Niebezpieczeństwo jakie wiąże się z codzienną pracą kolejarzy powoduje, że stopień narażenia na
zaistnienie wypadku przy pracy jest bardzo wysoki. Niejednokrotnie doznane w czasie takiego
wypadku obrażenia ciała są nieodwracalne. Kluczowym działaniem jest wtedy zabezpieczenie sytuacji
materialnej pracownika poprzez uzyskanie dla niego zadośćuczynienia, zwrotu kosztów leczenia i
rehabilitacji, przystosowania mieszkania do codziennego życia i wypłacanych okresowo rent, co
pozwala na funkcjonowanie na godnym poziomie.
W jednej z prowadzonych przez Votum S.A. spraw dotyczących wypadku przy pracy, poszkodowany
wykonywał swoje zwykłe czynności na terenie PKP Cargo. o zdarzenia doszło na skutek najechania
poszkodowanego przez lokomotywę. Prowadzone w sprawie postępowanie karne zostało umorzone,
zaś w jego toku ustalono, że do wypadku doprowadziły zarówno nieprawidłowości obciążające
poszkodowanego jak również maszynistę, który znacznie przekroczył dopuszczalną prędkość. Na
zaistnienie wypadku wpływ miały również niekorzystne warunki pogodowe. Zebrany materiał
dowodowy nie pozwolił jednakże na postanowienie komukolwiek zarzutu popełnienia przestępstwa.
Poszkodowany doznał obrażeń ciała w postaci: urazu wielonarządowego – w tym urazu klatki
piersiowej, licznych złamań żeber, uszkodzenia splotu ramiennego, licznych złamań w obrębie
kręgosłupa piersiowego z naruszeniem rdzenia kręgowego, licznych urazów prawej kończyny dolnej
skutkujących amputacją podudzia prawego oraz licznych obrażeń w obrębie wewnętrznych organów
ciała.
Występując w sprawie w charakterze pełnomocnika Votum S.A. dokonało oszacowania wszelkich
należnych poszkodowanemu świadczeń. Roszczenie główne z tytułu zadośćuczynienia zostało
zgłoszone na kwotę 700.000 zł. W pierwszej decyzji w sprawie ubezpieczyciel pracodawcy przyznał
kwotę 400.000 zł. Jednakże pomniejszył ją biorąc pod uwagę przyczynienie poszkodowanego na
poziomie 50% i dokonał wypłaty 200.000 zł.
Na skutek działania Votum S.A. dodatkowo w imieniu poszkodowanego zgłoszone zostały poniesione
przez poszkodowanego koszty leczenia, koszty opieki osób trzecich, koszty rehabilitacji, a także
utracony zarobek. Wniesiono również o przyznanie na rzecz poszkodowanego odpowiednich rent.
W naszej ocenie zarówno ustalona kwota, jak również zastosowane przyczynienie były nieadekwatne
do obrażeń ciała i okoliczności zdarzenia. W następstwie wniesienia odwołania oraz po
przeprowadzeniu negocjacji ugodowych ostatecznie uzyskano na rzecz pracownika 570.000 zł tytułem
samego zadośćuczynienia, a jednocześnie zmniejszono przyczynienia do poziomu 30%. Z ugody
wyłączono renty oraz wiążące się z wypadkiem koszty. Wszelkie powyższe kwoty zostały przyznane
niezależnie od świadczeń uzyskanych z ZUS.

