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VOTUM. Od dekady na szczycie

Spis treści

Mamy wpływ na rzeczywistość ubezpieczeniową
O początkach firmy i o tym, co motywuje do ciągłego rozwoju mówi Prezes Zarządu  
VOTUM S.A., Dariusz Czyż 

VOTUM w liczbach
Kilometry pism, setki osób. Tysiące pomocnych dłoni i miliard uzyskanych odszkodowań.

VOTUM to dla mnie
Najważniejsze jest, by robić to, co się lubi. Jak pracę w Spółce postrzegają pracownicy  
i współpracownicy?

„Nie bądź mądrym we własnych oczach”
Ustawiczna nauka, wspaniały zespół i wspólny wysiłek przekładają się na know-how,  
z którym trudno konkurować.

Elżbieta Kupiec - Członek Zarządu VOTUM S.A.

Jak postrzegają nas inni
Zaangażowanie, etyka biznesu i działania CSR przyniosły Spółce wiele nagród i wyróżnień. 

Wydarzenia dekady
Na początku był jeden pokój i kilka osób pełnych pasji. Dziś jesteśmy największą kancelarią 
odszkodowawczą w Europie Środkowo-Wschodniej.

VOTUM dla ludzi
Kiedy firma wychodzi poza ciasne ramy działalności komercyjnej, zaczyna wypeniać misję 
społecznej odpowiedzialności biznesu.

Fala zmian w sektorze ubezpieczeń 
W roku powstania VOTUM S.A. rozpoczęły się nieodwracalne zmiany w świadomości 
społecznej, które na najbliższe lata będą wyznaczać trendy w procesach likwidacji szkód.

Bartłomiej Krupa - Wiceprezes Zarządu VOTUM S.A.

5 najważniejszych przewag konkurencyjnych VOTUM S.A.
Wyjaśniamy dlaczego co trzeci klient kancelarii odszkodowawczej wybiera właśnie nas.

Głos w sprawie poszkodowanych i ich rodzin
Stale poszerzany zakres usług tworzy ofertę, która przynosi realne korzyści poszkodowanym.

Zrewolucjonizowaliśmy rynek i orzecznictwo
Nasz sukces to nie tylko słupki, przychody, ale przede wszystkim realna pomoc jakiej udzielamy. 

mec. Andrzej Łebek - Założyciel Kancelarii Adwokatów

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

Kancelaria w liczbach 
Kwoty, ilości i cyfry, które świadczą o jakości obsługi w KAiRP A. Łebek i Wspólnicy.

Ludzie dekady 
Sylwetki ludzi związanych z VOTUM, którzy na przestrzeni ostatniej dekady wnieśli 
nieoceniony wkład w rozwój Spółki. 

Historia ludzi i ich wartości
Przez te dziesięć lat przeszliśmy długą drogę. Wszystko zaczęło się od pomysłu popartego 
entuzjazmem i ciężką pracą.

Andrzej Dadełło - Założyciel VOTUM S.A.

Dobra inwestycja na lata 
Akcjonariusze od ceny emisyjnej liczą ponad 350% stopę zwrotu (ponad 70% w skali roku), 
oceniając inwestycję jako zdecydowanie trafioną.
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Po kilku miesiącach działalności naszej Spółki
okazało się, że w wielu przypadkach stanowisko

zakładu ubezpieczeń jest krzywdzące 
dla poszkodowanych. Oznaczało to,

że aby zmienić myślenie ubezpieczycieli, 
a jednocześnie wpłynąć na cały rynek, należało 

wykazywać swoje racje przed sądem. 
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VOTUM to obecnie dynamicznie rozwijająca 
się spółka akcyjna sektora odszkodowaw-
czego, która w tym roku świętuje jubileusz 
dziesięciolecia działalności. Jakie były Pań-
stwa początki i skąd właściwie pomysł  
założenia firmy o takim profilu?

Od początku idea przyświecająca naszej dzia-
łalności zmierzała do pomocy osobom po-
szkodowanym, a w szczególności poprawienia 
ich pozycji w stosunkach z ubezpieczycielami. 
Refleksja nad tym, że osoba po wypadku ma 
niewielkie szanse w starciu z przedsiębiorcą,  
jakim jest zakład ubezpieczeń, pojawiła się, kiedy 
założyciel Spółki, Andrzej Dadełło, sam wiele lat 
temu uległ wypadkowi komunikacyjnemu. Oka-
zało się, że w takiej sytuacji poszkodowany nie 
bardzo wie, co powinien zrobić, jaką dokumen-
tację dostarczyć, a przede wszystkim – czego 
właściwie może się domagać. Tak też narodził 
się pomysł stworzenia firmy, która przejmie na 
siebie kontakty z ubezpieczycielem, a przede 
wszystkim będzie dla niego równorzędnym 
partnerem. Dzięki Andrzejowi wszystko się  
zaczęło - on nie tylko wskazał drogę, ale także 
nauczył nas, jak się po niej poruszać. Jego  
wiedza i doświadczenie biznesowe stały się 
podwaliną do budowania wspólnego sukcesu.

Oczywiście za każdą ideą powinien iść również 
plan działania. Tak było i w tym przypadku. 
Najważniejszym zadaniem okazało się uświa-
domienie poszkodowanym, że w tej trudnej 
sytuacji nie są sami i mogą liczyć na pomoc 
profesjonalisty. Żeby być bliżej ludzi potrze-
bowaliśmy mobilnej struktury, która zapewni 
możliwość dotarcia do poszkodowanych  
w każdym miejscu naszego kraju. Tak rozpo-
częliśmy budowanie sieci sprzedaży, którym  
zajął się współzałożyciel Spółki, dziś wciąż zwią-
zany z grupą kapitałową DSA, Adam Gilowski. 
To Adam zgromadził wokół siebie zaufanych  
i oddanych współpracowników, dzięki którym 
przestały istnieć ograniczenia geograficzne,  
a każdy poszkodowany mógł liczyć na bezpo-
średnie spotkanie z przedstawicielem naszej firmy.

Pracownicy działający w terenie to ogromna 
wartość dla naszej organizacji. Ich praca to 
nie tylko prezentacja oferty Spółki. Nierzadko, 
spotykając się z poszkodowanymi lub ich  
rodzinami, przedstawiciele są świadkami drama-
tów, rozpaczy i zwykłej bezradności. Ten ogrom 
ludzkiego nieszczęścia stanowi codzienność ich 
pracy, sprawia, że w tym zawodzie niezbędna 
jest empatia i zrozumienie. Z tego też powodu 

Mamy wpływ na rzeczywistość 
ubezpieczeniową
Rozmowa z Dariuszem Czyżem - Prezesem Zarządu VOTUM S.A.

Konsekwentne kierowanie spraw na drogę 
sądową pozwala nie tylko uzyskać świad-
czenia należne konkretnym osobom, ale 
także zmienić dotychczasową politykę 

ubezpieczycieli w odniesieniu do innych 
uprawnionych .
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praca, którą wykonują, wiąże się z ogromnym 
stresem i odpowiedzialnością. Jednak z roz-
mów z nimi wiem, że daje ona także wiele  
satysfakcji. Cel, który przyświeca ich codzien-
nym staraniom, sprawia, że kontakt z klientem 
przestaje być wyłącznie formą zarobkowania,  
a staje się prawdziwą misją. Dlatego wielu  
z tych, którzy kilka lat temu stawiali w tej branży 
pierwsze kroki, jest z nami do dziś.

Praca przedstawiciela to jeden z elementów 
składających się na pomoc poszkodowanym. 
Po pierwszym kontakcie przychodzi czas na 
podjęcie działań przed ubezpieczycielami,  
a kontakty z nimi chyba do łatwych nie należą?

Oczywiście, proces dochodzenia roszczeń 
rozpoczyna się od analizy sprawy, a nierzadko 
kończy w sądzie. Początki związane z naszą 
działalnością nie były łatwe. Zakłady ubezpie-
czeń niechętnie przyjmowały, że muszą się 
kontaktować z pełnomocnikiem poszkodo-
wanego. Zdarzało się, że kwestionowały nasze 
pełnomocnictwo domagając się jego szczegól-
nej formy. Oczywiście pojawienie się podmiotu 

posiadającego wyspecjalizowaną kadrę i wła-
ściwe zaplecze merytoryczne sprawiało, że 
zakłady ubezpieczeń niechętnie akceptowały 
tę nową dla nich sytuację. Po latach jednak i ta 
postawa się zmieniła - obecnie ubezpieczyciele 
mają świadomość, że większość poszkodo-
wanych korzysta z pomocy przy dochodzeniu 
należnych roszczeń, a działania pełnomocnika 
często im samym ułatwiają pracę. Dzięki temu, 
że w sprawie działa profesjonalista, roszczenia 
są właściwie udokumentowane, a zakład ubez-
pieczeń, przynajmniej teoretycznie, może szyb-
ciej zająć stanowisko. Ością niezgody najczę-
ściej bywają zaniżone świadczenia, dlatego tak 
ważne jest zapewnienie poszkodowanym kom-
pleksowej obsługi prawnej, w tym reprezentacji 
w procesie sądowym. 

W grupie kapitałowej VOTUM działa 
kancelaria prawna, której zadaniem jest  
reprezentacja osób poszkodowanych wła-
śnie przed sądem. Czy wyodrębnienie takiego 
podmiotu oznacza, że często kierujecie Pań-
stwo sprawy do procesu?

Po kilku miesiącach działalności naszej Spółki 
okazało się, że w wielu przypadkach stanowisko 
zakładu ubezpieczeń jest krzywdzące dla  
poszkodowanych. Oznaczało to, że aby zmienić 
myślenie ubezpieczycieli, a jednocześnie wpły-
nąć na cały rynek, należało wykazywać swoje 
racje przed sądem. Początkowo korzystaliśmy 
z usług zewnętrznej kancelarii prawnej, jednak 
szybko okazało się, że skala spraw wymaga 
utworzenia odrębnego podmiotu wewnątrz 
grupy kapitałowej. Było dla mnie oczywiste, 
że reprezentacja osób poszkodowanych przed 
sądem wymaga najwyższych kompetencji 
prawniczych. Wiedziałem, że kierowanie takim 
podmiotem trzeba powierzyć osobie doświad-
czonej, z ogromną wiedzą i praktyką w zawo-
dzie. Nie miałem wątpliwości, że tym człowie-
kiem powinien być Andrzej Łebek – adwokat  
i - co ważne - mój mentor, który od zawsze  
stanowił dla mnie autorytet prawniczy.

Tak powstała Kancelaria Adwokatów i Radców 
Prawnych A. Łebek i Wspólnicy - podmiot, który 
obecnie według rankingu „Rzeczpospolitej” pod 
względem przychodów jest 8. w kraju. To z jednej 

Co trzeci klient kancelarii odszkodowawczych wybiera VOTUM. Decyduje 
o tym skuteczność w dochodzeniu roszczeń, która często jest wielokrotnie 

wyższa niż pierwotna propozycja ubezpieczyciela.

strony świadczy o sile Spółki, z drugiej –  
o skali problemu. Na dzień dzisiejszy kancelaria 
prowadzi kilka tysięcy procesów, w każdym 
miesiącu odbywa się ok. 800 posiedzeń sądo-
wych w sprawach przez nią zainicjowanych. 
Rola Kancelarii nie sprowadza się jedynie do 
reprezentacji poszkodowanych w sądzie, lecz 
skutki jej działań są dużo bardziej doniosłe.  
Należy pamiętać, że nie kto inny jak właśnie 
sądy zmuszają ubezpieczycieli do zmiany sta-
nowiska w sprawach, w których dotąd odma-
wiali wypłaty. Tak było w przypadku potrącania 
zasiłku pogrzebowego z przyznanych kosz-
tów pogrzebu, odmawiania wypłat poszkodo-
wanym współmałżonkom, którzy dochodzili 
roszczeń z własnej umowy ubezpieczenia OC  
i w końcu tak też było w odniesieniu do rosz-
czeń przysługujących rodzinom, które straciły 
bliskich przed 03.08.2008 r. To pokazuje, że kon-
sekwentne kierowanie spraw na drogę sądową 
pozwala nie tylko uzyskać świadczenia należne 
konkretnym osobom, ale także zmienić dotych-
czasową politykę ubezpieczycieli w odniesieniu 
do innych uprawnionych.



8

VOTUM. Od dekady na szczycie

Wykonaliście Państwo ogrom pracy na rzecz 
poszkodowanych, wiele wyzwań jeszcze za-
pewne przed Wami. Jak Pan myśli, dlaczego 
nadal ubezpieczyciele konsekwentnie twier-
dzą, że kancelarie odszkodowawcze nie są 
potrzebne? Pojawiają się nawet opinie, że 
Wasza działalność to nic innego, jak bogace-
nie się na ludzkiej krzywdzie.

Częściowo mówiłem już o tym wcześniej.  
Pamiętajmy, że pełnomocnik oznacza dla ubez-
pieczyciela równorzędnego partnera. Zaniżona 
wypłata lub bezzasadna odmowa natychmiast 
uruchomią po naszej stronie dalsze działania. 
A że tych pierwszych  jest sporo pokazują  
chociażby ostatnie analizy przeprowadzone na 
podstawie spraw przekazanych przez samych 
poszkodowanych. Wynika z nich, że ubezpie-
czyciele aż w 89% przypadków zaniżyli kosz-
torys naprawy1. Taka statystyka tylko mobilizuje 
nas do dalszych działań. I zapewne tego oba-
wiają się zakłady ubezpieczeń, które - nie ma 
co ukrywać - poza tym, że realizują ustawowe 
zadania, są także przedsiębiorcami, a to sprawia, 
że w tym wszystkim muszą jeszcze pamiętać  
o wyniku finansowym.

Co trzeci klient kancelarii odszkodowawczych 
wybiera VOTUM. Decyduje o tym nie tylko 
skuteczność w dochodzeniu roszczeń - często 
wielokrotnie wyższa niż pierwotna propozycja 
ubezpieczyciela - ale także fakt, że pieniądze 
nie są dla nas celem, a jedynie środkiem. Z tego 
też powodu rezygnujemy z pobierania wyna-
grodzenia chociażby od kosztów leczenia czy 
zwrotu kosztów pogrzebu, wiedząc, jak ważne 
jest właściwe zabezpieczenie finansowe  
w pierwszych miesiącach po wypadku. O tym, 
że nasze działania zmierzają w słusznym kie-
runku świadczy fakt, jak dostrzegają nas także 
instytucje pozabranżowe. Przykładem niech 
będzie to, że VOTUM już ośmiokrotnie została  
wyróżniona tytułem “Przedsiębiorstwo Fair Play”,  
a w ubiegłym roku Spółka otrzymała Złoty Laur, 
jako uhonorowanie za nieprzerwany udział  
w Programie od 2007 roku. 

Co ciekawe ubezpieczyciele nie tylko się nas 
boją, ale także zaczynają iść w nasze ślady.  
Potwierdzają to chociażby inwestycje w ośrod-
ki rehabilitacyjne, których zadaniem ma być 
przywrócenie poszkodowanych do sprawności 

sprzed wypadku. VOTUM już dawno wiedziało, 
jak ważna dla poszkodowanych jest profesjo-
nalna i szybka pomoc. Dlatego też w 2008 r. 
utworzyliśmy klinikę rehabilitacyjną, obecnie 
działającą pod nazwą Polskie Centrum Reha-
bilitacji Funkcjonalnej VOTUM w Krakowie. Jej 
zadaniem jest nie tylko poprawa sprawności 
i przygotowanie do samodzielnego życia dla 
osób najciężej poszkodowanych, ale także  
wybudzanie ze śpiączki osób dorosłych, w tym 
po wypadkach komunikacyjnych. 

Na koniec pozostaje zapytać o plany na naj-
bliższe lata. W 2010 r. VOTUM zadebiutowało 
na giełdzie - wtedy celem emisyjnym była 
rozbudowa Kliniki, a także ekspansja na kraje 
ościenne. To zostało zrealizowane. Czego 
zatem należy się spodziewać w kolejnej  
dekadzie?

Naszym zadaniem jest nie tylko skuteczna 
windykacja, ale przede wszystkim zmiana  
całego rynku. Już teraz widać, że wydane przez 
Komisję Nadzoru Finansowego wytyczne, 
dotyczące likwidacji szkód w pojazdach, nie 
zmieniły podejścia ubezpieczycieli do proble-
mów poszkodowanych. Obawiam się, że nie 
zmienią tego także wprowadzone przez nich 
systemy bezpośredniej likwidacji szkód. Tym 
samym ciągle potrzeba inicjatyw zmierzają-
cych do zmiany praktyki ubezpieczycieli. Taką 
rolę wyznaczamy sobie nie tylko jako VOTUM, 
ale także jako członek i założyciel Polskiej Izby 
Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. 
Dzięki działaniom podejmowanym chociażby 
poprzez organizacje branżowe mamy ogromny 
wpływ na rzeczywistość ubezpieczeniową, co 
w konsekwencji przekłada się na realną korzyść 
dla poszkodowanych.

rozmawiała
Justyna Halaś

1 Analiza 1172 szkód zgłoszonych do VOTUM S.A. w okresie 21.10.2014-20.03.2015. W 89% przypadków 
przyznane odszkodowanie było zaniżone o min. 100 PLN w stosunku do odszkodowania oszacowanego 
przez rzeczoznawcę majątkowego na zlecenie VOTUM S.A. wg systemów AUDATEX lub InfoEkspert Plus. 
Zakres analizy: wartość kosztorysu min. 1500 PLN, wiek uszkodzonego pojazdu w dacie szkody nie więcej 
niż 15 lat, wypłata odszkodowania nie wcześniej niż 3 lata od analizy.
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VOTUM w liczbach

pierwsze uzyskane odszkodowanie przez VOTUM S.A. w 2005 r.

krwi w przybliżeniu zebrano w ciągu 9 lat w ramach organi- 

zowanej przez Fundację VOTUM Ogólnopolskiej Akcji Krew

otrzymała Fundacja VOTUM w 2014 r. z wpłat 1%  z rozliczeń 

PIT za 2013 rok. To 81 wynik wśród zarejestrowanych 7 423 

organizacji w Polsce

dystans, jaki w Biegu Firmowym 2015 przebiegło łącznie 60 osób 

z drużyn VOTUM S.A. Podobna odległość  dzieli centralę VOTUM 

z Wrocławia od biura VOTUM Connect S.A. w Białobrzegach

zajmie ponad 409 771 pism, które w ciągu 10 lat przesłano do 

VOTUM S.A., jeśli założymy, że każde pismo zawiera tylko jedną 

kartkę papieru A4. Rozłożone dokumenty pokryłyby   

powierzchnię aż 3,5 boisk piłkarskich Miedzi Legnica

to rekord spraw zarejestrowanych zaledwie w ciągu jednego 

miesiąca w 2015 r. Średnia liczba podpisanych umów przez te 

30 dni to ponad 79 dziennie. Służymy pomocą nieprzerwanie

bankowych zaksięgowano w 2014 r. Ile przeciętny Polak 

wykonuje operacji w ciągu miesiąca?

uzyskano w sumie odszkodowań dla klientów VOTUM S.A.

wynosi suma uzyskanych odszkodowań dla klientów VOTUM

Centrum Odškodnenia, a.s.

maksymalna dotychczasowa wartość jednej akcji na GPW  

wg stanu na dzień 22.05.2015. Podczas debiutu w 2010 r. cena 

emisyjna akcji została ustalona na 3,80 PLN za akcję.

musimy regularnie zmieniać materiały reklamowe! Pomogliśmy 

już ponad 160 000 Polaków. Taką liczbę zarejestrowanych 

spraw przekroczyliśmy w 2015 r. 

jest ewidencjonowanych rocznie w dziale korespondencji 

przez 28 osób. To duże wyzwanie!

15 237 PLN

5 000 litrów

830 633,41 PLN

300 km

25 557 m2

2 391 spraw

86 998 operacji

1 000 000 000 PLN

27 000 000 €

17,78 PLN

160 000 spraw

700 000 pism
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VOTUM to dla mnie... - sonda na 10-lecie

VOTUM to dla mnie trudna, odpowiedzialna i dająca satysfakcję praca. To wdzięczni klienci,  
z którymi mam bardzo bliskie relacje. To pomoc ludziom, również poprzez nasze liczne akcje  

i prezentacje. To realizacja siebie i ciągły rozwój. To wspaniała praca zespołu centrali, który razem  
z nami w jednej drużynie pracuje na rzecz naszych klientów. To liczni zaangażowani przedstawi-
ciele w terenie. To w końcu moi przyjaciele... Jestem dumna z naszej firmy, jestem dumna z na-

szych wyników. Cieszę się ze wzrostu notowań naszych akcji. Praca w VOTUM to zaszczyt i przywilej.

Grażyna Mirošević
Kierownik Regionalny z Gorzowa Wielkopolskiego

VOTUM to dla mnie firma, która stworzyła nowe, ciekawe miejsca pracy. Jest otwarta na kreatyw-
ność ludzi w każdej grupie wiekowej. Przyjazna dla dzieci i osób niepełnosprawnych, pragnąca 
otworzyć serca ludzi na cierpienie innych. Elastyczność, uprzejmość i życzliwość kadry sprzyja 

nowym pomysłom.

Anna Banaszek 
Przedstawiciel Regionalny z Łochowa

VOTUM to dla mnie nie tylko praca, ale przede wszystkim pasja. To świat codziennych 
wyzwań, które nas wzbogacają.

Iwona Gomułka 
Przedstawiciel Regionalny z Trzcinicy 

VOTUM to dla mnie szansa rozwoju dzięki pracy w kompetentnym zespole, a przy tym 
możliwość pomocy innym.

Kazimierz Kantowicz
Przedstawiciel Regionalny z Mirska

VOTUM to dla mnie… V jak Victory, czyli zwycięstwo nad przeciwnościami losu i barierami. 
O jak optymizm w życiu. T jak tolerancja wobec ludzi. U jak upór w działaniu.

M jak miłość do ludzi i firmy.

Renata Krążek
Dyrektor Regionalny z Częstochowy  



11

VOTUM. Od dekady na szczycie

VOTUM to dla mnie pierwsze poważne doświadczenie zawodowe oraz motywacja 
do dalszego doskonalenia i rozwijania kariery. 

Wojciech Laskowski
Aplikant radcowski KAiRP A. Łebek i Wspólnicy sp. k.

VOTUM to dla mnie sposób na życie, to chęć pomocy innym i sposób na samorealizację.
To również moi Przyjaciele i moja Rodzina.

Artur Szyll
Dyrektor Regionalny z Zabrza

VOTUM to dla mnie nieoczekiwana niespodzianka od Siły Wyższej, nagła szansa na zmianę  
dotychczasowego życia. To wzięcie odpowiedzialności za coś dużego i poczucie, że robi się to  
z sensem. VOTUM jest spełnieniem marzeń o pracy, która daje satysfakcję i jest bardziej nagrodą 

 niż smutnym obowiązkiem. Jest doskonałym podłożem do samorealizacji i rozwoju. Zespół 
VOTUM to duże serca, ludzie dla których jestem człowiekiem a nie trybikiem w maszynie. Jestem 

kimś ważnym dla Nich, a dzięki temu czuję się ważną także dla samej siebie!

Magdalena Maciejowska – Marciniak 
Kierownik Regionalny z Kalisza

VOTUM to mój sposób na zmianę tego świata na lepsze.
VOTUM to pomoc ludziom w trudnych sytuacjach.

VOTUM to dla mnie życie według idei: pomagaj innym, bo być może to 
Ty będziesz potrzebował kiedyś pomocy.

Waldemar Samul
Przedstawiciel Regionalny ze Słupcy

VOTUM to dla mnie profesjonalizm na najwyższym poziomie,  spełnianie siebie poprzez niesienie 
pomocy poszkodowanym oraz ogromna satysfakcja i duma, że mogę tu pracować. A konkurencja 

może nas tylko naśladować!

Monika Szafron
Przedstawiciel Regionalny z Miedźnej

Pracując w VOTUM mogę na co dzień obserwować, jak ludzie po ciężkich przeżyciach, dzięki 
naszej pomocy, znajdują nowe powody do uśmiechu. Najważniejsza dla mnie jest świadomość, że 
nie mogąc zwrócić zdrowia czy życia, pomagam ludziom żyć godnie. To właśnie daje mi VOTUM. 

 

Angelika Pisarek
Przedstawiciel Regionalny ze Skarżyska-Kamiennej
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Spółka VOTUM rozwinęła się prężnie w ciągu 10 lat 
działalności w polskich, zmiennych realiach. Warunki 

wymusiły zastosowanie metod wpływających
pozytywnie na elastyczność, a więc jednocześnie 

konkurencyjną pozycję VOTUM S.A. jako lidera
na rynku odszkodowawczym.



14

VOTUM. Od dekady na szczycie

„Nie bądź mądrym we własnych oczach”
Księga Przysłów 3,7 

Aby zapewnić elastyczną usługę na najwyższym poziomie systematycznie prowadziliśmy  
szereg działań, które miały doprowadzić i w rezultacie doprowadziły do obecnie osiąganych  
wyników Spółki. W roku 2010 wdrożyliśmy zintegrowany, dedykowany oraz innowacyjny system  
informatyczny, który zapewnia możliwość obsługi większości procesów biznesowych zachodzących  
w Spółce, a dodatkowo „żyje”. Oznacza to, że jest on ustawicznie rozbudowywany i dostosowywany 
do potrzeb, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa danych na najwyższym poziomie. 
Również priorytetowo traktujemy innowacyjne zaplecze sprzętu IT.

W związku z rodzajem usługi świadczonej przez Spółkę podstawą umożliwiającą obsługę klienta 
jest dokumentacja. Dokumenty wpływają do VOTUM zarówno w formie tradycyjnej – papierowej, 
jak i elektronicznej, a następnie są bazą do dalszej pracy w niemal każdej komórce organizacyjnej 
naszego przedsiębiorstwa. Miesięcznie w dziale korespondencji VOTUM ewidencjonowanych jest 
ponad sześćdziesiąt tysięcy pism tradycyjnych oraz elektronicznych niezbędnych do prowadze-
nia spraw. W perspektywie rocznej poprawna ewidencja i dystrybucja ponad siedmiuset tysięcy 
dokumentów stanowi duże wyzwanie. W związku z tym na przestrzeni czasu rozwinęliśmy dział  

Ilość zarejestrowanych spraw w ciągu 
ostatnich 10 lat przekracza 160 tysięcy. 

10 lat na szczycie zobowiązuje. Przede wszystkim do pokory 
oraz ciągłego uzupełniania wiedzy i umiejętności. Dynamiczny 
rozwój Spółki wymagał efektywnego i szybko rozwijającego się 
zaplecza technicznego, organizacyjnego oraz administracyjnego. 
Aby zapewnić skuteczną obsługę klienta na najwyższym poziomie, 
rozwiązania techniczno-organizacyjne musiały iść w parze, a wręcz 
wyprzedzać następujące zmiany. 

Spółka VOTUM rozwinęła się prężnie w ciągu 10 lat działalności 
w polskich, zmiennych realiach. Warunki wymusiły zastosowanie 
metod wpływających pozytywnie na elastyczność, a więc jedno-
cześnie konkurencyjną pozycję VOTUM S.A. jako lidera na rynku 
odszkodowawczym. To docelowo przełożyło się na poziom osią-
ganych wyników. Jednostkowy zysk netto VOTUM S.A. za 2014 
rok przekroczył 10 milionów złotych. Wzrost organizacji w ciągu  
10-lecia trafnie odzwierciedla ilość zarejestrowanych spraw na 
poziomie przekraczającym 160 tysięcy, jak również liczba osób   
zatrudnionych zarówno w centrali Spółki, współpracowników 
na terenie  całego kraju oraz pracowników pozostałych spółek  
Grupy Kapitałowej VOTUM. Przeciętne zatrudnienie  pracowników 
w ubiegłym roku sięgnęło 285 osób na poziomie Grupy Kapitałowej,  
a sama liczba przedstawicieli regionalnych VOTUM na terenie 
całego kraju, którzy aktywnie pośredniczą w oferowaniu naszej  
usługi, wyniosła niemal dwa tysiące.
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korespondencji tak, aby zapewnić niemal natychmiastową ewidencję dokumentów przychodzących 
i wychodzących w formie elektronicznej oraz papierowej, a także digitalizację dokumentów papie-
rowych, jednocześnie odchodząc w maksymalnym stopniu od wykorzystania papieru w naszym 
przedsiębiorstwie. Krokiem milowym było wynegocjowanie w roku 2013 z zakładami ubezpiecze-
niowymi zmiany sposobu komunikacji na elektroniczny, w tym również przy wykorzystaniu podpi-
sów elektronicznych w toku postępowania odszkodowawczego.

Uczymy się ustawicznie. Branża odszkodowawcza jest w dalszym ciągu młodą gałęzią usług. 
Przy naszym specyficznym know-how dążymy do samowystarczalności, szeregu usług nie zlecamy 
poza Spółkę lub Grupę Kapitałową, lecz to co wykonalne, wykonujemy sami i we własny, autorski 
sposób nieustannie się dokształcając.

Elżbieta Kupiec
Członek Zarządu VOTUM S.A.

Rekrutujemy pracowników samodzielnie. Dzięki temu możemy upewnić się co do odpowied-
niego doświadczenia, wiedzy i wykształcenia, jak również do zbieżności systemu wartości kandydata 
z naszym. Pracownicy i współpracownicy zarówno bezpośrednio związani z obsługą klienta, jak  
i tzw. pracownicy back-office mają świadomość faktu, że każdy odcinek pracy w organizacji rzutuje 
na poziom obsługi klienta i musi wpływać na niego w sposób pozytywny.

Wspólnym wysiłkiem przy zaangażowaniu wspaniałego zespołu VOTUM uzyskaliśmy szereg 
wyróżnień, w tym dwa dla mnie najistotniejsze i napawające mnie dumą. Pierwsze z nich to Lider Fi-
lantropii. VOTUM S.A. dwukrotnie zajęła wysokie, III miejsce w kategorii firm, które w minionym roku 
przekazały na cele społeczne największy odsetek swoich dochodów przed opodatkowaniem. Ten 
prestiżowy konkurs organizowany jest przez Forum Darczyńców pod patronatem Giełdy Papierów 
Wartościowych. Drugie, szczególnie ważne dla Spółki wyróżnienie, to Przedsiębiorstwo Fair Play.  

Branża odszkodowawcza jest w dalszym ciągu młodą 
gałęzią usług. Przy naszym specyficznym know-how 

dążymy do samowystarczalności.

Przeciętne zatrudnienie pracowników w ubiegłym roku 
sięgnęło 285 osób na poziomie Grupy Kapitałowej. 

VOTUM S.A. już ośmiokrotnie została wyróżniona tytułem “Przedsiębiorstwo Fair Play”. W 2014 roku 
Spółka otrzymała Złoty Laur jako uhonorowanie za nieprzerwany udział w Programie od 2007 roku.

Ustawiczna nauka, wspaniały zespół i wspólny wysiłek 
wpływają na poziom obsługi klienta, osiągane wyniki oraz 

przyznawane VOTUM nagrody i wyróżnienia.
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Jak postrzegają nas inni

Otrzymanie certyfikatu Przedsiębiorstwo Fair Play ma promo-
wać rzetelne i etyczne firmy na terenie naszego kraju. VOTUM 
S.A. ośmiokrotnie została wyróżniona tym właśnie tytułem. 
Natomiast w 2014 roku Spółka otrzymała Złoty Laur jako uho-
norowanie za nieprzerwany udział w Programie od 2007 roku.

Gazelą Biznesu może zostać firma małej lub średniej wielkości, 
która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale 
daje sobie radę wśród silniejszych od siebie konkurentów.  
O miejscu firmy na liście rankingowej decyduje wyrażony  
w procentach przyrost obrotów osiągnięty w ciągu kolejnych 
trzech lat. VOTUM S.A. została uhonorowana tym tytułem  
w latach 2011 i 2012.

Znalezienie się na liście „Diamentów Forbesa” jest dowodem 
na to, że wyróżnione przedsiębiorstwo osiąga największy prze-
ciętny roczny wzrost wartości, który jest oceniany na podsta-
wie sprawozdań finansowych składanych do KRS. VOTUM S.A. 
dwukrotnie znalazła się na liście „Diamentów Forbesa” – w 2011 
i w 2012 roku.

Forum Darczyńców skupia wokół siebie organizacje, które 
działają na rzecz dobra wspólnego poprzez przekazywanie 
środków finansowych innym podmiotom. Fundusze te są  
wykorzystywane na prowadzone przez nie przedsięwzięcia 
zgodnie z przyjętymi przez swoje władze jawnymi procedurami. 
VOTUM S.A. dwukrotnie zajęła wysokie III miejsce w kategorii 
firm, które w minionym roku przekazały na cele społeczne 
największy odsetek swoich dochodów przed opodatkowaniem. 

Business Centre Club jest prestiżowym Klubem przedsiębior-
ców i największą w kraju organizacją indywidualnych praco-
dawców. Do BCC należy 2500 członków (osób i firm). W 2015 
roku VOTUM S.A dołączyła do grona BCC.
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Wydarzenia dekady

2005
rejestracja Spółki

2006
liczba spraw przekroczyła
1 000, a suma odszkodowań
sięga 10 000 000 zł

2007
powstają: Fundacja VOTUM oraz PCRF 
VOTUM S.A., rozpoczęcie działalności

VOTUM na Słowacji

2008
otwarcie nowej siedziby
przy ul. Wyścigowej

2009
przejęcie Kancelarii Adwokatów

i Radców Prawnych A. Łebek
i Wspólnicy sp. k., utworzenie

spółki na terenie Czech

2010
debiut VOTUM S.A. na  Giełdzie 
Papierów Wartościowych
w Warszawie

2011
rusza projekt rozbudowy

PCRF VOTUM S.A.

2012
liczba klientów
przekracza 100 000

2013
do grupy kapitałowej dołączają

VOTUM Connect S.A. oraz 
VIDSHKODUVANNYA Sp. z o. o.

2014
suma uzyskanych odszkodowań 
przekracza 1 000 000 000 PLN,
zaufało nam już 150 000 Polaków

2015
najwyższy w historii jednostkowy kurs

akcji na poziomie 17 PLN, pada rekord spraw 
zarejestrowanych w jednym miesiącu – 2391
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VOTUM dla ludzi

Gdybym miała podać definicję działalności VOTUM, uchwyco-
ną w telegraficznym skrócie i nie dłuższą niż dwa słowa, pierwsze, 
co przychodzi mi do głowy to „dla ludzi”. Ten krótki opis określa to, 
czym zajmujemy się od 10 lat. I nie mam na myśli wyłącznie cha-
rakteru branży, którą reprezentujemy  oraz typu usługi świadczonej 
na rzecz poszkodowanych. Dla ludzi działamy na znacznie większą 
skalę. 

Kiedy biznes wychodzi poza ciasne ramy działalności komer-
cyjnej, dostrzega potrzeby oraz problemy otoczenia, w którym 
funkcjonuje i odpowiada na nie, staje się firmą odpowiedzialną spo-
łecznie. Na długo przed tym, zanim modny dziś termin CSR wszedł 
do biznesowego słownika, wielu przedsiębiorców wypełniało taką 
misję intuicyjnie i z czystej potrzeby serca. Do tego grona należy 
Pan Andrzej Dadełło - założyciel grupy kapitałowej DSA, z której 
wywodzi się VOTUM S.A., człowiek o wielkiej wrażliwości  na ludz-
ką krzywdę, społecznik, filantrop i krzewiciel kultury sportu. Kierując 
się ponadczasową dewizą, że dobro zawsze powraca, pokazał nam, 
że pomagać można na wiele sposobów i na wielu płaszczyznach, 
a płynąca z tego satysfakcja jest bezcennym trofeum. W naturalny 
sposób przenieśliśmy te wzorce do VOTUM.  

Założenie fundacji przy kancelarii odszkodowawczej, ze wzglę-
du na specyficzny profil naszej branży i codzienne stykanie się z krzywdą ludzką, było wyłącznie 
kwestią czasu. VOTUM niezwykle szybko zareagowało na potrzeby osób poszkodowanych, wzglę-
dem których przepisy pozostawały nieugięte. Bezsilność wobec tych wszystkich, którzy zostali bez 
prawa do pieniędzy na ratowanie życia i zdrowia, zmobilizowała nas do działania. I tak w nieco ponad 
rok od powstania Spółki do życia powołano Fundację VOTUM. Niedługo potem, w maju 2007 r., na 
świat przyszedł Tadzio Sajna - nasz pierwszy Podopieczny. Obecnie Fundacja prowadzi blisko 200 
subkont i od lat znajduje się w czołówce Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) uprawnionych do 
pozyskiwania 1% podatku. Fundacja VOTUM jest także organizatorem Ogólnopolskiej Akcji Krew pro-
pagującej ideę honorowego dawstwa krwi.

Wspieranie Fundacji jest tylko jednym z elementów szerokiego programu CSR VOTUM S.A.  
W kontakcie ze społecznością lokalną Spółka kładzie nacisk na propagowanie bezpieczeństwa oraz 
promocję zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i ducha sportowego. Stałym elementem w budże-
cie przeznaczonym na CSR jest sponsoring sportowy. VOTUM od lat wspiera przedstawicieli róż-
nych dyscyplin, takich jak: kolarska drużyna MTB VOTUM TEAM WROCŁAW, Klub Szachowy Polonia 
Wrocław oraz klub piłkarski MKS Miedź Legnica. Na pomoc mogą liczyć także organizatorzy imprez 
sportowych oraz zawodnicy, którzy nie są zrzeszeni w żadnym klubie. 

VOTUM stara się również aktywizować pracowników na płaszczyźnie odpowiedzialności spo-
łecznej i zaszczepiać w nich właściwe postawy obywatelskie. Na szczęście w naszej grupie kapita-
łowej nie brakuje altruistów. Szerokim echem odbiły się apele o zbiórkę darów na Mikołajki. Z wiel-
kim entuzjazmem przyjęto akcję „Jabłka w dłoń”. Skręcanie na czas mebli, które trafiły później do 
najbardziej potrzebujących domów dziecka z Dolnego Śląska, było jednym z ciekawszych punktów 
wyjazdów integracyjnych ostatnich lat. Wreszcie – Bieg Firmowy. Impreza, która łączy w sobie cel 
charytatywny ze zdrowym, sportowym współzawodnictwem. Przy okazji odbioru pakietów sporto-
wych w biurze biegu usłyszeliśmy: „AAAAAA, to Wy!”. Okazało się, że w tegorocznej edycji byliśmy 
najliczniejszą reprezentacją firmową. Wystawiliśmy aż 15 czteroosobowych drużyn. Każdy z 60 za-
wodników dał z siebie wszystko. Zaprezentowaliśmy również najgłośniejszy doping. Wreszcie po raz 
kolejny pokazaliśmy, że jesteśmy grupą przyjaciół, którzy świetnie czują się w swoim towarzystwie.

Anna Jagodzińska
Wiceprezes Fundacji VOTUM
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Dzisiaj napieramy na kolejne tamy i stwarzamy kolejne 
możliwości w likwidacji szkód rzeczowych oraz 

pomocy tym, którzy zmagają się z codziennością 
opieki nad osobami najbardziej poszkodowanymi.
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Przed dwudziestu sześciu  laty w Polsce 
nastąpiły zmiany, które wyznaczyły kierunek  
i dynamikę rozwoju całej gospodarki na kolejne 
dziesięciolecia. Można śmiało powiedzieć, że 
w sektorze ubezpieczeń komunikacyjnych  
takie zmiany nastąpiły w ostatnim dziesięciole-
ciu. Cezurę czasową w prawie wyznacza data 
22 maja 2003 roku, kiedy to uchwalono pakiet 
ustaw ubezpieczeniowych. Jednak w sferze 
świadomości społecznej to dwa lata później,  
w roku powstania VOTUM, rozpoczęły się nie-
odwracalne zmiany, które na najbliższe lata 
będą wyznaczać trendy w procesach likwidacji 
szkód.

Na początku tego okresu poziom świado-
mości praw przysługujących po wypadku ko-
munikacyjnym był mniej niż znikomy. Kiedy 
przedstawiciele VOTUM informowali poszko-
dowanych, którzy nie posiadali własnego ubez-
pieczenia, że mimo to mają możliwość uzy-
skania zwrotu kosztów leczenia, spotykali się  
z niedowierzaniem. W naszym społeczeństwie 
takie pojęcia, jak zadośćuczynienie za cier-
pienia fizycznie i psychiczne, były całkowicie  
abstrakcyjne. W szczególności już w sytuacjach,  
w których sprawca wypadku nie został skazany  
wyrokiem karnym, czy uciekł z miejsca zdarze-
nia.

O szkodach osobowych zaczęło się mówić 
coraz głośniej. Dla niektórych problemem było 
przede wszystkim to, że w naszym społeczeń-
stwie rozpoczął się proces zmiany myślenia  

o komunikacyjnym ubezpieczeniu OC. Składkę 
za OC przestaliśmy odbierać jako kolejną daninę 
podobną do podatku drogowego czy akcyzy 
w paliwie. Poczuliśmy, że jesteśmy wspólnotą, 
która płaci składkę za ubezpieczenie na WYPA-
DEK zdarzenia losowego. Zdaliśmy sobie spra-
wę, że nasze zdrowie i życie jest o wiele cen-
niejsze niż samochody, którymi się poruszamy  
i w razie naruszenia tych dóbr mamy roszczenie  
o rekompensatę.

Fala zmian w sektorze ubezpieczeń

Roszczenie – to ważne słowo. Często na-
daje mu się wydźwięk pejoratywny, ale to waż-
ne, aby zdać sobie sprawę, że dziesięć lat temu 
rozpoczął się proces żądania na szeroką skalę 
przez osoby poszkodowane tego, co od zawsze 
im się należało – środków na zbliżenie ich życia 
w sferze emocjonalnej do stanu sprzed wypad-
ku. Przestało nas to wprawiać w zakłopotanie, 
zniknęło poczucie wyłudzania pieniędzy, gdyż 
pojawił się ktoś, kto wskazał, że taka jest istota 
ubezpieczeń.

Ta rewolucja w myśleniu była kamyczkiem, 
który spowodował lawinę wypłat świadczeń za 
szkody osobowe. Blisko półtora miliarda zło-
tych, które trafiły do poszkodowanych w wyniku 
naszej pracy, w istotny sposób przekonstruowało  
dotychczasowy ład na rynku ubezpieczenio-
wym. Ingerencja w ten ład skutkowała próbami 
marginalizowania naszego znaczenia, podwa-
żania skuteczności, przypisywania najgorszych 
pobudek, czy nawet podważania legalności 
działania. Zmiany okazały się jednak nieod-
wracalne. Ubezpieczyciele, którzy początkowo 
traktowali nas jak intruza w procesie likwidacji 

W roku powstania VOTUM S.A.
rozpoczęły się nieodwracalne 

zmiany w świadomości społecz-
nej, które na najbliższe lata będą 
wyznaczać trendy w procesach 

likwidacji szkód.
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szkody, zaczęli respektować nasze pełnomoc-
nictwa, a w końcu doceniać fachowość udoku-
mentowania i uargumentowania zgłaszanych 
roszczeń. Dziś, bez państwowych ingerencji, 
sami współtworzymy ramy doradztwa odszko-
dowawczego w samorządzie gospodarczym. 

Pomoc coraz szerszym grupom osób  
poszkodowanych przekładała się na inicjację 
coraz liczniejszych procesów sądowych, a każdy 
z nich, jak kropla drążąca skałę, burzył bastio-
ny porządku, w którym poszkodowany był na 
przegranej pozycji w starciu z ubezpieczy-
cielem. Kolejne uchwały Sądu Najwyższego  
potwierdzały, że poszkodowani mogą skutecz-
nie dochodzić naprawienia swoich krzywd. 
Ubezpieczyciele musieli zacząć płacić za szko-
dy, w których wcześniej bezprawnie potrącali 
zasiłki pogrzebowe z ZUS czy odmawiali wypłat 
powołując się na spowodowanie szkody przez 
małżonka osoby poszkodowanej.

Fala zmian przeszła przez całe otoczenie 
prawne szkód osobowych. W roku 2007, po 
wcześniejszej interwencji Trybunału Konsty-
tucyjnego, nadano instytucji przedawnienia 
właściwe proporcje ochrony poszkodowanego  
w stosunku do sprawcy. Rok później przy-
wrócono po kilkudziesięciu latach instytucję 
zadośćuczynienia w obszarze najwyższego 
dobra, jakim jest życie. Po kolejnych pięciu  
latach przełamaliśmy opór największych graczy 

Bartłomiej Krupa
Wiceprezes Zarządu VOTUM S.A.

rynku ubezpieczeniowego otwierając szeroki 
strumień wypłat dla tych, których utrata osoby 
bliskiej dotknęła przed 2008 rokiem. 

Dzisiaj napieramy na kolejne tamy i stwa-
rzamy kolejne możliwości w likwidacji szkód 
rzeczowych oraz pomocy tym, którzy zmagają 
się z codziennością opieki nad osobami najbar-
dziej poszkodowanymi. Przebyliśmy jako zespół 
wspaniałą drogę, która pozwala nam wszyst-
kim być dumnymi ze zmian w życiu dziesiątek  
tysięcy naszych klientów i jeszcze większej 
grupy poszkodowanych, którzy w inny sposób 
skorzystali ze zmian ostatniego dziesięciolecia  
na rynku ubezpieczeń. 

Tak jak dziesięć lat temu trudno było  
sobie to wszystko wyobrazić, tak teraz trudno 
mi precyzyjnie przewidzieć, co wydarzy się 
przez najbliższą dekadę. Wiem jednak, w jakim 
miejscu będziemy za 10 lat. Blisko poszkodowa-
nych, którzy potrzebują silnego głosu broniące-
go ich praw. 

W wyniku naszej pracy do 
poszkodowanych trafiło blisko 
półtora miliarda złotych. Prze-
konstruowało to dotychczaso-
wy ład na rynku ubezpiecze-

niowym. 

Dziesięć lat temu rozpoczął się na szeroką skalę proces 
żądania przez osoby poszkodowane tego, co od zawsze 

im się należało, czyli środków na zbliżenie ich życia w 
sferze emocjonalnej do stanu sprzed wypadku.

Rewolucja w myśleniu
zapoczątkowała falę zmian,

przełamując opór 
największych graczy 

rynku ubezpieczeniowego. 
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5 najważniejszych przewag 
konkurencyjnych VOTUM S.A. 
– dlaczego klienci nam ufają? 

TRANSPARENTNOŚĆ. Nic do ukrycia! Jako spółka giełdowa notowana na warszawskiej 
Giełdzie Papierów Wartościowych, jesteśmy poddawani regularnej kontroli ze strony urzę-
dów publicznych oraz instytucji finansowych. Składane przez nas drobiazgowe sprawoz-
dania udostępniane są wszystkim zainteresowanym podmiotom w określonych ustawowo 
terminach. W sposób jasny i przejrzysty definiujemy także warunki naszej umowy.

KOMPLEMENTARNOŚĆ. Wierzymy w słuszność naszych działań. Zawsze dbamy też o od-
powiednie zabezpieczenie potrzeb klientów. Z tego względu w ramach naszej Grupy Ka-
pitałowej działają dwie spółki, których profesjonalizm może być wzorem dla całego rynku:

Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM w Krakowie jest miej-
scem wyjątkowym. Wybitni specjaliści każdego dnia dokonują rzeczy po-
wszechnie uznawanych za niemożliwe;

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy (KAiRP) 
wytycza nowe standardy obsługi prawnej. Potwierdzeniem niekwestiono-
wanej pozycji lidera są wysokie uzyskiwane odszkodowania oraz tysiące 
spraw na wokandzie przeciwko ubezpieczycielom. KAiRP od kilku lat zaj-
muje wysokie pozycje w rankingu kancelarii prawnych publikowanym przez 
dziennik „Rzeczpospolita”. 

BEZPIECZEŃSTWO. VOTUM pomaga poszkodowanym w wypadkach oraz ich rodzinom 
odzyskać poczucie bezpieczeństwa oraz w stopniu najwyższym zabezpieczyć przyszłość. 
Właśnie na tej podstawie stworzyliśmy kilka fundamentalnych zasad gwarantujących BEZ-
PIECZEŃSTWO klientom VOTUM: 

nasze wynagrodzenie uzależnione jest od kwoty pozyskanej w ramach od-
szkodowania;

odpowiedzialność wobec naszych klientów objęta jest ochroną do kwoty  
2 mln PLN, wynikającą z naszego ubezpieczenia OC;

jako spółka giełdowa podlegamy stałej kontroli przez Komisję Nadzoru  
Finansowego. 

WSZECHSTRONNOŚĆ oferowanych usług powala nam na zabezpieczenie bieżących oraz 
przyszłych potrzeb poszkodowanego w wypadku i jego rodziny. Nasza pomoc obejmu-
je zdarzenia, których konsekwencją jest szkoda rzeczowa, uszczerbek na zdrowiu, jak 
i strata osoby bliskiej. W ramach naszej działalności podejmujemy także szereg czynno-
ści zmierzających do odzyskania przez klientów VOTUM środków zgromadzonych na 
kontach OFE, ZUS oraz rachunkach bankowych. Uzupełnieniem naszych działań jest po-
moc przy uzyskaniu dopłaty do zaniżonego odszkodowania za zniszczony pojazd, stratę  
w uprawach lub inwentarzu.  

WIARYGODNOŚĆ na rynku usług odszkodowawczych jest nagrodą za konsekwentne budo-
wanie pozytywnej relacji z poszkodowanymi w oparciu o zaufanie oraz skuteczność podej-
mowanych działań w imieniu osób w trudnej sytuacji życiowej. Dzięki temu co trzeci klient 
kancelarii odszkodowawczych wybiera VOTUM S.A.

1

2

3

4
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Głos w sprawie poszkodowanych 
i ich rodzin 

Wypadki komunikacyjne

Codziennie pomagamy uczestnikom wypadków drogowych – pasa-
żerom, rowerzystom, pieszym - w dochodzeniu swoich należności 
odszkodowawczych od zakładów ubezpieczeniowych. Otaczamy 
pomocą rodziny, które utraciły najbliższych w wypadkach. Zajmuje-
my się również zdarzeniami, w których uszkodzone zostały pojazdy 
– analizujemy kosztorys, wyceniamy szkodę, uzupełniamy dokumen-
tację i wypłacamy odpowiednio wyższe kwoty.

Wypadki rolne

Praca w gospodarstwie rolnym stwarza wiele sytuacji, w których na 
niebezpieczeństwo narażone są osoby pracujące lub przebywające  
w pobliżu. Często wypadkom ulegają nie sami rolnicy, a osoby z ich 
najbliższego otoczenia. Pomagamy uzyskać należne odszkodowania 
zarówno poszkodowanym, jak i rodzinom osób, które w wyniku wy-
padu straciły życie lub przebywają w stanie wymagającym stałej opieki 
medycznej. W zakresie wypadków rolniczych zajmujemy się również 
szkodami na mieniu, a więc uzyskujemy świadczenia za uszkodzone 
maszyny rolnicze, zniszczone uprawy lub straty w inwentarzu. 

Wypadki przy pracy

W przypadku nieszczęśliwego wypadku na terenie przedsiębiorstwa 
poszkodowanemu należy się odszkodowanie. Odpowiednie świad-
czenia należą się także wtedy, gdy do zdarzenia doszło w drodze do 
lub z pracy. VOTUM zajmuje się reprezentowaniem pracowników, po-
magając im uzyskać świadczenia pieniężne. 

Pomoc rodzinie

Tragiczny w skutkach wypadek może uprawniać najbliższych do uzys- 
kania zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Mogą oni domagać się 
także rekompensaty za pogorszenie sytuacji życiowej. Jednak wypła-
ta  należnych środków pieniężnych następuje nie tylko w następstwie 
wypadków. Istnieje możliwość uzyskania wypłaty funduszy zgroma-
dzonych na kontach bankowych, kontach OFE oraz subkontach ZUS, 
po śmierci osoby bliskiej. Pomagamy osobom uprawnionym oraz  
rodzinie zmarłego dopełnić wszelkich formalności.
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Wkraczając w dziesiąty rok swojego
funkcjonowania, Kancelaria jest podmiotem 

o ustabilizowanej pozycji, zatrudniającym wielu
wybitnych specjalistów z różnych gałęzi prawa. 
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Kiedy pierwszy raz usiedliśmy z mec. Dariuszem Czyżem - moim krajanem - do rozmów  
o rozwoju VOTUM, było  już oczywiste, że dla zachowania ciągłości obsługi klienta na jednym,  
profesjonalnym poziomie w Grupie Kapitałowej musi znaleźć się kancelaria prawna. Decyzja  
o stworzeniu takiego podmiotu podyktowana była koniecznością kontynuowania postępowań  
toczących się przed zakładami ubezpieczeń. Brak wypłat odpowiednich kwot odszkodowań spowo-
dował, że władze Spółki zdecydowały o konieczności zapewnienia reprezentacji klientów również  
w dalszym toku postępowania: przed sądami w procesach przeciwko ubezpieczycielom oraz  
w sprawach karnych przeciwko sprawcy zdarzenia. W 2006 r. swoją działalność rozpoczęła Kancelaria 
Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp.k. Z biegiem lat, stosownie do oczekiwań  
klientów, Kancelaria rozszerzała zakres swoich usług również na inne obszary prowadząc procesy 
gospodarcze, pomagając klientom w sprawach z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego i innych. 

Wspólnie zrewolucjonizowaliśmy 
rynek i orzecznictwo

mec. Andrzej Łebek
Założyciel Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k.

Obecnie, wkraczając w dziesiąty rok swojego funkcjonowania, Kancelaria jest podmiotem  
o ustabilizowanej pozycji, zatrudniającym wielu wybitnych specjalistów z różnych gałęzi prawa. 
Mogę dziś z przekonaniem stwierdzić, że podczas gdy VOTUM rewolucjonizowało rynek odszko-
dowań, my rewolucjonizowaliśmy orzecznictwo sądowe. Z dumą chwalimy się wieloma wyrokami, 
które przełamały dotychczasowy sposób postępowania sądów. Dziś jesteśmy jedną z największych 
kancelarii prawnych w skali kraju, wielokrotnie nagradzaną, w tym w najbardziej prestiżowym ran-
kingu dziennika „Rzeczpospolita”. 

Największą wartością Kancelarii są na pewno ludzie, którzy ją tworzą. Kiedy zaczynaliśmy  
w grupie kilku osób trudno było nam przypuszczać, że w niedługim czasie zbudujemy zespół liczący 
ponad 100 znakomitych ekspertów. Od kilku już lat Kancelaria jest też podmiotem, w którym młodzi 
prawnicy nabywają niezbędnego w tym zawodzie doświadczenia, mogąc łączyć praktykę z edukacją 
i rozwijać się w dziedzinie, która jest ich pasją. 

Grupą docelową naszej usługi są klienci indywidualni, ludzie pokrzywdzeni, którzy niedawno 
stracili bliskie sobie osoby albo sami stali się ofiarami wypadków komunikacyjnych. Kontakt z takimi 
osobami wymaga od naszych pracowników dużej dozy empatii, cierpliwości i zrozumienia ogromu 
cierpienia, jaki dotyka drugiego człowieka. Cieszę się, że opinie o Kancelarii i poszczególnych praw-
nikach są tak pozytywne. Daje to nadzieję na to, że młodzi ludzie nie są, jak to się często mówi, 
nastawieni tylko na swój własny sukces. Nasz sukces to nie tylko słupki, przychody, ale przede 
wszystkim realna pomoc jakiej udzielamy.  Najlepszą dla nas rekomendacją jest to, kiedy klient po 
zakończonym postępowaniu wraca do nas z kolejną, często zupełnie inną sprawą. 

W dniu 14 maja br. już po raz 13. dziennik „Rzeczpospolita” opublikował wyniki Rankingu Kance-
larii Prawniczych. KAiRP A. Łebek i Wspólnicy po raz drugi z rzędu zajęła drugie miejsce w regionach 
Dolny Śląsk i Lubuskie w kategorii liczby zatrudnianych adwokatów, radców prawnych i prawników 
ogółem.  

Największą wartością Kancelarii
są na pewno ludzie, którzy ją tworzą.
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KAiRP A. Łebek i Wspólnicy
w liczbach

w rejonie Dolny Śląsk i Lubuskie zajęła Kancelaria Adwokatów 

i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy w ogólnopolskim 13. 

Rankingu Kancelarii „Rzeczpospolitej” z 2015 r. 

to wynik Kancelarii w powyższym rankingu według liczby 

prawników ogółem w skali ogólnopolskiej

wyniosło rekordowe odszkodowanie dla jednego klienta  

VOTUM S.A. Odsetki, które w tej sprawie musiał wypłacić  

ubezpieczyciel, wyniosły niemal 500 000 PLN

zatrudnia Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek 

i Wspólnicy, a liczba ta czyni ją jedną z największych w naszym 

kraju

przychodu odnotowała KAiRP A. Łebek i Wspólnicy w 2014 

roku. Wynik podany  w zaokrągleniu do pełnych 100 tys.  

opublikowała 
“
Rzeczpospolita” w swoim Rankingu 

wniosła w imieniu swoich klientów w samym 2014 r. Kancelaia 

Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy

przejechało trzech najbardziej aktywnych prawników Kancelarii 

jadąc na rozprawy w 2014 roku. Biorąc pod uwagę, że obwód 

ziemi na równiku wynosi 40 075 km, to wspomniana trójka 

objechałaby ziemię 1,39 razy

napisała jedna osoba w roku 2014, w którym to liczba dni 

pracujących wyniosła 250

to najwyższa łączna wartość wywalczonych przez jednego 

prawnika kosztów zastępstwa procesowego zasądzonych przez 

sąd, przed którym Kancelaria reprezentowała swojego klienta  

w wygranej sprawie

2. pozycję                         

8. miejsce                        

2 400 000 PLN

120 osób                                         

14 000 000 PLN

4 714 pozwów

55 728 km

221 pozwów

164 496 PLN
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Dariusz Tomczak – Najbardziej Wartościowy Dyrektor Dekady
Związany z VOTUM od 2005 r. Znakomity lider. Pomysłodawca licznych rozwią-
zań przyczyniających się do usprawnienia działania struktury przedstawicielskiej  
VOTUM. Wyróżnienie Człowieka Dekady otrzymuje za rekordową, przekraczającą 
80 000 000 PLN, sumę odszkodowań uzyskanych na rzecz klientów jego struktury. 

Edward Krążek – Najbardziej Wartościowy Kierownik Dekady
Człowiek z wielką pasją. Altruista. Pomoc poszkodowanym to jego sposób na życie. 
Na przestrzeni ostatnich 10 lat wraz ze swoją strukturą kierowniczą przyczynił się do 
uzyskania na rzecz ofiar wypadków ponad 26 000 000 PLN.

Robert Bentkiewicz – Najbardziej Wartościowy Przedstawiciel Dekady
Związany z firmą od początku jej istnienia. Zawsze skoncentrowany na budowaniu 
relacji z klientem i zapewnieniu mu najwyższej jakości oferowanej pomocy. Do grona 
Ludzi Dekady dołącza jako Przedstawiciel z najwyższą sumą kwot uzyskanych dla 
poszkodowanych w wysokości blisko 20 000 000 PLN. 

Piotr Bartoszewicz – Najaktywniejszy Dyrektor Dekady
Współpracę z VOTUM rozpoczął w 2008 r. Już w styczniu 2009 r. otrzymał awans 
dyrektorski. Od tego czasu budował silną strukturę, za co był wielokrotnie wyróżnia-
ny. Tytuł Najaktywniejszego Dyrektora Dekady otrzymuje za skierowanie do VOTUM 
ponad 8 000 poszkodowanych. Wynik ten zawdzięcza pracy całej swojej struktury. 

Wioletta Tomczak – Najaktywniejszy Kierownik Dekady
Na przestrzeni dekady aktywnie budowała swoją strukturę, gromadząc wokół siebie 
znakomitych Przedstawicieli Regionalnych. Wraz ze swoim zespołem pomogła  
blisko 2 000 poszkodowanych. Od samego początku wspierała męża, Dariusza 
Tomczaka, na drodze do wspólnego sukcesu. 

Wiesława Łuzińska - Najaktywniejszy Przedstawiciel Dekady 
Na swój sukces w VOTUM pracuje wytrwale od 2005 r. Przez 10 lat nie zwalnia tempa. 
Tytuł Najaktywniejszego Przedstawiciela Dekady otrzymuje dzięki dotarciu do  
ponad 1 700 poszkodowanych, których sprawy przekazała do VOTUM.

Tomasz Włodarczyk – Najskuteczniej Rekrutujący Dyrektor Dekady
Do szeregów VOTUM dołączył w 2007 r. z energią, masą pomysłów i jasną wizją 
siebie w organizacji. Stworzył pionierski makroregion VOTUM w Polsce. Do grona 
Ludzi Dekady dołącza jako Dyrektor Regionalny, który zrekrutował największą liczbę 
nowych Przedstawicieli. 

Ludzie dekady
Poniżej przedstawiamy sylwetki ludzi związanych z VOTUM, którzy na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia
wnieśli nieoceniony wkład w rozwój Spółki. Ich postawa i zaangażowanie są dziś stawiane jako wzór dla innych.
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Arkadiusz Maćkała – Najskuteczniejszy Doradca Odszkodowawczy Dekady 
Swoją karierę w VOTUM rozpoczął w 2005 r. Był jednym z pierwszych pracowników 
centrali. Jego charyzma, wiedza i bezkompromisowość stały się przyczynkiem do 
szybkiego awansu. Na przestrzeni dekady, na skutek jego działań, zakłady ubezpie-
czeń wypłaciły na rzecz poszkodowanych kwotę przeszło 35 000 000 PLN.

Jacek Brzezowski – Serce Ogólnopolskiej Akcji Krew 
Do pracy w VOTUM od zawsze podchodził z wielką ambicją. Z pasją angażuje się 
w działalność edukacyjną i charytatywną. Tytuł Człowieka Dekady otrzymuje za  
aktywną i regularną organizację Akcji Krew. 

Ewa Jagła – Serce akcji „Bezpieczna droga do szkoły”
Współpracę z VOTUM postrzegała zawsze w szerszej perspektywie. Nieustannie za-
dawała sobie i organizacji pytanie o to, jak pomagać na większą skalę. To jej pomysł 
stał się podwaliną Ogólnopolskiej Akcji Krew. Z jej inicjatywy powstała również akcja 
„Bezpieczna droga do szkoły”, którą z sukcesami kontynuuje po dziś dzień.

Marcin Wenzel – Pracownik Dekady 
Od 2009 roku na stanowisku Specjalisty ds. Konsolidacji wypełnia jedno z najważ-
niejszych zadań w firmie - czuwa nad poprawną sprawozdawczością giełdową  
w zakresie całej grupy kapitałowej VOTUM. Tytuł Człowieka Dekady otrzymuje za 
wybitne zaangażowanie w rozwój VOTUM.

Anna Sulima-Kułatka – Wyróżnienie Dekady 
Wypełniając obowiązki Głównego Księgowego od lat przyczynia się do budowania 
wizerunku firmy wiarygodnej, rzetelnej i transparentnej.

Łukasz Szałęga – Wyróżnienie Dekady
Dyrektor Departamentu Obsługi klienta. Pomysłodawca i realizator wielu rozwiązań 
podnoszących jakość obsługi naszych klientów i interesariuszy.

Justyna Halaś – Wyróżnienie Dekady
Radca prawny, Kierownik Działu Audytu oraz Rzecznik Prasowy. Skutecznie buduje 
wizerunek eksperta VOTUM w mediach. Autorka wielu publikacji i prelegentka na 
licznych konferencjach. 

Jerzy Szymanik - Wyróżnienie Dekady
Kierownik Działu Prawnego oraz twórca i lider Zespołu Szkód w Rolnictwie. Czynnie 
zaangażowany w niesienie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach na wsi. 

Emil Mędrecki - Wyróżnienie Dekady
Zastępca Kierownika Departamentu Procesowego oraz Kierownik Zespołu  
w KAiRP A. Łebek i Wspólnicy sp. k., czołowy radca prawny w zespole, uzyskał  
rekordową sumę odszkodowań w jednej sprawie, przekraczającą 2 000 000 PLN dla 
rodziny poszkodowanych.
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Cała ta historia jest tak naprawdę 
 historią ludzi, którzy wnosząc do organizacji swoje 

kompetencje wzbogacali ją i przyczyniali się 
do jej rozwoju. 
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Chciałbym móc powiedzieć, że pomysł powstania VOTUM był kolejnym moim pieczołowicie 
zaplanowanym i przemyślanym przedsięwzięciem, że nagle przyszło mi do głowy stworzenie 
biznesu polegającego na dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych na rzecz poszkodowanych  
w wypadkach komunikacyjnych. Jednak nie byłaby to prawda.

W tamtym czasie, czyli ok. 11 lat temu, dochodziły mnie co prawda coraz częściej sygnały  
z rynku, że istnieje ciekawa, z biznesowego punktu widzenia, nisza polegająca na pośredniczeniu  
w kontaktach między poszkodowanymi w wypadkach a ubezpieczycielami, którzy wypłacają  
odszkodowania nieodpowiadające kwotami do faktycznie poniesionych szkód. Momentem przeło-
mowym była natomiast rozmowa z Adamem Gilowskim, który pewnego dnia przedstawił mi dość 
szczegółowo, jak taki biznes miałby funkcjonować. Choć w tamtym czasie biznes, którym zarządza-
łem, a więc dystrybucja OFE, rozwijał się niezwykle dynamicznie, entuzjazm Adama przekonał mnie, 
że warto byłoby spróbować. Zwłaszcza, że on sam został wspólnikiem i, co także warte podkreślenia, 
podjął się trudu zbudowania struktury sprzedaży, częściowo opierającej się na tej funkcjonującej 
w ramach DSA, jednak wymagającej szczegółowego przeszkolenia i przygotowania do sprzedaży 
zupełnie nowego i bardzo odmiennego produktu.

Historia ludzi i ich wartości 

Już po pierwszej rozmowie z Adamem Gilowskim byłem pewny, że znam idealnego kandydata 
na kolejnego partnera w tym projekcie. Z Dariuszem Czyżem zetknąłem się parę lat wcześniej  
w trakcie mojej kariery zawodowej i wiedziałem, że jest to znakomity prawnik, wyjątkowy człowiek, 
kompetentny menedżer i, co najważniejsze, osoba, której w pełni można zaufać. Tak więc sukces 
VOTUM zawdzięczamy oczywiście wszystkim zaangażowanym w tworzenie firmy, ale szczególnie 
dwóm osobom - Adamowi Gilowskiemu i Dariuszowi Czyżowi, którzy odegrali kluczową rolę w jej 
powstaniu, a następnie budowaniu jej wartości.

Długo mógłbym opisywać historię rozwoju VOTUM - tego, jak z małej, kilkuosobowej spółki 
stała się największą na polskim rynku, zatrudniającą kilkaset osób firmą odszkodowawczą z podległą 
kancelarią prawną oraz rozbudowaną grupą kapitałową. Jednak najważniejsze jest to, że cała ta 
historia jest tak naprawdę historią ludzi, którzy wnosząc do organizacji swoje kompetencje wzbo-
gacali ją i przyczyniali się do jej rozwoju. Myślę tu zarówno o gronie sprzedawców, których trudne 
zadanie łączenia ze sobą empatii dla ludzkich tragedii oraz umiejętności pomocy w trudnych chwi-
lach możemy podziwiać każdego dnia, jak i zespołu prawników w centrali, których kompetencje są 
gwarantem realizacji postawionych przed organizacją celów. Z czasem nie mniej istotną stała się 
także sfera back-office’owa, dzięki której obsługa klientów i wsparcie dla działów merytorycznych są 
sprawne i profesjonalne.

W 10 lat z małej, kilkuosobowej spółki VOTUM 
stała się największą na polskim rynku firmą

odszkodowawczą z podległą kancelarią
prawną oraz rozbudowaną grupą kapitałową. 
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Andrzej Dadełło
Założyciel i Przewodniczący Rady Nadzorczej VOTUM S.A.

Przez te dziesięć lat przeszliśmy długą drogę – od szukającego szansy na nowym rynku pod-
miotu do spółki notowanej na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, której 
wartość rynkowa w marcu 2015 roku przekroczyła 200 mln PLN. Spółki, której skala działalności 
sprawia, że może skutecznie wywierać wpływ na ubezpieczycieli oraz kształtować orzecznictwo 
odszkodowawcze w kraju. Podmiotu, który z powodzeniem funkcjonuje w kilku europejskich kra-
jach. Chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim, którzy swoją pracą, zaangażowaniem  
i kompetencjami przyczynili się do rozwoju VOTUM S.A., a także życzyć zarówno Wam, jak i sobie, 
aby kolejna dekada okazała się jeszcze lepsza i bardziej owocna od tej pierwszej, która już za nami.

Sukces VOTUM zawdzięczamy szczególnie 
dwóm osobom - Adamowi Gilowskiemu 

i Dariuszowi Czyżowi, którzy odegrali 
kluczową rolę w jej powstaniu, a następnie 

budowaniu jej wartości.
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Dobra inwestycja na lata

Przełom lipca i sierpnia 2011 roku przyniósł na rynki europejskie drugą falę kryzysu (kryzys zadłu-
żeniowy), przed którym nie obroniła się chyba żadna spółka z polskiego parkietu. W ciągu miesiąca (7 
lipca – 10 sierpnia) WIG spadł o prawie 24%, a my tylko bezradnie patrzyliśmy, jak kurs pikuje coraz ni-
żej. Przez kilka dni obserwowaliśmy czerwone strzałki przy kursie akcji, który jedyny raz w swojej hi-
storii osiągnął cenę poniżej 3 PLN. To były pierwsze i ostatnie w giełdowej historii VOTUM dni grozy. 

Od 9 sierpnia 2011 roku, kiedy padło historyczne minimum wynoszące 2,71 PLN za akcję, kurs 
nieprzerwanie pnie się w górę, przekraczając kolejne granice: 3 lutego 2012 – trwałe przebicie ceny 
emisyjnej 3,80 PLN za akcję, 2 października 2013 roku – trwałe przebicie szczytów sprzed kryzysu 
2011 roku, 28 października 2014 roku – przebicie ceny 7,5 PLN za akcję, będącej linią oporu od  
początku 2014 roku, styczeń 2015 roku – trwałe wybicie z kanału, w którym kurs poruszał się przez 
cały 2013 i 2014 rok, przy cenie ok. 9,20 PLN za akcję. Pokonanie kolejnych psychologicznych barier 
na poziomie 10 PLN, 12 PLN, 14 PLN, 16 PLN za akcję towarzyszyło zapowiedzi nadspodziewanie 
dobrych wyników za IV kwartał 2014 roku i dokonało się w przeciągu zaledwie kilku dni. W tej chwili 
kurs, który ustabilizował się na poziomie ok. 17 PLN za akcję, pozwala nam już śledzić kolor strzałek 
z zupełnie innej perspektywy – takiej, w której akcjonariusze od ceny emisyjnej liczą ponad 350% 
stopę zwrotu (ponad 70% w skali roku), oceniając inwestycję jako zdecydowanie trafioną.

Pnąca się w górę cena akcji podążała nie tylko za doskonałymi wynikami VOTUM, ale też za 
kolejnymi rekomendacjami dotyczącymi ceny. Polski rynek kapitałowy jest jeszcze rynkiem bardzo 
młodym, na którym ciężko jest zainteresować inwestorów instytucjonalnych firmami niewchodzą-
cymi w skład indeksu największych spółek – WIG20.

Z czasem perspektywiczność biznesu przekonała analityków Domu Maklerskiego
 BZ WBK, że warto zwrócić uwagę inwestorów na wciąż jeszcze niewielką, ale dającą niezwykły
potencjał wzrostu Spółkę. 12 listopada 2014 roku opublikowano pierwszą rekomendację dla akcji

Spółki z zaleceniem „kupuj” i ceną docelową na poziomie 9,90 PLN. Rekomendacja wydana
przy cenie 7,77 PLN za akcję ziściła się już 27 stycznia 2015 roku. Dzień później kurs

po raz pierwszy przebił granicę 10 PLN.

Zaczęło się wśród zamieci. I to dosłownie. Debiutowi 20 grudnia  
2010 roku towarzyszył nagły i gwałtowny atak zimy. Wielu zaproszonym go-
ściom nie udało się dojechać na ul. Książęcą1 w Warszawie. Mało brakowało, 
by część materiałów promocyjnych także nie dotarła na miejsce. Mimo tego 
na Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych atmosfera była naprawdę 
gorąca. Dało się wyczuć poruszenie, wyczekiwanie, wręcz podekscytowanie, 
ale też niepewność tego, z jakim przyjęciem spotka się debiut na giełdzie 
pierwszej Spółki z branży odszkodowawczej. W końcu zabrzmiał giełdowy 
dzwonek, a pierwszy wyświetlony na tablicy kurs okazał się o ponad 13% 
wyższy od ceny emisyjnej. 4,31 PLN – od tego poziomu VOTUM S.A. zaczęła 
swoją przygodę z GPW. Przez cały dzień wszyscy nerwowo przyglądaliśmy 
się czerwonym i zielonym strzałkom na ekranach. Kurs niezmiennie potwier-
dzał, że VOTUM S.A. została powitana przez inwestorów entuzjastycznie.

Pierwsze miesiące upływały względnie spokojnie. My uczyliśmy się wszyskich zawi-
łości komunikacji z rynkiem finansowym, a rynek powoli uczył się VOTUM S.A. – specyfiki 
naszej branży, rozumienia biznesowych zależności, czynników oddziałujących na wartość 
Spółki. Rynki powracały do równowagi po krachu 2008 roku, co sprzjało stabilizacji kursu kilka-kilka-
naście procent powyżej ceny emisyjnej. A przynajmniej tak nam się wydawało.

1 Siedziba GPW w Warszawie
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Z czasem jednak perspektywiczność biznesu przekonała analityków Domu Maklerskiego BZ 
WBK, że warto zwrócić uwagę inwestorów na wciąż jeszcze niewielką, ale dającą niezwykły poten-
cjał wzrostu Spółkę. 12 listopada 2014 roku opublikowano pierwszą rekomendację dla akcji Spółki  
z zaleceniem „kupuj” i ceną docelową na poziomie 9,90 PLN. Rekomendacja wydana przy cenie 7,77 
PLN za akcję ziściła się już 27 stycznia 2015 roku. Dzień później kurs po raz pierwszy przebił granicę 
10 PLN. Aktualizacja z 20 lutego 2015 roku wskazująca cenę docelową 13,30 PLN za akcję przetrwała 
o wiele krótszą próbę czasu – już 6 dni później cena zamknięcia wyniosła 13,50 PLN. Pod koniec 
kwietnia DM BZ WBK podniósł cenę docelową o ponad 50%, oceniając wartość akcji przy obecnych 
wynikach na 20,40 PLN – to pułap, do którego zmierzać będzie obecnie kurs akcji. 

Opisując giełdową historię VOTUM S.A. konieczne jest przypomnienie 25 sierpnia 2011 roku.  
W tym dniu Zarząd podjął decyzję o przyjęciu polityki dywidendy, zgodnie z którą Spółka w kolej-
nych latach dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. Łączna kwota dywidend do tej pory wyniosła 1,31 
PLN na akcję, a uwzględniając zaproponowaną przez Zarząd kwotę wypłaty z zysku za rok 2014 
będzie to już 1,98 PLN na akcję. Oznacza to, że akcjonariuszom, którzy nabyli akcje w ramach IPO2   

w cenie 3,80 PLN, w formie samych dywidend zostanie zwrócone 52% ceny akcji.

Analitycy polskiego rynku kapitałowego wyszukują potwierdzeń trwającej na rynku hossy.  
VOTUM, której stopa zwrotu w okresie notowań wielokrotnie przebiła WIG czy sWIG80 (indeks ma-
łych spółek), jest idealnym potwierdzeniem tego, że na warszawskiej giełdzie istnieją spółki, które 
zapewniają inwestorom zysk i spokój wynikający z niskiego poziomu ryzyka inwestycyjnego. 

Zajmując się Relacjami inwestorskimi w VOTUM S.A. od debiutu giełdowego nie raz zadawałam 
sobie pytanie, jaki kolor strzałek zobaczę przy kursie Spółki. Dziś jestem o to spokojna. Akcje VOTUM 
S.A. są po prostu dobrą inwestycją na lata.

Anna Kocjan
Specjalista ds. Relacji Inwestorskich

2 ang. Initial Public Offering – pierwsza oferta publiczna

Kryzys zadłużeniowy

Rekomendacja 9,90 PLN

Rekomendacja 13,30 PLN

Rekomendacja 20,40 PLN
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Mocna Grupa



Pierwszy numer Biuletynu VOTUM z grudnia 2005 r. liczył 12 stron. Dziś jest on reliktem 
przeszłości, świadectwem zmian nie tylko samego VOTUM, ale i obowiązujących trendów. 
Przez lata podążaliśmy za nowymi stylami, starając się oddawać w Państwa ręce materiał 

estetyką odpowiadający najlepszym wydawnictwom. Mamy nadzieję, że jubileuszowy
 numer, w swojej nowej odsłonie, jest tego najlepszym świadectwem

Zespół redakcyjny Biuletynu VOTUM 




