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Wypadek przy pracy 
 

Praca na wysokościach, wśród 

niebezpiecznych substancji, w 

fabrykach, w służbie publicznej. W 

wielu sytuacjach może dojść do 

wypadku przy pracy. Co według 

polskiego prawa jest uznawane za 

taki wypadek i jakie 

odszkodowanie przysługuje 

poszkodowanemu? 

 

Według artykułu 3. ust. 1 Ustawy z 

dnia 30 października 2002 r. o 

ubezpieczeniu społecznym z tytułu 

wypadków przy pracy i chorób 

zawodowych wypadkiem przy 

pracy jest nagłe zdarzenie 

wywołane przyczyną zewnętrzną 

powodujące uraz lub śmierć, które 

nastąpiło w związku z pracą: 

- podczas lub w związku z 

wykonywaniem przez pracownika 

zwykłych czynności lub poleceń 

przełożonych; 

- podczas lub w związku z 

wykonywaniem przez pracownika 

czynności na rzecz pracodawcy, 

nawet bez polecenia; 

- w czasie pozostawania 

pracownika w dyspozycji 

pracodawcy w drodze między 

siedzibą pracodawcy a miejscem 

wykonywania obowiązku 

wynikającego ze stosunku pracy. 

Żeby otrzymać odszkodowanie 

należy wykazać, że poszkodowany 

doznał krzywdy w związku z urazem. 

W przypadku nie uzyskania 

satysfakcjonującego 

odszkodowania na drodze 

polubownej , można dochodzić 

roszczeń w postępowaniu 

sądowym.  

 „Bezpośrednio po otrzymaniu 

informacji o zaistniałym wypadku 

pracodawca jest zobowiązany do 

powołania zespołu 

powypadkowego, który powinien 

niezwłocznie przystąpić do ustalenia 

okoliczności i przyczyn wypadku 

oraz ustalenia czy wypadek 

pozostaje w związku z pracą. Zespół 

powypadkowy po ustaleniu 

okoliczności i przyczyn wypadku, nie 

później niż w terminie 14 dni od dnia 

uzyskania zawiadomienia o 

wypadku, sporządza protokół 

ustalenia okoliczności i przyczyn 

wypadku przy pracy według wzoru 

ustalonego w przepisach 

rozporządzenia Ministra Gospodarki i 

Pracy z dnia 16.09.2004 r. w sprawie 

wzoru protokołu ustalenia 

okoliczności i przyczyn wypadku 

przy pracy (Dz. U. nr 227, poz. 

2298)1”. 

W zależności od wielu czynników 

poszkodowanemu może należeć się 

m.in. zadośćuczynienie pieniężne za 

doznaną krzywdę, roszczenie zwrotu 

kosztów leczenia, a nawet renta 

wyrównawcza np. w przypadku 

dalszej niezdolności do pracy. 

 
Fot. http://office.microsoft.com/en-

us/images/results.aspx?qu=work&ex=1#ai:MP90

0448479| 

Okładka: http://office.microsoft.com/en-

us/images/results.aspx?qu=work&ex=1#ai:MP90

0448322| 

                                                 
1 http://www.zus.pl/default.asp?p=4&id=402 

http://office.microsoft.com/en-us/images/results.aspx?qu=work&ex=1#ai:MP900448479|
http://office.microsoft.com/en-us/images/results.aspx?qu=work&ex=1#ai:MP900448479|
http://office.microsoft.com/en-us/images/results.aspx?qu=work&ex=1#ai:MP900448479|
http://office.microsoft.com/en-us/images/results.aspx?qu=work&ex=1#ai:MP900448322|
http://office.microsoft.com/en-us/images/results.aspx?qu=work&ex=1#ai:MP900448322|
http://office.microsoft.com/en-us/images/results.aspx?qu=work&ex=1#ai:MP900448322|
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Przypominamy wypadek przy pracy, 

który zdarzył się  w 21012 r. Sprawę 

prowadził Eventus Dochodzenie 

Odszkodowań. 

 

Rok zdarzenia: 2012 

Ubezpieczyciel: AXA  

Typ zdarzenia: wypadek przy pracy 

Wynegocjowana kwota: 12 tys. zł - 

sprawa w toku 

Poszkodowany uderzył głową o 

obudowę wentylacyjną, która była 

zbyt nisko zawieszona.  

Ubezpieczyciel odmówił 

wypłacenia odszkodowania 

tłumacząc, że szkoda nie powstała 

z winy pracodawcy. 

Eventus Dochodzenie 

Odszkodowań złożył wniosek o 

interwencję do rzecznika 

ubezpieczonych. Wówczas AXA 

zmieniło decyzję – okazało się, że 

pracodawca odpowiada za 

szkodę, ale jest ona poniżej  

franszyzny (kwoty, do której 

odpowiada sprawca szkody). Po 

kolejnym odwołaniu AXA znów 

zmienia zdanie: szkoda jest powyżej 

franszyzny i wypłaca na rzecz 

poszkodowanego kwotę 12 tys. zł. 

 

Sprawa jest nadal w toku. Eventus 

Dochodzenie Odszkodowań 

dochodzi od sprawcy szkody, czyli 

zakładu pracy, 9,8 tys. zł (do której 

on odpowiada). 

Już ponad pół tysiąca osób 

lubi nas na facebook-u. 

Dołącz do ans i bądź na 

bieżąco z odszkodowaniami!  
 

 

Opinie klientów: 

 

Dziękuję 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…  

 

 

Kultura to moje hobby 

 

Kiedyś miała zamiar zostać 

policjantką lub profesjonalnie 

zająć się choreografią. Dziś ma 

równie odpowiedzialne zajęcie: 

prowadzi dział kadr i jest 

specjalistą do spraw 

korespondencji w Eventus 

Dochodzenie Odszkodowań. O 

swoich pasjach opowiada 

Natalia Kierzkowska.  

 
W Eventus Dochodzenie 

Odszkodowań pracuje już prawie 

trzy lata. Zaczynała jako specjalista 

do spraw obsługi ekspertów. Dziś do 

jej obowiązków należy 

korespondencją wychodząca i 

przychodząca, monity do jednostek 

medycznych, na policję, do sądów, 

prokurator, urzędów. – Prowadzę 

także dział kadr i to lubię 

najbardziej. Należało to do moich 

obowiązków także w poprzedniej 

pracy.  Lubię patrzeć na 

uśmiechniętych ludzi 

przyjmowanych na nowa posadę,  

 

 

 

poznawać nowe osobowości, różne 

charaktery – mówi Natalia. 

 

A co bohaterka naszego Biuletynu 

lubi robić w czasie wolnym? Wtedy 

całkowicie oddaje się kulturze. Lubi 

czytać książki w szczególności 

thrillery, na przykład Tess Gerritsen 

oraz komedie, jak choćby Olgi 

Rudnickiej. Przepada za dobrym 

kinem (w szczególności hiszpańskimi 

horrorami). Od czasu do czasu nie 

pogardzi także wyjściem do opery. 

 

- Lubię przenosić się do literackiego 

czy filmowe świata. Odetchnąć od 

swoich problemów, zapomnieć o 

codzienności. Na chwilę przenieść 

się do innego świata. 

 

 



BIULETYN 

 5

 

PrasÓWKA 

 
 „Pani Domu” nr 5 (3-16 marca 2014) 

 

 
*** 

 

PIT od odszkodowań  

i odsetek od nich 

 

Co do zasady odszkodowania 

uzyskane przez osoby fizyczne są 

zwolnione z podatku dochodowego 

(PIT). Dotyczy to w szczególności 

otrzymanych odszkodowań lub 

zadośćuczynień, jeżeli ich wysokość 

lub zasady ustalania wynika z 

przepisów ustaw lub przepisów 

wykonawczych, odszkodowań 

otrzymanych na podstawie wyroku 

lub ugody sądowej, rent 

przyznanych na podstawie 

przepisów kodeksu cywilnego, kwot 

otrzymanych z tytułu ubezpieczeń 

majątkowych i osobowych. Od tej 

zasady są jednak wyjątki - dotyczą 

one przede wszystkim odszkodowań 

otrzymanych w związku z 

prowadzoną działalnością 

gospodarczą. Opodatkowane PIT 

są natomiast odsetki od 

odszkodowań. 

 
Czytaj więcej na Infor.pl: 

http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/podatki-

osobiste/pit/309388,PIT-od-odszkodowan-i-

odsetek-od-nich.html#ixzz2x3m2vhLi 
 

*** 

 

Nie dostanie 400 tys. zł za wadliwe 

działanie adwokata 

 

Adwokat, uchybiając terminowi do 

wniesienia apelacji naruszył 

obowiązek działania ze 

starannością profesjonalisty, jednak 

samo wykazanie nienależytego 

wykonania zobowiązania nie 

wystarczy do ustalenia 

odpowiedzialności. 

S. O. w pozwie skierowanym 

przeciwko firmie ubezpieczeniowej, 

w której polisę OC miał wykupioną 

reprezentujący go adwokat, 

domagał się zasądzenia 400 tys. zł 

odszkodowania oraz 10 tys. zł 

zadośćuczynienia. Podał, że 

pozwany ubezpieczyciel ponosi 

odpowiedzialność za wadliwe 

działanie adwokata, który nie 

dochował terminu do wniesienia 

apelacji, co pozbawiło go 

możliwości wykazania, że orzeczenie 

sądu było błędne. W wyniku tego 

nie nabył on przez zasiedzenie 

własności połowy nieruchomości, 

której wartość wynosi około 400 tys. 

zł. S.O. podnosił, że w wypadku 

starannego działania 

pełnomocnika, istniałoby wysokie 

prawdopodobieństwo zakończenia 

sprawy w sposób pozytywny dla 

niego. Dodał, że zadośćuczynienia 

domaga się za krzywdę, jaką wiązał 

z brakiem realizacji prawa do sądu. 

 
Źródło: Mateusz Adamski/ 

http://prawo.rp.pl/artykul/1090626.html 

http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/podatki-osobiste/pit/309388,PIT-od-odszkodowan-i-odsetek-od-nich.html#ixzz2x3m2vhLi
http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/podatki-osobiste/pit/309388,PIT-od-odszkodowan-i-odsetek-od-nich.html#ixzz2x3m2vhLi
http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/podatki-osobiste/pit/309388,PIT-od-odszkodowan-i-odsetek-od-nich.html#ixzz2x3m2vhLi
http://prawo.rp.pl/artykul/1090626.html
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  e-SZKOLENIA 

 

Serdecznie zapraszamy na szkolenia merytoryczne w czwartki.  
Udział w szkoleniu można wziąć po zalogowaniu się na stronie: 

http://login.meetcheap.com/conference,eventus,private 

Hasło pokoju: eventus2000  

03.04.2014  

 Szkody w pojeździe 

 Roszczenia dodatkowe związane przy szkodach w pojazdach 

10.04.2014 

 Wypadki przy pracy 

 Informacje, dowody w protokole powypadkowym BHP, a roszczenia 

odszkodowawcze z OC 

24.04.2014 

 Potknięcia i poślizgnięcia 

 Szkody z OC ogólnego -nietypowe przypadki 

 Najczęstsze przyczyny Odmowy 

08.05.2014  

 Zwrot Utraconych Korzyści 

 Renta Powypadkowa 

15.05.2014 

 Wysokość odszkodowań za śmierć osoby bliskiej w praktyce 

 Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej 

22.05.2014  

 Polisy NW, posagowe i na życie 

 Świadomość, wiedza, możliwości poszkodowanych, a rola EVENTUS 

Dochodzenie Odszkodowań 

29.05.2014 

 Ustanowienie służebności przesyłu oraz bezumowne korzystanie z 

nieruchomości zajętych pod urządzenia infrastruktury technicznej 

 Jak wypełnić formularz 

 

http://login.meetcheap.com/conference,eventus,private

