im pytania w tym temacie 
potrafią poprawnie odpowiedzieć. Wiedzą 
jak powinni się zachować jako piesi włączają-
cy się do ruchu drogowego. Jednak teorię od 
praktyki dzieli przepaść, dlatego też podczas 
zajęć często trzeba rozmawiać z dziećmi na 
temat bezpieczeństwa oraz podawać przy-
kłady dobrej praktyki w tym kierunku.

Czy są Panie zadowolone ze współpra-
cy z VOTUM w ramach akcji „Bezpieczna 
droga do szkoły”? Jeśli tak, to z których 
elementów najbardziej?

Tak, jesteśmy zadowolone ze współpra-
cy z VOTUM, ponieważ każde zajęcia doty-
czące bezpieczeństwa są dla dzieci bardzo 
ważne. Podczas zajęć w ramach akcji „Bez-
pieczna droga do szkoły” został zorganizo-
wany konkurs plastyczny. Uważam, że był 
on dużą motywacją dla uczniów, którzy już 
po kilku zajęciach teoretycznych mogli pla-
stycznie wykazać się swoją wiedzą i zostać  
nagrodzeni za wykonanie swoich prac.
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Rok szkolny zbliża się wielkimi krokami. Wraz z początkiem na-
uki wzrasta również natężenie ruchu drogowego w pobliżu szkół. 
Największe zagrożenie dotyczy dzieci z małych miejscowości, 
gdzie niejednokrotnie od domu do szkoły uczniów dzieli duża 
odległość i są zmuszeni do poruszania się poboczem drogi. Lek-
cje z bezpieczeństwa na drodze w wiejskich szkołach są szcze-
gólnie ważne. Taką inicjatywę w województwie warmińsko-ma-
zurskim podjęła Ewa Jagła – Dyrektor Regionalny VOTUM S.A.  
O wrażeniach z przeprowadzonych akcji rozmawiamy z uczniami,  
opiekunami oraz lokalnymi władzami.
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Ewa Jagła 
Dyrektor Regionalny 

VOTUM S.A.

Na co dzieci oraz ich rodzice powinni 
zwrócić szczególną uwagę podczas co-
dziennej trasy do szkoły i do świetlicy?

Dzieci oraz ich rodzice powinni zwrócić 
uwagę na to, by zachować szczególną ostroż-
ność podczas przechodzenia przez jezdnię, 
ponieważ przez wieś Mortęgi chodnik prze-
biega po jednej stronie, co jest utrudnieniem 
dla pieszych. Z reguły więc każdy mieszka-
niec przechodzi na stronę wsi, gdzie znajduje 
się chodnik.

Rozmowa z Adamem Granica (sołtys):
Jakie niebezpieczeństwa czyhają na 

dzieci w drodze do pobliskiej szkoły  
i świetlicy?

Głównym niebezpieczeństwem jest 
brak chodnika po jednej stronie drogi. Jed-
nak autobus, który wozi dzieci do szkoły, za-
trzymuje się w czterech miejscach, by dzieci 
wysiadały jak najbliżej swoich domów.

Czy coś przez ostatnie lata udało się 
zmienić w zakresie bezpieczeństwa dro-
gowego? A może  planowane są inwe-
stycje zwiększające bezpieczeństwo na  
drodze?

W ostatnich latach został dokończony 
chodnik przy drodze powiatowej, a już w pla-
nie mamy budowę kolejnego. By zwiększyć 
bezpieczeństwo dzieci został ogrodzony 
plac zabaw, który również znajduje się w po-
bliżu drogi powiatowej. Powstała także wiata  
przystankowa. 

Czy w ostatnim czasie miał miejsce  
poważny wypadek komunikacyjny  
z udziałem najmłodszych?

W ostatnim czasie nie było w naszej wsi 
wypadków komunikacyjnych z udziałem  
najmłodszych.



kierowcom, pasażerom, pieszym


