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Poślizgnięcie  
na śniegu 

 
 
Poszkodowana poślizgnęła się na 
śliskiej nawierzchni, w wyniku czego 
doznała złamania kości 
promieniowej. Otrzymała 
odszkodowanie w wysokości 6.000 
zł. Eventus Dochodzenie 
Odszkodowań wystąpił do zakładu 
ubezpieczeń z wnioskiem o 
przesłanie orzeczenia lekarskiego, w 
celu rozważenia możliwości 
odwołania od wysokości 
zadośćuczynienia. Sprawa jest w 
toku. 
 
Obowiązkami zarządcy drogi jest 
utrzymywanie jej nawierzchni, 
chodników, drogowych obiektów 
inżynierskich, urządzeń 
zabezpieczających ruch i innych 
urządzeń związanych z drogą, 
przeprowadzanie okresowych 
kontroli, robót utrzymaniowych i 
zabezpieczających, itp.  
 
Zimą często dochodzi do szkód na 
skutek zaniedbań w odśnieżaniu 

wejść do sklepów, kiosków 
czy restauracji. Za te miejsca 
odpowiadają przeważnie ich 
właściciele lub najemcy 
lokali. W przypadku 
supermarketów, biurowców 
czy parkingów, czyli dużych 
powierzchni, ich właściciele 
korzystają zwykle z usług 
profesjonalistów w zakresie 

zarządzania 
nieruchomościami, co 
przenosi odpowiedzialność 
za utrzymanie czystości na 
niego.  

Do stwierdzenia istnienia 
odpowiedzialności 
ubezpieczeniowej przez dany 
podmiot konieczne będzie łączne 
wystąpienie następujących 
przesłanek: 

• powstanie szkody (np. 
złamanie ręki, skręcenia nogi), 

• szkoda musi być 
spowodowana zawinionym 
działaniem lub zaniechaniem, 
z którym przepisy prawa wiążą 
obowiązek odszkodowawczy 
zaniedbań,  

• musi istnieć związek 
przyczynowo - skutkowy 
pomiędzy szkodą a 
działaniem lub zaniechaniem, 
z którego szkoda wynikła. 

Opracowano na podstawie: Aleksander 
Daszewski 
http://www.rzu.gov.pl/porady-
sezonowe/Odpowiedzialnosc_za_utrzymanie_dr
og__chodnikow__nieruchomosci___praktyczne_
wskazowki_w_dochodzeniu_roszczen_za___zimo
we___2509 
 
Fot. 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zima_20
07_-_Wroc%C5%82aw_-
_%C5%9Anieg_na_drzewach.jpg 
Autor: Bartosz Senderek 
 
Fot. z okładki: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pirmais_
sniegs!_%288124499998%29.jpg 
Autor: Saeima 

http://www.rzu.gov.pl/porady
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zima_20
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pirmais_
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Przykładowe sprawy 
 
 

 
Uzyskane odszkodowanie: 610.000 zł 
 
Poszkodowana jechała jako 
pasażerka samochodu osobowego. 
Do wypadku doprowadził jego 
kierowca. Kobieta miała zapięte 
pasy bezpieczeństwa, które 
zadziałały zgodnie z ich 
przeznaczeniem.                 
U poszkodowanej zdiagnozowano 
liczne złamania, płyn w obu jamach 
opłucnowych i wiele innych urazów.  
 
Eventus Dochodzenie 
Odszkodowań wywalczył na drodze 
przed- sądowej  85.000 zł, na drodze 
sądowej 525.000 zł. Sprawa 
zakończona ugodą sądową. 
 
 

*** 
 

Uzyskane odszkodowanie: 22.000 zł 
Sprawa w toku.  
 
Kierujący ciągnikiem rolniczym wraz 
z przyczepą i doczepioną do niej 
przyczepą rolniczą jechał drogą 
publiczną w nocy bez włączonych 
świateł. Doprowadził tym do 
uderzenia w tył przyczepy jadącego 
prawidłowo w tym samym kierunku 
poszkodowanego. Poszkodowany 
doznał obrażeń ciała w postaci, 
m.in. urazu czaszki i stłuczenia  
 
Eventus Dochodzenie 
Odszkodowań na drodze przed-
sądowej wywalczył odszkodowanie 
w wysokości 22.000 zł. 
 

*** 
 

Uzyskane odszkodowanie: 44.000 zł 
 
Poszkodowana przechodząc przez 
przejście dla pieszych została 
potrącona przez samochód 
osobowy. Kobieta doznała urazu 
głowy oraz złamań. 
 
Na drodze przed-sądowej 
wywalczyliśmy odszkodowanie w 
wysokości 44.000 zł.  
 
 

*** 
 
Uzyskane odszkodowanie: 38.000 zł 
 
Poszkodowany został potrącony na 
przejściu dla pieszych przez 
samochód osobowy. W wyniku 
zdarzenia mężczyzna doznał 
obrażeń ciała w postaci, m.in. 
złamania czołowej, potylicznej. 
Powstała także niewydolność 
oddechowa oraz drgawki.  

  
*** 

 
Uzyskane odszkodowanie:  59.000 zł 
 
Poszkodowana jechała rowerem 
wzdłuż ulicy. Z ulicy 
podporządkowanej wyjechał 
pojazd osobowy, który zajechał 
drogę kobiecie. Poszkodowana 
uderzyła w przód pojazdu i 
przeleciała przez maskę. Na miejscu 
wypadku nie było policji. Sprawca 
szkody napisał oświadczenie, w 
którym przyznaje się do 
spowodowania szkody. 
 
Na drodze przed-sądowej 
wywalczyliśmy 11.000 zł, na drodze 
sądowej 39.000 zł. 
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PrasÓWKA 
 

Poślizgnął się na oblodzonej 
jezdni. Miasto wypłaci mu 20 

tys. zł odszkodowania 
 

W 2010 roku przy ul. Słubickiej 
we Wrocławiu Pan Henryk, 
licencjonowany taksówkarz chciał 
odśnieżyć auto, ale poślizgnął się 
na oblodzonej jezdni. Rozbił kolano 
i przeszedł operację. Uraz okazał się 
jednak na tyle poważny, że pan 
Henryk przez rok nie mógł 
pracować. Zaskarżył miasto 
i wygrał. Wyrokiem sądu wrocławski 
magistrat musi mu teraz wypłacić 20 
tys. zł odszkodowania.  

Pan Henryk przekonywał, iż 
do wypadku doszło, ponieważ 
"jezdnia była oblodzona, a nie 
powinna". Jak stwierdził 
ubezpieczyciel miasta, zdarzenie 
było wypadkiem przy pracy 
i odmówił wypłacenia 
odszkodowania. Wtedy taksówkarz 
postanowił skierować sprawę 
do sądu. Za to, iż nie mógł 
pracować domagał się 99 tysięcy 
złotych.  

W sądzie przekonywał, że gmina 
Wrocław nie wywiązała się ze 
swojego obowiązku i nie zadbała 
o odśnieżenie jezdni. Jak 
informowali jednak obrońcy 
magistratu w tym dniu słupki 
termometrów były powyżej zera. 
Na dodatek, jak dowiedli 
przedstawiciele urzędników, pan 
Henryk już wcześniej cierpiał 
na różne schorzenia, stąd jego 

problemy z nogą. 
 
Jak stwierdził sąd w uzasadnieniu 
wyroku "postój taksówek to bardzo 
uczęszczane przez mieszkańców 
miejsce, a o takie miasto powinno 
dbać ze szczególną starannością". 
Przyznał taksówkarzowi 20 tysięcy 
złotych odszkodowania. Wyrok 
nie jest prawomocny.  
 
Źródło: tvn24.pl 

 
*** 

 

Pieniądze z AC także bez 
kluczyka 

 

Nie można z automatu odmawiać 
wypłaty odszkodowania za 
skradziony pojazd, gdy brakuje 
dokumentów auta. 

Skradziono pojazd, a właściciel nie 
ma kluczyków lub dowodu 
rejestracyjnego. Ubezpieczyciel 
odmawia wypłaty odszkodowania z 
autocasco (AC), powołując się na 
warunki umowy. Okazuje się, że 
czasami bezprawnie. Sąd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) 
uznał, że takie postanowienia w 
ogólnych warunkach 
ubezpieczenia są niedozwolone, 
jeżeli przesądzają o niewypłaceniu 
odszkodowania. 

 
Źródło: 
http://prawo.rp.pl/artykul/794008,1153085-
Odszkodowanie-z-AC-za-skradzione-auto-
takze-bez-kluczyka.html 
 
Autor: Łukasz Kuligowski 

http://prawo.rp.pl/artykul/794008,1153085
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Poślizgnięcia 
  

Rozmowa z Marcinem Dembskim, 
Partnerem Eventus Dochodzenie 

Odszkodowań z Poznania 
 
- Czy często zdarzają się sprawy 
dotyczące poślizgnięć? 
 
- W ładną pogodę więcej jest 
wypadków drogowych niż 
poślizgnięć. Zbliża się okres zimowy i 
proporcja będzie się zmieniać, 
ponieważ przy złych warunkach na 
drodze kierowcy zwalniają i jeżdżą 
ostrożniej natomiast z powodu 
zalegającego śniegu i lodu na 
chodnikach zwiększać się będzie 
ilość poślizgnięć.  
 
 
- Jakie  najwyższe odszkodowanie 
zostało wywalczone w pozyskanej 
przez Pana sprawie dotyczącej 
poślizgnięcia? 
 
- Około 35.000 zł, z czego około 
10 000 zł polubownie a pozostała 
kwota wywalczona na drodze 
sądowej. 
 
- Czy jest taka sprawa dotycząca 
poślizgnięcia, którą Pan bardzo 
dobrze pamięta? 
 
- Tak, to poślizgnięcie mojego 
znajomego na parkingu jednego z 
poznańskich supermarketów. Miało 
to miejsce około dwa lata temu. W 
momencie podpisania umowy o 
dochodzenie odszkodowań nie  
 
mieliśmy zdjęć z dnia upadku. 
Myślałem, że nikłe są szanse na 
wywalczenie odszkodowania.  

 
Udało się jednak na drodze 
sądowej uzyskać świadczenia dla 
klienta. 
 
- Należy pamiętać, że nawet nie 
będąc ubezpieczonym, należy się 
nam odszkodowanie za 
poślizgnięcie. 
 
- Dokładnie. Największym kłopotem 
na chwilę obecną jest niska wiedza 
odszkodowawcza społeczeństwa. 
Często poszkodowani nie ubiegają 
się o odszkodowanie i 
zadośćuczynienie za wypadek w 
miejscu publicznym ponieważ nie 
posiadają własnej polisy czy byli po 
lampce wina do kolacji. W takich 
przypadkach satysfakcja dla mnie z 
uzyskanych jest jeszcze większa. 
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