
Odzyskana szansa na leczenie 

Specjaliści z VOTUM S.A. po raz kolejny udowodnili, że możliwe jest uzyskanie odszkodowania, 
nawet po 12 latach od wypadku. Sprawa odrzucona po pierwszym zgłoszeniu do 
ubezpieczyciela, zakończyła się przyznaniem poszkodowanemu zadośćuczynienia w wysokości 
200 000 zł oraz dożywotniej renty w kwocie 8 000 zł wypłacanej kwartalnie. 

Jeszcze 12 lat temu mógł chodzić 

Patryk miał wówczas 15 lat, gdy nieszczęśliwy wypadek na zawsze zmienił jego życie. Na 

początku 2004 roku podczas wykonywanych wraz z ojcem prac w lesie, został przygnieciony 

przez spadające drzewo. 

Chłopak spędził ponad dwa tygodnie w śpiączce. W tym czasie przeszedł kilka operacji oraz 

zabieg tracheotomii. Ówczesny 15-latek dowiedział się, że ma uszkodzony kręgosłup i nie 

będzie chodził. Jedyną prognozowaną przez lekarzy nadzieją na przywrócenie Patrykowi 

zdrowia mogła być 2-letnia rehabilitacja, na którą niestety rodzina poszkodowanego nie miała 

pieniędzy. Mimo apelu o pomoc dla nastolatka, zamieszczonego przez lokalną prasę, nie udało 

się zebrać środków koniecznych do podjęcia terapii. Niestety nikt nie poinformował rodziny 

o możliwości uzyskania odszkodowania z rolniczego OC. Wypłacone zostało tylko 

odszkodowanie ze szkolnego ubezpieczenia NNW w wysokości 4 900 zł. 

Pierwszy wózek otrzymał z Centrum Pomocy Rodzinie, drugi – z darów. Na drogi, dostosowany 

do jego potrzeb wózek nie miał szans. Dochód rodziny był barierą, która mocno ograniczyła 

i utrudniła życie dorastającego mężczyzny. 

To było 12 lat temu. Dziś Patryk nadal porusza się na wózku. Dużo czasu zajęła mu nauka 

jeżdżenia za pomocą pojazdu i nabrania sprawności do samodzielnego korzystania z łazienki. 

Teraz jego szanse na normalne życie zwiększyły się: mężczyzna dostał możliwość rozpoczęcia 

rehabilitacji w Polskim Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM w Krakowie. 

Odzyskana nadzieja 

Dzięki zaangażowaniu kancelarii odszkodowawczej VOTUM S.A., mężczyzna uzyskał środki 

niezbędne na podjęcie leczenia. Do rodziny trafił przedstawiciel firmy, który poinformował 

ich o prawie dochodzenia odszkodowania z ubezpieczenia OC, które jako rolnicy płacą 

regularnie. Przed tym spotkaniem nigdy nie myśleli, że mogą uzyskać jakiekolwiek pieniądze 

od ubezpieczyciela. 

VOTUM sprawą poszkodowanego zajęła się w czerwcu 2015 roku i już w grudniu tego samego 

roku, pozyskała dla Patryka pierwsze pieniądze. Od stycznia 2016 r. otrzymuje on ponad 8 000 

zł renty kwartalnie, przyznane zostało mu także zadośćuczynienie w kwocie 200 000 zł. Dla 

niego oznacza to nowe możliwości, szansę na rehabilitację i wyjście do ludzi. Nie musi już 

ciągle myśleć o finansach, które go ograniczają i zamykają w domu. 



Powyższa historia pokazuje, że sprawę dochodzenia odszkodowania warto powierzyć 

profesjonalistom, którzy udzielą specjalistycznej porady i znajdą odpowiednie rozwiązanie, 

nawet po kilkunastu latach od wypadku. Poszkodowanemu w wypadku rolnikowi, jak i jego 

rodzinie, przysługuje bowiem prawo do dochodzenia odszkodowania z ubezpieczenia OC 

rolniczego, o czym niestety wielu zainteresowanych nie wie w momencie, gdy tego najbardziej 

potrzebuje. 


