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Ubezpieczenie 

OC rolnika 
 

 

OC rolnika jest jednym z trzech 

obowiązkowych ubezpieczeń 

rolnych. Ma na celu zapewnienie 

odszkodowania osobom, które 

poniosły szkodę powstałą w związku 

z posiadaniem przez rolnika 

gospodarstwa. Chroni ono także 

samego rolnika, gdyż to zakład 

ubezpieczeń zrekompensuje 

poszkodowanemu poniesione straty.  

Ubezpieczeniem OC rolników jest 

objęta odpowiedzialność cywilna 

rolnika, ale także każdej osoby, 

która pracując w gospodarstwie 

rolnym w okresie trwania ochrony 

ubezpieczeniowej wyrządziła szkodę 

w związku z posiadaniem przez 

rolnika tego gospodarstwa rolnego. 

Umowa ubezpieczenia OC rolnika 

przewiduje wypłatę odszkodowania 

kiedy rolnik lub osoba pracująca w 

gospodarstwie wyrządzą szkodę, 

której następstwem jest 

śmierć, uszkodzenie 

ciała, rozstrój zdrowia 

bądź też utrata, 

zniszczenie lub 

uszkodzenie mienia. 

Poszkodowany winien 

więc otrzymać 

kompensatę wszystkich 

poniesionych szkód - 

zarówno na osobie, jak i 

na mieniu. Dlatego też 

prawo cywilne 

przewiduje szereg 

roszczeń, które to 

umożliwiają.  

Poszkodowany może więc 

dochodzić: 

 zadośćuczynienia 

pieniężnego  

 zwrotu wszelkich kosztów 

związanych z wypadkiem (np. 

z leczeniem, rehabilitacją,  

 renty uzupełniającej 

(wyrównanie różnicy w) 

 jednorazowego 

odszkodowania  

 renty na zwiększone potrzeby  

 odszkodowania z tytułu 

poniesionych kosztów  

 zwrotu kosztów holowania 

uszkodzonego pojazdu, 

zwrotu kosztów pojazdu 

zastępczego 
 

 

Opracowano na podstawie: 

http://rzu.gov.pl/vademecum-

ubezpieczonego/abc-

ubezpieczen/Ubezpieczenie_OC_rolnika__21029 

 

Fot. 

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

arstwo_w_%C5%9AG.jpg 

Autor: Krystian Kuchta 

 

Fot. z okładki: 

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

arstwo_w_Bukowiach_G%C3%B3rnych.JPG 

Autor: Geonidiusz 
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Przykładowe sprawy 

 

 

Uzyskane odszkodowanie: 23.000 zł 

Sprawa w toku.  

 

Mężczyzna kierujący samochodem 

osobowym potrącił kobietę. 

Poszkodowana doznała obrażeń 

ciała w postaci m.in. złamania nogi 

i oraz ogólnego potłuczenia ciała.  

 

Poszkodowany od wypadku nie jest 

w stanie wykonywać żadnych 

codziennych czynności. Z uwagi na 

doznane obrażenia oraz nasilający 

się ból wymaga stałej pomocy. 

Obecnie czas opieki stopniowo się 

zmniejsza. Roszczenie dotyczące 

kosztów opieki jest tymczasowe i 

jego wysokość może ulec 

zwiększeniu w zależności od 

potrzeby opieki. 

 

 

*** 

 

Uzyskane odszkodowanie: 38.000 zł 

Sprawa jest w toku.  

 

Poszkodowany został potrącony na 

przejściu dla pieszych. Na skutek 

zdarzenia doznał obrażeń ciała, 

m.in. wielu złamań (kości czołowej, 

potylicznej), powstała także 

niewydolność oddechowa oraz 

drgawki. Obrażenia te wywołują 

bóle o dużym natężeniu oraz 

uciążliwości w życiu codziennym. 

 

Eventus Dochodzenie 

Odszkodowań na drodze przed-

sądowej wywalczył odszkodowanie 

w wysokości 38.000 zł. 

 

 

*** 

Uzyskane odszkodowanie: 16.000 zł 

Ubezpieczyciel: PZU 

Sprawa w toku. 

 

Poszkodowana była uczestnikiem 

wycieczki zorganizowanej przez 

firmę turystyczną. Jadąc autobusem 

chciała wstać, kiedy nagle 

kierowca zahamował. Kobieta 

upadła na schody prowadzące do 

toalety.  

 

W wyniku zdarzenia poszkodowana 

doznała obrażeń ciała w postaci, 

m.in. oraz ogólnych potłuczeń 

skutkujących bólem o dużym 

natężeniu. 

 

Eventus Dochodzenie Odszkdowań 

wywalczył na drodze przed- 

sądowej odszkodowanie w 

wysokości 16.000 zł. Sprawa jest w 

toku, walczymy o wyższe 

odszkodowanie. 

 

 

***. 

 

Uzyskane odszkodowanie: 70.000 zł 

Sprawa jest w toku. 

 

Poszkodowany jechał jako pasażer 

samochodu osobowego, którego 

kierowca doprowadził do 

czołowego zderzenia z pojazdem 

jadącym z przeciwka. 

 

Poszkodowany doznał obrażeń 

ciała w postaci m.in. złamania 

przedramienia i obojczyka.  

 

Do tej pory uzyskaliśmy 

odszkodowanie w wysokości 70.000 

zł, jednak walczymy o jeszcze 

wyższą kwotę.  
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PrasÓWKA 

 

Na żużlu dostał kamieniem. 

Prawie stracił wzrok. Nie ma 

winnego i odszkodowania 
 

Andrzej Gonerski, wierny kibic Stali 

Gorzów, chodzi prawie na wszystkie 

mecze. Dwa lata temu podczas 

zawodów młodzieżowych kamień 

spod tylnego koła jednego z 

motocykli trafił młodego chłopaka 

w oko. Prawie stracił wzrok. Klub 

odesłał go do ubezpieczyciela, a 

ten płacić nie chciał. Teraz 21-latek 

walczy w sądzie o 

zadośćuczynienie. 

 

Na szprycę sjenitu spod tylnego koła 

motocykla rywala muszą uważać 

głównie żużlowcy. Oni jednak 

zakładają kaski. Kibice mają gorzej. 

Na stadionie w Gorzowie siedzą 

blisko toru, też są narażeni na 

latające kamienie. Jeśli chodzisz na 

żużlowe mecze, to pewnie nieraz 

dostałeś w rękę, kolano, a nawet w 

czoło. Ale historia Andrzeja 

Gonerskiego jest wyjątkowa. 

 

Lipiec 2012 r. Młody chłopak razem 

z tatą Krzysztofem ogląda zawody 

żużlowe na gorzowskiej arenie. 

Jeżdżą młodzi zawodnicy (III runda 

MDMP). Trwa jeden z ostatnich 

wyścigów turnieju. Kibice stoją na 

tzw. koronie stadionu, nad ostatnim 

rzędem krzesełek trybuny niskiej. 

Kilkadziesiąt metrów od bandy 

okalającej tor. Nagle spod koła 

jednego z motocykli z dużą siłą 

wylatuje nierozdrobniony kamień. 

Andrzej jest w okularach. "Pocisk" z 

toru trafia prosto w szkiełko, a to 

wbija się w lewe oko. Z przeciętą 

rogówką, tęczówką i raną źrenicy 

młody chłopak jeszcze tego 

samego wieczora trafia na stół 

operacyjny w gorzowskim szpitalu. 

 

Oko udało się uratować, ale kibic 

Stali ma poważną wadę wzroku 

(pięć dioptrii). 21-latek niewiele widzi 

na lewe oko, bardziej razi go słońce. 

 
Autor: Kamil Siałkowski 

Cały artykuł: 

http://www.sport.pl/sport/1,65025,16798988,Na_z

uzlu_dostal_kamieniem__Prawie_stracil_wzrok__

Nie.html 

 

*** 

Czy hałas zmniejsza wartość 

nieruchomości. Ciąg dalszy 

starcia z Portami Lotniczymi 

Na wokandę wróciła głośna sprawa 

dotycząca wartości nieruchomości 

znajdującej się w pobliżu Portu 

Lotniczego im. Fryderyka Chopina w 

Warszawie. W pierwszej instancji sąd 

okręgowy zasądził odszkodowanie 

dla właścicieli w wysokości 509 tys. 

zł. O sprawie informowaliśmy w 

sierpniu 2013 roku. Jak stwierdził 

wówczas warszawski sąd, wejście w 

życie uchwały o utworzeniu obszaru 

ograniczonego użytkowania dla 

portu lotniczego ma dwa skutki. Po 

pierwsze, zmusza właścicieli 

nieruchomości znajdujących się w 

strefie do przestrzegania 

ustanowionych w niej ograniczeń, 

m.in. w zakresie zabudowy. Po 

drugie, tworzy konieczność 

znoszenia ponadstandardowego 

hałasu. 

Autor: Patryk Słowik 

Cały artykuł:  

http://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci/

artykuly/826418,czy-halas-zmniejsza-wartosc-

nieruchomosci-ciag-dalszy-starcia-z-portami-

lotniczymi.html  
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O odszkodowania walczymy 

do końca 

Z Marcinem Sypniewskim, 

wspólnikiem w firmie Eventus 

Dochodzenie Odszkodowań 

s.c. rozmawia Jan Garda. 

 

- Jeśli przewrócę się na nierównym 

chodniku w Osielsku i poważnie się 

poturbuję, to mam szansę na 

odszkodowanie inne, niż z własnego 

ubezpieczenia? 

- Oczywiście. Jeżeli przyczyną 

powstania pana problemów 

zdrowotnych był niewłaściwy stan 

techniczny chodnika, to może się 

pan ubiegać o odszkodowanie z 

tytułu odpowiedzialności cywilnej. 

Roszczenia takie należy skierować 

do podmiotu zobowiązanego do 

utrzymania chodnika we właściwym 

stanie technicznym – najczęściej do 

właściciela chodnika. Trzeba 

sprawdzić czy podmiot wobec 

którego kierujemy nasze roszczenie 

ma wykupioną polisę OC. Jeśli tak, 

to zgłoszenie szkody trafia do jego 

ubezpieczyciela. 

- Nie zawsze ten, przez którego 

niedbałość cierpi moje zdrowie ma 

ochotę się do tego przyznać… 

- Dlatego to osoba poszkodowana 

powinna udowodnić, że do szkody 

doszło w opisywanych przez nią 

okolicznościach. Tutaj najlepiej 

sprawdzają się świadkowie 

zdarzenia, których należy poprosić o 

złożenie stosownych oświadczeń. 

Jeżeli na miejscu zdarzenia 

interweniowało pogotowie, to w 

karcie informacyjnej zostanie 

podany powód interwencji. Z kolei 

powypadkowa dokumentacja 

medyczna wskaże rozpoznanie 

obrażeń ciała, a także rodzaj 

zastosowanego leczenie i jego 

skutków. To bardzo ułatwia sprawę. 

- Na co jeszcze trzeba zwrócić 

uwagę w procesie 

dokumentowania zdarzenia? 

- Należy się zorientować, czy 

zdarzenie mogło zostać 

zarejestrowane np. przez kamerę 

zewnętrzną, usytuowaną w pobliżu 

miejsca zdarzenia. Większość z nas 

korzysta z telefonów komórkowych, 

które umożliwiają robienie zdjęć, a 

nawet nagrywanie filmów. Warto z 

nich korzystać, by zarejestrować 

nieprawidłowości, które były 

przyczyną naszego wypadku i 

przedłożyć jako dowód. 

- Wyobraźmy sobie, że nie 

zauważyłem rozciągniętej w 

poprzek chodnika smyczy, na której 

sąsiad wyprowadzał psa. 

Potknąłem się, upadłem i złamałem 

rękę. Sąsiad nie zrobił przecież tego 

przecież celowo… 

- Wina nie musi być umyślna, bo 

przecież może pan dobrze żyć ze 

sąsiadem i trudno podejrzewać, że 

chciał panu zrobić krzywdę. 

Niemniej ma pan pełne prawo 

ubiegać się o odszkodowanie od 

sąsiada. Z okoliczności zdarzenia 

wynika, że sąsiad nie kontrolował 

poczynań swojego pupila. Sprawił, 

że doszło stanu zagrożenia, w 

następstwie którego doszło do 

wypadku.  

Przeczytaj cały wywiad: http://osielsko.info/o-

odszkodowania-walczymy-do-konca/ 
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e-SZKOLENIA 
 

 

 

 

 

13.11 Zwrot Utraconych Korzyści 

Renta Powypadkowa 

20.11 Polisy NW, posagowe i na życie 

Świadomość, wiedza, możliwości poszkodowanych, a rola 

27.11 Szkody w mieniu 

 Wymagane dokumenty do prowadzenia sprawy 

4.12 Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów 

 Zdrowotnych 

 
 

Zapraszamy na e-SZKOLENIA merytoryczne dla partnerów. 

Szkolenia odbywać się będą tradycyjnie w czwartki o godzinie 19:00. 

Szkolenia są obowiązkowe. Serdecznie zapraszamy. 
 
 

*** 
 
 

Odwiedźcie nas na naszym profilu na facebook-u: 

https://www.facebook.com/EventusDochodzenieOdszkodowan. Od czerwca 

jesteśmy także na Google+, gdzie także możecie nas obserwować! 
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