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Potknąłeś się? 

Walcz o 

odszkodowanie! 
 

 

Luty i marzec to miesiące, w 

których zapominamy o mroźnej 

zimie i wymieniamy garderobę na 

wiosenną. To jednak także czas, 

kiedy topnieje śnieg i naszym oczom 

ukazują się dziury w chodnikach 

oraz na ulicach.  

 

Pół biedy, jeśli taką dziurę odkryjemy 

i ominiemy. Ale jak wiadomo, nie 

zawsze się wtedy udaje. Potknięcie, 

a w jego rezultacie skręcenia 

kostek, złamania i zwichnięcia to 

zmora wczesnej wiosny. Co robić, 

jeśli nie uda się nam uniknąć 

niefortunnego upadku? 

 

Marcin Sypniewski, Eventus 

Dochodzenie Odszkodowań: -  

Przede wszystkim musimy wskazać 

dokładne miejsce wypadku oraz 

jego przyczynę. Warto wykonać 

dokumentację fotograficzną 

miejsca zdarzenia – zarówno samej 

dziury, jak i okolicy – np. najbliższej 

latarni, budynku, znaku drogowego, 

aby można było dokładnie wskazać 

miejsce zdarzenia. Możemy bowiem 

przewrócić się w miejscu położonym 

na granicy dwóch działek i 

wówczas trzeba dokładnie ustalić, 

od kogo możemy ubiegać się o 

odszkodowanie.  

Jeżeli na miejsce nie zostało 

wezwane pogotowie ratunkowe 

udajmy się jak najszybciej do lekarza 

podając przyczynę urazu. Na 

wszystkie wydatki (leki, 

prześwietlenia, koszty naprawy 

rzeczy) zbierajmy imienne faktury, 

aby odzyskać wydane pieniądze. W 

przypadku uszkodzenia samochodu, 

roweru lub innej rzeczy (np. komórki, 

laptopa) wykonajmy dokładną 

dokumentację fotograficzną i 

poprośmy w serwisie o wykonanie 

kosztorysu naprawy. 

 

Uzbrojeni w dokumentację możemy 

rozpocząć staranie o 

odszkodowanie. należy zacząć od 

ustalenia zarządcy terenu i jego 

zakładu ubezpieczeń, a następnie 

oszacować wartość szkody i 

dokonać zgłoszenia. 

 

 

 

Fot. Microsoft photos 

Fot. okładka: Robert Majetic, Flickr: 

Radićeva ulica 
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Przykładowe sprawy 

 

 

Rok zdarzenia: 2013 

 

Klientka Eventus Dochodzenie 

Odszkodowań jechała rowerem. 

Kiedy przejeżdżała obok stojącego 

samochodu osobowego, drzwi 

samochodu nagle się otworzyły.  

Kobieta na nie najechała, w wyniku 

czego upadła na ziemię i doznała 

obrażeń ciała m.in. stłuczenia 

głowy.  

Sprawca nie udzielił pomocy, 

odjechał z miejsca zdarzenia. Z 

uwagi na niewykrycie sprawcy 

zdarzenia sprawa była zgłoszona do 

Ubezpieczeniowego 

Funduszu 

Gwarancyjnego.  

Kwota uzyskanego 

odszkodowania 

wynosi  6. 000 zł 

zadośćuczynienia i  

1.584 zł zwrotu 

kosztów opieki. 

Sprawa jest w toku. 

Eventus 

Dochodzenie 

Odszkodowań walczy o wyższe 

odszkodowanie. 

 

*** 

 

Rok zdarzenia: 2013  

  

Kobieta została potrącona na ulicy 

przez kierowcę samochodu 

osobowego. Siła uderzenia była tak 

duża że poszkodowana została 

wyrzucona na kilka metrów i 

przeleciała przez ogrodzenie 

pobliskiej posesji. W wyniku 

zdarzenia doznała licznych obrażeń 

ciała.   

Uzyskana została kwota 30.000 zł 

zadośćuczynienia, dodatkowo 

zwrot kosztów opieki, dojazdów oraz 

kosztów leczenia. Sprawa jest w 

toku. Eventus Dochodzenie 

Odszkodowań walczy o wyższe 

odszkodowanie. 
 

*** 

 

Rok zdarzenia: 1999 

 

Sprawa: wypadek  

Kierujący ciągnikiem skręcając do 

swojego gospodarstwa przeciął pas 

ruchu i 

spowodował zderzenie z 

motocyklem prowadzonym przez 

naszego klienta. W 

wyniku wypadku 

poszkodowany 

doznał złamań (w 

tym z 

przemieszczeniem) i 

stłuczeń.  

W sprawie zostało 

uzyskane 

odszkodowanie  w 

wysokości 55.000 zł 

zadośćuczynienia 

oraz około 2.000 zł tytułem roszczeń 

dodatkowych. Odszkodowanie 

zostało uzyskane z  UFG z uwagi na 

brak informacji czy sprawca 

wypadku posiadał w chwili 

zdarzenia ubezpieczenie OC 

posiadaczy pojazdów 

mechanicznych.  Dokumentacja z 

prowadzonego postępowania 

karnego, ze względu na upływ 

czasu, została wybrakowana co w 

praktyce uniemożliwiło 

zweryfikowanie informacji o 

wykupieniu polisy OC przez sprawcę 

wypadku. 

 

 

Opinie klientów: 

 

Dziękuje bardzo za pomoc w 

uzyskaniu odszkodowania. 

Wszystko odbyło się sprawnie i 

profesjonalnie, bez zbędnych 

spotkań. Kwota odszkodowania 

okazała się naprawdę słuszną. 

 

Agnieszka Polczyk 
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PO GODZINACH 

CZYLI PASJE EVENTUSÓW 

 

 

Jacy jesteśmy? Co lubimy? Jakie 

skrywamy w sobie pasje i czym 

zajmujemy się po godzinach? Chcemy, 

dać się poznać nie tylko od służbowej, 

ale także od prywatnej strony. Dzisiaj 

kolej na…  

 

 
Lubię przenieść się  

do innego  świata 

Ten inny świat może być realny 

lub z fantazji. Ten pierwszy 

zwiedza podróżując, ten drugi 

czytając książki. To dwie 

największe pasje Małgorzaty 

Studzińskiej, starszej specjalistki ds. 

odszkodowań w Eventus 

Dochodzenie Odszkodowań.  

- Książki są dla mnie ucieczką od 

rzeczywistości, codzienności. 

Podobnie jak podróże, które 

bardzo sobie cenię. Ostatnio 

byłam w Zakopanem. Czasem 

chodziłam po górach, a czasem 

wystarczyło mi popatrzeć na 

piękne krajobrazy... – mówi. 

Do tej pory pani Małgorzata 

zdobyła już Kasprowy Wierch, 

Dolinę Pięciu Stawów oraz Sarnią 

Skałkę. 

Trzy lata 

W Eventus Dochodzenie 

Odszkodowań pracuje trzy lata. 

Wcześniej, przez 25 lat, była 

zatrudniona w firmie 

ubezpieczeniowej. 

 

- Dlaczego lubię swoją pracę? Bo 

każda sprawa jest inna. Można 

pomóc osobom, które same nie 

dają sobie rady z uzyskaniem 

odszkodowania. Jednocześnie 

jest to praca, o której się nie 

zapomina wychodząc z biura. 

Myśli się o niej przez cały czas. 

Zoologia 

Choć dziś pani Małgorzata 

odnalazła swoją pasję i miejsce 

na ziemi, kiedyś miała inne plany. 

Ukończyła technikum rolnicze 

(specjalizacja zootechnika) i 

marzyła o pracy ze zwierzętami. – 

Zawsze lubiłam zwierzęta. 

Niestety wtedy nie zdawałam 

sobie sprawy, że nie ma hodowli 

zwierząt bez uprawy roślin. A  one 

już mniej mnie interesowały… 

A na pociechę pani Małgosi w 

domu zawsze czaka kundelka 

Maksi. 
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PrasÓWKA 

 

Komisja od błędów lekarskich. 

Jak się starać o 

odszkodowanie? 
 

Coraz więcej pacjentów walczy o 

odszkodowania za błędy lekarzy 

przed komisją do spraw orzekania o 

zdarzeniach medycznych. Kwoty są 

niższe niż te uzyskane przed sądem, 

ale samo postępowanie - tańsze, 

krótsze i łatwiejsze 

Magdalena Ciepielak: Co to jest 

zdarzenie medyczne? 

 

Jacek Chojnacki, radca prawny, 

przewodniczący wojewódzkiej 

komisji ds. orzekania o zdarzeniach 

medycznych w Warszawie: - By 

orzec o zdarzeniu medycznym, 

komisja musi stwierdzić, że szpital 

podejmując wobec pacjenta 

postępowanie diagnostyczne, 

lecznicze lub terapeutyczne, 

postępował niezgodnie z aktualną 

wiedzą medyczną. Czasami do 

powikłań pooperacyjnych dochodzi 

nawet w sytuacji, gdy to medyczne 

postępowanie jest prowadzone przy 

zachowaniu obowiązujących 

procedur, standardów. Bardzo 

szczegółowo uzasadniamy swoje 

orzeczenia i stosunkowo niewiele 

jest wniosków o ponowne 

rozpatrzenie sprawy. Tam, gdzie 

ustalamy zdarzenie medyczne, 

szpitale co do zasady składają 

wnioski o ponowne rozpatrzenie 

sprawy; pacjenci natomiast 

znacznie rzadziej się odwołują. 

 

Czy pacjenci zarzucili państwa 

wnioskami? 

- Na początku, w 2012 r., wpływał 

jeden wniosek w ciągu miesiąca, 

teraz średnio trzy tygodniowo. Do tej 

pory zarejestrowaliśmy 210 

wniosków. Postępowanie przed 

komisją jest rzeczywiście bardziej 

otwarte niż postępowanie przed 

sądem, o wiele tańsze, krótsze i 

łatwiejsze. W sądzie pacjent 

musiałby zapłacić 5 proc. wartości 

dochodzonego roszczenia, a w 

komisji jest stała opłata 200 zł. Jeśli 

komisja wydaje orzeczenie na 

niekorzyść pacjenta, to musi on też 

ponieść koszty postępowania, np. 

opinii biegłego, ale łącznie te koszty 

nie powinny przekraczać 650 zł. 

 

Postępowanie przed komisją jest też 

łatwiejsze. W sprawie cywilnej to 

pacjent musiałby udowodnić swoje 

racje, a tu komisja go wyręcza. 

Postępowanie jest też krótsze, bo 

mamy cztery miesiące na wydanie 

orzeczenia. 

 
Cały tekst: 

http://wyborcza.pl/1,76842,14962196,Komisj

a_od_bledow_lekarskich__Jak_sie_starac_o

_odszkodowanie_.html#ixzz2sHbT1TgN 
 

*** 

Za każdy procent uszczerbku na 

zdrowiu funkcjonariusz dostanie 20 

proc. przeciętnego wynagrodzenia. 

 

Rekompensata za uszczerbek na 

zdrowiu będzie taka sama bez 

względu na stopień, stanowisko i 

rodzaj służby. Takie zmiany 

wprowadza ustawa o świadczeniu 

odszkodowawczym przysługującym 

w razie wypadku lub choroby 

pozostających w związku ze służbą, 

przyjęta w piątek przez Sejm. 

 
Źródło: Katarzyna Wójcik/ 

http://prawo.rp.pl/artykul/757648,1089362-

Odszkodowania-dla-funkcjonariuszy-za-

wypadek-na-sluzbie-beda-jednakowe.html

http://wyborcza.pl/1,76842,14962196,Komisja_od_bledow_lekarskich__Jak_sie_starac_o_odszkodowanie_.html#ixzz2sHbT1TgN
http://wyborcza.pl/1,76842,14962196,Komisja_od_bledow_lekarskich__Jak_sie_starac_o_odszkodowanie_.html#ixzz2sHbT1TgN
http://wyborcza.pl/1,76842,14962196,Komisja_od_bledow_lekarskich__Jak_sie_starac_o_odszkodowanie_.html#ixzz2sHbT1TgN
http://prawo.rp.pl/artykul/757648,1089362-Odszkodowania-dla-funkcjonariuszy-za-wypadek-na-sluzbie-beda-jednakowe.html
http://prawo.rp.pl/artykul/757648,1089362-Odszkodowania-dla-funkcjonariuszy-za-wypadek-na-sluzbie-beda-jednakowe.html
http://prawo.rp.pl/artykul/757648,1089362-Odszkodowania-dla-funkcjonariuszy-za-wypadek-na-sluzbie-beda-jednakowe.html
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SZKOLENIA WYJAZDOWE 

 

 11.03.2014 - Piła- godzina 17:30 

 14.03.2014 - Łódź- godzina 17:30 

 15.03.2014 - Warszawa- godzina 12:00 

 18.03.2014 - Nakło /n Notecią- godzina 17:30  

 25.03.2014 - Włocławek, godzina 17:30 

 26.03.2014 - Koszalin, godzina 17:30 

 27.03.2014 - Goleniów, godzina 17:30 

 29.03.2014 - Bydgoszcz, godzina 11:00 

 

O ewentualnych zmianach poinformujemy Państwa drogą mailową. 

 

Pamiętajcie o nas na facebook-u: 

ww.facebook.com/EventusDochodzenieOdszkodowan 

 


