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Szkodę można ponieść w różnych wymiarach. Wachlarz wypadków, w których pomagamy 
poszkodowanym, znacznie się poszerzył. Do grona osób poszkodowanych, które doznały 
obrażeń,  straciły najbliższego krewnego na skutek wypadku, dochodzą świadczeń z otwar-
tego funduszu emerytalnego, których dobro osobiste zostało naruszone lub których pojazd 
uległ zniszczeniu, dołączyli także frankowicze.

Oni również potrzebują pomocy, a VOTUM S.A. nie pozostanie obojętne. Zabierzemy głos 
w ich sprawie.

Kim jest frankowicz?

To popularne określenie konsumenta, który zawarł z bankiem umowę kredytu hipotecznego 
waloryzowanego do waluty obcej – w tym przypadku do franka szwajcarskiego.

Na czym polega problem frankowiczów?

Frankowicze zmagają się z niezgodnym z prawem bankowym i zasadą waloryzacji indekso-
waniu przez banki zadłużenia kredytu, a co za ty idzie – z rosnącą wysokością zadłużenia. 
W zdecydowanej większości kredyty udzielane w walucie obcej były rzeczywiście waloryzo-
wane, indeksowane, a nie walutowe.

Na czym polega zasada indeksacji kredytu?

W przypadku kredytu indeksowanego bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredyto-
biorcy kwotę wyrażoną w PLN. Po wypłaceniu jej w PLN bank przelicza kwotę długu po 
kursie kupna waluty obcej i od tego momentu dług konsumenta jest wyrażony właśnie w tej 
walucie. Rata kredytu jest wstępnie wyliczana w obcej walucie, po czym w dniu płacenia raty 
następuje przeliczenie raty do PLN na podstawie kursu sprzedaży z tabeli kursowej banku.

Szansa dla frankowiczów

Wypowiedzi
ekspertów

Kacper Jankowski
Dział Spraw
Finansowych

Frankowicze zmagają się z niezgodnym z prawem bankowym i zasadą 
waloryzacji indeksowaniu przez banki zadłużenia kredytu, a co za tym 

idzie – z rosnącą wysokością zadłużenia.

Jakiego rodzaju umów dotyczy problem frankowiczów?

Problem ten dotyczy umów zarówno czynnych, jak i wygasłych. Nazwa lub tytuł umowy 
kredytowej nie mają w tym przypadku większego znaczenia. Banki często stosowały na-
zwy zamiennie lub błędne albo nie stosowały ich wcale. W związku z tym, żeby poprawnie 
przenalizować sprawę, konieczne jest zapoznanie się z treścią umowy o kredyt hipoteczny 
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waloryzowany, indeksowany lub denominowany do waluty obcej. Różnie kształtowała się także treść kontraktów 
- w naszej dotychczasowej pracy spotkaliśmy się z umową, w której tylko jeden z zapisów dawał realną szansę na 
pozytywne rozstrzygnięcie sprawy.

Co z przedawnieniem roszczeń?

Zgodnie z prawem obowiązuje tutaj 10-letni termin przedawnienia w stosunku do ostatniej nienależnie nadpłaconej 
kwoty raty kredytu. Data zawarcia z bankiem umowy o kredyt hipoteczny nie ma w tym przypadku znaczenia.

Czy problem ten dotyczy tylko indeksacji do waluty franka szwajcarskiego?

Nie. Wiele czynnych kredytów zostało udzielonych w innych walutach, głównie w euro oraz dolarach.

Kacper Jankowski
Kierownik Działu Prawnego - Dział Spraw Finansowych

Jakie są szacowane kwoty roszczeń, które zamierzamy zgłosić do banków?

Z poddanych dotychczas analizie spraw wynika, że najniższa kwota roszczenia wynosi 17 000 zł, a najwyższa ponad 
92 000 zł. Kwota roszczenia to suma nadpłaconych rat wynikająca z zastosowania przez bank w umowie o kredyt 
hipoteczny niezgodnych z prawem zapisów, a jej wysokość jest uzależniona od wielu czynników, takich jak waluta 
waloryzacji kredytu, data zawarcia umowy, okres kredytowania czy marża banku. Zagadnienie to należy traktować 
indywidualnie.

Jakie dokumenty są niezbędne do weryfikacji nadpłat rat kredytu?

Jeżeli zawarliście Państwo z bankiem umowę kredytu hipotecznego waloryzowanego do waluty obcej oraz zasta-
nawiacie się, czy możecie dochodzić swoich praw (czyli zwrotu nadpłaconych rat w związku z zastosowaną przez 
bank klauzulą indeksacyjną bądź waloryzacyjną), można przesłać do nas komplet niżej wymienionych dokumentów 
w celu weryfikacji: 

• kopii wniosku kredytowego, 

• kopii umowy kredytu bankowego wraz z aneksami (jeżeli była zawarta), 

• kopii regulaminu udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych załączonego do umowy kredytu bankowego,

• kopii tabeli opłat i prowizji załączonej do umowy kredytu bankowego,

• kopii harmonogramu spłaty rat,

• kopii decyzji oraz pism otrzymanych z banku i dotyczących udzielonego kredytu, 

• wniosku o bezpłatną analizę roszczeń.

Jak sprawdzić, jakie prawa nam przysługują?

Pierwszą czynnością podejmowaną przez VOTUM S.A. jest szczegółowa weryfikacja otrzymanej dokumentacji zwią-
zanej z umową o kredyt hipoteczny. Niezbędne jest ustalenie, czy występują w niej niedozwolone postanowienia 
umowne i czy można na ich podstawie formułować roszczenia. Dokumentację należy wysłać w formacie PDF na 
specjalnie utworzony adres mailowy: frankowicze@votum-sa.pl.

Zgodnie z prawem obowiązuje tutaj 10-letni termin przedawnienia w stosunku do 
ostatniej nienależnie nadpłaconej kwoty raty kredytu.
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Kolizja drogowa
– wzywać policję czy spisać wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym?

Wezwanie policji na miejsce zdarzenia nie jest obowiązkowe. Zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem obowiązek 
złożenia zawiadomienia powstaje w sytuacji, kiedy choć jeden z uczestników zdarzenia jest ranny lub zabity. Powiadomie-
nie policji może się również okazać niezbędne także w sytuacji, gdy:

• do zdarzenia doszło w wyniku popełnienia przestępstwa, np. sprawca kierował pojazdem pod wpływem alkoholu lub 
innych środków odurzających,

• jedna ze stron odmawia okazania dokumentów, np. dowodu osobistego, prawa jazdy lub ubezpieczenia OC posiada-
czy pojazdów mechanicznych, 

• sprawca zdarzenia próbuje uciec z miejsca zdarzenia lub już to zrobił,

• uczestnicy zdarzenia nie zgadzają się co do jego przebiegu.

Poszkodowani decydują się niekiedy na wezwanie policji także w sytuacjach, gdy nie zachodzą wspomniane wyżej prze-
słanki. Dzieje się tak dlatego, że notatka policyjna stanowi dokument urzędowy, który może skrócić czas trwania postę-
powania wyjaśniającego prowadzonego przez towarzystwo ubezpieczeniowe. W takim przypadku rodzi się pytanie, czy 
konieczne jest tworzenie wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym w przypadku wezwania policji.

Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym warto spisać w przypadku każdego zdarzenia drogowego, ponieważ organ 
sporządzający notatkę urzędową ma prawo odmówić podczas trwania postępowania wyjaśniającego wglądu do niej 
osobom, których ona dotyczy. Poszkodowany zatem może nie otrzymać notatki policyjnej, nawet jeżeli się o nią zwróci, 
lub otrzyma ją dopiero po zamknięciu postępowania. Ponadto, jeżeli jedna ze stron nie przyjęła mandatu, funkcjonariusz 
policji występuje z wnioskiem do sądu o ukaranie kierowcy. Wyrok w sprawie zapada wówczas w postępowaniu naka-
zowym i poszkodowany, by otrzymać notatkę policyjną, jest zmuszony czekać do jego zakończenia. W takim wypadku, 
jeśli poszkodowany nie dysponuje ani notatką policyjną, ani wspólnym oświadczeniem o zdarzeniu drogowym, przyjęcie 
odpowiedzialności może znacząco wydłużyć się w czasie.

Podkreślenia wymaga także fakt, że policja, jeśli nie zachodzi żadna w wymienionych wyżej przesłanek do jej wezwania, 
może odmówić pojawienia się na miejscu zdarzenia. Niekiedy czas oczekiwania na przyjazd patrolu może wynieść do 
kilku godzin. W takich przypadkach wiele osób decyduje się na sporządzenie wyłącznie wspólnego oświadczenia o zda-
rzeniu drogowym. Tutaj jednak także mogą pojawić się problemy - może się bowiem okazać, że sprawca zdarzenia wyprze 
się winy, co może skutkować odmową przyjęcia odpowiedzialności przez zakład ubezpieczeń.

Ponadto często dochodzi do sytuacji, w których zakład ubezpieczeń:

• Opóźnia wypłatę odszkodowania, gdy uzyskanie notatki policyjnej jest utrudnione.

• Odmawia przyjęcia odpowiedzialności, jeśli na miejsce nie była wezwana policja, uzasadniając swoją decyzję 
stwierdzeniem, że w wyniku opisanego zdarzenia nie mogło dojść do wskazanych uszkodzeń. Zdarzają się sytuacje,  
w których towarzystwo ubezpieczeniowe zgłasza wówczas zawiadomienie o próbie wyłudzenia odszkodowania.  
W skarjnych przypadkach dochodzi do sytuacji, w których pomimo umorzenia postępowania zakład ubezpieczeń 
podtrzymuje swoją decyzję i nie wypłaca odszkodowania.

Co możemy zrobić, by uzyskanie odszkodowania za uszkodzony pojazd przebiegło sprawnie?

• Pamiętaj o wykonaniu zdjęć z miejsca zdarzenia - zarówno fotografii samych uszkodzeń, jak i położenia pojazdów 
w terenie.

• Poproś świadków zdarzenia o spisanie ich wersji zdarzenia oraz zbierz ich dane kontaktowe.

• Sprawdź, czy miejsce, w którym doszło do zdarzenia, jest monitorowane i w przypadku przedłużającej się likwidacji 
szkody poproś o nagranie z monitoringu.

• Jeżeli jesteś posiadaczem kamery samochodowej, pamiętaj o jej włączeniu.

Podsumowaując, najbezpieczniejszym rozwiązaniem dla uczestników kolizji będzie działanie dwutorowe: spisanie 
oświadczenia przy jednoczesnym wezwaniu policji. Warto również pamiętać o przytoczonych wyżej wskazówkach.

Justyna Tartas - Specjalista ds. Sprzedaży Korporacyjnej VOTUM S.A.
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Odzyskane świadczenia
po śmierci rodzica

Jesteśmy dorośli, ale rodzice zawsze będą dla nas kimś wyjątkowym i ważnym. Ich śmierć powoduje niedowierzanie, 
 ból, poczucie pustki. Trudno się z nią pogodzić, ale prawdziwym problemem jest dla wielu osób egzekwowanie 
świadczeń należących im się z tytułu straty rodziców. Pan Paweł Nowak, jeden z naszych klientów, zgodził się  

porozmawiać z nami i opowiedzieć o tym, jak on i jego najbliżsi radzą sobie z utratą ukochanego członka 
rodziny i w jaki sposób odzyskali należne środki z OFE. 

Redakcja: Utrata ukochanego rodzica to bo-
lesne doświadczenia. Czy pamięta Pan dzień,  
w którym dowiedział się Pan o śmierci Taty? 

Paweł Nowak: Tak, pamiętam. Ta chwila do dziś 
jest dla mnie bardzo traumatycznym wspomnie-
niem. Brak Taty jest dla mnie bardzo odczuwalny 
nawet w codziennym życiu. Pomimo wielu już lat 
samodzielnego życia świadomość, iż mogę na Tatę 
zawsze liczyć, dawała mi bardzo wiele. 

R.: Jakim był człowiekiem? Czy spajał Państwa 
rodzinę, był wsparciem? 

P.N.: Oczywiście. Tata był bardzo pogodnym czło-
wiekiem, pełnym życia, uwielbiał podróże wraz  
z rodziną po całym świecie. Miał wielu przyjaciół  
i był bardzo lubiany. Szanował ludzi bez względu na 
to, czy byli biedni, czy bogaci. Zawsze mi impono-
wał tym, że z równym szacunkiem odnosił się w fir-

mie do pracownika na produkcji i do kontrahentów. 
Byłem z Niego dumny.

R.: W jaki sposób Państwa rodzina radziła so-
bie z tą stratą?

P.N.: Do dzisiaj nie możemy się pogodzić z Jego 
utratą. Jak wspomniałem, był duszą towarzystwa. 
Minęło już tyle czasu, a brak Taty jest bardzo odczu-
walny. Widzieliśmy pustkę tam, gdzie siedział, by-
wał, pracował. Słyszymy, jak wchodzi, mówi, ale nie 
widzimy i wtedy dociera do nas po raz kolejny, co 
się stało. Najbardziej przeżywa to moja córka, która 
była jego oczkiem w głowie. 

R.: Czy wiedział Pan o tym, że przysługują 
Panu środki z rachunku emerytalnego ojca? 
Znał Pan wysokość świadczeń, o które mógł 
się Pan ubiegać?
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P.N.: Do końca nie wiedziałem, co należy się nam 
z wpłat na II filar. Nie miałem świadomości co do 
kwoty, jakiej mogę się spodziewać.

R.: Jak znalazł Pan firmę VOTUM? Dlaczego 
zlecił Pan prowadzenie sprawy właśnie nam?

P.N.: Znalazłem jakieś dokumenty. Skonsultowa-
łem to z agentem ubezpieczeniowym Taty, który 
uświadomił mi, co zawierają i jakie przysługują mi 
prawa. Znajomy poradził mi, by skontaktować się  
z VOTUM. Wspomniał, że firma specjalizuje się rów-
nież w takiej pomocy.

R.: Jak ocenia Pan działania VOTUM w czasie 
całego postępowania? 

P.N.: Podejście firmy było bardzo profesjonalne od 
samego początku. Byłem na bieżąco informowany, 
na jakim etapie jest sprawa. Miałem czasami wątpli-
wości, czy nawet specjalistom uda się odzyskać na-
leżną kwotę. Wypłata pierwszych pieniędzy dawała 
już zadowalający efekt i nie spodziewałem się, że 
coś jeszcze otrzymamy. Druga część świadczenia 
była dużym zaskoczeniem. 

Wiedza o dziedziczeniu środków z Otwartych Funduszy Emerytalnych nadal nie jest powszechna. Jedynie nie-
wielki odsetek spadkobierców zdaje sobie sprawę z tego, że po śmierci bliskiej osoby, która była członkiem OFE, 
przysługuje im prawo dziedziczenia środków zgromadzonych na rachunku emerytalnym oraz subkoncie Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych.

Co więcej, ustawodawca nie nałożył na żaden z powyższych podmiotów obowiązku informowania spadkobierców 
o przysługujących im prawach. Oznacza to, że w sytuacji, gdy najbliżsi zmarłego członka funduszu emerytalnego 
nie zgłoszą się po należne im środki, pieniądze nie zostaną wypłacone.

Zgodnie z raportem Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego wynika, że na kontach wszystkich otwartych fun-
duszy emerytalnych może pozostawać około 2 mld złotych zgromadzonych przez członków OFE, którzy nie zdążyli 
za życia skorzystać z przysługujących im świadczeń emerytalnych.

Kacper Jankowski
Kierownik Działu Prawnego - Dział Spraw Finansowych

R.: Czy w tracie postępowania Państwa rodzina 
napotkała jakieś trudności ze strony ZUS-u lub 
OFE?

P.N.: Ja osobiście nie, ale firma VOTUM na pewno. 
Wnioskuję to z tego, że musiałem potwierdzać dla 
tych instytucji dodatkowe dokumenty z informacja-

mi, które już posiadały. Z mojego punktu widzenia 
była to gra na zwłokę. Jednak firma dopięła swego  
i wyznaczony cel osiągnęła w 100%.

R.: Co było dla Pana najtrudniejsze w związku 
z tą sprawą? 

P.N.: Nie odczułem żadnych trudności, ponieważ 
zlecenie powierzyłem zawodowcom. Jeżeli były ja-
kieś problemy, skutecznie mnie od nich izolowali, za 
co serdecznie dziękuję. Jedynie czas oczekiwania 
przez kilku miesięcy na decyzję był denerwujący. 
Przyznam, że dużym wsparciem była pewność, że 
VOTUM wie, co robi. Czuło się to w rozmowach. 

R.: Czy odzyskane świadczenia pomogły upo-
rać się Panu i Pana rodzinie ze stratą?

P.N.: Pieniądze na pewno nie zastąpią najbliższej 
osoby i nigdy nie pozwolą się z tym uporać. Wo-
lałbym tych pieniędzy nie dostać, a żeby Tata nadal 

był z nami. Jednak te pieniądze w całości należą 
się spadkobiercom. Dodam, że były dużą pomocą 
w odpowiednim czasie i spożytkowaliśmy je w do-
brym celu. 

R.: Co mógłby Pan poradzić osobom, które zo-
stały dotknięte taką tragedią? 

P.N.: Po prostu żeby nie poświęcać swojego cen-
nego czasu i zdrowia na walkę o swoje prawa  
w takiej machinie biurokracji i w gąszczu zagadnień 
prawnych. Polecam przekazać odzyskanie należ-
nych środków profesjonalnej firmie, a za taką uwa-
żam w 100% firmę VOTUM. 

Tata był bardzo pogodnym człowiekiem, 
pełnym życia, uwielbiał podróże wraz z rodziną 

 po całym świecie. Miał wielu przyjaciół i był 
bardzo lubiany. Byłem z Niego dumny.

Nie odczułem żadnych trudności, ponieważ 
zlecenie powierzyłem zawodowcom. Jeżeli były 

jakieś problemy, skutecznie mnie od nich izolowali,  
za co serdecznie dziękuję.

Nie poświęcajmy swojego cennego czasu  
i zdrowia na walkę o swoje prawa w takiej 

machinie biurokracji i w gąszczu zagadnień 
prawnych. Polecam przekazać odzyskanie  
należnych środków profesjonalnej firmie.
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Renta - od waloryzacji

 do kapitalizacji

Tragiczny wypadek może zdarzyć się w każdej sytuacji – nawet wtedy, gdy czujemy się bezpiecznie i nie spodzie-
wamy się niczego złego. 28 listopada 2009 r. takie nieprzewidziane nieszczęście spotkało młodego pasażera busa 
kursującego na trasie Konotop-Mielenko Drawskie. 22-letni wówczas Karol Wojciechowski uległ wypadkowi drogo-
wemu. Kierowca nie dostosował prędkości do warunków drogowych, utracił panowanie nad pojazdem, który wypadł 
z drogi i uderzył w skarpę. 

W wyniku zdarzenia pan Karol doznał złamania kręgosłupa na poziomie Th9-Th11 z niestabilnością przednią krę-
gosłupa i kompresją rdzenia kręgowego, złamania twarzoczaszki, złamania żeber oraz odmy prawostronnej. Na-
tychmiast podjął leczenie oraz rehabilitację, które nie przyniosły jednak spodziewanych rezultatów. Aż do dziś Karol 
Wojciechowski porusza się na wózku inwalidzkim w związku z trwałym porażeniem kończyn dolnych. 

Czy można arbitralnie stwierdzić, jaka forma wsparcia będzie najlepsza dla osoby, która uległa wypadkowi?  
Niekiedy priorytetem będą dla niej regularne wypłaty świadczeń rentowych, pozwalające na zaspokojenie  

bieżących potrzeb. W części przypadków jednak to jednorazowe przekazanie większej sumy pozwoli mu na 
zwiększenie komfortu życia i zdobycie nowych możliwości. Najlepszym rozwiązaniem jest dokładne  
przeanalizowanie potrzeb poszkodowanego i dobranie do nich metody wypłacenia odszkodowania,  

tak jak się stało w przypadku jednego z naszych klientów – pana Karola. 

Po raz pierwszy poszkodowany zetknął się z pomocą ze strony VOTUM S.A. w 2009 r. Już dwa tygodnie po wypadku, 
dokładnie 15 grudnia 2009 r., dyrektor regionalny Grzegorz Celeban spisał z nim umowę dotyczącą dochodzenia 
należnych roszczeń. Na skutek podjętych wówczas czynności na etapie przedsądowym uzyskano na rzecz klienta 
100 000 zł zadośćuczynienia, a także rentę z tytułu zwiększonych potrzeb w wysokości 750 zł miesięcznie. Z uwagi 
na brak woli ze strony ubezpieczyciela do dalszych wypłat świadczeń odszkodowawczych postępowanie kontynu-
owano na etapie sądowym, w wyniku którego KAiRP A. Łebek i Wspólnicy sp.k. zawarła ugodę sądową z HDI Aseku-
racja TU S.A. (obecnie TUiR WARTA S.A.) w wysokości 250 000 zł z wyłączeniem roszczeń rentowych. Na tym etapie 
sprawę zakończono. 

Pan Karol na rejsie dla osób niepełnosprawnych
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Sprawie Karola Wojciechowskiego ponownie nadano bieg jeszcze raz na początku 2016 Eksperci z kan-
celarii ponownie podjęli się reprezentacji dawnego klienta. Analiza okoliczności sprawy wykazała pod-
stawy nie tylko do podwyższenia renty z tytułu zwiększonych potrzeb, ale również sprecyzowania renty 
wyrównawczej. 

Dotychczas w ramach renty z tytułu zwiększonych potrzeb poszkodowany otrzymywał 750 zł renty 
miesięcznie, która obejmowała jedynie koszty związane z opieką osób najbliższych. Jej zakres osza-
cowano na 5 godzin dziennie, przyjmując jednocześnie stawkę 5 zł/godz. Pełnomocnik zawnioskował 
więc o podwyższenie stawki godzinowej przy zachowaniu zakresu opieki, a także zgłosił stałe koszty 
związane z zakupem środków higienicznych. Kwota renty z tytułu zwiększonych potrzeb została pod-
wyższona do kwoty 1184 zł miesięcznie. Dokonano również wyrównania w łącznej wysokości 9236 zł. 
Na potrzeby oszacowania renty wyrównawczej ustalono, że Karol Wojciechowski ukończył liceum ogól-
nokształcące dla dorosłych i zdał maturę. Z dokumentów wynikało też, że 23 listopada 2009 r. podpisał 
umowę o pracę na czas określony. Z tego tytułu miał uzyskiwał dochód w wysokości minimalnego 
wynagrodzenia w 2009 r., czyli 1276 zł brutto. Dzięki temu poszkodowany uzyskał prawo do zasiłku 
chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego. Po wyczerpaniu tych świadczeń 18 lipca 2011 r. stanął 
na komisji ZUS, która orzekła co prawda, że jest całkowicie niezdolny do pracy do 31 lipca 2014 r., ale 
ze względu na brak wymaganych okresów składkowych i nieskładkowych nie posiada prawa do renty 
z tego tytułu, nie przysługuje mu również renta socjalna. Sprecyzowano wysokość renty wyrównaw-
czej, przyjmując za podstawę minimalne wynagrodzenie w 2016 r., czyli kwotę 1355,69 zł miesięcznie. 
Poszkodowany nie otrzymywał renty z ZUS, pełnomocnik wystąpił więc do ubezpieczyciela o pełną 
wysokość tej kwoty bez potrąceń.

Paweł Wójcik
Koordynator Projektu Profamilia

Zespół Weryfikacji Roszczeń i Obsługi Rent

Najtrudniejsze okazało się udowodnienie, że Karol Wojciechowski nadal pozostaje niezdolny do pracy. 
Poprzednie orzeczenie było wydane jedynie do końca lipca 2014 r., ale poszkodowany nie wnioskował  
o kolejne komisje, gdyż i tak nie posiadał prawa do renty z ZUS. W orzeczeniu o znacznym stopniu nie-
pełnosprawności znalazł się zapis mówiący, że poszkodowany jest zdolny do pracy jedynie w warunkach 
pracy chronionej. Takie stwierdzenie nie oznaczało całkowitej niezdolności do pracy, ubezpieczyciel 
miał więc prawo do potrącenia wnioskowanej wysokości renty o zachowane możliwości zarobkowe. 
Zmniejszenie dochodu obniżyłoby w ogromnym stopniu jakość życia pana Karola. Pełnomocnik nadal 
prowadził więc negocjacje z ubezpieczycielem i po długiej wymianie argumentów udało się przekonać 
go do wypłaty renty w pełnej wysokości - 1355,69 zł - i wyrównania w wysokości 49 221,19 zł. 

Zespół Weryfikacji Roszczeń i Obsługi Rent dokonał naprawdę niezwykłej rzeczy - w sprawie już zakoń-
czonej i zarchiwizowanej uzyskano łączną dopłatę 58 457,19 zł, a wypłacaną rentę w wysokości 750 zł 
podwyższono do łącznej kwoty 2539,69 zł miesięcznie.

Panu Karolowi zależało jednak na kapitalizacji świadczeń rentowych, dlatego podjęto negocjacje z TUiR 
WARTA S.A. Pierwszą propozycją ubezpieczyciela było 280 000 zł. Rozmowy trwały ponad miesiąc,  
a w ich propozycje ubezpieczyciela stopniowo wzrastały. Ostatecznie na rzecz klienta uzyskano łączną 
kwotę 770 000 zł, na którą przystał sam poszkodowany. Obecnie oczekuje na zawarcie ugody sądowej 
w tym zakresie i wypłatę świadczeń, by zacząć nowy, lepszy rozdział w swoim życiu.

Na podstawie zebranej dokumentacji sprecyzowano rentę wyrównawczą, 
przyjmując za postawę minimalne wynagrodzenie w 2016 r., czyli kwotę 

1355,69 zł miesięcznie.
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Wsparcie 
osób niepełnosprawnych

Wypadek może diametralnie zmienić nasze życie, zwłaszcza jeśli jego 
skutkami są poważne urazy głowy, uszkodzenia kręgosłupa powodu-
jące często przerwanie rdzenia kręgowego, powikłane złamania kości, 
amputacje kończyn lub ciężkie urazy wielonarządowe, nie wspomina-
jąc o psychicznych konsekwencjach zdarzenia. Poprawa stanu zdro-
wia wymaga zawsze długiego procesu leczenia i żmudnej rehabilitacji. 
Na szczęście z problemami, które pojawiają się w tych trudnych sytu-
acjach, nie zostajemy sami. Gdzie szukać pomocy?

Powrót do sprawności

Ratowaniem życia i leczeniem urazów zajmuje się publiczna służba 
zdrowia, bez względu na to, czy poszkodowany posiada ubezpiecze-
nie zdrowotne. Kiedy życiu poszkodowanego już nic nie zagraża, bez-
płatna terapia przysługuje jedynie osobom odprowadzającym składki 
do NFZ. Jednak na pewne zabiegi w publicznych placówkach służby 
zdrowia czeka się nieraz tygodniami lub miesiącami, co nie pozostaje 
bez wpływu na możliwość odzyskania sprawności. Często wiąże się to 
również z dodatkowymi wydatkami i to całkiem sporymi. Dlatego już 
od początku warto szukać wokół siebie instytucji, które pomogą nam 
jak najszybciej stanąć na nogi.

Niezbędne dokumenty

Kluczowe przy uzyskiwaniu różnorodnych form wsparcia jest z pew-
nością posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Skąd je 
wziąć? Wydają je powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw orzeka-
nia o niepełnosprawności. Trzeba pamiętać, że w Polsce funkcjonują 
dwa rodzaje tego typu dokumentów. Pierwsze wydaje się dla celów 
rentowych (wówczas należy złożyć odpowiedni wniosek do ZUS lub 
KRUS), a drugie – dla celów pozarentowych (w takiej sytuacji wniosek 
składa się w Powiatowym lub Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepeł-
nosprawności).

Pomoc instytucji państwowych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych to instytucja państwowa, która po-
wstała m.in. po to, aby zapewnić nam godne życie w przypadku cza-
sowej lub trwałej niezdolności do pracy. Podobnych świadczeń jak te 
otrzymywane od ZUS-u mogą oczekiwać ubezpieczeni w KRUS-ie. 

Spośród świadczeń wypłacanych przez ZUS wymienić można: zasiłek 
chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, rentę (stałą, czasowa, socjalną, 
szkoleniową), dodatek pielęgnacyjny, jednorazowe odszkodowanie 
(wypadek w pracy), zasiłek wyrównawczy, a także finansuje udział 
w turnusach rehabilitacyjnych.

Rafał Mikołajczyk
Asystent Kierownika
Departamentu 
Odszkodowań w KAiRP sp.k.
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Państwo pomaga nam przezwyciężać trudne sytuacje życiowe poprzez instytucje pomocy społecznej, takie jak 
ośrodki pomocy społecznej – MOPS i GOPS – oraz powiatowe centra pomocy rodzinie - PCPR. Możemy się do nich 
zwrócić, jeśli wskutek wypadku staliśmy się niepełnosprawni, a spełniamy kryteria określone w ustawie o systemie 
ubezpieczeń społecznych. Adresy placówek i dane kontaktowe możemy znaleźć w urzędach administracji państwo-
wej znajdujących się najbliżej naszego miejsca zamieszkania i na ich stronach internetowych.

Organy pomocy społecznej realizują programy, których celem jest ograniczenie skutków niepełnosprawności, re-
habilitacja społeczna oraz zapewnienie przestrzegania praw osób niepełnosprawnych. Współpracują też z licznymi 
fundacjami działającymi w tym zakresie, a fundusze na działalność uzyskują z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Pomoc społeczna finansuje:

• świadczenia pieniężne - zasiłek stały, okresowy, celowy (przyznawany na zaspokojenie niezbędnej potrzeby 
życiowej),

• świadczenia niepieniężne - praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne), usługi opie-
kuńcze,

• świadczenia opiekuńcze - zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne. 

Uzyskanie pomocy z PFRONU zależy od posiadania orzeczenia o niepełnosprawności, od wysokości uzyskiwanych 
dochodów, a w niektórych przypadkach także od stopnia niepełnosprawności. 

PCPR i MOPS, finansowane w tym zakresie przez PFRON, pomagają w:

• zakupie wózka inwalidzkiego, samochodu, 

• przystosowaniu mieszkania do potrzeb osoby poruszającej się na wózku,

• zdobyciu dofinansowania na założenie lub prowadzenie działalności gospodarczej oraz na studia,

• zdobyciu dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, 

• zdobyciu dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych.

Organizacje pozarządowe

Pomoc ofiarom wypadków świadczą również organizacje pożytku publicznego – fundacje i stowarzyszenia, które 
działają w całej Polsce. Niektóre z nich założyły osoby, które na własnej skórze doświadczyły skutków wypadku. Dla-
tego, zwracając się do nich, możemy liczyć na zrozumienie. Fundacje zakładają subkonta, na które mogą wpływać 
środki z 1% podatku dla podopiecznego. Świadczą również – w zależności od zakresu działalności - pomoc prawną, 
psychologiczną, materialną lub opiekuńczo-socjalną. Jedne zajmują się aktywizacją zawodową niepełnosprawnych, 
inne przyznają dofinansowanie do leczenia i rehabilitacji – zakres ich kompetencji jest naprawdę szeroki.

Rafał Mikołajczyk
Asystent Kierownika Departamentu Odszkodowań

w KAiRP sp.k.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych to instytucja państwowa, która  
powstała także po to, aby zapewnić nam godne życie w przypadku 

czasowej lub trwałej niezdolności do pracy. Podobnych świadczeń jak 
te otrzymywane od ZUS-u mogą oczekiwać ubezpieczeni w KRUS-ie.
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Świadczenia rentowe
– nowe otwarcie

Renta z tytułu zwiększonych potrzeb

Renta z tytułu zwiększonych potrzeb to świadcze-
nie przyznawane na rzecz osoby, która po wypadku 
stale wymaga opieki w określonym wymiarze czasu 
i/lub ponosi cyklicznie koszty leczenia, rehabilitacji, 
zakupu lekarstw, dojazdów do placówek medycz-
nych, specjalnej diety itp. Zamiast refundacji poje-
dynczych kosztów z dołu, czyli na podstawie każ-
dorazowo przedkładanych faktur, rachunków, czy 
paragonów, na rzecz poszkodowanego wypłacana 
jest cyklicznie (najczęściej kwartalnie lub miesięcz-
nie) renta, która ma na celu pokrycie bieżących po-
trzeb poszkodowanego. 

Na przestrzeni lat wysokość takiego świadczenia 
może ulegać zmianom - zarówno zwiększać się, jak 
i zmniejszać - w zależności od aktualnych potrzeb 
i faktycznych kosztów ponoszonych przez poszko-
dowanego. Co istotne, dotyczy to nie tylko renty 
przyznanej w drodze decyzji uznaniowej ubez-
pieczyciela, ale również zasądzonej wyrokiem lub 
wynikającej z zawartej ugody. Dlatego w przypadku 
świadczeń rentowych, których podstawą są wyli-
czenia sprzed wielu lat, istnieje realna możliwość 
podwyższenia ich wysokości w ramach waloryzacji. 
Ma to uzasadnienie gdy, potrzeby poszkodowanego 
pozostają na podobnym poziomie, ale konieczne 
jest poniesienie większych kosztów lub po prostu 
potrzeby poszkodowanego wzrosły wraz z upły-
wem czasu i pogorszeniem stanu zdrowia. 

Renta wyrównawcza (uzupełniająca)

Renta wyrównawcza to świadczenie przyznawa-
ne na rzecz osoby, która po wypadku stała się nie-
zdolna do pracy (całkowicie lub częściowo) i z tego 
powodu nie ma możliwości uzyskiwania dochodu  
w ogóle lub w takiej wysokości, jak dotychczas. 
Zasada wyliczania niniejszej renty opiera się na 
założeniu, że gdyby nie wypadek, poszkodowa-
ny nadal pracowałby na określonym stanowisku 
i z tego tytułu osiągałby dochód co najmniej na  
takim poziomie, jak przed zdarzeniem. Zatem  
wysokość wynagrodzenia sprzed wypadku stanowi 
punkt odniesienia do wyliczenia renty wyrównawczej.

Praktyka odszkodowawcza pokazuje, że na początku prowadzenia sprawy świadczenia rentowe nie są dla osób 
poszkodowanych najistotniejsze. Podstawowa potrzeba na tym etapie to uzyskanie odpowiedniego odszkodowania 

 w jak najkrótszym czasie. W toku postępowania okazuje się jednak często, że co prawda jednorazowy wpływ  
należnych środków zrekompensował w jakimś zakresie doznaną krzywdę, ale poszkodowany wymaga  
długotrwałej, kosztownej terapii. Jeśli spełnia określone warunki, może ubiegać się o dodatkowe środki  

od podmiotu zobowiązanego, najczęściej zakładu ubezpieczeń.

Podstawę dochodzenia roszczeń rentowych reguluje art. 444 § 2 kodeksu cywilnego, który stanowi, że jeżeli 
poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego 

potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia 
szkody odpowiedniej renty. Mimo że to tylko jeden przepis, to dotyczy trzech rodzajów rent: renty  
wyrównawczej (uzupełniającej), renty z tytułu zwiększonych potrzeb i renty z tytułu zmniejszenia  

widoków powodzenia na przyszłość. 
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Warto przy okazji wspomnieć, że występują przy-
padki, w których renta wyrównawcza należy się 
osobie poszkodowanej, mimo że przed wypad-
kiem nie pracowała. Dotyczy to w szczególności 
małoletnich, którzy doznali obrażeń ciała przed 
ukończeniem 18. roku życia, będąc w trakcie na-
uki, a obecnie, po osiągnięciu pełnoletności, pozo-
stają całkowicie lub częściowo niezdolni do pracy. 
Wówczas podstawą wyliczenia renty jest wysokość 
minimalnego wynagrodzenia za pracę lub średnie 
wynagrodzenie netto w danym zawodzie, jeśli po-
szkodowany kształcił się w szkole przygotowującej 
do pracy na określonym stanowisku. 

Renta z tytułu zmniejszenia widoków powo-
dzenia na przyszłość 

Renta z tytułu zmniejszenia widoków powodzenia 
na przyszłość to świadczenie przyznawane na rzecz 
osoby, która na skutek uszkodzenia ciała lub rozstro-
ju zdrowia, została pozbawiona szans na osiągnię-
cie sukcesu zawodowego. Zwykle związane jest 
to z utratą sprawności fizycznej lub pogorszeniem 
wyglądu, o ile te cechy były istotne dla rozwoju jej 
kariery. 

Niniejsza renta obejmuje przypadki, w których po-
szkodowany zachowuje co prawda zdolność do 
pracy, ale utracił możliwość awansu i wykonywania 
określonego zawodu, który wiązał się z hipotetycz-
nie większym wynagrodzeniem i dalszym rozwo-
jem zawodowym. Taka renta będzie na przykład 
przysługiwała dobrze zapowiadającej się modelce, 
która co prawda nie posiada po wypadku orzecze-

ślonych sytuacjach również ugodą, jeśli roszczenia 
rentowe zostały z niej wyłączone. Podstawowym 
zadaniem zespołu jest zbadanie możliwości zgło-
szenia wszystkich przysługujących poszkodowane-
mu rent, a jeśli zostały już one przyznane, to ocena 
pod kątem ich waloryzacji, czyli podwyższenia. Co 
istotne, roszczenia rentowe mogły zostać prawi-
dłowo sformułowane w chwili ich zgłoszenia, ale 
w związku ze zmianą wskaźników ekonomicz-
nych lub zwiększeniem potrzeb poszkodowanego 
zdezaktualizowały się i wymagają dostosowania do 
obecnych realiów. 

Poza podwyższeniem określonej renty poszkodo-
wany odnosi również korzyść z wyrównania ni-
niejszego świadczenia za 3 lata wstecz (zgodnie  
z terminem przedawnienia świadczeń okresowych). 
Dzięki temu otrzymuje dodatkowy zastrzyk go-
tówki, którego niekoniecznie się spodziewał. Przy-
kładem może być jeden z naszych klientów - pan 
Marek z Knurowa. Dotychczas w ogóle nie otrzy-
mał świadczeń rentowych, ale po przyjęciu sprawy 
przez ZWRiOR otrzymał 179 830,64 zł wyrównania 
łącznie renty z tytułu zwiększonych potrzeb i renty 
wyrównawczej, a miesięcznie ubezpieczyciel wy-
płaca mu 4195,56 zł. 

nia o niezdolności do pracy w ogóle, ale z uwagi na 
oszpecenie straciła szansa na dalszą karierę w tym 
zawodzie. 

Dlaczego nowe otwarcie?

Na początku 2016 r. w strukturze KAiRP A. Łebek  
i Wspólnicy sp. k. został utworzony Zespół Weryfi-
kacji Roszczeń i Obsługi Rent (ZWRiOR). Jego do-
tychczasowa praca pozwoliła spojrzeć inaczej na 
sprawy teoretycznie już zakończone, w których 
ustalono prawo do renty, niezasadnie odmówiono 
przyznania renty i nie zgłoszono renty, mimo że są 
ku temu podstawy. 

ZWRiOR zajmuje się zatem sprawami prowadzo-
nymi wcześniej przez VOTUM S.A. lub innych peł-
nomocników, zakończonymi decyzją uznaniową 
ubezpieczyciela, wyrokiem sądowym, a w okre-

Zwieńczeniem pracy zespołu w konkretnej sprawie 
jest kapitalizacja renty, czyli możliwość zamiany 
okresowych wypłat na rzecz jednej, dużej kwoty 
odszkodowania. W uzasadnionych przypadkach jest 
ona korzystniejsza dla poszkodowanego i może być 
szansą na nowe, lepsze życie dla osoby poszkodo-
wanej. Środki uzyskane z tego tytułu pozwalają na 
samodzielne decydowanie, gospodarowanie i in-
westowanie, co w konsekwencji prowadzi do po-
prawy sytuacji finansowej, a poszkodowany sam 
może decydować o czasie i zakresie planowanych 
wydatków na zwiększone potrzeby. Natomiast lo-
kata kapitału umożliwia czerpanie zysków z odsetek 
na rzecz kosztów utrzymania z jednoczesnym po-
zostawieniem kapitału. 

Więcej na temat świadczeń rentowych na stronie 
www.renty.org.pl

Renta obejmuje przypadki, w których  
poszkodowany zachowuje co prawda  

zdolność do pracy, ale utracił możliwość 
awansu i wykonywania określonego zawodu, 

który wiązał się z hipotetycznie większym 
wynagrodzeniem i dalszym rozwojem  

zawodowym.

Paweł Wójcik
Koordynator Projektu Profamilia

Zespół Weryfikacji Roszczeń i Obsługi Rent
w KAiRP sp.k.
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A ubezpieczyciel

milczy...
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej otworzyło wiele 
możliwości również dla poszkodowanych w wypadkach 
komunikacyjnych. Możliwość ponownego rozpatrzenia 
spraw sprzed kilku lat spowodowała, że wiele osób, którym 
ubezpieczyciele wypłacili zaniżone odszkodowanie, dostało 
drugą szansę. Mogły podjąć na nowo leczenie i rehabilitację 
– znalazły się na to środki. 

Kiedy w roku 2008 otwieraliśmy klinikę PCRF VOTUM, naj-
większą grupę pacjentów stanowiły osoby, które doznały 
uszczerbku na zdrowiu na skutek incydentu sprzed roku lub 
kilku lat. Mimo zetknięcia z całkiem innym podejściem re-
habilitacyjnym niż to, które było refundowane przez NFZ, 
nasi pacjenci nie odnosili spektakularnych wyników na po-
ziomie strukturalnym, a tym bardziej na poziomie funkcji. 
Każdy pacjent był poddawany rehabilitacji przez tyle samo 
godzin dziennie, a zmiany zostały wprowadzone jedynie  
w przypadku czasu pracy z logopedą lub psychologiem.

Rozpoczęliśmy proces oceny stanu i postępów pacjentów 
zgodnie z naszą kartą badania, opartą na standaryzowanych 
testach, i dzięki temu zrobiliśmy krok naprzód. Zauważy-
liśmy, że kluczowym czynnikiem jest czas, który upłynął 
od incydentu do podjęcia rehabilitacji. Utrwalone przykur-
cze, brak automatyzacji tułowia, wzmożona spastyczność, 
porażenia i niedowłady oraz odkształcenia patologiczne  
w obrębie stawów to czynniki, z którymi przegrywaliśmy raz 
za razem. Niejednokrotnie do PCRF trafiali pacjenci moc-
no zaniedbani, dotychczas przebywający w domu, a nie  
w specjalistycznej placówce. Wiele razy w rozmowach z ro-
dzinami słyszeliśmy, że ówczesny stan jest spowodowany 
brakiem środków na rehabilitację, że niekiedy brakowało 
nawet na podstawowe materiały higieniczne. Byli jednak 
też tacy, którzy otrzymali odszkodowanie, ale pieniądze 
przeznaczali na inne cele, niekoniecznie związane z reha-
bilitacją, tłumacząc to względami lokalowymi lub chęcią 
zwiększenia mobilności. Bardzo często słyszało się również, 
że odszkodowanie, które otrzymali poszkodowani, nie było 
przeznaczone ściśle na leczenie, ale stanowiło jedynie za-
dośćuczynienie za poniesione szkody. 

Struktura organizacyjna PCRF VOTUM w tym okresie nie 
pozwalała przyjmować pacjentów bezpośrednio ze szpitali,  
a zakres usług, jakie świadczyliśmy, ograniczał się jedynie 
do usług ambulatoryjnych. Wszystko uległo jednak zmianie 
z chwilą otwarcia nowej części. Jej wyposażenie pozwalało 
objąć pacjentów opieką inną niż szpitalna (tzw. 2 w kodach 
resortowych). Mogliśmy przyjmować pacjentów ze szpita-
li, a tak naprawdę bezpośrednio z oddziałów intensywnej 
terapii. Zmienił się całkowicie profil pacjenta oraz skala 
problemu. Przeważnie przejmowaliśmy osoby w stanie 
śpiączki, które z czasem wybudzały się w naszej placów-
ce. Od lat prowadzimy statystyki dotyczące stanu zdrowia 
każdego pacjenta. Mamy możliwość porównywania zmian, 
jakie zachodzą na różnym poziomie, a zestawiając ze sobą 
kartoteki pacjentów, których przyjmowaliśmy z domu kilka 
lat od incydentu i tych bezpośrednio ze szpitali, wiemy już, 
że najważniejszy jest czas. Możliwość prowadzenia pacjen-
ta od początku, wpływ na pozycje ułożeniowe, handling, 

transfer czy pionizacje sprawiły, że osoby przyjmowane 
ze szpitali robiły duże i szybkie postępy w takich testach 
jak Index Barthel czy FIM*. Wielu pacjentów przechodzi-
ło od stanu śpiączki aż do samodzielności i niezależności  
w życiu codziennym, co w znacznym stopniu zmniejszało 
koszty rehabilitacji. W tym miejscu należy jednak podkre-
ślić, że mimo statystyk, wiarygodności oraz dobrej opinii 
naszej placówki ubezpieczyciele dostrzegają w naszej pracy 
tylko niepotrzebne koszty, a pacjentów kierują do kolejek 
NFZ. W skrajnych przypadkach zarzuca się nam wyłudza-

Paweł Adamkiewicz - Prezes Zarządu Polskiego 
Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM S.A.

nie pieniędzy. Pomimo przedstawienia im dokumentacji 
filmowej, kart informacyjnych, przygotowywanych jeszcze 
przed przyjazdem pacjenta do indywidualnych planów te-
rapii PCRF, a przede wszystkim efektów pracy z pacjentem, 
ubezpieczyciele pozostają nieprzejednani. Niejednokrotnie 
na ich decyzję może wpłynąć dopiero sąd. 

Ubezpieczyciele nie znają zazwyczaj sytuacji rodziny, któ-
ra musi podejmować trudne decyzje, związane z lecze-
niem bliskiego, a przede wszystkim szukać środków na 
rehabilitację. Ich brak reakcji w wielu przypadkach kończy 
się procesem, ale zatrważające jest to, że świadkowie ze-
znają zazwyczaj już kilka lat od rozpoczęcia rehabilitacji  
w PCRF. Zastanawiający jest też upór ubezpieczycieli  
– przecież przez 10 lat działania PCRF VOTUM byli zobo-
wiązani do pokrywania kosztów leczenia swoich klientów. 
Z wielką nadzieją przyjęliśmy uchwałę Sądu Najwyższego 
z dnia 20 maja 2016 r., która nakazuje ubezpieczycielom 
zwracać poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych 
uzasadnione i celowe wydatki na koszty leczenia i rehabi-
litacji niefinansowane ze środków publicznych. Zarówno 
pacjenci, jak i my sami przyjęliśmy to jako zapowiedź zmia-
ny na lepsze. Jednak od publikacji mijają kolejne miesiące,  
a my nie widzimy postępu w tej sprawie. Ubezpieczyciel nie 
reaguje mimo przedstawianych mu indywidualnych planów 
terapii opracowywanych jeszcze przed przyjazdem pacjenta 
do PCRF i faktur pro forma.

Warto się zastanowić, za co dokładnie płacimy składki i jaką 
mamy gwarancję, że szybko trafimy na rehabilitację, a kon-
sekwencje urazu nie doprowadzą do całkowitego uzależ-
nienia się od osób trzecich. Nikt nie zadaje sobie pytań, ile 
kosztuje opieka nad pacjentem przewlekle chorym do koń-
ca życia, a ile nad takim, który uzyskuje niezależność. PCRF 
VOTUM prowadzi statystyki, potwierdzające naszą skutecz-
ność, znane są koszty, jakie trzeba ponieść w związku z le-
czeniem i rehabilitacją, by dać poszkodowanemu szansę na 
lepsze życie. Ubezpieczyciel jednak wciąż milczy.
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Co nas łączy:
magia świąt

Rodzinna tradycja Bachów 
Niby każdy zaganiany, ale pytania W którą sobotę się spotykamy? padają już od po-
czątku grudnia. Ale od początku.

Święta to nie tylko kolacja wigilijna, lecz wszystko, co się dzieje przed nią. W mojej 
rodzinie od zawsze tradycją było ubieranie drzewka dwa dni przed Wigilią. Niby nic, 
ale dla mnie jako dziecka było to niesamowite przeżycie, zwłaszcza że według mojego 
taty był to przywilej jedynie męskiej części rodziny. Tę tradycję podtrzymuję w swojej 
rodzinie. Mam trzech synów i problem z głowy. 

Sobotni wieczór, schodzi się cała rodzina. Słychać rozmowy i śmiech. Przy wielkim 
stole dajemy upust swoim artystycznym umiejętnościom. Wszyscy pieczołowicie 
ozdabiają swoje piernikowe choinki, aniołki i inne postacie z ciasta. Niesamowite, jak 
możemy w spokoju i dobrym humorze zapomnieć o gonitwie dnia codziennego! Na 
koniec piernikowania każdy zabiera swoje prace do domu. 

Moi chłopcy swoje pierniki pakują jako prezent dla każdego domu, do jakiego idą „pa-
łaźnikować”. Chodzimy z samego ranka i obwieszczamy wesołą nowinę. Czuję praw-
dziwą dumę, kiedy chodzę z moim synem tak, jak chodził ze mną mój tata. Zmieniło 
się wiele, ludzie są starsi, przybyło nowych sąsiadów, a ci, których ja odwiedzałem jako 
podrostek, dziś z tą samą radością przyjmują mojego najstarszego syna. 

Dawid Bach – Dyrektor Regionalny VOTUM S.A.

Czas refleksji i przebaczania
Choć Boże Narodzenie świętujemy co roku, unikam myślenia o nich jako o standar-
dowym corocznym dzieleniu się opłatkiem, kolacji przy świecach i choince, śpiewaniu 
kolęd i uczestnictwie w pasterce. Być może podyktowane jest to świadomością, że 
wypadają one pod koniec roku. Każdy rok jest inny, więc - chyba podobnie jak wszy-
scy - odbieram ten czas jako motywację, by spróbować poprawić to, co do tej pory 
nie bardzo mi wyszło.
 
Najlepiej się wtedy rozmawia z ludźmi, zwłaszcza jeśli się poróżniliśmy lub zostały 
między nami jakieś niedomówienia. Piękno tych rozmów polega na tym, że są one 
inne niż kiedykolwiek indziej, dotyczą czasem spraw, których nigdy nie poruszaliśmy. 
Może właśnie na tym polega też ta magia? W końcu nie na darmo mówi się o „pogo-
dzeniu się z ludźmi, bo idą święta”.
 
Kiedyś w tym świątecznym czasie działo się to jakoś samoistnie. Dziś nadal tak jest, 
ale stało się to również pewnego rodzaju motywacją do dokończenia spraw, pozbycia 
się niedomówień, które wydają się nadal otwarte, a w nowy rok wejść na tyle „zrese-
towanym” i odświeżonym mentalnie, na ile jest to możliwe. Myślę, że w taki sposób, 
z choćby częścią uporządkowanych spraw, warto usiąść do wigilijnego stołu. Każdy  
z nas ma w końcu sumienie.

Jarosław Błysk – Asystent w Dziale Korespondencji VOTUM S.A.
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Mazurskie święta
Co roku tuż przed świętami Bożego Narodzenia wracam myślami do czasów mojego 
dzieciństwa - co roku wigilię jedliśmy u dziadków w leśniczówce. Blask świec, świa-
tło lamp naftowych dodawały magii, a zapach pysznych tradycyjnych potraw, gwar 
rozmów, wspólne kolędowanie, pachnąca choinka i prezenty sprawiały, że był to wy-
jątkowy czas.

Po 25 latach pobytu na Śląsku wróciliśmy w swoje rodzinne strony - na Mazury,  
a dokładnie na pojezierze iławskie. Lata spędzone na Śląsku oraz zawarte z klientami 
przyjaźnie sprawiły, że do świątecznego menu wprowadziłam dwa dodatkowe da-
nia: makówki – mak połączony z wszystkimi bakaliami, przekładany namoczonymi 
 w mleku sucharami oraz paszteciki z krucho-drożdżowego ciasta z farszem z kapusty 
i leśnych grzybów. Pychota! Moje święta to moja rodzina. To również zapachy, smaki  
i widoki – już na początku grudnia przygotowuję przyprawę do piernika, której dodaję 
do ciasta przez cały karnawał, umieszczam ją również w małych szklanych pojemnicz-
kach, aby pachniało świętami cały czas. Pomarańcze nabijam goździkami i rozkładam 
je po całym domu, tak jak laski cynamonu. Do dekoracji domu używam naturalnych  
i pomalowanych szyszek i orzechów. Na początku grudnia przygotowuję też zakwas 
do wigilijnego barszczu, który podaję tradycyjnie z uszkami oraz pasztecikami. 

Z potraw wigilijnych, poza już wspomnianymi, przygotowuję karpia z pieczarkami  
w śmietanie, ryby po grecku, różne odsłony śledzi, kapustę postną z grzybami, pasztet 
z żurawiną, kompot z suszonych owoców, a do tego piekę tradycyjny sernik wiedeń-
ski, struclę z makiem i ulubiony przez naszego syna Michała miodownik z przepisu 
babci Doroty. Świąteczny obiad to kaczka z jabłkami i żurawiną. Nie bez znaczenia są 
produkty, których używam - zaopatruję się w gospodarstwach u swoich zaprzyjaźnio-
nych klientów.

Oczywiście, nie może zabraknąć choinki - co roku ubieramy przed domem piękną 
jodłę, a w domu pachną świerkowe i sosnowe gałązki. Tradycyjnie w święta zabieramy 
psy - mamy 4 posokowce bawarskie - na świąteczny spacer po lesie.

Ewa Jagła – Dyrektor Regionalny VOTUM S.A.

Najważniejszy czas dla najbliższych 
W tym roku przedświąteczny czas spędzę trochę przymusowo w domu... Dzięki temu 
będą to szczególne święta. Korzystając z tego wyjątkowego czasu, wykonałam kartki, 
które wyślę do znajomych i rodziny, upiekłam już ciasteczka, pierniczki i piernikowe 
chatki. Gotowanie to od dłuższego czasu moja pasja, sposób na relaks. Boże Naro-
dzenie w mojej rodzinie jest tradycyjne - barszcz czerwony, pierogi, uszka, kompot  
z suszu, ryby. Wśród tradycyjnych potraw pojawiają się też nowości, niektóre, jak dorsz 
i sandacz, stają się powoli tradycją. Boże Narodzenie to czas, kiedy dom wypełnia  
zapach przypraw, pomarańczy i żywej choinki. 

W przygotowaniach pomaga mi mój 5-letni syn Karol, który lubi spędzać czas ze mną 
w kuchni. W tym roku wykonaliśmy ozdoby z masy solnej. Sporo czasu zajęło nam 
lepienie i malowanie aniołków, bałwanków, serduszek, gwiazdek i choinek, piekliśmy 
i lukrowaliśmy pierniczki. Na choince zawiesimy wykonane przez nas ozdoby z masy 
solnej, pierniczki, suszone pomarańcze i szydełkowane bombki. 

W codziennej gonitwie zapominamy o tym, co najważniejsze, o czasie dla najbliż-
szych, o tym, by jak najwięcej być ze sobą. Mocno doceniam fakt, że w tym roku mogę 
przygotowywać coś wyjątkowego, własnoręcznie zrobionego. 

Zgodnie z przyjętą w moim domu tradycją drzewko ubierzemy dzień przed Wigilią, by 
rano znalazły się pod nią podarki.

Ewelina Czechowicz – Główny Specjalista ds. Audytu i Oceny Roszczeń VOTUM S.A.
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Tradycyjnie po mojemu
Czy moje święta są magiczne? Myślę, że są, ubrane w tradycję, którą wyniosłam  
z domu, którą celebruję przez wszystkie lata, otulone mgiełką tajemniczości w pło-
mykach świec, w blasku bombek na choince, w płatkach śniegu, osadzających się na 
szybie. 

Dlaczego tradycyjne? Bo nie wyobrażam sobie inaczej. Moje święta to wcześnie  
wysyłane kartki z odręcznie pisanymi życzeniami. To żywa choinka, ubrana w piękne 
szklane ozdoby, do których przystawiam nos. To przypomina mi dzieciństwo.

To stół z białym obrusem, na którym zmieści się dwanaście potraw – czerwony barsz-
czyk z uszkami, pierogi, kapusta z grzybami, karp i inne, które wszyscy znamy. Przy nim 
zasiądę z bliskimi do kolacji wigilijnej. To zawsze nakrycie dla osoby niespodziewanej, 
bo nie zawsze moi bliscy mogą być ze mną w tym dniu. 

To prezent dla każdego, ale nie kupiony w ostatniej chwili. To prezent przemyślany, 
który sprawi przyjemność również mnie, bo lubię sprawiać radość. A gdy zabłyśnie 
pierwsza gwiazdka, siadamy do kolacji, dzielimy się opłatkiem i cieszymy czasem spę-
dzonym razem. W tym roku cieszę się podwójnie, bo zamieszkał ze mną mój tata.

Od kilku lat stało się też tradycją , że odwiedzamy szopkę na Jasnej Górze, jedziemy 
pomodlić się, podziękować, pomyśleć. Święta Bożego Narodzenia to czas, w którym 
zwalnia życie, w którym szczególnie powinniśmy dostrzec drugiego człowieka i jego 
potrzeby.

Grażyna Dyluś – Dyrektor Regionalny VOTUM S.A.

Pośnik - smak i zapach świąt 
Gdy tylko pojawi się jakiś zwiastun Bożego Narodzenia – najczęściej, niestety, w rekla-
mach pożyczek czy wystroju sklepowych witryn – zżymam się na dzisiejsze obyczaje, 
tak dalekie od idei tych świąt. A gdy opadną już emocje, wracam pamięcią do tych 
prawdziwych, niepowtarzalnych, spędzanych na zamojskiej wsi.

Obrazy głębokiego śniegu, po którym pędzą sanie dziadka Jana z wyciętym w lesie 
świerkiem, rozścielanej w największej izbie słomy, dekorowania choinki zrobiony-
mi pod okiem cioci Gieni papierowymi łańcuchami i ozdobami ze słomek, wreszcie  
– prawdziwymi świeczkami i nielicznymi bombkami, nakładają się na siebie. I prze-
platają z zapachami lasu oraz… kuchni. Tam królowała babcia Józia, a prym wiodły 
„leniuchy” – gołąbki z kaszy gryczanej, duszonych na oleju lnianym, barszcz z pieroga-
mi z grzybów, kapusta z grochem, kluski z makiem i smażone ryby. Zaglądaliśmy tam 
wygłodniali, licząc na jakiś smaczny kąsek. 

Z drżeniem serc wyglądaliśmy pierwszej gwiazdki i nasłuchiwaliśmy dzwonków u sań, 
zwiastujących przybycie na pośnik gości – a bywało ich nawet do trzydzieściorga! 
Gwar powitań, życzeń, rozmów, zabaw… 

Pośnik – tak właśnie na Zamojszczyźnie nazywano wigilijną kolację, bo podawano na 
nią tylko postne potrawy, których oczywiście musiało być dwanaście. I zawsze było też 
jedno nakrycie dla niespodziewanego gościa.

A potem sanna na pasterkę do odległego o kilka kilometrów kościoła w Płonce, gdzie 
na ołtarzu jako Matka Boska nasza praprababka Katarzyna… Wracaliśmy późną nocą, 
ale nikomu, nawet dzieciom, nie chciało się spać, zwłaszcza że po powrocie można 
było już skosztować kiełbasy, bigosu czy galarety z nóżek. I wtedy drewniana chałupa 
dziadków napełniała się nowymi zapachami…

Czasy się zmieniają, tradycje odchodzą. Nawet tam, na południowych krańcach Polski, 
mało kto umawia się dziś na rodzinną wigilijną kolację.

A ja, nawet gdy spędzam święta u znajomych we Francji, czy - jak tegoroczne  
- w ciepłych krajach, zawsze wspominam smak i zapach pośniku, atmosferę prawdzi-
wego Bożego Narodzenia.

Mirosław Szałata – Kierownik Regionalny VOTUM S.A.

Gdziekolwiek będziesz, 
cokolwiek się stanie,

będą miejsca w książkach 
i miejsca przy stole…

Jan Zych
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Redakcja: Dyrektor Departamentu Prawnego VOTUM, dyrektor biura PIDiPO, autor-
ka wielu publikacji oraz ekspert wypowiadający się w masowych mediach – taką 
znamy Cię w VOTUM. A kim jest Justyna Halaś prywatnie?

Justyna Halaś: Myślę, że tym samym człowiekiem. W moim przypadku trudno jest oddzielić 
życie prywatne od zawodowego, dlatego gdybym chciała udawać w pracy kogoś innego – 
miałoby to niewielkie szanse powodzenia. Oczywiście, trudno oceniać siebie samą – mam 
nadzieję, że z jednej strony jestem znośnym przełożonym, a z drugiej – akceptowalną córką. 

R: Co w takim razie robisz po pracy? Sport, gotowanie?

J. H.: Obawiam się, że ani jedno, ani drugie. Oczywiście, czasami bywam na siłowni, nato-
miast najbardziej lubię się relaksować, czytając. Dodatkowo stale poprawiam swoją znajo-
mość języka angielskiego. Chodzę na kurs, a na co dzień staram się poświęcać chociaż chwilę 
na jego doskonalenie. 

R: Wydaje się, że nie zwalniasz tempa nawet na chwilę. Skąd bierzesz energię na tak 
liczne zadania?

J. H.: Najtrudniejszy czas już za mną. Mam na myśli nie tylko równoległe studia na dwóch 
kierunkach, ale także łączenie pracy i aplikacji radcowskiej. Teraz, choć także realizuję kilka 
aktywności zawodowych, jest mi znacznie łatwiej. Oczywiście, z jednej strony to kwestia 
doświadczenia, z drugiej – chyba wypracowania właściwego priorytetowania zadań. Może 
zabrzmi to nieskromnie, ale jestem całkiem nieźle zorganizowana, dlatego nie mam pro-
blemu chociażby z wykonywaniem kilku czynności jednocześnie. To bardzo przydatne  
w codziennym życiu. 

Z tą energią to też nie jest tak, że posiadam jej niewyczerpane zasoby, ale dopiero niedawno 
zdałam sobie z tego sprawę. Od jakiegoś czasu staram się planować weekendy wyłącznie 
na sprawy prywatne, choć nie ukrywam, że czasami różnie z tym bywa. Na pewno trzeba 
znaleźć w pewnym momencie równowagę, sukcesy zawodowe wymagają jednak chwili 
wytchnienia i oderwania się od codzienności. Dlatego najwięcej siły i inspiracji czerpię z wy-
jazdów, nawet tych krótkich. Jazda samochodem bardzo mnie relaksuje. 

Justyna Halaś

Ludzie
VOTUM

Justyna Halaś
Dyrektor Departamentu 
Prawnego VOTUM S.A.

W tym numerze prezentujemy sylwetki dwóch wyjątkowych osób. Z pozoru dzieli ich wszystko, od wzrostu i płci 
po temperament i zainteresowania. Czy to możliwe, że mają coś wspólnego? Owszem – nieposkromioną pasję 

zawodową, upór i konsekwencję w działaniu, wreszcie – poczucie misji w codziennie wykonywanych zadaniach. 
Poznajcie Państwo bliżej Justynę Halaś i Jacka Brzezowskiego.



Ludzie VOTUM

20

R: Zarządzasz zespołem kilkudziesięciu specjalistów odszko-
dowawczych. To kluczowy departament w strukturze VOTUM 
zajmujący się prowadzeniem spraw i windykacją. Z jakiego 
typu ludźmi pracuje Ci się najlepiej? Jakich kandydatów do 
pracy szuka VOTUM?

J. H.: Kiedy obserwuję moich najbliższych współpracowników, my-
ślę, że podświadomie szukam ludzi podobnych do siebie. Ambitnych, 
przebojowych i żądnych wiedzy, ale przede wszystkim niebojących 
się podejmować wyzwania. Podobnych cech oczekuję od kandy-
datów do pracy. Nie oceniam jednak ludzi wyłącznie na podstawie 
pierwszego wrażenia. Ja sama, przychodząc do VOTUM kilka dobrych 
lat temu, miałam mnóstwo obaw, byłam zamknięta w sobie… To nor-
malne w pierwszych miesiącach pracy. Najważniejsze jednak, żeby 
w każdym człowieku odkryć właściwy dla niego potencjał, a potem 
pokierować nim w odpowiedni sposób. 

R: A jak Ty trafiłaś do zespołu VOTUM S.A.?

J. H.: Już na studiach szukałam możliwości podjęcia pracy. Ponieważ 
równolegle studiowałam dziennie dwa kierunki, prawo i ekonomię, na 
piątym roku prawa zaczęłam szukać pierwszej poważnej pracy. Naj-
pierw na krótko trafiłam do kancelarii prawnej zajmującej się windy-
kacją. Po dwóch miesiącach, tuż przed obroną, stwierdziłam, że warto 

Redakcja Biuletynu VOTUM

poszukać czegoś bardziej ambitnego i tak trafiłam na rozmowę do VOTUM. To była najprzyjemniejsza z rozmów  
o pracę. Po drugiej stronie biurka siedział kierownik Janek Wan. Pamiętam, że był serdeczny, uśmiechnięty. Dał mi do 
rozwiązania jakiś test, który chyba poszedł mi marnie i… wyszłam stamtąd z poczuciem, że nawet jeśli nie dostanę tej 
pracy, to nie będę żałowała tego, że wzięłam udział w rekrutacji. Nie zdążyłam jeszcze wrócić do domu, a zadzwonił 
Janek. Usłyszałam, że zostałam przyjęta.

R: Jak oceniasz czas, który tutaj przepracowałaś?

J. H.: Zaczynałam jako asystent referenta prawnego. Przeszłam całą ścieżkę kariery w Departamencie Prawnym. To 
mój dziewiąty rok w firmie, a każdy kolejny przynosi nowe wyzwania i możliwości. Dla mnie najważniejsze jest to, że 
trafiłam na ludzi, którzy potrafili mnie docenić i odpowiednio pokierować. Przełomowym momentem był dla mnie 
rok 2010, w którym zaczęłam aplikację radcowską. Wtedy też zmieniła się organizacja naszego Departamentu, a jego 
szefem został Bartłomiej Krupa. Od zawsze postrzegałam go jako osobę wymagającą, dlatego spodziewałam się, że 
nie będzie łatwo. Wkrótce przekonałam się, że to także świetny menedżer, doskonały obserwator, a przede wszystkim, 
tak chyba mogę powiedzieć, po prostu fajny przełożony. Kierując departamentem, potrafił dostrzec potencjał tzw. 

Urlop nad polskim morzem – Niechorze

szeregowych pracowników. To dzięki temu najpierw zostałam zastępcą kierownika działu prawnego, a kilka miesięcy 
później - kontrolerem. To ostatnie zadanie było dużym wyzwaniem, ale dzięki tej pracy bardzo dużo się nauczyłam. 
Kontrola spraw, korespondencja formalna, opinie prawne i wiele innych zadań sprawiły, że moje horyzonty znacznie 
się poszerzyły.

R: Od trzech lat kierujesz także biurem Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. Jak 
znajdujesz się w nowej roli?

J. H.: Praca w Izbie to dla mnie kolejne wyzwanie i nowe perspektywy. Przygotowanie wyborów nowych władz, 
obsługa prawna, kontakt z ludźmi z pierwszych stron gazet ubezpieczeniowych, ale też szereg działań administra-
cyjnych. Kierowanie biurem wymaga bardzo dobrej organizacji pracy i ciągłego kontaktu z przedsiębiorcami zrze-
szonymi w Izbie. To także konieczność odpowiadania na masę pytań oraz przygotowywanie ważnych branżowych 
wydarzeń. Dbanie o każdy szczegół sprawia, że nasza organizacja jest stale obecna na rynku, a jej działania często 
mają ogromny wpływ na całą branżę.

To mój dziewiąty rok w firmie, a każdy kolejny przynosi nowe wyzwania i możliwo-
ści. Dla mnie najważniejsze jest to, że trafiłam na ludzi, którzy potrafili mnie docenić.
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Jacek Brzezowski

Redakcja: Pomoc poszkodowanym, ich rodzinom, ich bliskim to chyba zajęcie, 
w którym odnalazłeś swoje życiowe powołanie?

J.B.: Tak. Lubię pomagać i lubię słowa zapisane w pewnej starożytnej księdze: więcej szczę-
ścia wynika z dawania niż z otrzymywania. To się sprawdza i daje pełną satysfakcję w życiu.

R.: Jak zaczęła się Twoja przygoda z VOTUM S.A.?

J.B.: To ciekawa i ważna dla mnie historia. Byłem po ciężkich przeżyciach finansowych, po-
dejmowałem próby ustabilizowania swojej sytuacji. Zostałem agentem ubezpieczeniowym 
i pracowałem dodatkowo na etacie. Podczas tej pracy poznałem Piotra Wawrzyniaka, który 
pracował już wówczas w Centrum Odszkodowań (pierwsza nazwa VOTUM S.A. - przyp. red.). 
To on pokazał mi możliwości tego rynku i tak trafiłem do firmy, z którą związany jestem do 
dziś. Z tego miejsca chciałbym podziękować Piotrowi, który wdrożył mnie w pracę przedsta-
wiciela regionalnego i nauczył podstaw. W krótkim czasie poznałem również Jana Wana i tak 
odnalazłem istotę pracy dla przyjemności oraz dawania poszkodowanym nadziei na lepsze 
jutro.

R.: Jak oceniasz te ponad 11 lat funkcjonowania VOTUM na rynku odszkodowań?

J.B.: Przez te 11 lat z małej firmy powstało wspaniałe przedsiębiorstwo, którym chętnie się 
chwalę i z dumą noszę w klapie marynarki jego logo. Świadomość, że zawsze jesteśmy krok 
przed konkurencją oraz że pomogliśmy setkom tysięcy ludzi, daje mi wiele satysfakcji. Ja sam 
jestem już całkiem inną osobą, pewną siebie, znającą własną wartość i zdarza mi się słyszeć, 
że dziś to ja jestem wzorem dla innych. 

R.: Jesteś obecnie jednym z najaktywniejszych dyrektorów regionalnych VOTUM, 
ale ta pozycja okupiona jest ciężką pracą. Chyba nie zawsze było łatwo?

J.B.: Jak każdy mam lepsze i gorsze dni, ale jeżeli praca jest nie tylko źródłem zarobków, 
lecz staje się również misją życiową, jest się w stanie pokonać wszelkie przeszkody. Każda 
trudność i uciążliwość w drodze do celu tylko mnie umacnia i dodatkowo motywuje. Nie 
żyję przeszłością. Interesuje mnie wizja przyszłości, zastanawiam się, jaka w niej będzie moja 
rola. Wyznaję zasadę, że problemy nie istnieją, są tylko kwestie do rozwiązania. W kontekście 
tych właśnie kwestii pomaga zawsze konstruktywna i merytoryczna rozmowa, która nie tylko 
może przynieść rozwiązanie, ale przede wszystkim prowadzi do rozwoju.

Jacek Brzezowski
Dyrektor Regionalny
VOTUM S.A.

Jak każdy mam lepsze i gorsze dni, ale jeżeli praca jest nie tylko źródłem zarobków, 
ale staje się też misją życiową, jest się w stanie pokonać wszelkie przeszkody. 

R.: Jakimi wartościami kierujesz się w codziennej pracy?

J.B.: Uczciwość - nawet jeśli miałbym na tym stracić. I konsekwencja w działaniu. Często 
bywa, że pomagam i doradzam non-profit, prosząc jedynie o modlitwę w mojej intencji. 
Wierzę, że każdy czyn niezgodny z etyką uderzy w nas ze zdwojoną siłą w najcięższych 
chwilach i kryzysach. A to w moim życiu jest niepotrzebne, gdyż zakłóciłoby to coś, co cenię 
najbardziej – szczęście i spokój.

R.: Co Cię najbardziej motywuje do działania?

J.B.: Wspaniała żona i kochane dzieci. Od 15 lat jestem żonaty i na początku było nam na-
prawdę ciężko. Teraz mam Wiktorię i Nikolę oraz Jana. Każdy rodzic pragnie, by jego dzieciom 
było lepiej, niż jemu samemu i dlatego z żoną Moniką pracujemy w najlepszej branży dla naj-
większego jej reprezentanta, dając poszkodowanym drogowskazy do uzyskania należnego 
odszkodowania. Odczuwamy radość z tej pracy. 

R.: Wiele emocji wkładasz w pomoc osobom niepełnosprawnym. Ma to między in-
nymi związek z Twoimi osobistymi doświadczeniami i sytuacją rodzinną. Opowiesz 
nam o tym?
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J.B.: Tak, od urodzenia mam do czynienia z osobami potrzebującymi jakiejś formy pomocy. Często wyprzedzają oni 
swoimi talentami i zdolnościami ludzi zdrowych. Takim przykładem jest moja siostra, która porusza się na wózku. Nie 
stanowi to dla niej przeszkody w realizacji pasji – jest mistrzynią kuchni. Takim osobom chciałbym przychylić nieba  
i staram się ich wspierać w wyznaczaniu sobie celów i osiąganiu ich. Przykładem tego jest Kamil Wiączek, chłopak po 
poważnym wypadku, który dziś pracuje ze mną w VOTUM.

R.: Piotrków Trybunalski to Twoje miasto. Angażujesz się tam w wiele akcji społecznych. Jesteś wielkim 
propagatorem honorowego dawstwa krwi. Kiedy znajdujesz na to wszystko czas?

J.B.: Jeżeli coś sprawia przyjemność, czas zawsze się znajdzie. Honorowe dawstwo krwi wpisuje się mocno  
w działalność naszej firmy, bo też najliczniejsza grupa odbiorców tej krwi to właśnie osoby ciężko poszkodowane  
w wypadkach. Tego typu inicjatywy to zawsze okazja do poznania ludzi. Bywa, że ludzie oddający krew sami szukają 
pomocy powypadkowej lub mają bliskich, którzy tej pomocy potrzebują. Łączę wówczas pracę z działalnością pro 
publico bono. Jestem zawsze gotowy do takich akcji. Ale pomagam też na wiele innych sposobów. Pewnego razu 
rzuciłem bieżące obowiązki i zorganizowałem w trzy dni przyjęcie do Polskiego Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej 
VOTUM w Krakowie mężczyzny po wylewie do pnia mózgu. Załatwiona była karetka, która przewiozła leżącego, nie-
świadomego chorego do Krakowa, a ja wiozłem jego żonę ze wszystkim, co było potrzebne do odbycia turnusu. Nie 
zapomnę tego momentu, kiedy pojechałem do Krakowa zobaczyć jakie postępy zrobił. Spotkałem go na korytarzu. 
Jechał w asyście żony i rehabilitanta. Podał mi rękę i powiedział po prostu „dziękuję bardzo”.

Jacek Brzezowski z dyrektorem sprzedaży Mirosławem Greberem podczas odsłonięcia tablicy informacyjnej swojego pomysłu.

R.: Prywatnie jesteś tatą trójki fantastycznych dzieciaków. Życie rodzinne to odskocznia od pracy czy jej 
uzupełnienie? 

J.B.: Jak już wspomniałem, jestem głową rodziny, tatą dwóch córek i najmłodszego syna, dlatego pracę pozosta-
wiam na wycieraczce przed wejściem do domu. Czas dla rodziny to czas wyłącznie dla moich bliskich i w takich 
momentach nie można się do mnie dodzwonić, za co Państwa przepraszam.

R.: Opowiedz nam o swoich planach – prywatnych i zawodowych – na 2017 r.

J.B.: Plany na 2017? Chcę stawać się lepszym z dnia na dzień w niesieniu profesjonalnej pomocy osobom poszko-
dowanym. Prywatnie pragnę zdrowia dla moich bliskich i znajomych. Wiem, że takie podejście do planów nie rodzi 
stresów i konfliktów.

Redakcja Biuletynu VOTUM





Fundacja VOTUM dzięki wsparciu VOTUM S.A. oraz we współ-
pracy z Aleją Bielany upamiętniła Dzień Pamięci Ofiar Wypad-
ków Drogowych. 20 listopada o godzinie 11 w galerii ruszyła 
strefa bezpiecznej jazdy, by przez zabawę przypomnieć 
dorosłym i nauczyć dzieci zasad poruszania się po drogach.
Wydarzenie z pewnością podobało się najmłodszym uczest-
nikom. Na dzieci czekał tor wyścigowy, bezpieczne mia-
steczko oraz kącik plastyczny z możliwością oznakowania 
swojej odblaskowej torby. Dzieci mogły również z bliska 
obejrzeć motocykl policyjny lub spróbować przeprowadzić 
resuscytację krążeniowo-oddechową. Dorośli odwiedzali 
przede wszystkim interaktywny punkt bezpiecznego kie-
rowcy przed wejściem głównym oraz stoisko informacyjne 
i punkt krwiodawstwa, w którym można było bezpośrednio 
i od razu pomóc ofiarom wypadków przez oddanie krwi. Poza 
tym każdy odwiedzający mógł zrobić zdjęcie w autorskiej 
fotobudce i tym samym przyłączyć się do naszej akcji spo-
łecznościowej #lubiewpasach.

Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które wspie-
rały nas w organizacji wydarzenia. Szczególnie ciepłe po-
dziękowania kierujemy do:

- Alei Bielany
- Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
- Dolnośląskiego Oddziału Drogowego  

Ochotniczego Pogotowania Ratunkowego
- Inspekcji Transportu Drogowego
- Żandarmerii Wojskowej
- RCKiK we Wrocławiu
- Akademii Bezpiecznego Kierowcy

Wyrazy wdzięczności należą się również prowadzącemu  
– Robertowi Moskwie – oraz patronom medialnym – Gazecie 
Wrocławskiej i Radiu Eska.

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych to 
święto szczególnie ważne dla Fundacji VOTUM. Otacza ona 
opieką właśnie osoby, które uległy wypadkom komunikacyj-
nym, dlatego też tak istotna jest dla niej promocja bezpiecz-
nej jazdy i idei krwiodawstwa.
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Nagrody
VOTUM

Platynowa statuetka i tytuł 
Przedsiębiorstwo Fair Play

VOTUM S.A. jest firmą, dla której etyka w biznesie to podstawa. Nic 
więc dziwnego, że zostaliśmy docenieni i po raz kolejny przyznano 
nam Certyfikat Przedsiębiorstwa Fair Play, a także wyróżniono Platy-
nową Statuetką. 

Tytuł i statuetka to nie jedyne nagrody, jakie otrzymaliśmy w 2016 r., 
jednak nagroda, którą zdobyliśmy w programie Przedsiębiorstwo Fair 
Play, ma dla nas szczególną wartość. Kapituła Programu doceniła  
w ten sposób nasze codzienne działania – szacunek dla kontrahen-
tów i pracowników oraz organów prawa, a także działania podejmo-
wane w takich kwestiach jak społeczna odpowiedzialność biznesu. 

W ostatnich miesiącach zostaliśmy nagrodzeni aż dwukrotnie. Co ciekawe, oba wyróżnienia dotyczą społecznej 
odpowiedzialności biznesu. Cieszymy się, że ten aspekt naszych działań został dostrzeżony – staramy się jak najak-
tywniej udzielać w dziedzinie CSR.

Firma Dobrze Widziana

Zostaliśmy również wyróżnieni w VII edycji konkursu Firma Dobrze 
Widziana. Ten prestiżowy konkurs, organizowany przez Business 
Centre Club, miał na celu uhonorowanie przedsiębiorstw szcze-
gólnie angażujących się w działania CSR i, co jeszcze ważniejsze, 
realnie angażujących się w działania społeczne i charytatywne. 
Te ostatnie są nam szczególnie bliskie – stworzyliśmy Fundację  
VOTUM, angażujemy się w kampanie społeczne i informacyjne do-
tyczące zagrożeń, wspieramy też domy dziecka na Dolnym Śląsku. 

Duże znaczenie ma też dla nas fakt, że Program Operacyjny Kapi-
tał Ludzki, w ramach którego odbył się konkurs, objęła patronatem  
honorowym Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej.



Październik i listopad 2016 ubiegły nam pod hasłem bezpieczeństwa na drogach, a szczególną opieką 
otoczyliśmy pieszych, poruszających się o zmierzchu lub w godzinach porannych. Włączyliśmy się do 
akcji profilaktycznej „Postaw na odblask” i przekazaliśmy Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocła-
wiu 3000 bransoletek odblaskowych.

Akcja miała miejsce 24 października i 24 listopada, a zaangażowanych w nią było 26 jednostek po-
licji ze wszystkich powiatów Dolnego Śląska. W kampanii brali udział nie tylko funkcjonariusze policji 
drogowej, ale także z innych pionów, między innymi prewencji, dzielnicowi i policjanci z Komendy 
Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. 

Policja pracowała ciężko, a liczby mówią same za siebie: 
• ujawniono 656 wykroczeń w stosunku do pieszych i 278 wykroczeń popełnionych przez pieszych, 
• ujęto 19 osób, które prowadziły samochód pod wpływem alkoholu, 
• ukarano mandatami 543 kierowców i 172 pieszych, 
• skierowano do sądu wniosek o ukaranie 68 osób kierujących pojazdami i 7 pieszych, 
• pouczono 45 kierowców i 99 pieszych. 

Nasze odblaski trafiały do każdego, kto był kontrolowany przez policjantów, niezależnie od tego, czy 
został ukarany, czy jedynie wylegitymowany. Funkcjonariusze edukowali też użytkowników jezdni  
w zakresie zagrożeń, wynikających z poruszania się po drodze pieszo bez odblasków. 

Akcję podsumował też asp. szt. szt. Paweł Petrykowski, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkie-
go Policji we Wrocławiu w filmie, który można obejrzeć na naszym kanale na YouTube – VOTUM S.A. 
Odszkodowania. 

Mamy nadzieję, że przyczyniliśmy się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach, a przy okazji uchro-
niliśmy wielu pieszych przed mandatem. Przypominamy, że poruszenie się po jezdni bez wyraźnych 
elementów odblaskowych na ubraniu jest wykroczeniem, za które możemy zapłacić 100 złotych!
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