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Potrącenie 

 

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.  

Eventus Dochodzenie 

Odszkodowań uzyskał 30.000 zł 

zadośćuczynienia, dodatkowo 

zwrot kosztów opieki, dojazdów oraz 

kosztów leczenia. Sprawa jest dalej 

w toku. Walczymy o wyższe 

odszkodowanie. To tylko jedna z 

wielu spraw o odszkodowanie za 

potrącenie, którą prowadził Eventus 

Dochodzenie Odszkodowań. Dziś 

radzimy co zrobić, by takie 

odszkodowanie otrzymać.  

 

Przede wszystkim poszkodowanemu 

przysługuje odszkodowanie za 

obrażenia fizyczne i psychiczne 

poniesione na skutek wypadku. Do 

jego uzyskania potrzebna jest pełna 

dokumentacja medyczna ze 

szpitala. Warto także 

przechowywać wszelkie paragony i 

rachunki za przejazdy na leczenie i 

rehabilitację, bo także za nie należy 

się nam dodatkowe 

odszkodowanie.   

W przypadku, gdy poszkodowany 

potrzebuje pomocy osób trzecich, 

na przykład pielęgniarki, należy się 

także mu zwrot kosztów 

poniesionych na opiekę. W takim 

przypadku trzeba okazać stosowne 

zaświadczenie od lekarza oraz 

pismo od opiekuna (np. 

pielęgniarki) o liczbie godzin i 

rodzaju opieki nad pacjentem. 

Jeśli po wypadku poszkodowany 

zmuszony jest przejść na zwolnienie 

lekarskie, może się także starać o 

odszkodowanie z tytułu utraconych 

dochodów za okres, w którym nie 

otrzymywał on pełnej pensji.  

- W przypadku dochodzenia 

roszczeń o naprawienie szkody 

wyrządzonej czynem 

niedozwolonym, kodeks cywilny 

wskazuje terminy z upływem, 

których dochodzi do przedawnienia 

roszczeń. Pamiętać należy, że jeden 

z podstawowych terminów wskazuje 

na możliwość przedawnienia 

roszczeń z upływem lat trzech od 

dnia, w którym poszkodowany 

dowiedział się o szkodzie i osobie 

obowiązanej do jej naprawienia – 

mówi Wojciech Kloska, dyrektor 

Departamentu Likwidacji Szkód 

Eventus Dochodzenie 

Odszkodowań. 

Fot. MStankie  
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zna

k_A-34.svg?uselang=pl  

 

Fot. Joymaster 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ulic

a_Nowowiczli%C5%84ska,_Gdynia_-

_wypadek_samocgodowy_-

_001.JPG?uselang=pl 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Znak_A-34.svg?uselang=pl
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Znak_A-34.svg?uselang=pl
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Dyżur w Radiu Pik 

 

W czasie jednej z ostatnich 

piątkowych audycji w Radiu PiK 

gościem redakcji była Fundacja 

Eventus. Wojciech Kloska 

odpowiadał na pytania słuchaczy. 

 

- Mój mąż miał biopsję. Niestety w 

trakcie zabiegu do organizmu 

dostały się bakterie. Mąż dostał 

wysokiej gorączki, musiał brać 

antybiotyki. Mąż jest ubezpieczony 

od zdarzeń losowych. Czy może my 

się starać o odszkodowanie? 

- W takiej sytuacji trzeba dokładnie 

sprawdzić, czy zgłaszane do 

ubezpieczyciela zdarzenie jest 

objęte zakresem ochrony 

ubezpieczeniowej. Niezależnie od 

własnego ubezpieczenia, z którego 

chcemy podjąć starania o wypłatę 

świadczenia, należy 

przeanalizować, czy w podanej 

sytuacji nie mamy do czynienia np. 

ze zdarzeniem medycznym, a może 

z powikłaniami około-operacyjnymi, 

wynikającymi z ogólnego stanu 

zdrowia pacjenta? 

 

*** 

 

- Kilka lat temu zachorowałam na 

nowotwór. Wyzdrowiałam. Niestety 

jakiś czas temu nastąpił nawrót 

choroby – z przerzutami. 

Ubezpieczyciel poinformował mnie 

jednak, że nie należy mi się 

odszkodowanie, ponieważ nie jest 

to nowa choroba, a kontynuacja 

starej, kiedy jeszcze nie byłam 

ubezpieczona. Co powinnam zrobić 

w takiej sytuacji? 

- W takiej sytuacji trzeba sprawę 

zweryfikować z lekarzem 

prowadzącym. To on powinien z 

medycznego punktu widzenia  

 
 

odpowiedzieć czy jest to nowa  

choroba, czy kontynuacja starej. 

Jeśli okaże się, że to nowe 

zachorowanie, to daje pani 

argument do walki z zakładem 

ubezpieczeń. 

 

*** 

 

- Czy należy mi się odszkodowanie z 

racji śmierci macochy? Zakład 

ubezpieczeń twierdzi, że nie. 

 

- Proszę zobaczyć na definicję 

dziecka przysposobionego, jaka jest 

zawarta w umowie z 

ubezpieczycielem. Trzeba 

dokładnie przeczytać ogólne 

warunki ubezpieczenia. 

 

 

*** 

 

Więcej przykładowych spraw 

znajdziecie na naszym profilu na 

facebook-u. Od czerwca jesteśmy 

także na Google+, gdzie także 

możecie nas obserwować! 

 

  



BIULETYN 

 4

 

 

 

Rozmowa ze 

Zbigniewem Drewnym, 

Partnerem regionu Piła 

Eventus Dochodzenie 

Odszkodowań 

 

 
 

Pan Zbigniew Drewny z zawodu jest 

pedagogiem. Skończył też studia 

podyplomowe na kierunku prawo 

administracyjne. Od lat siedmiu lat 

jest emerytowanym oficerem policji. 

Pracował na stanowisku 

dowodzenia w wydziale prewencji, 

gdzie zajmował się organizacją  

pracy oraz nadzorem nad innymi 

policjantami. 

 

Najbardziej  

nie lubię  

ignorancji 
 

 

- Jak spędza pan swój wolny czas? 

 

- Jedną z moich największych pasji 

jest wędkarstwo. Poza tym bardzo 

lubię spędzać czas z wnukami: 4,5-

letnią Julką, 2,5-letnim Filipem oraz 

rocznym Bartkiem. 

 

- Jak rozpoczął pan współpracę z 

Eventus Dochodzenie 

Odszkodowań? 

 

- Znalazłem informację o firmie 

Eventus w Internecie. Przeczytałem, 

że zajmuje się ona odzyskiwaniem 

Odszkodowania czy też 

zadośćuczynienia dla 

poszkodowanych w wypadkach. 

 
 

Tak zaczęła się moja przygoda z 

firmą. 

 

- Co w tej pracy jest najtrudniejsze? 

 

- Całkowita ignorancja w stosunku 

do obowiązujących przepisów 

prawa w  

zakresie postępowań 

odszkodowawczych, jak również 

przedmiotowe traktowanie 

poszkodowanego przez wszystkie 

zakłady ubezpieczeń w tym 

Rzecznika Ubezpieczonych oraz 

Komisji Nadzoru Finansowego to 

zdecydowanie najtrudniejsze 

elementy tego zawodu. 

 

- A co daje najwięcej satysfakcji? 

 

- Wielką przyjemnością w tej pracy 

jest to, że wielu poszkodowanych do 

których dotrę ja czy też inni 

partnerzy Eventus, po zakończonym 

są bardzo zadowoleni. 
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Przykładowe sprawy 

 

 

Potrącenie rowerzystki, 

pieszego, kobiety 

przechodzącej przez parking. 

W tym numerze przypominamy 

kilka spraw związanych z 

potrąceniami. 

 

 

Rok zdarzenia 2013 

 

Jak niebezpieczne mogą się okazać 

zakupy, przekonała się nasza 

klientka. Prosta z pozoru czynność 

skończyła się dramatycznie. 

Wszystko przez nieuwagę i brak 

wyobraźni kierowcy 

przejeżdżającego przez parking przy 

markecie. 

 

Klientka Eventus Dochodzenie 

Odszkodowań została potrącona 

na parkingu przy markecie. Doznała 

wielu urazów, m.in. kręgosłupa oraz 

potłuczeń ciała. Przyznano 2% 

uszczerbku na zdrowiu. Eventus 

Dochodzenie Odszkodowań wniósł 

o 5.000 zł odszkodowania. 

Otrzymaliśmy 4.000 zł. 

 

 

*** 
 

Data zdarzenia: sierpień 2012  

Ubezpieczyciel: PZU 

Typ zdarzenia: potrącenie 

rowerzystki 

Wynegocjowana kwota: 5.400 zł 

 

 

Poszkodowana jadąc rowerem 

prawą stroną jezdni została 

potrącona przez samochód 

osobowy. W wyniku zdarzenia 

doznała licznych złamań i stłuczeń. 

Początkowo PZU odmówiło wypłaty 

odszkodowania, ponieważ tylko 

bezpośrednio po wypadku 

poszkodowana udała się do 

szpitala, a dalsze leczenie podjęła 

po dwóch miesiącach. Wysłano 

jednak do ubezpieczyciela  

stosowne odwołanie powołując się 

na notatkę policyjną i zgromadzoną 

dokumentacje medyczną. PZU 

uchyliło wcześniej wydaną decyzję i 

dokonało wypłaty odszkodowania.  

 

 

*** 

 

Data zdarzenia: czerwiec 2012  

Ubezpieczyciel: Ergo Hestia 

Typ zdarzenia: potrącenie pieszej 

Wynegocjowana kwota: 5.000 zł 

 

Poszkodowana została potrącona 

na przejściu dla pieszych w Nakle 

nad Notecią. Do chwili obecnej na 

ciele kobiety są widoczne są po 

krwiakach, a na udzie pozostał 

widoczny obrzęk. Hestia wydała 

decyzję o wypłacie 2.800 zł 

zadośćuczynienia, zwrotu 

utraconego dochodu i kosztów 

leczenia. W ocenie Eventus 

Dochodzenie Odszkodowań 

odszkodowanie zostało zaniżone. 

Zdecydowano o zleceniu ekspertyzy 

lekarskiej, w celu oceny trwałego 

uszczerbku na zdrowiu i w 

następnym etapie zleceniu 

ekspertyzy sądowej.  

Sprawa jest w toku. 
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PrasÓWKA 

Zasady odszkodowań za wadliwą 

decyzję administracyjną 

zgodne z Konstytucją 

Nie można dochodzić korzyści 

utraconych w wyniku wadliwej 

decyzji administracyjnej, jeśli 

została ona wydana zanim zaczęła 

obowiązywać Konstytucja - orzekł 

Trybunał Konstytucyjny.  

Trybunał orzekł, że art. 160 par. 1 

kodeksu postępowania 

administracyjnego (choć uchylony, 

można go stosować do spraw 

sprzed daty uchylenia), w zakresie 

w jakim ogranicza odszkodowanie z 

tytułu wadliwej decyzji 

administracyjnej tylko do szkody 

rzeczywistej, nie obejmując 

utraconych korzyści w przypadku, 

gdy ich utrata nastąpiła już po 

wejściu w życie Konstytucji jest 

zgodny z Konstytucją. Chodzi o 

sytuacje, gdy ostateczna wadliwa 

decyzja administracyjna została 

jednak wydana przed wejściem w 

życie ustawy zasadniczej.  

U podstaw wszystkich czterech 

skarg konstytucyjnych, które 

rozpoznał dziś TK, legła odmowa 

wypłaty odszkodowań z tytułu 

utraconych korzyści w związku z 

wydaniem wadliwych decyzji 

administracyjnych przed 17 

października 1997 r. Skarżący byli 

zdania, że zakwestionowany przepis 

o treści nadanej mu uchwałą SN z 

31 marca 2011 roku (sygn. akt III 

CZP 112/10) narusza zasadę 

równości, w odniesieniu do prawa 

do pełnego odszkodowania. 

Prowadzi bowiem do zróżnicowania 

tego prawa tylko ze względu na 

czas wydania wadliwej decyzji 

administracyjnej. Trybunał nie 

podzielił tego stanowiska.  

Źródło: Ewa Maria Radlińska 

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/792759,

zasady-odszkodowan-za-wadliwa-decyzje-

administracyjna-sa-zgodne-z-konstytucja.html 

 

 

*** 

Sądy biją w interesy 

ubezpieczonych 

 

Klienci takich firm, jak AIG, Liberty 

Direct, Prudential czy Proama, nie 

zdają sobie sprawy, że w razie sporu 

sądowego będą musieli się 

procesować z ich zagranicznymi 

centralami. A to może oznaczać 

dla nich stratę czasu i pieniędzy. 

 

Problem dotyczy zakładów 

ubezpieczeniowych, które działają 

u nas w kraju w formie oddziałów. 

W tej chwili na liście Komisji Nadzoru 

Finansowego widnieje 19 takich 

podmiotów. W tych przypadkach w 

procesie o odszkodowanie stroną 

powinna być spółka matka, 

zarejestrowana w którymś z 

unijnych państw. Jak pokazuje 

najnowsze orzecznictwo sądów, 

pozwy kierowane przeciwko 

oddziałom mogą być odrzucane – 

jeśli nie w pierwszej, to w drugiej 

instancji. Eksperci ostrzegają, że 

takie podejście bije w 

ubezpieczonych. Gdy po latach 

procesu ich pozew zostanie 

odrzucony, mogą bezpowrotnie 

utracić szansę na odszkodowanie. 

Ich roszczenia przedawniają się 

bowiem już po trzech latach. Na 

dodatek mogą obciążyć ich koszty 

sądowego sporu. 
 
Źródło: Sławomir Wikariak 

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/796244,

sady-bija-w-interesy-ubezpieczonych.html 

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/796244,sady-bija-w-interesy-ubezpieczonych.html
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/796244,sady-bija-w-interesy-ubezpieczonych.html

