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Wzór nr 1 – zgłoszenie szkody komunikacyjnej 
 

………………………………….. 

Miejscowość, data r. 

ADRESAT 
np. TUiR WARTA S.A. 

 

 
Dotyczy: zdarzenia z dnia ………. w wyniku którego obrażeń i rozstroju 

zdrowia doznał …………… 

Podmiot odpowiedzialny:, kierująca pojazdem marki o nr rej…..posiadający 

aktualną na dzień zdarzenia polisę OC o numerze  ……………. 

Poszkodowana : …………………….., adres zamieszkania  

Zgłoszenie szkody 

Działając w imieniu własnym, wnoszę o zapłatę kwoty: 

 XXXXXX zł – (słownie: XXXXX złotych 00/100) – tytułem 

zadośćuczynienia za ból i cierpienie fizyczne i psychiczne wynikłe ze 

wskazanego zdarzenia – podstawa prawna art. 445 §1 k.c. 

 

UZASADNIENIE 

Zarys Okoliczności sprawy 

  W dniu ……………… r. doszło do zdarzenia drogowego w wyniku którego 

obrażeń ciała  i rozstroju zdrowia doznał …………..  Poszkodowany kierował 

pojazdem marki ……….. o nr ej. ………. Pojazd Poszkodowanego uderzony 
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został przez pojazd marki …………….., którego kierowca uznany został za 

sprawcę zdarzenia. Postępowanie w sprawie prowadziła Komenda Miejska 

Policji w ……………...  

Dowód: zaświadczenie ……………………………. 

     Pojazd sprawcy zdarzenia posiadał aktualną na dzień zdarzenia polisę OC 

o numerze  …………. w ………….. Tym samym w oparciu o art. 34 Ustawy z 

dnia  22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 

(Dz. U. 2003 Nr 124 Poz. 1152 ze zm.), a także art. 822 § 4 k.c. legitymowanym 

w sprawie wypłaty świadczeń odszkodowawczych jest wskazany 

ubezpieczyciel. 

Zadośćuczynienie: 

Przy określaniu wysokości zadośćuczynienia należy uwzględnić: wiek 

Poszkodowanego, sytuację życiową przez zaistnieniem i po jego zaistnieniu, 

całokształt okoliczności mających  wpływ na rozmiar doznanej szkody przy 

szczególnym uwzględnieniu rodzaju i zakresu doznanych obrażeń, stopnia i 

długotrwałości i natężenia krzywdy, okresu leczenia i rekonwalescencji, 

utrudnień w życiu codziennym, konsekwencji uszczerbku na zdrowiu w życiu 

prywatnym i społecznym, trwałych i długotrwałych skutków wypadku, 

widoków i możliwości na przyszłość. Przyznanie zadośćuczynienia powinno 

być każdorazowo rozpatrywane indywidualnie z uwzględnieniem całokształtu 

okoliczności.   

  Wskutek przedmiotowego zdarzenia u poszkodowanego rozpoznano 

uraz kręgosłupa. Uraz ten skutkował ograniczeniami ruchomości oraz 

dolegliwościami bólowymi o zmiennym nasileniu,  także koniecznością 

stosowania leków przeciwbólowych. Poszkodowany otrzymał również 

skierowanie na dalsze leczenie w poradni ortopedycznej.  

Dowód: karta informacyjna …………….. 



 
 

S t r o n a  4 | 18 

Autor: Bartosz Krycki 

www.prosteprawo24.pl 

 

 

       Przedmiotowe zdarzenie komunikacyjne, a także odniesiony uraz 

spowodowały także wpływ na stan emocjonalno - psychiczny poszkodowanego. 

Wypadek spowodował u niego znaczne zwiększenie stresu i pogorszenie 

komfortu codziennego funkcjonowania. Nadto lęk Poszkodowanego znacznie 

nasila się podczas jazdy samochodem. Niniejsze wpływa na pogorszenie 

samopoczucia i zwiększenie obawy o swoje zdrowie.  W tym miejscu warto 

wskazać na orzeczenie Sądu Najwyższego, które wyraźnie eksponuje, iż pojęcie 

krzywdy składają się nie tylko trwałe, lecz także przemijające zaburzenia w 

funkcjonowaniu organizmu, polegające na znoszeniu cierpień psychicznych 

(wyrok SN z dnia 20 marca 2002 r., V CKN 909/00, LEX nr 56027). 

           Określenie wysokości należnego zadośćuczynienia ustawodawca 

pozostawił sądowi wskazując jedynie, że ma to być odpowiednia suma w 

stosunku do doznanej krzywdy, ustalonej przez sąd przy uwzględnieniu 

całokształtu okoliczności sprawy. Wprawdzie odczucie krzywdy jest pojęciem 

subiektywnym i niewymiernym, jednak określając wysokość zadośćuczynienia 

sąd winien kierować się przesłankami obiektywnymi, biorąc pod uwagę 

szeroko rozumiane cierpienia fizyczne i psychiczne poszkodowanego (ich 

intensywność, czas trwania), w tym skutki jakie zdarzenie wywarło w 

ograniczeniach w życiu codziennym, planach życiowych,  

w sferze zawodowej, możliwości funkcjonowania w rodzinie i w 

dotychczasowym środowisku. Zarówno okoliczności wpływające na wysokość 

zadośćuczynienia, jak i kryteria ich oceny powinny być rozważone 

indywidualnie w związku z konkretną osobą poszkodowanego (sygn. akt VI 

ACa 486/14 – wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie  z dnia 21 stycznia 2015 

r.).  

  Okoliczność powyższa powoduje, że o rozmiarze należnego 

zadośćuczynienia decyduje w pierwszym rzędzie rozmiar i natężenie doznanej 

krzywdy, tj. rodzaj, charakter, długotrwałość cierpień fizycznych i ujemnych 

doznań psychicznych, ich intensywność, nieodwracalność negatywnych 
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skutków zdrowotnych, np. stopień i trwałość kalectwa, utrata perspektyw na 

przyszłość, konieczność korzystania z opieki osób trzecich, poczucie 

wykluczenia i nieprzydatności Sąd dokonując oceny powyższej przesłanki 

powinien uwzględnić całokształt okoliczności sprawy, w tym i wiek 

poszkodowanego, bowiem utrata zdolności do pracy i możliwości realizacji 

życiowych celów jest szczególnie dotkliwa dla osób młodych, których utrata 

zdrowia dotyka w pełni sił życiowych (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie 

- I Wydział Cywilny z dnia 27 marca 2014 r., sygn. akt I ACa 1480/13). 

   W związku z powyższym wnoszę jak we wstępie.  
 

podpis  
…………………… 

załączniki: 
- dokumentacja medyczna 
- notatka policyjna  
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Wzór nr 2- zgłoszenie szkody po śmierci osoby najbliższej 

 
………………………………….. 

Miejscowość, data r. 

 
ADRESAT 

np. TUiR WARTA S.A. 
 

 
Dotyczy: zdarzenia z dnia ………. w wyniku którego obrażeń i rozstroju 

zdrowia doznał …………… 

Podmiot odpowiedzialny:, kierująca pojazdem marki o nr rej…..posiadający 

aktualną na dzień zdarzenia polisę OC o numerze  ……………. 

Poszkodowana : …………………….., adres zamieszkania  

Zgłoszenie szkody 

Działając w imieniu własnym, wnoszę o zapłatę kwoty: 

 ………………….. zł (słownie: ……………………….. tysięcy złotych 

00/100)- tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę doznaną w 

następstwie naruszenia deliktem dobra osobistego, w postaci 

szczególnej więzi rodzinnej łączącej Roszczącej ze zmarłym – podstawa 

prawna art. 446 § 4 k.c. 

 

UZASADNIENIE 

Zarys Okoliczności sprawy 

 
  W dniu ………….  w miejscowości …………. doszło do potrącenia mojego 
męża Jana Kowalskiego. Poszkodowany przechodził przez przejście dla 
pieszych. Sprawcą zdarzenia był …………………… 
 
Dowód: wyrok karny …………………… 
 
 Zadośćuczynienie  
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           Zgodnie z treścią art. 446§4 k.c. najbliższym członkom rodziny zmarłego 

przysługuje odpowiednia suma tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za 

doznaną krzywdę, gdy śmierć powstała w wyniku deliktu. W związku z 

powyższym roszczenie Uprawnionego znajduje pełne oparcie w stanie 

faktycznym i prawnym. 

Na rozmiar krzywdy podlegającej kompensacie na podstawie art. 446 § 

4 k.c. mają przede wszystkim wpływ: dramatyzm doznań osoby bliskiej, 

poczucie osamotnienia i pustki, cierpienia moralne i wstrząs psychiczny 

wywołany śmiercią osoby najbliższej, rodzaj i intensywność więzi łączącej 

pokrzywdzonego ze zmarłym, wystąpienie zaburzeń będących skutkiem jego 

odejścia (np. nerwicy, depresji), rola w rodzinie pełniona przez osobę zmarłą, 

stopień, w jakim pokrzywdzony będzie umiał się znaleźć w nowej 

rzeczywistości i zdolności jej zaakceptowania, leczenie doznanej traumy oraz 

wiek pokrzywdzonego. (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 

maja 2015 r., sygn. akt III APa 15/15) 

 W sprawach o zadośćuczynienie pieniężne na podstawie art. 446 § 4 k.c. 

indywidualizacja ocen w zakresie dotyczącym rozmiaru krzywdy i wysokości 

zadośćuczynienia musi doznawać ograniczeń. W przypadkach, w których 

stopień bliskości osoby uprawnionej względem zmarłego jest taki sam, wiek 

uprawnionego podobny, podobna intensywność więzi między uprawnionym a 

zmarłym, podobna skala przeżywanego bólu i cierpień przez uprawnionego, 

podobny stopień negatywnego wpływu śmierci osoby najbliższej na życie 

uprawnionego, powinny być zasądzane podobne kwoty tytułem 

zadośćuczynienia za krzywdę doznaną wskutek śmierci osoby najbliższej 

(Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 2015 r., sygn. akt V CSK 493/14) 

W przypadku ustalania wysokości zadośćuczynienia za śmierć osoby 

bliskiej zwraca się uwagę na konieczność uwzględniania dynamicznego 

charakteru krzywdy spowodowanej śmiercią takiej osoby, stopnia cierpień 

psychicznych, ich intensywności oraz długotrwałości. Oceniając wystąpienie i 
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zakres szkody niemajątkowej należy korzystać z kryteriów 

zobiektywizowanych, ale jednak przystających do konkretnego 

poszkodowanego (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 marca 

2015 r., sygn. akt I ACa 1389/14) 

 

Opis relacji 

W tym miejscu należy przedłożyć oświadczenie kim dla roszczącej był zmarły. 

Wskazać czy: 

- osoba roszczącą mieszkała ze zmarłym 

- spędzała wspólnie czas 

- poszkodowany (zmarły) była dla roszczącej ważny,   

- poszkodowany (zmarły) i roszcząca mieli wspólne plany, prowadzili 

gospodarstwo domowe itp. 

Warto załączyć również kserokopie wspólnych zdjęć oraz innych dokumentów 

mogących dowodzić wzajemnych relacji.  

 
  W świetle powyższego należy podnieść, że  roszczenie Uprawnionej w 

zakresie zadośćuczynienia znajduje pełne uzasadnienie w stanie faktycznym i 

prawnym przedmiotowej sprawy. Również kwota, o którą wnosi Uprawniony 

nie ma charakteru wygórowanego, jest utrzymana w rozsądnych granicach 

jeśli wziąć pod uwagę charakter więzi jaka łączyła Uprawnioną ze Zmarłym. 

 
……………….. 

 
Podpis  

 
Załączniki: 

1. Wyrok karny 
2. Kserokopie zdjęć 
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Wzór nr 3 – koszty dojazdów, leczenia oraz utraconego mienia i 
dochodu 
 

………………………………….. 

Miejscowość, data r. 

 
ADRESAT 

np. TUiR WARTA S.A. 
 

 
Dotyczy: zdarzenia z dnia ………. w wyniku którego obrażeń i rozstroju 

zdrowia doznał …………… 

Podmiot odpowiedzialny:, kierująca pojazdem marki o nr rej…..posiadający 

aktualną na dzień zdarzenia polisę OC o numerze  ……………. 

Poszkodowana : …………………….., adres zamieszkania  

Zgłoszenie szkody 

Działając w imieniu własnym, wnoszę o zapłatę kwoty: 

 

 …………zł (słownie: …………………….. 00/100) tytułem zwrotu 

poniesionych kosztów dojazdu do placówek medycznych - 

odszkodowanie- podstawa prawna 444 § 1 k.c.  

 …………… zł (słownie: …………………. 00/100) tytułem zwrotu 

poniesionych kosztów leczenia- odszkodowanie- podstawa prawna 444 

§ 1 k.c.   
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 …………………. zł (słownie: ……………………) tytułem zwrotu 

utraconego dochodu – odszkodowanie – podstawa prawna Art. 361§ 1 

k.c.  

 

 

 

UZASADNIENIE 

Zarys Okoliczności sprawy 

  W dniu ……………… r. doszło do zdarzenia drogowego w wyniku którego 

obrażeń ciała  i rozstroju zdrowia doznał …………..  Poszkodowany kierował 

pojazdem marki ……….. o nr ej. ………. Pojazd Poszkodowanego uderzony 

został przez pojazd marki …………….., którego kierowca uznany został za 

sprawcę zdarzenia. Postępowanie w sprawie prowadziła Komenda Miejska 

Policji w ……………...  

Dowód: zaświadczenie ……………………………. 

     Pojazd sprawcy zdarzenia posiadał aktualną na dzień zdarzenia polisę OC 

o numerze  …………. w ………….. Tym samym w oparciu o art. 34 Ustawy z 

dnia  22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 

(Dz. U. 2003 Nr  

Odszkodowanie 

Zgodnie z art. 444 § 1 k.c. poszkodowanemu przysługuje zwrot 

wszelkich kosztów związanych z wypadkiem tj. kosztów związanych z 

leczeniem i rehabilitacją oraz lepszym odżywianiem poszkodowanego, opieką 

nad poszkodowanym, transportu poszkodowanego i jego bliskich, adaptacji 

mieszkania stosownie do potrzeb poszkodowanego, a także przygotowania go 

do wykonywania nowego zawodu.  
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Zwrot  kosztów dojazdów do placówek służby zdrowia  powinien nastąpić 

z uwzględnieniem stawek za 1 km przebiegu, ustalonych na podstawie 

przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w 

sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów 

używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i 

motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271, ze  

zm.), wydanego na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

o transporcie drogowym.  

  Zgodnie z niniejszym rozporządzeniem stawka za 1 kilometr dla pojazdu 

prywatnego   (o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3)- wynosi 0,8358 

zł  

Poszkodowany w okresie …………………. Do ………… r..  w związku z 

koniecznością dojazdów do placówek medycznych i rehabilitacyjnych 

korzystał z transportu na łącznym dystansie ……………….. (zgodnie z 

załączonym do niniejszego pisma oświadczeniem).  W związku z powyższym 

koszt dojazdów jaki poszkodowany poniósł z tytułu leczenia i rehabilitacji 

wyniósł ………..zł. (…………. km x 0,8358 zł)  Dojazdy odbywały się pojazdem 

…….. o nr rej. ………… 

Dowód: - oświadczenie o dojazdach  

Koszty leczenia  

Stosownie do brzmienia art. 444 § 1 k.c. w razie uszkodzenia ciała lub 

wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z 

tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia 

szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli 

poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty 

przygotowania do innego zawodu. W orzecznictwie Sądu Najwyższego 

ogranicza się rozmiary obowiązku pokrycia „wszelkich kosztów" wymaganiem, 
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aby ich żądanie było konieczne i celowe (por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 

16 stycznia 1981 r. (sygn. akt I CR 455/80, OSNC 1981, nr 10, poz. 193; z 

dnia 14 maja 1997 r. (sygn. akt II UKN 113/97, OSNP 1998, nr 5, poz. 163). 

Osoba domagająca się pokrycia tych kosztów powinna więc wykazać, że celowe 

jest stosowanie sposobów leczenia, zabiegów i środków niewchodzących w 

zakres leczenia uspołecznionego. 

Również w doktrynie podkreśla się, że  górnym pułapem odszkodowania 

z tytułu zwrotu kosztów leczenia nie może być zakres świadczeń objętych 

bezpłatną opieką lekarską w ramach ubezpieczenia społecznego. Uzasadnione 

jest więc żądanie zwrotu wydatków na określone leki czy też wynikłych 

wskutek korzystania z usług w zakresie praktyki prywatnej lekarzy (A. 

Szpunar, Odszkodowanie za szkodę majątkową, Oficyna Wydawnicza Branta, 

Bydgoszcz 1998, s. 143.).  Poszkodowany nie może zostać pozbawiony 

właściwego leczenia w odpowiednim terminie. Naprawienie szkody, która 

stanowi następstwo czynu niedozwolonego nie może być uzależnione od 

ubezpieczenia zdrowotnego, które funkcjonuje zupełnie w innym celu. 

Zdarzają się bowiem sytuacje, w których lekarz będący specjalistą w określonej 

dziedzinie, z którego konsultacji lub usługi chce skorzystać poszkodowany 

pracuje wyłącznie w placówce prywatnej, która nie posiada umowy o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych. 

Skorzystanie z zabiegów fizjoterapeutycznych u Poszkodowanego 

wynikało z jego stanu zdrowia i dolegliwości bólowych które odczuwał wskutek 

zdarzenia z dnia ………… r, zatem nie sposób uznać, iż było niecelowe. 

Wskazujemy również, że najbliższy termin wykonania tych zabiegów w 

miejscowości  Poszkodowanego ustalony był ……………  Koniecznym zatem i 

celowym było wykonanie przez Poszkodowanego zabiegów prywatnie w 

………………... Taką też kwotę uznać należy w świetle 444 § 1 k.c. za  w pełni 

uzasadnioną. 
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 Dowód:   F VAT …………………. 

Utracony dochód i uszkodzone mienie  

Szkodę w rozumieniu art. 361 k.c. stanowi różnica pomiędzy stanem 

majątkowym   poszkodowanego,   który   powstał   po   nastąpieniu   zdarzen

ia powodującego uszczerbek, a stanem, jaki by w jego majątku istniał, gdyby 

zdarzenie nie nastąpiło. Naprawienie szkody obejmuje zarówno wyrównanie 

strat, które poszkodowany poniósł, jak utracone korzyści, które mógłby 

osiągnąć gdyby mu szkody nie wyrządzono. Zobowiązanie do zapłaty 

odszkodowania obejmuje tylko normalne następstwa działania lub 

zaniechania, z którego szkoda wynikła. Istnienie związku przyczynowego ma 

wpływ bezpośredni na ustalenie odszkodowania. Stanowi bowiem przesłankę 

odpowiedzialności, decydując o tym czy dana osoba w ogóle ponosi 

odpowiedzialność za szkodę i jakie są granice tej odpowiedzialności.   Jak 

wyjaśnił Sąd Najwyższy pierwotne znaczenie ma ustalenie istnienia 

normalnego związku przyczynowego, a ocena czy określony skutek jest 

„normalny" (typowy, występujący w zwykłej kolejności rzeczy) zawsze powinna 

być dokonana na podstawie 

całokształtu   okoliczności   konkretnej   sprawy,   przy   uwzględnieniu   zas

ad doświadczenia życiowego (uzasadnienie do wyroku z dnia 20 lutego 2002r, 

w sprawie V CKN 908/00, nie publ.). O  szkodzie zaś decyduje uszczerbek -

zmniejszenie majątku poszkodowanego, który nastąpił wbrew jego woli. Taką 

wykładnię zaprezentował także Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały z 18 

maja 2004 r. (III CZP 24/04, nie publ.). Każdorazowo granice obowiązku 

naprawienia szkody wyznaczone są przez normalny związek przyczynowy 

między zdarzeniem wywołującym uszczerbek, a szkodą. 

Szkoda w postaci utraty spodziewanych korzyści ma zwykle charakter 

hipotetyczny. Dlatego też w orzecznictwie akcentuje się konieczność 

wykazania jej realności z tak dużym prawdopodobieństwem, które uzasadnia 
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przyjęcie wniosku, że utrata korzyści rzeczywiście nastąpiła (por. wyrok z dnia 

3 października 1979 r., II Cr 304/79, OSNCP 1980, nr 9, poz. 164, czy wyrok 

z dnia 28 stycznia 1999 r., III CKN 133/98, niepubl.). Jest przy tym rzeczą 

oczywistą, że zarówno w przypadku szkody w postaci damnum emergens, jak 

i w postaci utraconych korzyści (lucrum cessans) podstawą skutecznego 

domagania się odszkodowania jest wykazanie przez wierzyciela istnienia 

pomiędzy niedotrzymaniem przez dłużnika umowy a szkodą normalnego 

związku przyczynowego, określonego w art. 361 § 1 k.c. Jak to trafnie przyjął 

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 kwietnia 2000 r., V CKN 28/00 (niepubl.), 

normalny związek przyczynowy w rozumieniu art. 361 § 1 k.c. zachodzi 

wówczas, gdy w danym układzie stosunków i warunków oraz w zwyczajnym 

biegu rzeczy, bez szczególnego zbiegu okoliczności, szkoda jest typowym 

następstwem tego rodzaju zdarzeń. 

Poszkodowany pracuje w firmie ………… gdzie zarabiał …………. Wskutek 

przedmiotowego zdarzenia i przebywania na zwolnieniu lekarskim 

Poszkodowany utracił łączny dochód w wysokości: ………………….. 

Dowód: 

 - zwolnienie lekarskie 

- umowa o pracę 

- dokument z działu kadr dotyczący utraconego dochodu  

Wskutek zdarzenia uszkodzeniu uległ laptop Poszkodowanego. Na dowód tego 

przesyłam zdjęcie uszkodzonego przedmiotu oraz dowód jego zakupu. 

Wskazuję nadto, że fakt zniszczenia rzeczy został odnotowany przez Policję w 

notatce nr ………………………….. Dowód: zdjęcie i dowód zakupu 

…………….. 
Podpis  

Załączniki: 
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Wzór nr 4 – renta  
 
 
 

………………………………….. 

Miejscowość, data r. 

 
ADRESAT 

np. TUiR WARTA S.A. 
 

 
Dotyczy: zdarzenia z dnia ………. w wyniku którego obrażeń i rozstroju 

zdrowia doznał …………… 

Podmiot odpowiedzialny:, kierująca pojazdem marki o nr rej…..posiadający 

aktualną na dzień zdarzenia polisę OC o numerze  ……………. 

Poszkodowana : …………………….., adres zamieszkania  

Zgłoszenie szkody 

Działając w imieniu własnym, wnoszę o zapłatę kwoty: 

 

 ………… (słownie: ……………… 00/100) – tytułem skapitalizowanej renty 

z tytułu zwiększonych potrzeb, częściowo utraconej  zdolności do pracy 

zarobkowej i zmniejszenia powodzenia widoków na przyszłość za okres od 

………. r. do ………….. – podstawa prawna art.  444  § 2 k.c. 
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Uzasadnienie 

Opis stanu faktycznego (np. wypadku komunikacyjnego w wyniku którego 

poszkodowany utracił zdolność do pracy).  

Ustawodawca przewiduje trzy podstawy prawne przyznania renty: 

1. całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy zarobkowej; 

2. zwiększenie się potrzeb poszkodowanego; 

3. zmniejszenie się widoków poszkodowanego na przyszłość. 

Dla żądania przyznania renty wystarczające jest wystąpienie choć 

jednej ze wskazanych przesłanek. Wystąpienie więcej niż jednej 

przesłanki wpływać będzie na wysokość renty (tak SN w uchw. z 6.8.1991 

r., III CZP 66/91, OSP 1992, Nr 5, poz. 102). 

Wskazujemy, iż po wypadku Poszkodowany przebywał na 

zwolnieniu lekarskim przez okres …………. dni. Po tym czasie ze względu 

na przeciwskazania lekarza nie wrócił już  do pracy. 

W przypadku częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej wysokość 

renty powinna odpowiadać różnicy między zarobkami osiąganymi przez 

poszkodowanego w dotychczasowym zawodzie a zarobkami, jakie mógłby 

uzyskać, podejmując pracę, na jaką pozwala mu stan zdrowia po wypadku 

(tak trafnie SN w wyr. z 10.6.1999 r., II UKN 682/98, OSNAPiUS 2000, Nr 16, 

poz. 627; wyr. z 5.9.2001 r., II UKN 534/00, OSNAPiUS 2003, Nr 11, poz. 274 

oraz wyr. z 3.5.1972 r., I PR 53/72, OSNCP 1972, Nr 11, poz. 207).  

Orzekając w sprawie renty, sąd powinien wziąć pod uwagę możliwości 

podjęcia przez poszkodowanego pracy, w szczególności jeśli podmiot 

odpowiedzialny za szkodę zaoferował poszkodowanemu zatrudnienie (por. wyr. 

SA w Białymstoku z 1.2.2005 r., III APa 9/04, OSA 2005, Nr 12, poz. 33 oraz 

wyr. SN z 25.5.1994 r., II PRN 2/94, OSNAPiUS 1994, Nr 4, poz. 67). Nie 
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oznacza to, że poszkodowany obowiązany jest do podjęcia każdej pracy (tak 

trafnie SN w wyr. z 8.6.2005 r., V CK 710/04, Legalis). Poszkodowany nie musi 

podejmować pracy znacznie poniżej swoich kwalifikacji zawodowych, 

niebezpiecznej, stwarzającej zagrożenie dla zdrowia lub życia. Nawet jeśli 

skutkiem czynu niedozwolonego jest jedynie częściowa utrata zdolności 

do pracy zarobkowej, ale poszkodowany nie jest w stanie znaleźć innej 

pracy, renta powinna odpowiadać w całości utraconym zarobkom (por. 

wyr. SN z 10.10.1977 r., IV CR 36/77, OSNCP 1978, Nr 7, poz. 120; wyr. SN 

z 7.10.1968 r., III PRN 67/68, Legalis; A. Szpunar, Renta, s. 1134). 

 Renta rekompensować ma rzeczywistą szkodę, dlatego jej 

obliczenie powinno być dokonywane z uwzględnieniem zarobków 

poszkodowanego netto, a nie brutto [tak trafnie SN w uchw. (7) z 

22.11.1963 r., III PO 31/63, OSP 1964, Nr 7–8, poz. 128; A. Szpunar, 

Uwagi o rencie, s. 350].  

Ustalając wysokość renty, należy brać pod uwagę wszystkie dochody 

osiągane przez poszkodowanego przed zdarzeniem szkodzącym, a nie 

jedynie dochody z tytułu umowy o pracę. Na wysokość renty wpływ mają 

także dochody z zajęć podejmowanych dorywczo lub sezonowo, jeśli w wyniku 

zdarzenia szkodzącego poszkodowany utracił możliwość ich dalszego 

wykonywania oraz dochody z tytułu diet za podróże służbowe (por. wyr. SN z 

26.7.2012 r., I PK 18/12, Legalis). Kalkulując zarobek, jaki poszkodowany 

osiągałby, gdyby nie doznał szkody, należy brać pod uwagę nie tylko 

zarobki uzyskiwane w chwili zajścia zdarzenia szkodzącego, ale także 

zarobki, jakie mógłby uzyskiwać, jeśli kontynuowałby pracę, w 

szczególności uwzględnić należy możliwości uzyskania awansu, premii za 

staż pracy itd. 

Zmniejszenie widoków na przyszłość 
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Renta z tytułu zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość 

kompensuje utratę innych korzyści majątkowych, jakie poszkodowany dzięki 

indywidualnym właściwościom mógłby przy pełnej sprawności organizmu 

osiągnąć. Może także kompensować utratę szansy na osiągnięcie sukcesu 

zawodowego osoby, która utraciła sprawność fizyczną, a cechy te były istotne 

dla rozwoju jej kariery. Zmniejszenie widoków powodzenia na przyszłość jako 

podstawę do zasądzenia renty należy oceniać według realnych możliwości 

poszkodowanego istniejących w chwili zdarzenia wywołującego szkodę. (Wyrok 

Sądu Apelacyjnego w Białymstoku - I Wydział Cywilny z dnia 26 listopada 

2014 r. I ACa 535/14).  

  Ustalając wysokość renty w oparciu o art. 444 § 2 k.c. trzeba mieć na 

uwadze, że w tym przypadku źródłem szkody jest uszkodzenie ciała lub 

rozstrój zdrowia (art. 444 § 1 k.c.), a więc z natury rzeczy okoliczności trudno 

uchwytne i nie do końca wymierne, zwłaszcza w kategoriach finansowych. Co 

więcej, przesłanki pozwalające na przyznanie renty odwołują się do zdarzeń 

przyszłych i niepewnych – istnienia w przyszłości większych potrzeb 

poszkodowanego lub niemożności osiągnięcia pewnych celów życiowych 

(utrata widoków powodzenia na przyszłość). Niezbędne jest zatem poczynienie 

pewnych założeń co do przyszłego prawdopodobnego przebiegu zdarzeń, które 

nigdy nie mogą być całkowicie pewne.  

  Obecnie zmniejszyły się również widoki przyszłość 

Poszkodowanego ponieważ ………………………..  

    
……………….. 

 
Podpis  

 
 
Załączniki: 
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