Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach
Drogowych „Pomocne D³onie”
26-600 Radom ul. Malczewskiego 16
Nr KRS 0000180582
Jako organizacja po¿ytku publicznego prosimy o przekazanie na nasz¹ dzia³alnoœæ
statutow¹ 1 % podatku nale¿nego w zeznaniu rocznym.
Jednoczeœnie dziêkujemy serdecznie wszystkim dotychczasowym darczyñcom,
którzy zdecydowali od 2005 roku o przekazaniu nam 1 % swojego podatku oraz
darowizn pieniê¿nych na dzia³alnoœæ statutow¹ Stowarzyszenia „Pomocne D³onie”.

Bilanse Stowarzyszenia POMOCNE D£ONIE wraz ¿e sprawozdaniami
merytorycznymi (za lata 2005-2007) s¹ dostêpne na stronie Ministerstwa Pracy
i Polityki Spo³ecznej, adres: http://bopp.pozytek.gov.pl/szukaj.do (wystarczy wpisaæ
pe³ny nr KRS: 0000180582, nastêpnie klikn¹æ na nazwê organizacji).
Pomagamy poszkodowanym w wypadkach drogowych z ca³ej Polski. Czêsto s¹ to
porady telefoniczne, udzielane równie¿ obywatelom polskim, którzy mieli wypadki
za granic¹. Finansujemy rehabilitacjê poszkodowanych. Nasze porady maj¹ charakter
praktyczny. Jeœli zdarza siê, ¿e nie mo¿emy natychmiast odpowiedzieæ na pytanie
lub wskazaæ rozwi¹zanie problemu osób poszkodowanych, umawiamy siê na kolejn¹
rozmowê, bo zawsze wiemy gdzie szukaæ prawid³owych odpowiedzi
i satysfakcjonuj¹cych rozwi¹zañ.
Wspó³pracujemy z doœwiadczonymi prawnikami i pracownikami socjalnymi.
Od 2006 roku wygraliœmy w 7 konkursach i zrealizowaliœmy wygrane projekty.
Kontakt:
048 383 53 53
0 600 168 664
0 608 476 920
ewasold@wp.pl
kajaskalska@wp.pl

nak³ad: 5000 egz.

Ewa Sold

INFORMATOR

CO TRZEBA WIEDZIEÆ
PO
WYPADKU DROGOWYM

Informator finansowany ze œrodków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
2008 rok
oraz przez Gminê Miasta Radom

Partnerzy w projekcie to:
Fundacja na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych
i Bezpieczeñstwa w Ruchu Drogowym ZIELONY LIŒÆ
Starostwo Powiatowe w Radomiu

Broszura bezp³atna dostêpna równie¿ w formie elektronicznej
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WSTÊP
Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach
i Kolizjach Drogowych POMOCNE D£ONIE w Radomiu wyda³o w 2007
roku, finansowany równie¿ przez FIO informator „Procedury nastêpuj¹ce
po wypadku œmiertelnym na drogach w Polsce”. W broszurze tej znajd¹
Pañstwo informacje potrzebne rodzinom osób, które zginê³y w wypadku
drogowym. Informator jest dostêpny w formie elektronicznej,
na ¿yczenie osób zainteresowanych wysy³amy go równie¿ poczt¹
elektroniczn¹.
Prosimy o kontakt: kajaskalska@wp.pl lub ewasold@wp.pl

Obecna broszura jest kontynuacj¹ tematyki zwi¹zanej z wypadkiem
drogowym. Znajdziecie tu Pañstwo praktyczne rady skierowane
do osób, które zosta³y ranne w wyniku wypadku drogowego oraz ich
bliskch. Treœæ broszury skupia siê przede wszystkim na wyjaœnieniu,
jak rozumieæ procedury prawne oraz wskazaniu, gdzie nale¿y szukaæ
pomocy, zw³aszcza w pierwszym, szczególnie trudnym okresie
dla poszkodowanych i ich rodzin po wypadku.
Informator zawiera porady praktyczne, których udzielamy od 5 lat
zg³aszaj¹cym siê do nas poszkodowanym.

WA¯NE
W pierwszej kolejnoœci po wypadku sprawdŸcie Pañstwo w broszurze,
czy jest w Waszej miejscowoœci lub w pobli¿u organizacja pozarz¹dowa,
która udziela pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych. Jeœli
jest, koniecznie zwróæcie siê Pañstwo do niej, jak najwczeœniej, z proœb¹
o pomoc prawn¹. Organizacje te maj¹ na ogó³ spore doœwiadczenie
w zakresie zwi¹zanym z wypadkami drogowymi, czêsto te¿ pomagaj¹
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w przezwyciê¿eniu finansowej bariery skorzystania z pomocy prawnika.
Organizacje, które umieœciliœmy w wykazie, zosta³y przez nas
zweryfikowane pod wzglêdem teleadresowym oraz pod wzglêdem
zakresu udzielanej pomocy (stan na koniec 2008 roku).

Kiedy mamy do czynienia z wypadkiem drogowym?
Wypadkiem drogowym jest ka¿de zdarzenie na drodze przeznaczonej
do ruchu, w wyniku którego jeden lub kilku uczestników zosta³o zabitych
lub rannych.

Co to znaczy, ¿e byliœcie Pañstwo lub Wasi najbli¿si
uczestnikami wypadku drogowego?
Uczestnikami wypadku drogowego s¹ wszystkie osoby - piesi,
kierowcy i pasa¿erowie pojazdów, które znajduj¹c siê na drodze
przeznaczonej do ruchu spowodowa³y lub zosta³y bezpoœrednio
dotkniête zdarzeniem drogowym, w wyniku którego ktoœ odniós³
obra¿enia lub poniós³ œmieræ.
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CZÊŒÆ 1
Co siê dzieje bezpoœrednio po wypadku?
Najwa¿niejszym, bo maj¹cym najwiêksze znaczenie dla zdrowia
i ¿ycia ofiar wypadku dzia³aniem jest akcja ratownicza, której celem jest
ograniczenie skutków wypadku dla jego uczestników. Pamiêtajmy,
o ¿yciu ofiar wypadku drogowego decyduj¹ bardzo czêsto minuty.
Do wezwania policji i s³u¿b ratunkowych oraz do udzielenia pierwszej
pomocy zobowi¹zani s¹ wszyscy, niezale¿nie od tego z jakiego powodu
znaleŸli siê na miejscu wypadku.
Co trzeba wiedzieæ tu¿ po wypadku?

WA¯NE
Jeœli jesteœcie Pañstwo obecni w miejscu wypadku drogowego, nale¿y
zadbaæ o to, aby nikt nie zmienia³ po³o¿enia dowodów (np. szk³a, czêœci
ubrañ, itp.) nale¿y równie¿ zabezpieczyæ miejsce wypadku przed
nastêpnymi kolizjami lub wypadkami (np. poprzez ustawienie trójk¹ta
ostrzegawczego, oœwietlenie latark¹, w³¹czenie œwiate³ awaryjnych),
nale¿y równie¿ spisaæ dane osób, które by³y œwiadkami wypadku,
ewentualnie numery rejestracyjne ich samochodów (zawsze trzeba
to zrobiæ, przy czym nie chodzi o ustalanie przez Pañstwa kto co widzia³,
lecz tylko o dane œwiadków). Jest to niezwykle wa¿ne, gdy¿ czêsto
œwiadkowie odje¿d¿aj¹ z miejsca wypadku przed przyjazdem policji.
Na miejscu zdarzenia drogowego policja podejmuje czynnoœci
polegaj¹ce w szczególnoœci na:
 udzieleniu osobie rannej pierwszej pomocy, wezwanie pomocy
medycznej, a w razie potrzeby tak¿e innych s³u¿b specjalistycznych;
 zorganizowaniu ruchu drogowego i zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia przed kolejnym wypadkiem lub kolizj¹;
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 zawiadomieniu prze³o¿onych o koniecznoœci przybycia na miejsce
zdarzenia za³ogi obs³ugi zdarzeñ drogowych lub grupy operacyjno-procesowej; w tym bieg³ego, jeœli zeznania uczestników i œwiadków
oraz inne dowody nie s¹ jednoznaczne i ustalenie okolicznoœci
wypadku mo¿e wymagaæ przeprowadzenia specjalistycznych
ekspertyz;
 ustaleniu i rozpytaniu osób uczestnicz¹cych w zdarzeniu oraz jego
œwiadków, a tak¿e odnotowaniu ich danych personalnych;
 uzyskaniu informacji od zespo³u medycznego o obra¿eniach osób
poszkodowanych oraz miejscu ich hospitalizacji;
 poddaniu, w miarê mo¿liwoœci, badaniu na zawartoœæ w organizmie
alkoholu lub œrodka dzia³aj¹cego podobnie do alkoholu kieruj¹cego
(kieruj¹cych) pojazdem oraz innej osoby, je¿eli zachodzi
uzasadnione podejrzenie, ¿e mog³a kierowaæ pojazdem
uczestnicz¹cym w wypadku drogowym.
 zabezpieczeniu do dalszych badañ ujawnionych œladów
kryminalistycznych (np. œlady hamowania, œlady krwi, miejsce
u³o¿enia rannych lub zabitych, miejsce po³o¿enia np. butów, czêœci
ubrañ, miejsca gdzie le¿¹ kawa³ki st³uczonych reflektorów, szyb,
punkty odniesienia takie jak znaki drogowe, s³upki przydro¿ne,
lampy drogowe) pod wzglêdem technicznym i procesowym przed ich
utrat¹ lub zniekszta³ceniem, w tym równie¿ przez s³u¿by ratownicze
i techniczne;
 wstêpnym ustaleniu przebiegu istotnych okolicznoœci wypadku
na podstawie rozmowy z uczestnikami i œwiadkami obecnymi
na miejscu oraz innych dowodów;
 w okreœlonych przypadkach, zw³aszcza jeœli nastêpstwem wypadku
jest œmieræ osoby lub ciê¿ki uszczerbek na zdrowiu, a osoba
podejrzana o pope³nienie przestêpstwa znajduje siê w stanie
nietrzeŸwoœci, policja zawiadamia o wypadku dy¿urnego
prokuratora.

Zawsze z wypadku drogowego, niezale¿nie od rozmiaru zdarzenia,
jest sporz¹dzona dokumentacja (notatka z wypadku), zawieraj¹ca zapis
o dacie i miejscu zdarzenia, dane uczestników i pojazdów, przebieg
zdarzenia oraz – szczególnie je¿eli to nie budzi w¹tpliwoœci - roli
uczestników w zdarzeniu (sprawca – pokrzywdzony). W razie
w¹tpliwoœci notatka bêdzie zawiera³a informacje mo¿liwe do ustalenia- kto prowadzi³ pojazd, z jakiego kierunku, z jak¹ prêdkoœci¹ itp.
Na miejscu zdarzenia sporz¹dzany jest tak¿e szkic sytuacyjny oraz
zdjêcia z miejsca wypadku.

Co trzeba wiedzieæ tu¿ po wypadku?

WA¯NE
Notatka policyjna jest wystarczaj¹cym dokumentem umo¿liwiaj¹cym
zg³oszenie roszczenia do zak³adu ubezpieczeñ sprawcy, jeœli
jednoznacznie z niej wynika, ¿e poszkodowany nie ponosi winy
za zaistnia³y wypadek, a tak¿e, ¿e wypadek zosta³ spowodowany przez
pojazd mechaniczny.

TRYB POSTÊPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO
Postêpowanie przygotowawcze
Postêpowanie przygotowawcze ma na celu przede wszystkim ustalenie, czy zosta³ pope³niony czyn zabroniony, czy stanowi on przestêpstwo,
wykrycie sprawcy (kto spowodowa³ wypadek), wyjaœnienie okolicznoœci
wypadku, zebranie i zabezpieczenie dowodów.
Postêpowanie przygotowawcze mo¿e trwaæ nawet kilka miesiêcy. Jest
to uzale¿nione od ró¿nych czynników.
W sprawach skomplikowanych mo¿e okazaæ siê, ¿e np. istnieje
potrzeba zasiêgniêcia opinii bieg³ego z zakresu ruchu drogowego lub
medycyny s¹dowej.
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Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e po zasiêgniêciu opinii lekarzy na temat stanu
zdrowia poszkodowanego, prokuratura mo¿e zawiesiæ postêpowanie
do czasu, kiedy poszkodowany bêdzie móg³ z³o¿yæ zeznania. Taka
sytuacja wystêpuje wówczas, gdy nie ma innych œwiadków lub innych
dowodów mog¹cych pomóc w wyjaœnieniu okolicznoœci wypadku.

9
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WA¯NE
Najbli¿sza rodzina poszkodowanego zawsze jest najlepiej zorientowana
w stanie zdrowia osoby poszkodowanej. Dlatego wa¿na jest Pañstwa
ocena podejmowanych przez prokuratora czynnoœci. Bywa, ¿e do
prokuratora dociera informacja, i¿ stan zdrowia poszkodowanego
poprawia siê i prokurator podejmuje decyzjê o zawieszeniu
postêpowania, celem uzupe³nienia dowodów o zeznania
poszkodowanego. Jeœli natomiast my wiemy od prowadz¹cych lekarzy,
¿e powrót do zdrowia poszkodowanego np. po urazie g³owy bêdzie trwa³
kilka miesiêcy lub kilka lat, to mo¿emy siê odwo³aæ od tej decyzji. W takiej
sytuacji korzystniejsze dla nas mo¿e byæ kontynuowanie postêpowania
bez zeznañ poszkodowanego. Trzeba domagaæ siê aby prokuratura
wykorzysta³a inne dowody w tej sprawie. Chodzi o to, ¿e w pewnym
momencie na skutek tej decyzji, rodzina poszkodowanego mo¿e zostaæ
bez œrodków do ¿ycia, a poszkodowany bez œrodków na rehabilitacjê.

Status pokrzywdzonego

Co trzeba wiedzieæ tu¿ po wypadku?

Kiedy ma miejsce postêpowanie karne, ofiara przestêpstwa uzyskuje
status pokrzywdzonego.
Jeœli pe³noletnia osoba pokrzywdzona nie mo¿e osobiœcie
wystêpowaæ w swoim imieniu, np. z powodu d³ugotrwa³ego pobytu
w szpitalu, powinniœcie Pañstwo zdecydowaæ, kto bêdzie
j¹ reprezentowa³ zarówno w postêpowaniu przygotowawczym,
a nastêpnie karnym, a tak¿e wobec ubezpieczyciela sprawcy i wszystkich
instytucji istotnych z punktu widzenia spraw poszkodowanego, w tym
w organach administracji pañstwowej i samorz¹dowej oraz w bankach.
Najczêœciej pe³nomocnikami takimi zostaj¹ osoby z grona najbli¿szych
poszkodowanego.
Pe³nomocnictwo musi byæ sporz¹dzone na piœmie i podpisane
w³asnorêcznie przez osobê, która go udziela.
Je¿eli poszkodowany nie mo¿e siê podpisaæ (np. z powodu
niedow³adu koñczyn), ale mo¿e œwiadomie oœwiadczyæ swoj¹ wolê
np. mrugniêciem oczami, pe³nomocnictwo takie powinno byæ
sporz¹dzone przez notariusza, który przyjmuje podpis odciskiem kciuka
i potwierdza jego prawdziwoœæ.
W przypadku poszkodowanego, który jest nieprzytomny i nie ma
mo¿liwoœci uzyskania z nim œwiadomego kontaktu, w celu skutecznej
reprezentacji nale¿y wyst¹piæ do s¹du o uzyskanie prawa do takiej
reprezentacji. Wi¹¿e siê to z koniecznoœci¹ ubezw³asnowolnienia
poszkodowanego, przy czym jeœli poszkodowany odzyska œwiadomoœæ,
ubezw³asnowolnienie mo¿e zostaæ cofniête.
Pokrzywdzony jest stron¹ w sprawie i powinien byæ informowany o jej
przebiegu, zw³aszcza o kolejnych etapach postêpowania. Policja bêdzie
kontaktowaæ siê ze wskazan¹ osob¹ i informowaæ j¹ o postêpie
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w œledztwie oraz o podejmowanych krokach prawnych.
Pokrzywdzony lub jego przedstawiciel maj¹ prawo zg³aszania w toku
postêpowania przygotowawczego uwag i wniosków, dotycz¹cych pracy
organów œcigania.
Pokrzywdzony mo¿e równie¿ z³o¿yæ do prokuratora lub s¹du wniosek
o wyznaczenie mu pe³nomocnika z urzêdu (adwokata). Je¿eli w sposób
nale¿yty wyka¿e, ¿e nie jest w stanie pokryæ kosztów pe³nomocnictwa
bez uszczerbku dla utrzymania siebie b¹dŸ rodziny, taki pe³nomocnik
z urzêdu zostanie wyznaczony.

Je¿eli pe³noletni pokrzywdzony znajduje siê w stanie zdrowia,
uniemo¿liwiaj¹cym œwiadome podejmowanie przez niego decyzji
i lekarze nie rokuj¹ poprawy, (np. nie nawi¹zuje kontaktu, jest
w œpi¹czce), a nale¿y zabezpieczyæ interesy, w tym sprawy zdrowotne
i finansowe jego i jego najbli¿szych, trzeba jak najszybciej wnieœæ do s¹du
wniosek o ubezw³asnowolnienie pokrzywdzonego i wyznaczenie jego
pe³nomocnika prawnego. Pe³nomocnikiem takim mo¿e byæ cz³onek
rodziny lub kurator zawodowy. Takie postêpowanie jest niezbêdne,
aby zgodnie z prawem i skutecznie reprezentowaæ interesy
pokrzywdzonego m. in. w postêpowaniu przed ubezpieczycielem oraz
11
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WA¯NE
Czêsto rodziny z wielkim zaanga¿owaniem opiekuj¹ siê ciê¿ko
poszkodowanymi najbli¿szymi w szpitalach i “nie maj¹ g³owy”
do œledzenia postêpowania przygotowawczego. Jednak nale¿y znaleŸæ
osobê w rodzinie, która bêdzie mog³a uczestniczyæ w imieniu
poszkodowanego w tym procesie. Konieczne jest równie¿ za³o¿enie
teczki na wszystkie dokumenty zwi¹zane z ponoszonymi kosztami
(trzeba zbieraæ i opisywaæ wszystkie rachunki, zaœwiadczenia np.
rachunki za taksówki, bilety autobusowe na dojazd do szpitala, rachunki
za lekarstwa czy dodatkowe badania itp.).

organizacjami i instytucjami, w tym ZUS i pomocy spo³ecznej.

Prawa i obowi¹zki pokrzywdzonego

Podczas pierwszego przes³uchania na policji dostaniecie Pañstwo
od policjanta prowadz¹cego œledztwo druk “Pouczenie pokrzywdzonego
o podstawowych uprawnieniach i obowi¹zkach”. Jest to bardzo wa¿ny
dokument okreœlaj¹cy w sposób szczegó³owy Pañstwa uprawnienia
(osób pokrzywdzonych lub osób, które dzia³aj¹ w ich imieniu, w tym
rodziców osób ma³oletnich) oraz obowi¹zki podczas postêpowania
przygotowawczego. Pokrzywdzonemu – osobiœcie lub przez
pe³nomocnika – przys³uguje prawo uczestniczenia w procesie s¹dowym
w charakterze oskar¿yciela posi³kowego.
Co trzeba wiedzieæ tu¿ po wypadku?

WA¯NE
Istotna w tym momencie jest dla Pañstwa informacja, ¿e zawsze
macie mo¿liwoœæ wgl¹du w akta sprawy. Niemniej ze wzglêdów
praktycznych polecam skorzystanie z mo¿liwoœci wykonania kserokopii
dokumentów. Przegl¹danie osobiste w prokuraturze czêsto jest
przyczyn¹ dodatkowych stresów, jednoczeœnie nie potrafimy, jako osoby
zaanga¿owane, obiektywnie oceniæ materia³u dowodowego. Dlatego
korzystniejsze dla Pañstwa jest zamówienie p³atnych kserokopii
dokumentów i nastêpnie poproszenie o dodatkow¹ ocenê tych¿e przez
adwokata lub bieg³ego ruchu drogowego.

Zeznania naocznych œwiadków
Osoby, które bra³y udzia³ w wypadku oraz osoby, które widzia³y
wypadek, s¹ œwiadkami i bêd¹ przes³uchiwane na tê okolicznoœæ przez
policjê.
Policjanci zawsze umawiaj¹ siê z Pañstwem w dogodnym dla Was
12

czasie. Jeœli nie mo¿ecie Pañstwo przybyæ na komendê w wyznaczonym przez policjanta terminie, proszê zadzwoniæ pod podany
w wezwaniu numer i ustaliæ dogodny termin. Stawienie siê na wezwanie
policji jest obowi¹zkowe.
Jeœli stan zdrowia poszkodowanego nie pozwala mu na stawiennictwo
na komendzie, policja mo¿e przes³uchaæ go w szpitalu b¹dŸ w domu.
Przes³uchanie ma³oletniego powinno odbyæ siê w obecnoœci rodzica
oraz psychologa. Po zakoñczeniu przes³uchania nale¿y przeczytaæ
protokó³ i dopiero wówczas go podpisaæ, poœwiadczaj¹c jego zgodnoœæ
z Pañstwa zeznaniem. Przed podpisaniem mo¿ecie Pañstwo zg³osiæ
ewentualne uwagi (uzupe³nienia i zmiany sformu³owañ zawartych
w protokole), które bêd¹ zaprotoko³owane.

Od policji mo¿ecie Pañstwo, jako poszkodowani lub ich reprezentanci,
¿¹daæ wydania notatki z wypadku, stanowi¹cej podstawowy dokument
w ubieganiu siê o roszczenia odszkodowawcze.
WA¯NE
Przypominam Pañstwu o koniecznoœci powiadomienia policji
o nieujawnionych œwiadkach, którzy mog¹ wnieœæ nowe informacje,
nawet jeœli nie znamy ich dok³adnych personaliów i adresów. Policja
ustali te dane. Pomocne mog¹ byæ og³oszenia z proœb¹ o pomoc
w znalezieniu œwiadków zawieszone w okolicy, gdzie mia³ miejsce
wypadek, rozmowy ze sprzedawcami w okolicznych sklepach, kioskach,
stacjach benzynowych.
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Wszelkich informacji dotycz¹cych postêpowania przygotowawczego,
mo¿e udzieliæ Pañstwu prokurator nadzoruj¹cy.

Dowody medyczne
Dowody medyczne to:
 akt zgonu stwierdzony przez lekarza pogotowia ratunkowego,
 protokó³ z sekcji zw³ok oraz opinia bieg³ego patomorfologa na temat
przyczyn zgonu,
 zwolnienia lekarskie, zaœwiadczenia o leczeniu szpitalnym,
zaœwiadczenia z przebytych rehabilitacji, opinie lekarskie na temat
stanu zdrowia i przyczyn zaistnia³ych schorzeñ, itp.

Co trzeba wiedzieæ tu¿ po wypadku?

Dowody medyczne mog¹ œwiadczyæ o tym, czy uczestnicy wypadku
mieli zapiête pasy, gdzie siedzieli, kto prowadzi³ oraz jeœli poszkodowany
by³ pieszym: z jak¹ prêdkoœci¹ porusza³ siê samochód, jakie by³o
usytuowanie pieszego na pasach w momencie uderzenia, itp.

Dowody fizyczne
Dowody fizyczne z wypadku s¹ zbierane przez wyspecjalizowan¹ ekipê
œledcz¹, która jest wzywana bezpoœrednio po jego zaistnieniu na miejsce
zdarzenia. Te dowody to:
 szkic policyjny wraz z raportem ekipy techników policyjnych,
 zdjêcia z miejsca wypadku i uczestnicz¹cych pojazdów,
 opinie rzeczoznawców o sprawnoœci technicznej pojazdów,

Opinia bieg³ego ruchu drogowego
Wszystkie te dowody fizyczne, zeznania œwiadków oraz dowody
medyczne s³u¿¹ m.in. do wykonania – w razie potrzeby – ekspertyzy
przez uprawnionego bieg³ego ruchu drogowego. Prokurator zleca tak¹
ekspertyzê zadaj¹c bieg³emu pytania sprowadzaj¹ce siê do ustalenia
przyczyn i winnego wypadku.
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Akta sprawy
Jako pokrzywdzeni macie Pañstwo prawo do informacji na temat
prowadzonej sprawy.
Mo¿ecie Pañstwo, po uzyskaniu zgody prokuratora otrzymaæ
kserokopie dokumentów zawartych w aktach Waszej sprawy (piszemy
wniosek do Prokuratury Rejonowej w … o wydanie kserokopii
nastêpuj¹cych dokumentów: …)
Na akta sk³adaj¹ siê:
 szkic policyjny i raport z miejsca wypadku,
 opinie bieg³ych ruchu drogowego na temat sprawnoœci pojazdu,
 zeznania œwiadków wypadku – równie¿ Pañstwa zeznanie,
 ewentualne rekonstrukcje zdarzenia w miejscu wypadku z udzia³em
œwiadków,
15
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WA¯NE
Bieg³y sporz¹dza opiniê odpowiadaj¹c na zadane przez prokuratora
pytania. Jego praca polega na odtworzeniu zaistnia³ej sytuacji
na podstawie dowodów, którymi s¹ zeznania œwiadków oraz dowody
rzeczowe i medyczne. Biegli korzystaj¹ obecnie przy rekonstrukcji
wypadku z symulacji komputerowej. Narzêdzie to pozwala
na odtworzenie rzeczywistoœci z du¿ym prawdopodobieñstwem.
Ale wa¿ne s¹ dane wyjœciowe, czyli to jakie za³o¿enia przyjm¹ biegli
na podstawie dowodów. Dlatego, wiemy to z doœwiadczenia, jak wa¿ne
s¹ zeznania œwiadków. W sytuacji, gdy prokurator nie daje wiary Pañstwa
zeznaniom, a jesteœcie przekonani o swojej racji, nale¿y zasiêgn¹æ opinii
prawnej. Mo¿ecie te¿ Pañstwo zg³osiæ ¿¹danie wykonania dodatkowych
ekspertyz, jeœli Waszym zdaniem wymaga tego interes pokrzywdzonego.
Ostatecznie kosztami ekspertyz mo¿e zostaæ obci¹¿ona strona uznana
za winn¹ zdarzenia.

 dowody medyczne,
 opinie bieg³ych ruchu drogowego,
Je¿eli dane zawarte w aktach postêpowania przygotowawczego
s¹ wystarczaj¹ce do ustalenia sprawcy wypadku, prokurator przedstawia
sprawcy zarzut pope³nienia przestêpstwa i sprawa jest kierowana
do s¹du.

Umorzenie dochodzenia

Co trzeba wiedzieæ tu¿ po wypadku?

W niektórych sytuacjach postêpowanie zostaje umorzone, np.
w sprawie wypadku, w którym sprawca zbieg³ z miejsca zdarzenia i nie
zosta³ odnaleziony. Wówczas prokurator nie zakoñczy go z powodu braku
mo¿liwoœci postawienia zarzutu sprawcy.
Jeœli w przysz³oœci znajdzie siê sprawca, bêdzie mo¿na postawiæ mu
zarzut, poniewa¿ zosta³y zebrane dowody. Mo¿ecie Pañstwo odwo³aæ siê
od tej decyzji, jeœli oczywiœcie s¹ mo¿liwoœci odnalezienia sprawcy. Jeœli
natomiast nie ma takich mo¿liwoœci, umorzenie to koñczy postêpowanie
karne w zakresie zaistnia³ego wypadku (w danej chwili).
WA¯NE
Osoba poszkodowana powinna w tym momencie dochodziæ roszczeñ
od Funduszu Gwarancyjnego. Powinniœcie Pañstwo z³o¿yæ dokumenty
odszkodowawcze do dowolnie wybranego ubezpieczyciela, poprzez
którego nast¹pi likwidacja szkody osobowej.
W przypadku, jeœli wed³ug prokuratora, wypadek spowodowa³a
osoba, która zginê³a lub jako jedyna zosta³a poszkodowana w wypadku,
prokurator równie¿ umarza dochodzenie.
Wówczas w piœmie pt. “Postanowienie o umorzeniu dochodzenia”
(b¹dŸ œledztwa), znajd¹ Pañstwo pouczenie, ¿e mo¿ecie siê odwo³aæ
od tej decyzji.
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Odwo³uj¹c siê od takiej decyzji, nale¿y podaæ nowe dowody
lub argumenty, które uzasadni¹ np. niew³aœciw¹ interpretacjê dowodów
przez prokuratora. Dlatego, jeœli ma to byæ merytoryczne odwo³anie,
powinniœcie Pañstwo koniecznie skorzystaæ z pomocy pe³nomocnika
prawnego i bieg³ego ruchu drogowego.
Nale¿y zawsze pamiêtaæ o zachowaniu terminu do z³o¿enia takiego
odwo³ania (pouczenie o terminie i do kogo nale¿y z³o¿yæ odwo³anie
znajdziecie Pañstwo na koñcu postanowienia).
Jeœli s¹d uzna Pañstwa argumenty, wówczas prokuratura bêdzie
musia³a siê zaj¹æ ponownie spraw¹. S¹d mo¿e równie¿ wskazaæ
okolicznoœci wymagaj¹ce wyjaœnienia lub czynnoœci, jakie nale¿y
przeprowadziæ.

Na etapie postêpowania karnego zazwyczaj nie jest konieczne
zatrudnianie pe³nomocnika prawnego (mo¿e byæ nim tylko adwokat),
choæ Pañstwu, jako pokrzywdzonym, takie uprawnienie przys³uguje.
Jeœli macie Pañstwo jakiekolwiek w¹tpliwoœci co do przebiegu
postêpowania przygotowawczego, nale¿y zdecydowaæ
siê na skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej. Pomocy takiej
udzielaj¹ kancelarie adwokackie, biura porad obywatelskich (w zakresie
poradnictwa obywatelskiego) oraz wiele organizacji pozarz¹dowych.
Przy wyborze nale¿y wzi¹æ pod uwagê:
 opiniê o osobie lub instytucji, z której pomocy zamierzacie Pañstwo
skorzystaæ,
 doœwiadczenie w sprawach zwi¹zanych z wypadkami drogowymi,
 mo¿liwoœci utrzymywania sta³ego kontaktu i œledzenia przebiegu
sprawy.
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Zasiêganie porady adwokata

Proszê pamiêtaæ, ¿e zawsze mo¿ecie Pañstwo cofn¹æ pe³nomocnictwo,
jeœli nie bêdziecie zadowoleni z pracy prawnika lub innej osoby
(instytucji), którego poprosiliœcie o reprezentowanie Waszych interesów.
Je¿eli bêdziecie Pañstwo korzystali z odp³atnej pomocy prawnej
(np. z pomocy kancelarii adwokackiej) w toku postêpowania karnego,
s¹d w razie uznania winy oskar¿onego, zobowi¹¿e go do
zrekompensowania Pañstwu tych wydatków (zwrot kosztów faktury
przedstawionej s¹dowi na ostatnim posiedzeniu).

Media

Co trzeba wiedzieæ tu¿ po wypadku?

Dziennikarze tabloidów, telewizyjni, radiowi mog¹ byæ zainteresowani
ze wzglêdów komercyjnych wypadkiem drogowym i nastêpuj¹c¹ po nim
spraw¹ s¹dow¹.
Czêsto informacje ukazuj¹ce siê w mediach bezpoœrednio po wypadku
drogowym opieraj¹ siê na komunikatach rzeczników prasowych komend
policji. S¹ to pierwsze komentarze policji podane opinii publicznej.
Nigdy te informacje nie s¹ dowodami w sprawie. W ¿aden sposób
nie wp³ywaj¹ równie¿ na wyniki prowadzonego postêpowania. Fakt
ochrony danych osobowych powoduje, ¿e nie ujawnia siê danych
Pañstwa, mog¹ to byæ jedynie inicja³y.
Rozmowa z dziennikarzami i s³uchanie w mediach o wypadku mo¿e
stanowiæ dla Pañstwa dodatkow¹ traumê. Wiêkszoœæ dziennikarzy
zrozumie Pañstwa odmowê udzielenia wywiadu.
Jeœli jednak zdecyduj¹ siê Pañstwo na udzielenie wywiadu, dobrze
jest przygotowaæ sobie wczeœniej to, co chcecie Pañstwo powiedzieæ.
Mo¿ecie na przyk³ad, jako pokrzywdzeni, poprosiæ o pomoc w znalezienie
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œwiadków wypadku. Wasza relacja mo¿e pomóc w zwiêkszeniu
œwiadomoœci spo³eczeñstwa na temat przyczyn wypadków:
 nadmiernej prêdkoœci,
 jazdy po spo¿yciu alkoholu.
Mo¿ecie te¿ poprosiæ dziennikarzy o autoryzowanie Waszych
wypowiedzi, tj. przedstawienie Wam materia³u dziennikarskiego
w formie, w jakiej ma byæ on opublikowany przed jego publikacj¹.
Oczywiœcie nie jest to mo¿liwe w przypadku wypowiedzi „na ¿ywo”, np.
w programie publicystycznym.

Rozmowa z policj¹
Co trzeba wiedzieæ tu¿ po wypadku?

Czego mo¿ecie Pañstwo oczekiwaæ od policji?
 przekazania imienia i nazwiska oraz numerów telefonów
kontaktowych prowadz¹cego œledztwo policjanta,
 bie¿¹cej informacji, udzielanej równie¿ telefonicznie, na temat
etapu sprawy,
 przekazania numeru polisy ubezpieczeniowej osoby, która
prawdopodobnie spowodowa³a wypadek,
 przekazania imienia i nazwiska prokuratora nadzoruj¹cego
œledztwo,
 wydania notatki policyjnej z miejsca wypadku.

Nadzór prokuratorski
W trakcie postêpowania przygotwawczego, bêdziecie Pañstwo
otrzymywaæ korespondencjê od prokuratora nadzoruj¹cego œledztwo
policyjne.
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Mog¹ to byæ nastêpuj¹ce postanowienia:
 o skierowaniu akt do bieg³ego medycyny s¹dowej,
 o skierowaniu akt do bieg³ego ruchu drogowego,
 postanowienie o zawieszeniu postêpowania,
 postanowienie o umorzeniu postêpowania,
 postanowienie o postawieniu zarzutu,
 informacja o skierowaniu do s¹du aktu oskar¿enia.
Proszê siê nie denerwowaæ. Jest to korespondencja wynikaj¹ca
z Pañstwa uprawnieñ jako pokrzywdzonych. Jest to informacja
o postêpowaniu przygotowawczym. Zawsze mo¿ecie Pañstwo zwróciæ
siê do prokuratora, jako odpowiedzialnego za prowadzone postêpowanie
przygotowawcze z pytaniami dotycz¹cymi tego postêpowania.
Co trzeba wiedzieæ tu¿ po wypadku?

Pomoc organizacji pozarz¹dowych
W Czêœci 5 broszury umieœciliœmy Alfabetyczny wykaz polskich
organizacji pozarz¹dowych pomagaj¹cych poszkodowanym
w wypadkach drogowych. Informacje w tym wykazie s¹ zweryfikowane
na koniec 2008 roku.
Proszê skorzystaæ z doœwiadczenia tych organizacji. Czêœæ z nich
udziela bezp³atnej pomocy prawnej. Wszystkie udzielaj¹ pomocy
indywidualnej w zakresie rehabilitacji, pomocy medycznej osobom
poszkodowanym w wypadkach drogowych.
Czêsto najcenniejsza pomoc, jak¹ uzyskacie Pañstwo
w organizacjach pozarz¹dowych, to wsparcie psychoterapeutyczne.
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Mo¿na równie¿ zasiêgn¹æ niezbêdnych informacji przez telefon lub
drog¹ e-mailow¹. Proszê pytaæ o wszystko. W organizacjach pracuj¹
doœwiadczeni wolontariusze i pracownicy, którzy wiedz¹, jak pomóc
poszkodowanym.

Przedstawienie zarzutów i akt oskar¿enia
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Jeœli zgromadzone w aktach sprawy dowody uzasadniaj¹
dostatecznie podejrzenie, ¿e czyn pope³ni³a okreœlona osoba, prokurator
przedstawia podejrzanemu zarzut.
Po zebraniu wszystkich dowodów, prokurator sporz¹dza akt oskar¿enia,
który w ci¹gu 14 dni od daty zamkniêcia postêpowania przesy³a do s¹du.
Akt oskar¿enia zawiera miêdzy innymi:
 dane oskar¿onego, dane o zastosowanych wobec niego œrodkach
zapobiegawczych (np. tymczasowy areszt, dozór policji,
porêczenie maj¹tkowe),
 dok³adne okreœlenie zarzuconego mu czynu ze wskazaniem
miejsca, czasu, sposobu i okolicznoœci jego pope³nienia oraz
skutków,
 wskazanie przepisów ustawy karnej, pod które zarzucany czyn
podpada,
 wskazanie w³aœciwego s¹du dla rozpatrywania sprawy,
 uzasadnienie oskar¿enia,
 listê œwiadków, których nale¿y przes³uchaæ na rozprawie.

CZÊŒÆ 2
Postêpowanie karne
Pocz¹tek karnego procesu s¹dowego
Po przes³aniu aktu oskar¿enia do s¹du, prokurator nadzoruj¹cy
informuje Pañstwa listownie o tym fakcie.

Postêpowanie karne

S¹d z kolei, równie¿ listownie, informuje Pañstwa o terminie i miejscu
pierwszej sprawy s¹dowej. Czas oczekiwania na rozpoczêcie procesu
s¹dowego bywa ró¿ny. Niestety znane s¹ przypadki d³ugiego oczekiwania
na rozpoczêcie procesu s¹dowego.
Generaln¹ zasad¹ jest, ¿e sprawê rozpatruje s¹d, w którego okrêgu
pope³niono przestêpstwo.

WA¯NE
Je¿eli osoby bêd¹ce œwiadkami nie s¹ w stanie dojechaæ do s¹du
ze wzglêdu na stan zdrowia (dotyczy to oczywiœcie równie¿ Pañstwa jako
pokrzywdzonych), s¹d mo¿e wówczas skorzystaæ z tzw. pomocy s¹dowej
w innej miejscowoœci (przes³uchuj¹ sêdziowie z miejscowoœci, w której
przebywa œwiadek). Jest równie¿ praktykowane przes³uchanie œwiadka
poza s¹dem, np. w szpitalu przez sêdziego oddelegowanego ze sk³adu
sêdziowskiego. Konieczne jest z³o¿enie wniosku do s¹du o takie
postêpowanie.
Osoby poszkodowane w wypadku dostaj¹ informacjê listem
z potwierdzonym odbiorem o rozpoczêciu procesu s¹dowego wraz
z pouczeniem o mo¿liwoœci uzyskania statusu oskar¿yciela posi³kowego.
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Oskar¿yciel posi³kowy

WA¯NE
Oœwiadczenie o skorzystaniu z mo¿liwoœci zostania oskar¿ycielem
posi³kowym mo¿na zg³osiæ pisemnie na ka¿dym etapie postêpowania
przygotowawczego, ostatecznym jednak terminem jest ustne
oœwiadczenie takiej woli przed rozpoczêciem przewodu s¹dowego, czyli
przed odczytaniem aktu oskar¿enia przez prokuratora – potocznie
mówi¹c: na pocz¹tku pierwszej rozprawy s¹dowej.
Wa¿ne jest, aby zachowaæ ten termin, gdy¿ po rozpoczêciu przewodu
s¹dowego, strac¹ Pañstwo mo¿liwoœæ dzia³ania w charakterze
oskar¿yciela posi³kowego.
Status oskar¿yciela posi³kowego nie wyklucza zatrudnienia adwokata.
Jest on wówczas pe³nomocnikiem oskar¿yciela posi³kowego.

23
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Instytucja oskar¿yciela posi³kowego pozwala poszkodowanemu
aktywnie uczestniczyæ w ca³ym procesie s¹dowym, jako strona
postêpowania.
Oskar¿yciel posi³kowy ma prawo np. do:
 mo¿e zadawaæ podczas procesu s¹dowego pytania œwiadkom
i oskar¿onemu (o ile oskar¿ony nie skorzysta z prawa do odmowy
sk³adania wyjaœnieñ, b¹dŸ udzielania odpowiedzi na pytania),
 mo¿e sk³adaæ wnioski dowodowe, np. o przes³uchanie innych osób
w charakterze œwiadków, przeprowadzenie dowodu z opinii
bieg³ych,
 informacji przez s¹d o wszystkich terminach rozpraw,
 w razie niekorzystnego rozstrzygniêcia s¹du mo¿e odwo³aæ siê do
s¹du wy¿szej instancji,
 otrzymania wszystkich odpisów orzeczeñ i zarz¹dzeñ wydanych
poza rozpraw¹ lub w przypadku nieobecnoœci oskar¿yciela
na rozprawie,
 otrzymania odpisu wyroku s¹du po zakoñczeniu sprawy.

Czas trwania procesu karnego
Rozprawy s¹dowe wyznaczane s¹ zazwyczaj w terminach
miesiêcznych (choæ nie jest to regu³¹ i zale¿y to m.in. od ob³o¿enia
s¹dów, terminów opinii bieg³ych, mo¿liwoœci przes³uchania œwiadków).

Postêpowanie karne

Po zakoñczeniu procesu karnego w s¹dzie strona niezadowolona
z wyroku, mo¿e siê od niego odwo³aæ do s¹du wy¿szej instancji.
Zawsze nale¿y pamiêtaæ o terminach, w których mog¹ Pañstwo
dokonaæ okreœlone czynnoœci, gdy¿ po ich up³ywie, s¹d odrzuci Wasze
pisma.
Je¿eli nast¹pi¹ najdrobniejsze uchybienia w dzia³aniach s¹du
pierwszej instancji, s¹d odwo³awczy mo¿e nakazaæ powtórzenie
procesu. Dlatego nale¿y wykazaæ cierpliwoœæ i pozwoliæ sêdziemu
prowadziæ rozwa¿nie proces s¹dowy.
Nie mamy wp³ywu na iloœæ rozpraw s¹dowych. Oskar¿ony bêdzie
stara³ siê wykorzystaæ wszystkie mo¿liwoœci prawne przys³uguj¹ce
obronie. Interesy poszkodowanego s¹ w tym miejscu reprezentowane
przez prokuratora i oskar¿yciela posi³kowego. Zdarza siê – zw³aszcza
w sprawach, gdzie wina nie jest bezsporna, ¿e poszkodowani dodatkowo
zatrudniaj¹ adwokata.
Nie jest mo¿liwe okreœlenie, jak d³ugo bêdzie trwa³ proces s¹dowy.
Niejednokrotnie przebiega on bardzo szybko i koñczy siê ju¿ na pierwszej
rozprawie.
Jeœli ¿adna ze stron nie zaskar¿y orzeczenia s¹du w ustawowym
terminie, wyrok staje siê prawomocny. Czasem jednak, z ró¿nych
wzglêdów, postêpowanie trwa bardzo d³ugo (nawet kilka lat).
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Dochodzenie roszczeñ w procesie karnym
W sprawie karnej mo¿ecie Pañstwo dochodziæ roszczeñ,
ale wy³¹cznie od oskar¿onego.
Do czasu zakoñczenia pierwszego przes³uchania pokrzywdzonego
na rozprawie g³ównej, mo¿ecie Pañstwo (b¹dŸ prokurator) z³o¿yæ
wniosek o naprawienie szkody w ca³oœci albo czêœci.

WA¯NE
S¹d mo¿e orzec na rzecz pokrzywdzonego nawi¹zkê w celu
zadoœæuczynienia za ciê¿ki uszczerbek na zdrowiu, naruszenie czynnoœci
cia³a, rozstrój cia³a, rozstrój zdrowia, a tak¿e za doznan¹ krzywdê.
W praktyce zalecamy dochodzenie tych roszczeñ od ubezpieczyciela
sprawcy, na którego ustawa nak³ada obowi¹zek naprawienia szkody.
Jako pokrzywdzeni, jeœli oskar¿ony by³ pod wp³ywem alkoholu,
œrodków odurzaj¹cych b¹dŸ zbieg³ z miejsca wypadku, mo¿ecie Pañstwo
równie¿ wnioskowaæ o zas¹dzenie œwiadczenia pieniê¿nego na rzecz
organizacji pozarz¹dowej zajmuj¹cej siê pomoc¹ poszkodowanym
w wypadkach drogowych. Mo¿e to byæ wskazana przez Was konkretna
organizacja.
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Proszê jednak pamiêtaæ, ¿e g³ównym celem postêpowania karnego
jest ukaranie sprawcy. Koniecznoœæ udowodnienia przez Was powstania
szkody i jej wysokoœci, mo¿e znacznie przed³u¿yæ postêpowanie s¹dowe,
a samo zas¹dzenie ¿¹danych przez Pañstwa kwot nie oznacza jeszcze,
¿e je rzeczywiœcie wyegzekwujecie, zw³aszcza jeœli sprawca nie posiada
sta³ego Ÿród³a utrzymania.

Przestêpstwa przeciwko bezpieczeñstwu w komunikacji
Poni¿ej przytaczamy zapisy kodeksu karnego, maj¹ce odniesienia
do wypadku drogowego oraz odpowiedzialnoœci za jego spowodowanie
i skutki.
Art. 173
 § 1. Jest w nim mowa o osobach, które spowodowa³y katastrofê
drogow¹ zagra¿aj¹c¹ ¿yciu i zdrowiu wielu osób. Jeœli sprawca
spowodowa³ tê katastrofê umyœlnie, grozi mu kara pozbawienia
wolnoœci od roku do 10 lat.

Postêpowanie karne

 § 2. Za to samo, ale dzia³anie nieumyœlne, kara pozbawienia
wolnoœci wynosi od 3 miesiêcy do 5 lat.
 § 3. Jest w nim mowa, ¿e jeœli nastêpstwem czynu okreœlonego
w § 1 jest œmieræ cz³owieka lub ciê¿ki uszczerbek na zdrowiu wielu
ludzi, sprawca podlega karze pozbawienia wolnoœci od 2 do 12 lat.
 § 4. Odnosi siê do katastrofy w ruchu drogowym spowodowanej
nieumyœlnie, ale w wyniku, której zgin¹³ cz³owiek lub wielu ludzi
jest ciê¿ko rannych, wówczas sprawca podlega karze
pozbawienia wolnoœci od 6 miesiêcy do 8 lat.
Art. 177. – odnosi siê do nieumyœlnego naruszenia zasad ruchu
drogowego
 § 1. Kto, naruszaj¹c, chocia¿by nieumyœlnie, zasady bezpieczeñstwa
powoduje nieumyœlnie wypadek, w którym inna osoba odnios³a
obra¿enia cia³a podlega karze pozbawienia wolnoœci do lat 3.
 § 2. Je¿eli nastêpstwem wypadku jest œmieræ innej osoby albo ciê¿ki
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uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia
wolnoœci od 6 miesiêcy do lat 8.
 § 3. Je¿eli pokrzywdzonym jest wy³¹cznie osoba najbli¿sza, œciganie
przestêpstwa okreœlonego w § 1 nastêpuje na jej wniosek.
Przestêpstwo z art. 177 § 1 i § 2 jest œcigane z urzêdu (oskar¿enia
publicznego). Ale w sytuacji, gdy ofiar¹ wypadku jest osoba najbli¿sza
sprawcy, œciganie przestêpstwa z § 1 nastêpuje na jej wniosek. Jest to
uzale¿nione od z³o¿enia wniosku przez poszkodowanego.
Art. 178.

Art. 179.
W artykule tym jest mowa o odpowiedzialnoœci osób za dopuszczenie
do ruchu drogowego pojazdu mechanicznego, który zagra¿a zasadom
bezpieczeñstwa oraz dotyczy osób , które pozwalaj¹ prowadziæ pojazd
mechaniczny przez osoby znajduj¹ce siê pod wp³ywem alkoholu,
œrodków odurzaj¹cych, b¹dŸ nie posiadaj¹cych uprawnieñ
do prowadzenia pojazdu. Kara za takie przestêpstwo, to kara grzywny
lub ograniczenia wolnoœci b¹dŸ pozbawienia wolnoœci do lat 2.
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Postêpowanie karne

 § 1. Je¿eli skazani sprawcy z wy¿ej wymienionych artyku³ów byli pod
wp³ywem alkoholu, œrodków odurzaj¹cych lub zbiegli z miejsca
wypadku, s¹d orzeka karê pozbawienia wolnoœci przewidzian¹
za przypisane sprawcy przestêpstwo w wysokoœci dolnej granicy
ustawowego zagro¿enia zwiêkszonego o po³owê do górnej granicy
tego zagro¿enia zwiêkszonego o po³owê. Czyli jest to wyrok wy¿szy.

S¹d wymierzaj¹c karê, bierze równie¿ w swojej ocenie winy oskar¿onego
pod uwagê inne okolicznoœci, takie jak:







postawê sprawcy po wypadku,
jego dotychczasowe ¿ycie,
fakt uprzedniej karalnoœci,
rodzaj i stopieñ naruszenia ci¹¿¹cych na sprawcy obowi¹zków,
stopieñ szkodliwoœci spo³ecznej czynu,
zachowanie pokrzywdzonego.

Przeprosiny sprawcy i wybaczenie
Postêpowanie karne

Tam gdzie jest wina, musi byæ kara. Sprawca powinien okazaæ
skruchê i przeprosiæ poszkodowanego lub jego rodzinê. Czêsto
poszkodowanym i ich najbli¿szym, zw³aszcza w przypadku œmierci,
trudno jest przyj¹æ przeprosiny i wybaczyæ sprawcy. Potrzebny jest czas.
Niemal zawsze, poszkodowani odczuwaj¹ ¿al z powodu braku
zainteresowania ich losem ze strony sprawcy wypadku.
Trzeba zrozumieæ czym kieruj¹ siê obie strony.
Poszkodowany odczuwa ból fizyczny, cierpi psychicznie uczestnicz¹c
w procesie karnym, który jest „rozdrapywaniem ran”. Traumatyczne
wspomnienia powracaj¹ na ka¿dej rozprawie. Nikt mu nie powiedzia³,
¿e to nie jego wina. Obrona ci¹gle domaga siê nowych ekspertyz.
Nie wiadomo kiedy zakoñczy siê proces s¹dowy. Jego ¿ycie siê zmieni³o,
jest osob¹ niepe³nosprawn¹. Nie wiadomo, jaka bêdzie jego przysz³oœæ.
Sprawca, byæ mo¿e chcia³ przeprosiæ po wypadku, ale ofiara by³a
nieprzytomna. Przy jej ³ó¿ku w szpitalu byli zrozpaczeni najbli¿si. Ba³ siê
ich reakcji. Zreszt¹ co mia³ powiedzieæ? Czy w takiej sytuacji zwyk³e
„przepraszam” jest na miejscu?
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Wypadek drogowy jest tragedi¹ zarówno dla poszkodowanego i jego
rodziny, jak i dla sprawcy i jego rodziny. Nikt nie planuje wypadku
drogowego.
Spraw¹ nie omawian¹ w informatorze, ale oczywist¹, jest kwestia
odpowiedzialnoœci moralnej sprawcy, która ci¹¿y na nim do koñca
¿ycia.
£atwiej bêdzie Pañstwu ¿yæ, jeœli przynajmniej wys³uchacie
przeprosin sprawcy. Okazanie skruchy przez sprawcê jest konieczne
do procesu wybaczenia. Pañstwa wybaczenie jest wa¿ne i potrzebne
nie tylko sprawcy, ale równie¿ Wam samym.

Podczas procesu karnego s¹d zapoznaje siê ze wszystkimi dowodami
zebranymi podczas postêpowania przygotowawczego. S¹d przes³uchuje wszystkich œwiadków oraz bieg³ych. Jeœli ma w¹tpliwoœci, mo¿e
poprosiæ bieg³ych o dodatkowe wyjaœnienia.
S¹d mo¿e równie¿ zleciæ dodatkowe ekspertyzy. Równie¿ oskar¿ony
oraz oskar¿yciel publiczny (prokurator) i oskar¿yciel posi³kowy mog¹
wnioskowaæ o wykonanie dodatkowych ekspertyz. O tym, czy taka
ekspertyza ma byæ wykonana, decyduje s¹d.
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Postêpowanie karne

Proces karny

Wyrok i apelacja
Je¿eli nie zgadzaj¹ siê Pañstwo z wyrokiem s¹du, nale¿y siê odwo³ywaæ do s¹du wy¿szej instancji.
Po og³oszeniu wyroku macie Pañstwo 7 dni od daty og³oszenia
wyroku na z³o¿enie tzw. zapowiedzi apelacji, czyli wniosku o dorêczenie
na piœmie wyroku wraz z uzasadnieniem. Od sêdziego zale¿y, jak d³ugo
bêdziecie Pañstwo oczekiwaæ na pisemne uzasadnienie wyroku.
Po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia wyroku, maj¹ Pañstwo
14 dni na z³o¿enie apelacji do s¹du wy¿szej instancji za poœrednictwem
s¹du, w którym odbywa³ siê proces karny.
Postêpowanie karne

Jeœli do tej pory nie zatrudnili Pañstwo adwokata, proponujemy,
aby zrobili to Pañstwo teraz. Pisanie apelacji jest skomplikowan¹
i odpowiedzialn¹ czynnoœci¹ prawn¹.
Jeœli wyrok w sprawie karnej uprawomocni siê, bêdzie to oznacza³o
koniec sprawy karnej.
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CZÊŒÆ 3
Postêpowanie cywilne – roszczenia pieniê¿ne
Kodeks cywilny – szkoda na osobie i zadoœæuczynienie
pieniê¿ne
W artykule 444 kodeksu cywilnego nie ma mowy o towarzystwach
ubezpieczeniowych, lecz o sprawcy wypadku b¹dŸ katastrofy.
Ale poniewa¿ sprawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoœci cywilnej
w towarzystwie ubezpieczeniowym, bêdziecie Pañstwo dochodziæ
swoich roszczeñ pieniê¿nych od towarzystw ubezpieczeniowych.

Art. 444. Szkoda na osobie
 § 1. W razie uszkodzenia cia³a lub wywo³ania rozstroju zdrowia
naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynik³e z tego powodu
s z k o d y. N a ¿ ¹ d a n i e p o s z k o d o w a n e g o z o b o w i ¹ z a n y
do naprawienia szkody powinien wy³o¿yæ z góry sumê potrzebn¹
na koszty leczenia, a je¿eli poszkodowany sta³ siê inwalid¹, tak¿e
sumê potrzebn¹ na koszty przygotowania do innego zawodu.
 § 2. Je¿eli poszkodowany utraci³ ca³kowicie lub czêœciowo
zdolnoœæ do pracy zarobkowej albo je¿eli zwiêkszy³y siê jego
potrzeby lub zmniejszy³y widoki na przysz³oœæ, mo¿e on ¿¹daæ
od zobowi¹zanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.
 § 3. Je¿eli w chwili wydania wyroku szkody nie da siê dok³adnie
ustaliæ, poszkodowanemu mo¿e byæ przyznana renta tymczasowa.
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Roszczenia pieniê¿ne

Cytujê artyku³ 444 i artyku³ 445 kodeksu cywilnego:

Art. 445. Zadoœæuczynienie pieniê¿ne
 § 1. W wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzaj¹cym s¹d
mo¿e przyznaæ poszkodowanemu odpowiedni¹ sumê tytu³em
zadoœæuczynienia pieniê¿nego za doznan¹ krzywdê.
WA¯NE
Nale¿y zebraæ wszystkie rachunki, oœwiadczenia zwi¹zane
z leczeniem, rehabilitacj¹ poszkodowanego, z dojazdami do szpitali,
wszelkie koszty zwi¹zane z wypadkiem i za¿¹daæ ich zwrotu
od towarzystwa ubezpieczeniowego. Nale¿y równie¿ bardzo rozwa¿nie
zastanowiæ siê nad form¹ odszkodowania, czy ma to byæ jednorazowa
kwota, czy renta, czy jedno i drugie.
Roszczenia pieniê¿ne

Przy podpisywaniu ugody, towarzystwa ubezpieczeniowe ¿¹daj¹
zrzeczenia siê dochodzenia dalszych roszczeñ. Zawsze nale¿y siê
g³êboko zastanowiæ nad podpisaniem takiego oœwiadczenia,
zw³aszcza przy ciê¿kich wypadkach skutkuj¹cych d³ugotrwa³ym
procesem leczenia.
Odszkodowanie musi zrekompensowaæ poniesione w zwi¹zku
z wypadkiem koszty oraz musi byæ adekwatne w swojej wysokoœci
do poniesionej straty. W zwi¹zku z powy¿szym nie mo¿e byæ ani
zani¿one, ani zawy¿one.

Roszczenia pieniê¿ne
W Polsce p³acimy coraz wiêksze sk³adki na ubezpieczenia zwi¹zane
z odpowiedzialnoœci¹ cywiln¹ osób prowadz¹cych pojazdy mechaniczne.
Istnieje obowi¹zek ustawowy ubezpieczenia ka¿dego pojazdu. Dlatego
roszczenia pieniê¿ne wysuwamy do towarzystw ubezpieczeniowych
a nie do sprawców.
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Trzeba jednak dodaæ, ¿e mo¿ecie Pañstwo ju¿ podczas procesu
karnego wyst¹piæ do towarzystwa ubezpieczeniowego o rozpoczêcie
procesu likwidacji szkody. W ewidentnych sytuacjach, towarzystwa
ubezpieczeniowe nie unikaj¹ odpowiedzialnoœci za powsta³e szkody,
przed zakoñczeniem procesu karnego (s¹ to bardzo rzadkie przypadki).
Najczêœciej jednak odmawiaj¹ ca³kowitej likwidacji szkody, asekuruj¹c
siê nie zakoñczeniem procesu karnego lub informuj¹c, ¿e roszczenie
zostanie ostatecznie rozwa¿one po zakoñczeniu leczenia.

Ubezpieczyciel ma obowi¹zek pokrycia kosztów leczenia
i rehabilitacji, a na ¿¹danie poszkodowanego, pokrywania tych kosztów
z góry. Musi te¿ zapewniæ poszkodowanemu œrodki na bie¿¹ce potrzeby,
wynikaj¹ce z wypadku, a tak¿e wyrównaæ utracone zarobki.
W praktyce nale¿y wiêc zg³osiæ roszczenie odszkodowawcze
do zak³adu ubezpieczeñ w pierwszym mo¿liwym momencie – kiedy
sprawca zosta³ okreœlony i wiemy, gdzie ubezpieczony by³ jego pojazd.
W zg³oszeniu roszczenia okreœlamy m.in:
 ¿¹dan¹ kwotê zadoœæuczynienia za ból i cierpienie (kwota
ta powinna byæ odzwierciedleniem uszczerbku na zdrowiu oraz
rozmiaru cierpieñ poszkodowanego w zwi¹zku z wypadkiem);
 ¿¹danie zwrotu kosztów poniesionych w zwi¹zku z wypadkiem;
 ¿¹danie zwrotu utraconych zarobków;
 ¿¹danie renty z tytu³u zwiêkszonych potrzeb osoby poszkodowanej.
Zak³ad ubezpieczeñ musi w terminie 30 dni od z³o¿enia dokumentacji
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Roszczenia pieniê¿ne

WA¯NE
W przypadkach ciê¿kich zranieñ proces leczenia mo¿e trwaæ wiele lat.
St¹d zak³ad ubezpieczeñ mo¿e dokonaæ okresowego sprawdzenia stanu
zdrowia poszkodowanego, ale nie mo¿e przeci¹gaæ wyp³aty
odszkodowania w nieskoñczonoœæ. W praktyce takie kontrolne badanie
nastêpuje na ogó³ w terminie nie d³u¿szym, ni¿ 24 miesi¹ce od wypadku
lub zg³oszenia roszczenia.

ustosunkowaæ siê do zg³oszonego roszczenia i przyst¹piæ do likwidacji
szkody.
Zg³oszenie roszczenia dokonujemy w formie pisma, zawieraj¹cego
uzasadnienie ¿¹danych wyp³at. Do wniosku do³¹czamy dokumentacjê,
w tym karty medyczne, notatkê policyjn¹ lub inny dokument okreœlaj¹cy
sprawcê i poszkodowanego oraz przede wszystkim dowody
ponoszonych kosztów lub utraconych dochodów. Je¿eli w imieniu
poszkodowanego wystêpuje pe³nomocnik, konieczne jest do³¹czenie
orygina³u udzielonego pe³nomocnictwa.
Poszkodowany nie ma obowi¹zku sk³adania zg³oszenia roszczenia
na druku zak³adu ubezpieczeñ.
Koszty wystêpuj¹ce po zg³oszeniu roszczenia do zak³adu ubezpieczeñ
najlepiej zg³aszaæ na bie¿¹co, w formie roszczeñ uzupe³niaj¹cych.
Roszczenia pieniê¿ne

Zasiêganie porady doradcy prawnego
Poszkodowani czêsto próbuj¹ uzyskaæ informacjê o wysokoœci
¿¹dania, jakie mog¹ wystosowaæ do zak³adu ubezpieczeñ. Osoby
doœwiadczone w dochodzeniu roszczeñ mog¹ ewentualnie przywo³aæ
znane sobie przypadki wyp³aconych odszkodowañ i ich wysokoœci
w podobnych zdarzeniach.
Pamiêtajcie jednak Pañstwo, ¿e tylko Wy znacie wartoœæ swojego
zdrowia i mo¿ecie okreœliæ, ile dla Was znaczy jego utrata oraz
zwi¹zane z tym cierpienie. Dlatego o wysokoœci zadoœæuczynienia
powinien decydowaæ sam poszkodowany.
Pozosta³e roszczenia – dotycz¹ce kosztów leczenia, utrzymania,
poniesionych kosztów i utraconych zarobków – powinny byæ przez
zak³ad ubezpieczeñ zrekompensowane w ca³oœci, jeœli poszkodowany
mo¿e ich poniesienie lub koniecznoœæ ich ponoszenia udokumentowaæ.
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Porada prawna powinna wiêc wskazaæ poszkodowanemu jaki rodzaj
odszkodowañ mu przys³uguje, jak udokumentowaæ swoje ¿¹dania,
co jest istotne w okreœleniu i uzasadnieniu roszczenia, w jaki sposób
roszczenie odszkodowawcze mo¿e najlepiej zabezpieczyæ interesy
poszkodowanego i jego najbli¿szych oraz jak postêpowaæ wobec
ubezpieczycieli.
Prawnik mo¿e podpowiedzieæ nam , jak napisaæ zg³oszenie roszczenia
lub jak postêpowaæ wobec zak³adu ubezpieczeñ.
Prawnik mo¿e napisaæ zg³oszenie roszczenia za nas, na nasze zlecenie
lub dzia³aæ w naszym imieniu wobec zak³adu ubezpieczeñ, na podstawie
udzielonego przez nas pe³nomocnictwa.

Wa¿ne jest tak¿e, aby zasady korzystania z pomocy prawnej oraz
jej koszty, jednoznacznie okreœliæ przed podjêciem takiej wspó³pracy
lub przekazaniem pe³nomocnictwa. Czyli, przed podpisaniem
pe³nomocnictwa, ustalaj¹ Pañstwo z prawnikiem do czego
siê zobowi¹zuje i za jak¹ kwotê. Dla obu stron wa¿ny równie¿ jest czas
i sposób zap³aty (np. po wygranej i wp³yniêciu pieniêdzy na konto
poszkodowanego przelew w ci¹gu 7 dni na konto pe³nomocnika
prawnego).
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Roszczenia pieniê¿ne

Wa¿ne jest, abyœcie mogli Pañstwo na bie¿¹co konsultowaæ z nim
swoj¹ sprawê, a w przypadku udzielenia pe³nomocnictwa, uzyskiwali
od niego informacje o wszelkich sprawach dotycz¹cych roszczenia,
a ostateczne decyzje, np. dotycz¹ce mediacji i ich warunków,
podejmowali sami, jako poszkodowani. Te decyzje dotycz¹ Pañstwa
¿ycia. Proszê pamiêtaæ – to prawnik pracuje na Pañstwa zlecenie,
a nie odwrotnie.

Mediacje
Czasami, proces odszkodowawczy koñczy siê na etapie tzw.
postêpowania likwidacyjnego. Pozwala to unikn¹æ niejednokrotnie
d³ugotrwa³ego i kosztownego postêpowania s¹dowego. Dobre
kancelarie zawsze próbuj¹ tej metody dochodzenia roszczeñ. Jeœli wynik
takich mediacji jest korzystny dla klienta, dobry prawnik zawsze bêdzie
namawia³ klienta do przystania na propozycjê towarzystwa
ubezpieczeniowego.
Dlatego tak wa¿n¹ spraw¹ s¹ referencje kancelarii prawnej, która
bêdzie prowadzi³a Pañstwa sprawê.

Roszczenia pieniê¿ne

Fundusz Gwarancyjny
W przypadku, gdy ma miejsce:
 brak sprawcy (ucieczka z miejsca wypadku),
 lub brak obowi¹zkowego ubezpieczenia sprawcy,
to wszystkie roszczenia nale¿y kierowaæ do Funduszu Gwarancyjnego
za poœrednictwem wybranego przez Pañstwa towarzystwa
ubezpieczeniowego.

Alkohol i œrodki odurzaj¹ce
Jeœli sprawca by³ pod wp³ywem alkoholu lub œrodków odurzaj¹cych,
równie¿ dochodzimy odszkodowañ od towarzystw ubezpieczeniowych.
Towarzystwa s¹ zobowi¹zane do wp³aty odszkodowañ, a same mog¹
na drodze postêpowania cywilnego dochodziæ zwrotu tych sum
od sprawcy.
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Wybór pe³nomocnika prawnego
Wypadek drogowy jest sytuacj¹ stresow¹. Czêsto nie s¹ Pañstwo
w stanie racjonalnie dzia³aæ. Dlatego proponujemy skontaktowaæ
siê z organizacjami pozarz¹dowymi, które maj¹ siedziby najbli¿ej
Pañstwa miejsca zamieszkania i poproszenie ich o pomoc we wskazaniu
dobrych, wyspecjalizowanych kancelarii prawnych. Proszê pamiêtaæ,
¿e wyspecjalizowana, nie oznacza reklamuj¹ca siê, lecz prowadz¹ca
sprawy zwi¹zane z wypadkami komunikacyjnymi.
Jeœli nie, proszê popytaæ wœród znajomych, na pewno znajdzie
siê ktoœ, kto mia³ wypadek drogowy i pomo¿e Pañstwu wybraæ
odpowiedzialnego pe³nomocnika.

Jeœli maj¹ Pañstwo podpisaæ umowê, która zawiera zakazy zerwania
tej umowy, b¹dŸ koniecznoœæ zap³aty ca³ej umówionej kwoty bez wzglêdu
na to, czy sprawa zostanie doprowadzona do koñca, jeœli jest tam mowa
o przelewaniu wszelkich kwot uzyskanych z odszkodowania na konto
pe³nomocnika, wówczas najlepiej poprosiæ kogoœ, do kogo maj¹
Pañstwo zaufanie, o przeczytanie tej umowy i komentarz.
Prosimy, abyœcie sprawdzili Pañstwo, kto faktycznie bêdzie prowadzi³
Wasz¹ sprawê i ¿¹dali bezpoœredniego kontaktu z t¹ osob¹.
Ponadto zawsze lepiej wybieraæ z kilku ofert. Dlatego w razie
w¹tpliwoœci, lepiej skonsultowaæ swoj¹ sytuacjê prawn¹ przynajmniej
z dwoma prawnikami.
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Roszczenia pieniê¿ne

Ostrzegamy Pañstwa przed poœpiesznym podpisywaniem
skomplikowanych umów cywilno prawnych i pe³nomocnictw,
zw³aszcza jeœli umowy te zawieraj¹ przede wszystkim zabezpieczenia
i uprawnienia „drugiej strony” i nie gwarantuj¹ Wam, ¿e nie
bêdziecie Pañstwo mieli wp³ywu na tocz¹ce siê postêpowanie oraz
podejmowane w nim decyzje.

Proszê nie decydowaæ siê na pe³nomocnika prawnego w sprawie
odszkodowawczej na sali szpitalnej, tu¿ po operacji, ulegaj¹c
mira¿om o olbrzymich odszkodowaniach w ekspresowym tempie.
Bez wzglêdu na to, kiedy podpiszecie Pañstwo pe³nomocnictwo,
to i tak ca³kowita likwidacja szkody nastêpuje najczêœciej
po zakoñczeniu postêpowania karnego.
NIE NALE¯Y PODEJMOWAÆ POCHOPNYCH DECYZJI.

Op³ata za us³ugi prawne
Obecnie najczêœciej kancelarie prawne proponuj¹ swoje
wynagrodzenie procentowo od uzyskanej kwoty odszkodowania.
Roszczenia pieniê¿ne

Jest to dobra forma rozliczeñ z adwokatami lub radcami prawnymi.
Pañstwa adwokat jest zainteresowany w szybkim uzyskaniu
jak najwy¿szego odszkodowania. Zazwyczaj s¹ to kwoty od 15 % do 40 %
kwoty odszkodowania. Zawsze nale¿y dowiedzieæ siê czy kwota
ta zawiera podatek VAT.
Mog¹ Pañstwo negocjowaæ kwotê wynagrodzenia pe³nomocnika
prawnego. Jest to szczególnie wskazane przy du¿ych odszkodowaniach.
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CZÊŒÆ 4
Pomoc spo³eczna
Renta z tytu³u niezdolnoœci do pracy i renta socjalna

WA¯NE
Renta z tytu³u niezdolnoœci do pracy przys³uguje osobom, które maj¹
udokumentowany w zale¿noœci od wieku nastêpuj¹cy okres sk³adkowy
i niesk³adkowy w ci¹gu ostatnich 10 lat:
 1 rok, niepe³nosprawnoœæ powsta³a przed ukoñczeniem 20 lat,
 2 lata, niepe³nosprawnoœæ powsta³a powy¿ej 20 do 22 lat,
 3 lata, niepe³nosprawnoœæ powsta³a powy¿ej 22 do 25 lat,
 4 lata, niepe³nosprawnoœæ powsta³a powy¿ej 25 do 30 lat,
 5 lat, niepe³nosprawnoœæ powsta³a powy¿ej 30 lat ¿ycia.
39

Pomoc spo³eczna

Jeœli osoba poszkodowana by³a w momencie wypadku pracownikiem
zatrudnionym na etacie, wówczas korzysta pocz¹tkowo ze zwolnieñ
lekarskich i otrzymuje zasi³ki chorobowe. Na 30 dni przed ustaniem
prawa do zasi³ku chorobowego, pracodawca przy zgodzie
wnioskodawcy, czyli pracownika, powinien przygotowaæ i z³o¿yæ
do ZUS-u wniosek o rentê z tytu³u niezdolnoœci do pracy. Do wniosku
nale¿y do³¹czyæ ca³¹ dokumentacjê medyczn¹, dokumenty dotycz¹ce
sta¿u pracy i innych okresów niesk³adkowych. Osoba ubiegaj¹ca siê
o rentê musi osobiœcie byæ obecna na badaniu przez orzecznika
zusowskiego. Jeœli takie stawiennictwo mog³oby pogorszyæ stan zdrowia
chorego lub nie jest on w stanie przybyæ, to badanie mo¿e siê odbyæ
w miejscu pobytu osoby chorej. Mo¿na równie¿ wyst¹piæ do ZUS-u
o zwrot kosztów za dojazd na badanie.

Ostatni okres ubezpieczenia musi byæ nie dawniej, ni¿ 18 miesiêcy
przed popadniêciem w niepe³nosprawnoœæ.
Oprócz tych ogólnych za³o¿eñ, ka¿dy przypadek nale¿y rozpatrywaæ
indywidualnie. Ponadto mo¿na siê odwo³ywaæ od decyzji ZUS-u.
Odwo³ania w s¹dach pracy s¹ zwolnione z op³at s¹dowych.
Renta socjalna jest œwiadczeniem ZUS-u i przys³uguje osobie, która:
 jest pe³noletnia oraz
 jest ca³kowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawnoœci
organizmu, które powsta³o:
 przed ukoñczeniem 18-tego roku ¿ycia albo
 w trakcie nauki w szkole lub w szkole wy¿szej - przed
ukoñczeniem 25-tego roku ¿ycia albo
 w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.
Pomoc spo³eczna

Oœrodki pomocy spo³ecznej
W wyniku wypadku drogowego osoba poszkodowana i jej rodzina
czêsto zaczynaj¹ mieæ problemy finansowe, dlatego wa¿ne jest abyœcie
skorzystali Pañstwo z pomocy oœrodka pomocy spo³ecznej w waszej
gminie.
WA¯NE
Pomoc spo³eczna jest instytucj¹ polityki spo³ecznej pañstwa, maj¹c¹
na celu umo¿liwienie osobom i rodzinom przezwyciê¿anie trudnych
sytuacji, których nie s¹ one w stanie pokonaæ wykorzystuj¹c w³asne
œrodki, mo¿liwoœci i uprawnienia.
W Polsce ka¿da gmina ma taki oœrodek. Pomoc spo³eczna jest
statutowym zadaniem samorz¹dów. S¹ to gminne, miejskie, dzielnicowe
oœrodki pomocy spo³ecznej lub powiatowe centra pomocy rodzinom.
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Ustawa o pomocy spo³ecznej miêdzy innymi okreœla nastêpuj¹ce
powody udzielania takiej pomocy:
 ubóstwo,
 niepe³nosprawnoœæ,
 d³ugotrwa³a lub ciê¿ka choroba,
 zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa.
W zwi¹zku z tym, ¿e pomoc spo³eczna adresowana jest do osób
o najni¿szych dochodach, dlatego mog¹ z niej korzystaæ osoby o niskim
dochodzie.

Aby otrzymaæ œwiadczenie z pomocy spo³ecznej nale¿y:
 z problem zg³osiæ siê do oœrodka pomocy spo³ecznej w miejscu
zamieszkania (ewentualnie skontaktowaæ siê telefonicznie),
 koniecznie trzeba przedstawiæ dokumenty potwierdzaj¹ce dochody
oraz do³¹czyæ inne zaœwiadczenia wymagane przez pracownika
socjalnego,
 pracownik socjalny odwiedzi osobê lub rodzinê w jej mieszkaniu
(jest to tzw. wywiad œrodowiskowy), pozna jej sytuacjê, po³o¿enie i na
tej podstawie zaplanuje pomoc.
Oœrodek pomocy mo¿e jednak odmówiæ przyznania zasi³ku
pieniê¿nego, w sytuacji np. gdy:
 trudnoœci osoby lub rodziny nie s¹ potwierdzone trudn¹ sytuacj¹
¿yciow¹, czyli np. sieroctwem, d³ugotrwa³¹ chorob¹ , niepe³nosprawnoœci¹,
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Pomoc spo³eczna

W szczególnie uzasadnionych przypadkach mo¿e byæ przyznana
pomoc finansowa osobie lub rodzinie, mimo dochodów
przekraczaj¹cych kryterium dochodowe, w formie specjalnego zasi³ku
celowego, ewentualnie zasi³ku okresowego, zasi³ku celowego lub
pomocy rzeczowej.

 jeœli standard ¿ycia przewy¿sza zadeklarowane dochody,
 jeœli nie zostan¹ z³o¿one wszystkie dokumenty potwierdzaj¹ce
osi¹gane dochody i stan zdrowia,
 jeœli osoba ubiegaj¹ca siê o pomoc nie chce wspó³pracowaæ
z pracownikiem socjalnym w zakresie wykorzystania w³asnych
mo¿liwoœci i uprawnieñ.
Decyzjê o przyznaniu pomocy podejmuje Kierownik Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej, w którym ubiegamy siê o pomoc. Odwo³anie od decyzji
sk³ada siê w ci¹gu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorz¹dowego
Kolegium Odwo³awczego (instytucja odwo³awcza podana jest w decyzji).

Rodzaje pomocy z oœrodka pomocy spo³ecznej
Pomoc spo³eczna

Ka¿da pomoc jest okreœlana indywidualnie w oparciu o rodzinny
wywiad œrodowiskowy w domu osoby zainteresowanej. Dzia³ania
pomocy spo³ecznej maj¹ przeciwdzia³aæ popadaniu w ubóstwo, maj¹
pomóc przetrwaæ Pañstwu najgorszy okres w Pañstwa ¿yciu.
Pieni¹dze, o które wyst¹picie, pochodz¹ z naszych wspólnych
sk³adek, nie jest zatem wstydem prosiæ o pomoc, jeœli los nas
doœwiadcza.
Pomoc¹ mog¹ byæ np.:
 jednorazowy zasi³ek pieniê¿ny na okreœlony cel (np. zakup opa³u,
lekarstw, ¿ywnoœci, odzie¿y, kosztów pogrzebu),
 zasi³ek okresowy przys³uguj¹cy w szczególnoœci ze wzglêdu
na d³ugotrwa³¹ niepe³nosprawnoœæ, w sytuacji oczekiwania na inne
œwiadczenia,
 zasi³ek sta³y dla osoby pe³noletniej ca³kowicie niezdolnej do pracy
(orzeczenie o niepe³nosprawnoœci),
 sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne i spo³eczne,
 pomoc opiekunki œrodowiskowej,
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 posi³ki dla osoby lub rodziny,
 bilet kredytowany (np. na dojazd do szpitala).

Kiedy i gdzie wyst¹piæ o uznanie niepe³nosprawnoœci?

WA¯NE
Zazwyczaj okres oczekiwania na komisjê wynosi oko³o miesi¹ca,
ale bywa, ¿e klienci czekaj¹ do 3 miesiêcy. Dlatego tak istotne jest
wczesne z³o¿enie wniosków. Orzeczenie o niepe³nosprawnoœci bêdzie
potrzebne do skorzystania z pozaemerytalnych uprawnieñ chorego.
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Pomoc spo³eczna

Przyzwyczajeni jesteœmy, ¿e osoba niepe³nosprawna, to ktoœ, kto jest
niepe³nosprawny przez ca³e ¿ycie. Po wypadku drogowym osoby
poszkodowane maj¹ czêsto urazy wielonarz¹dowe, które mog¹ byæ
przyczyn¹ niepe³nosprawnoœci czasowej.
Dlatego bardzo wa¿n¹ informacj¹ jest koniecznoœæ starania siê
o uzyskanie orzeczenia o niepe³nosprawnoœci ju¿ w czasie pobytu
w szpitalu (do celów pozarentowych). S¹ w Polsce szpitale, gdzie pracuj¹
odpowiedzialni pracownicy socjalni, którzy informuj¹ pacjentów o takiej
koniecznoœci. Lekarz prowadz¹cy powinien wype³niæ wniosek
do oœrodka orzekaj¹cego niepe³nosprawnoœæ i razem z wnioskiem
pacjenta lub osoby z rodziny, sk³ada siê te wnioski we w³aœciwym zespole
ds. orzekania o niepe³nosprawnoœci w starostwie powiatowym. Jeœli
pacjent nie jest w stanie stan¹æ na komisji, wówczas sprawa jest
rozpatrywana zaocznie, ewentualnie z udzia³em cz³onka rodziny lub
pracownika socjalnego.
Orzeczenie o niepe³nosprawnoœci (dla osób do 16-go roku ¿ycia)
lub o stopniu niepe³nosprawnoœci (dla osób, które ukoñczy³y 16 lat),
wydaj¹ powiatowe oraz wojewódzkie zespo³y do spraw orzekania
o niepe³nosprawnoœci. Stopieñ niepe³nosprawnoœci danej osoby orzeka
siê, na czas nieokreœlony lub na sta³e, natomiast niepe³nosprawnoœæ
dziecka orzeka siê zawsze na czas okreœlony, jednak na okres nie d³u¿szy
ni¿ do ukoñczenia przez dziecko 16 roku ¿ycia.

Dlaczego potrzebne jest orzeczenie o niepe³nosprawnoœci?

Pomoc spo³eczna

W orzeczeniu o niepe³nosprawnoœci, poza ustaleniem stopnia
niepe³nosprawnoœci, s¹ wskazania okreœlaj¹ce:
 odpowiednie zatrudnienie (uwzglêdnienie psychofizycznych
uwarunkowañ niepe³nosprawnoœci),
 konieczne szkolenia,
 uczestnictwo w terapii zajêciowej,
 koniecznoœæ zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i inne,
 koniecznoœæ korzystania z systemu œrodowiskowego wsparcia
w samodzielnej egzystencji oraz sta³ej pomocy i opieki innej osoby,
 koniecznoœæ ca³odziennej opieki opiekuna dziecka,
 prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju,
 korzystanie z uprawnieñ w ruchu drogowym (powoduj¹cych
u³atwienia ¿ycia niepe³nosprawnych).
Pamiêtaæ nale¿y, ¿e uzyskanie orzeczenia o niepe³nosprawnoœci jest
wa¿nym dokumentem dla dalszej egzystencji osób niepe³nosprawnych.
Ponadto mo¿na skorzystaæ z ulgi podatkowej w rozliczeniu rocznym
na zakup lekarstw oraz rycza³tu na korzystanie z dojazdów
na rehabilitacje samochodem swoim lub najbli¿szej rodziny oraz
pomocy instytucji pañstwowych.

Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych –
PFRON
PFRON jest funduszem celowym, którego œrodki przeznaczone s¹ na
rehabilitacjê zawodow¹ i spo³eczn¹ osób niepe³nosprawnych.
Ze œrodków pochodz¹cych z PFRON-u mog¹ korzystaæ wszystkie
osoby posiadaj¹ce orzeczenia o niepe³nosprawnoœci.
W ramach tego funduszu s¹ og³aszane centralne projekty, ale równie¿
czêœæ funduszu jest przekazywana do powiatów. Ka¿dy powiat ustala
44

na pocz¹tku roku, jak bêd¹ rozdysponowane œrodki w bie¿¹cym roku,
dlatego nale¿y jak najwczeœniej z³o¿yæ wniosek o dofinansowanie np.
turnusu rehabilitacyjnego (jest du¿o chêtnych). Jest to najbardziej
rozpowszechnione zadanie w ramach funduszu.
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Pomoc spo³eczna

Ponadto mo¿na skorzystaæ z dofinansowania:
 turnusów rehabilitacyjnych osób niepe³nosprawnych i ich
opiekunów,
 zaopatrzenia w sprzêt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i œrodki pomocnicze (np. wózki inwalidzkie, kule ortopedyczne,
materace przeciwodle¿ynowe, protezy koñczyn dolnych i górnych,
cewniki itp.),
 likwidacji barier architektonicznych (to wszelkie utrudnienia
wystêpuj¹ce w budynku i w jego najbli¿szej okolicy, które ze wzglêdu
na rozwi¹zania konstrukcyjne lub warunki u¿ytkowania,
uniemo¿liwiaj¹ lub znacznie utrudniaj¹ swobodê ruchu osobom
niepe³nosprawnym) o dofinansowanie mog¹ ubiegaæ siê osoby
niepe³nosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym, które maj¹
trudnoœci w poruszaniu siê, je¿eli s¹ w³aœcicielami nieruchomoœci
lub u¿ytkownikami wieczystymi nieruchomoœci albo posiadaj¹ zgodê
w³aœciciela lokalu na przeprowadzenie likwidacji barier w lokalu
lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkuj¹,
 likwidacji barier w komunikowaniu siê (to ograniczenia
uniemo¿liwiaj¹ce lub utrudniaj¹ce osobie niepe³nosprawnej
swobodne porozumiewanie siê i / lub przekazywanie informacji),
o dofinansowanie mog¹ ubiegaæ siê osoby niepe³nosprawne, je¿eli
jest to uzasadnione potrzebami wynikaj¹cymi z niepe³nosprawnoœci,
 likwidacji barier technicznych, które utrudniaj¹ lub uniemo¿liwiaj¹
osobie niepe³nosprawnej usprawnianie (np. podnoœniki, ³ó¿ka
rehabilitacyjne, siedziska wannowe, schodo³azy). O dofinansowanie
mog¹ ubiegaæ siê osoby niepe³nosprawne, je¿eli jest to uzasadnione
potrzebami wynikaj¹cymi z niepe³nosprawnoœci.

Wysokoœæ dofinansowania ze œrodków Pañstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych przy likwidacji barier
architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu siê wynosi do 80%
kosztów przedsiêwziêcia, nie wiêcej jednak ni¿ do wysokoœci
piêtnastokrotnego przeciêtnego wynagrodzenia. Pozosta³e 20% pokrywa
wnioskodawca. Wnioski na likwidacjê barier przyjmowane s¹ przez ca³y
rok, kompletne, poprawnie wype³nione wnioski rozpatrywane s¹ przez
komisjê wed³ug daty ich wp³ywu do PCPR - do wyczerpania œrodków
finansowych PERON.

Pomoc spo³eczna

Natomiast bezpoœrednio z Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych, w ramach prowadzonych przez niego programów
na rzecz osób niepe³nosprawnych, mog¹ staraæ siê Pañstwo m.in.
o pomoc:
· w zakupie sprzêtu elektronicznego oraz oprogramowania umo¿liwiaj¹cego rehabilitacjê zawodow¹ i spo³eczn¹ osób niewidomych
i niedowidz¹cych,
· w nabyciu przez osoby niepe³nosprawne samochodu osobowego
oraz w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
· w dofinansowaniu do nauki w szko³ach policealnych, kolegiach
i na uczelniach wy¿szych
Wszystkie druki i informacje na temat aktualnych programów
otrzymacie Pañstwo w swoich powiatowych oœrodkach pomocy rodzinie,
oœrodkach pomocy spo³ecznej lub znajdziecie na stronie internetowej:
www.pfron.org.pl.

Podziekowanie
Bardzo dziêkujê Pani Bogumile Ga³ek-Bartnikowskiej, za pomoc
w napisaniu informatora.
Dziêkujê równie¿ za cenne uwagi Pani mecenas Agnieszce Fija³kowskiej
i Pani Alicji Kulig z Fundacji Zielony Liœæ oraz wolontariuszkom
Stowarzyszenia Pomocne D³onie
Ewelinie Szczepañskiej i Edycie Niewadzisz.
Ewa Sold
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Alfabetyczny wykaz (wg miejscowoœci) polskich organizacji
pozarz¹dowych pomagaj¹cych poszkodowanym w wypadkach
drogowych – stan na 2008 rok

Aleksandrów Kujawski
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Ofiarom Przestêpstw,
ul. Stra¿acka 5, 87 – 700 Aleksandrów Kujawski
tel.: (0-54) 282 58 02, biuro czynne w czwartki
Baranowo k. Poznania
Stowarzyszenie Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot,
ul. Wiosenna 61, 62 – 081 Baranowo
tel.: (0-61) 814 21 42,
kontakt@spmds.org.pl, www.spmds.org.pl,

(pomoc prawna + rehabilitacja)

(rehabilitacja)

Bêdzin
Fundacja na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych oraz
na Rzecz Dzieci z Domów Dziecka, Szkó³ ¯ycia i Rodzin Ubogich „KASPEREK”
ul. 1-ego Maja 10, 42 – 500 Bêdzin
tel.: (0-32) 761 60 40, 0-501 813 112,
www.fundacja - kasperek.org.pl, kasperek@poczta.onet.pl,
(pomoc prawna + rehabilitacja)
Bia³ogard
Stowarzyszenie „ BEZPIECZNE MIASTO BIA£OGARD ”,
ul. 1 Maja 18, 78 – 200 Bia³ogard
tel.: (0-94) 312 27 56, 0 604 820 030,
bezpiecznemiasto@btk.net.pl, www.bezpiecznybialogard.btk.net.pl,
(pomoc prawna + rehabilitacja)
Bia³ystok
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Poszkodowanym w Wypadkach
Komunikacyjnych „SOKRATES”
ul. Orzeszkowej 32/412, 15 – 084 Bia³ystok
tel.: (0-85) 732 28 82, 0 698 526 096,
wojtek@sokrates.org.pl, www.sokrates.org.pl,
(pomoc prawna + rehabilitacja)
Bielsko Bia³a
Stowarzyszenie Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych w Bielsku
Bia³ej, Pl. Opatrznoœci Bo¿ej 20, 43 –300 Bielsko Bia³a
tel.: (0-33) 818 03 75, tel. (0-33) 818 93 75,
(pomoc prawna + rehabilitacja)
spwwd@op.pl,
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Bielsko Bia³a
"Pomocna D³oñ" Fundacja na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach,
ul. M³yñska 2, 43 - 300 Bielsko Bia³a
tel.: (0-33) 496 10 70, 0 510 095 323, 0 601 060 648,
biuro@fundacjapd.pl, www.fundacjapd.pl,
(pomoc prawna + rehabilitacja)
Bi³goraj
Fundacja Pomocy Dzieciom „KRZYK”,
ul. 3 Maja 3, 23 – 400 Bi³goraj
tel.: (0-84) 688 01 78, krzyk.bilgoraj@wp.pl,
Bi³goraj
Stowarzyszenie „BEZPIECZNY POWIAT BI£GORAJSKI”,
ul. D¹browskiego 12, 23 – 400 Bi³goraj
tel.: (0-84) 688 00 30, 0 502 576 034,
st-bpb@o2.pl,

(pomoc prawna)

(pomoc prawna + rehabilitacja)

Brodnica
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych,
ul. ¯wirki i Wigury 1 , 87 – 300 Brodnica
(pomoc prawna + rehabilitacja)
tel.: (0-56) 498 69 90,
Bydgoszcz
Fundacja „DUM SPIRO, SPERO”,
ul. £ochowska 67, 85 – 372 Bydgoszcz
tel.: 0 692 450 288,
Chojnice
Stowarzyszenie Inicjatyw Spo³ecznych „SAMORZ¥DNI”,
tel.: (0-52) 397 31 72,
ul. Zamieœcie 5, 89 – 600 Chojnice
sis@chojnice.pl, www.sis.chojnice.pl,
Czêstochowa
Fundacja Chrzeœcijañska „ADULLAM”,
ul. Krakowska 34, 42 – 200 Czêstochowa
tel.: (0-34) 365 38 30, (0-34) 365 39 46,
biuro@adullam.pl, www.adullam.pl,
Cz³uchów
Stowarzyszenie Rodzin Ofiar Wypadków Drogowych
„POMOCNA
D£OÑ”,
ul. Szkolna 1 A, 77 – 300 Cz³uchów
tel.: (0-59) 834 63 74,
pomocnadlon3@wp.pl,
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(pomoc prawna + rehabilitacja)

( rehabilitacja)

(pomoc prawna )

(pomoc prawna + rehabilitacja)

Dêbica
Stowarzyszenie na Rzecz Zapobiegania i Pomocy Osobom Poszkodowanym
w Wypadkach Drogowych, ,
ul. Rzeszowska 76, 39-200 Dêbica
tel.: (0-14) 681 62 75
( rehabilitacja)
Drawsko Pomorskie
Fundacja „POMOC OFIAROM PRZESTÊPSTW DROGOWYCH”,
ul. Pocztowa 1/12, 78 – 500 Drawsko Pomorskie
(pomoc prawna + rehabilitacja)
tel.: (0-94) 363 60 24,
fundacja_pomoc@interia.pl, www. fundacja-pomoc.w.interia.pl,
.
Dzier¿oniów
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji „UŒMIECH”,
ul. Miernicza 2, 58 – 200 Dzier¿oniów
tel.: (0-74) 831 24 20,
pp2dzierzoniow@wp.pl,
Dzier¿oniów
Fundacja „DUAE ROTAE”,
ul. Wojska Polskiego 13, 58 – 200 Dzier¿oniów
tel.: (0-74) 832 37 53,
fundacja@motocykle.pl, www.fundacja.motocykle.pl,

( rehabilitacja)

(pomoc prawna + rehabilitacja)

Elbl¹g
Elbl¹skie Centrum Mediacji i Aktywizacji Spo³ecznej,
ul. Komeñskiego 42/7-8 , 82-300 Elbl¹g
tel.: (0-55) 642 44 25,
esas_1@ wp.pl,
Elbl¹g
Warmiñsko – Mazurskie Centrum Pomocy Dzieciom,
ul. Hetmañska 31, 82 – 300 Elbl¹g
tel.: (0-55) 620 07 71,
biuro@wmcpd.pl, www.wmcpd.pl,
E³k

(pomoc prawna)

(pomoc prawna + rehabilitacja)

Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych „TRAUMA”,
ul. Baranki 24, 19 – 300 E³k
tel.: (0-87) 620 95 69,
iskra1611@op.pl,

( rehabilitacja)
Gdañsk
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach
Drogowych, ul. Na Stoku 49/15, 80 – 874 Gdañsk
tel.: (0-58) 302 68 99, 0 798 144 753,
(pomoc prawna + rehabilitacja)
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Gdañsk
Fundacja, „ BEZPIECZNI W RUCHU DROGOWYM ”,
ul. Abrahama 7, 80 – 307 Gdañsk
tel.: (0-58) 552 39 38, fbwrd@wp.pl,
Gdañsk
Fundacja „¯YÆ BEZPIECZNIE”,
ul. Bogus³awskiego 2/52, 80 – 958Gdañsk
tel.: (0-58) 300 08 93,
office@fundacja.gda.pl, www.fundacja.gda.pl,

(pomoc prawna + rehabilitacja)

(pomoc prawna)

Gdynia
Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych
i Innych Zdarzeniach „INTER ALIA”,
ul. Abrahama 15, 81 – 352 Gdynia
tel.: (0 - 58) 620 55 99, 0 510 139 798,
(pomoc prawna)
biuro@inter-alia.pl, www.inter-alia.pl,
Gdynia
Stowarzyszenie Rodzin Chorych na Zespó³ Marfana oraz Inne Zespo³y Genetycznie
Uwarunkowane „POMÓ¯MY NASZYM DZIECIOM”
(skrót: Stowarzyszenie Marfan Polska),
ul. Œwiêtojañska 49/17, 81-391 Gdynia
tel.: (0-58) 620 97 23, 0 601 286 245,
(pomoc prawna + rehabilitacja)
marfanpl@gmail.com, www.marfan.pl,
Gi¿ycko
Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych „RATUNEK”,
ul. Warszawska 41, 11 – 500 Gi¿ycko
(pomoc prawna + rehabilitacja)
tel.: (0-87) 428 52 71 wew. 241,
Gniezno
Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach
Komunikacyjnych „NA RATUNEK”,
ul. Chrobrego 22, 62 – 200 Gniezno
(pomoc prawna + pomoc finansowa)
tel.: 0 693 557 070, naratunek@op.pl,
Gorzów Wielkopolski
Stowarzyszenie Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych,
ul. Pionierów 3, 66 – 400 Gorzów Wielkopolski
tel.: (0-95) 722 73 30,
biuro@poszkodowani.org.pl, www.poszkodowani.org.pl, (pomoc prawna + rehabilitacja)
Gorzów Wielkopolski
Ogólnopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Poszkodowanych w Wypadkach
Drogowych i Ich Rodzin „PODPORA”,
ul. Dworcowa 12, 66 – 400 Gorzów Wielkopolski
(pomoc prawna + rehabilitacja)
tel.: (0-95) 722 84 70,
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Gorzów Wielkopolski
Fundacja na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych,
ul. Mieszka I 57/22, 66 – 400 Gorzów Wielkopolski
tel.: (0-95) 737 08 22,
(pomoc prawna + rehabilitacja)
Hrubieszów
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i M³odzie¿y „JESTEM” im. œw. Jana Bosko,
ul. Nowa 1, 122 – 500 Hrubieszów
tel.: (0-84) 696 50 67, 0 663 779 533,
(rehabilitacja)
tomaszbazan1@gmail.com,
I³awa
Fundacja na Rzecz Ofiar Wypadków Drogowych „PULS”,
ul. Grunwaldzka 13, 14 – 200 I³awa
tel.: (0-89) 648 41 90,
sekretariat@fundacjapuls.pl,

(pomoc prawna + rehabilitacja)

Janów Lubelski
AGENCJA WSPÓ£PRACY I ROZWOJU, Stowarzyszenie Aktywizacji Spo³ecznej
„SAS”, tel.: (0-15) 872 24 70,
ul. Jana Paw³a II 5, 23 – 300 Janów Lubelski
(pomoc prawna + rehabilitacja)
stowsas@o2.pl, www.stowsas.pl,
Jantar
Fundacja Pomocy Dzieciom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych
„WRÓÆ”, ul. Gdañska 1, 82 – 107 Jantar
tel.: (0-55) 247 90 13,
(rehabilitacja)
fundacjawroc@si.pl, www.fundacjawroc.pl,
Jelenia Góra
Fundacja Pomocy Dzieciom i M³odzie¿y Poszkodowanym w Wypadkach
Samochodowych „MARCEL”,
ul. J. Kiepury 17/13, 58 – 506 Jelenia Góra
tel.: (0-75) 767 32 20,
marcel2008@poczta.fm, (pomoc prawna + rehabilitacja) (pomoc prawna + rehabilitacja)
Jordanów
Stowarzyszenie TrzeŸwoœci „DOM”,
ul. Banacha 1, 34 – 240 Jordanów
tel.: (0-18) 267 48 02, (0-18) 267 47 74,
st-dom@o2.pl, www stowarzyszenie-trzezwosci-dom.pl,

( rehabilitacja)

Kañczuga
Fundacja Pomocy M³odzie¿y im. Jana Paw³a II „WZRASTANIE” w Lipniku
ZS £opuszka Ma³a,
£opuszka Ma³a 13, 37 – 220 Kañczuga
tel.: (0-16) 642 44 48, 0 503 191 880,
(pomoc prawna + rehabilitacja)
fundacjawzrastanie@wp.pl, www.fundacjawzrastanie.com.pl,
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Katowice
Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach, Kolizjach Drogowych
i Na Skutek B³êdów Lekarskich „WOKANDA”,
ul. Jagielloñska 5, 40 - 032 Katowice
tel.: (0-32) 781 64 65 , 0 508 339 495,
(pomoc prawna + rehabilitacja)
stowarzyszeniewokanda@wp.pl, www.wokanda.org.pl,
Katowice
Fundacja „CENTRUM REHABILITACJI OSÓB POSZKODOWANYCH
W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH”,
ul. Kijowska 47/37, 40 – 754 Katowice
tel.: 0 502 315 232,

(rehabilitacja)

Kêtrzyn
Warmiñsko – Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Poszkodowanym
w Wypadkach Komunikacyjnych „AMICUS”,
ul. Miejska 7/17, 11 – 400 Kêtrzyn
tel.: (0-89) 751 85 30,
(pomoc prawna + rehabilitacja)
amicus7@gmail.com,
Kielce
Œwiêtokrzyskie Stowarzyszenie „WSPÓLNIE POMAGAMY”,
ul. Wróblewskiego 4, 25 – 369 Kielce
tel.: (0-41) 340 24 70,
wpomogamy@.wp.pl, www.wpomagamy.prv.pl,

(pomoc finansowa)

Kielce
CARITAS Diecezji Kieleckiej,
ul. Jana Paw³a II 3, 25 – 013 Kielce
tel.: 041 344 52 82 wew. 229,
kielce@caritas.pl, www.kielce.caritas.pl,

(pomoc prawna + rehabilitacja)

Kielce
Fundacja Pomocy Ofiarom Wypadków Komunikacyjnych
„Z G£ÊBI SERCA”, ul. Fa³dowa 5/27, 25 – 640 Kielce
tel.: 041 313 38 98,
fundacja@zglembiserca.pl, www. zglebiserca.pl,

(pomoc prawna + rehabilitacja)

Kielce
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Osobom Niepe³nosprawnym,
ul. Targowa 18/1224, 25 - 520 Kielce
tel.: (0-41) 343 01 72, (0-41) 343 00 25,
emauskielce@op.pl, www.sprion.pl,

(pomoc finansowa)

Konstantynów
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie, Profilaktyki i Terapii,
ul. Pi³sudskiego 27, 21 – 543 Konstantynów
(pomoc prawna + psychologiczna)
tel.: (0-83) 345 33 55,
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Koprzywnica
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Z Chorob¹ Alzheimera,
ul. Szkolna 8, 27 – 660 Koprzywnica
( rehabilitacja)
tel.: (0-15) 847 61 14, (0-15) 847 70 30, 0 604 265 790,
alzheimer.koprzywnica@interia.pl, www.alzheimer.koprzywnica.zpark.pl,
Koœcierzyna
Stowarzyszenie Osób Niepe³nosprawnych „ INTEGRACJA” – SONI,
ul. A. Piechowskiego 36, 83 – 400 Koœcierzyna
tel.: (0-58) 686 02 60,

( rehabilitacja)

Kozienice
Fundacja „ CHIRURGIA ”,
ul. Sikorskiego 10, 26 – 900 Kozienice
tel.: (0-48) 614 82 34, (0-48) 614 60 60,

( rehabilitacja)

Kozienice
Fundacja „ZDROWE DZIECKO”,
Al. Gen. W³. Sikorskiego 10, 26 – 900 Kozienice
tel.: (0-48) 614 85 47,
fundacja@zdrowe-dziecko.org.pl, www.zdrowe - dziecko.org.pl,

( rehabilitacja)

Kraków
Stowarzyszenie „MISIE RATUJ¥ DZIECI”,
ul. Grzegórzecka 10 / 4 C, 31 – 530 Kraków
tel.: (0-12) 432 75 10,
misie@misie.sos.pl, www.misie.sos.pl,

( rehabilitacja)

Kraków
Stowarzyszenie na Rzecz Praw Pieszych,
ul. Batorego 3, 31 – 135 Kraków
tel.: 0 501 758 456,

( rehabilitacja)

Kraków
Fundacja KRAKOWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI im. Ks. Józefa Tischnera,
ul. Ró¿ana 11/1, 30 – 505 Kraków
(pomoc prawna + rehabilitacja)
tel.: 012 269 86 20,
kontakt@hospicjumtischnera.org, www.hospicjumtischnera.org,
Krosno
Fundacja Podkarpacka „PIERWSZA POMOC”,
ul. £ukasiewicza 49, 38 – 400 Krosno
tel.: (0-13) 420 26 66,
fundacja-pierwsza@o2.pl,

(pomoc prawna + rehabilitacja)

Lêbork
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepe³nosprawnym „JESTEŒMY RAZEM”,
ul. Krzywoustego 1/103, 84 – 300 Lêbork
tel.: 0-509 752 292,
( rehabilitacja)
stow.razem.leb@wp.pl, www.jestesmyrazem-leborg.free.ngo.pl,
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Lublin
Fundacja „POMÓ¯MY POTRZEBUJ¥CYM”,
ul. Okopowa 6/14, 20 – 022 Lublin
tel.: (0-81) 536 90 01, fundacja_pp@o2.pl,

( rehabilitacja)

Lublin
Fundacja Rozwoju Lubelskiego Wydzia³u Farmaceutycznego im. Mgr.Farm.
W. £obarzewskiego,
Al. Spó³dzielczoœci Pracy 78, 20 – 147 Lublin
(rehabilitacja)
tel.: (0-81) 535 33 33,
£om¿a
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach
Drogowych „PROTECTA”,
Al. Pi³sudskiego 11A/208, 18 – 400 £om¿a
tel.: (0-86) 212 52 45,
(pomoc prawna + rehabilitacja)
protecta.lomza@gmail.com,
£om¿a
Spo³eczno – Oœwiatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepe³nosprawnym, „EDUKATOR”,
ul. Wojska Polskiego 29 A, 18 – 400 £om¿a
tel.: (0-86) 215 04 63,
(pomoc prawna + rehabilitacja)
sosppin@poczta.onet.pl, www.sosedukator.pl,
£ódŸ
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Poszkodowanym w Wypadkach
Komunikacyjnych „SURSUM CORDA”,
ul. Gdañska 91/93 bud. E lok. 45, 90 – 613 £ódŸ
tel.: 0 518 659 790,
(pomoc prawna +finansowa + rehabilitacja)
stowarzyszenie-sursumcorda@onet.eu,
£ódŸ
„FENIKS” Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestêpstw i Wypadków Drogowych,
ul. Hipoteczna 27/6, 91 – 324 £ódŸ
tel.: (0-42) 296 65 11, 0 6070 90436 [dy¿ur ca³odobowy],
feniks@feniks.sos.pl, www.feniks.sos.pl,
(pomoc prawna +finansowa + psychologiczna + rehabilitacja)
Mogilno
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Poszkodowanym w Wypadkach
Komunikacyjnych oraz Zapobieganie Tragediom na Drogach,
ul. Narutowicza 1, 88 – 300 Mogilno
(pomoc prawna + rehabilitacja)
tel.: (0-52) 318 03 04,
Nysa
Stowarzyszenie „ DOBRA DROGA ”,
tel.: 0 600 249 847, www.dobra-droga-nysa.blog.onet.pl,
ul. Mickiewicza 51 A, 48 – 300 Nysa
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(rehabilitacja)

Olecko
Fundacja „RÓWNE SZANSE” w Olecku,
ul. Go³dapska 23, 19 – 400 Olecko
tel. 0 504 076 978,
marcingorlo@interia.pl,
Olkusz
Fundacja „BEZPIECZNY POWIAT OLKUSKI”,
Al. 1000-lecia 2 C, 32 – 300 Olkusz
tel.: (0-32) 647 65 50, (0-32) 641 16 93,
bczk.olkusz@op.pl,

(pomoc prawna + psychologiczna)

(pomoc prawna)

Ostrowiec Œwiêtokrzyski
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zespo³u Opieki Zdrowotnej „PRZYJAZNY
SZPITAL”, ul. Szymanowskiego 11, 27 – 400 Ostrowiec Œwiêtokrzyski
tel.: (0-41) 266 44 40,
(pomoc finansowa)
Ostrów Mazowiecka
Stowarzyszenie „BEZPIECZNY POWIAT OSTROWSKI”,
ul. 3 Maja 68, 07 – 300 Ostrów Mazowiecka
(pomoc prawna + rehabilitacja)
tel.: (0-29) 645 71 04,
bezpiecznypowiatostrowski@wp.pl, www.powiatostrowmaz.pl [w zak³adce Inne],
Ostrów Wielkopolski
Fundacja Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych „NADZIEJA”,
ul. Wolnoœci 22/1, 63 – 400 Ostrów Wielkopolski
tel.: (0-62) 591 89 44,
fundacja.nadzieja@wp.pl, www.fundacjanadzieja.com.pl, (pomoc prawna + rehabilitacja)
Ostrów Wielkopolski
Stowarzyszenie Pomocy Traumatologii i Ortopedii Ostrowskiej „TRAUMA”,
ul. Lotnicza 24, 63 – 400 Ostrów Wielkopolski
tel.: (0-62) 736 00 36, 0 604 921 085,
(pomoc prawna + rehabilitacja)
Poznañ
Stowarzyszenie na Rzecz Poprawy Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego
„DROGA I BEZPIECZEÑSTWO”,
ul. Warszawska 39/41 bud.A, pok.7, 61 – 028 Poznañ
tel.: (0-61) 879 20 96,
( rehabilitacja)
office@drogaibezpieczenstwo.org.pl, www.drogaibezpieczenstwo.org.pl,
Poznañ
AUTOMOBILKLUB WIELKOPOLSKI,
ul. Towarowa 35/37, 61 – 896 Poznañ
tel.: (0-61) 853 61 03,
opowk@aw.poznan.pl, www.aw.poznan.pl,

(pomoc prawna + pomoc finansowa)
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Przeworsk
Stowarzyszenie „PRZEWORSK – POWIAT BEZPIECZNY”,
ul. Lwowska 14, 37 – 200 Przeworsk
tel.: (0-16) 648 22 09,
sppbprzeworsk1@wp.pl,

(pomoc prawna + rehabilitacja)

Pu³awy
Fundacja Pomocy Dzieciom – Ofiarom Wypadków Drogowych „EX ANIMO”, NON
PROFIT
ul. Lubelska 2 E lok. 203, 24 – 100 Pu³awy
(pomoc prawna + rehabilitacja)
tel.: (0-81) 886 75 75, (0-81) 886 75 76,
Radom
Fundacja „DAÆ SERCOM NADZIEJÊ”,
tel.: (0-48) 340 62 06,
ul. Malczewskiego 1, 26 – 600 Radom
(pomoc prawna + psychologiczna +rehabilitacja)
fundacja.dsn@wp.pl, www.fundacja.dsn.prv.pl,
Radom
Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach
Drogowych „POMOCNE D£ONIE”,
ul. Malczewskiego 16, 26 – 600 Radom
(pomoc prawna + rehabilitacja)
tel.: (0-48) 383 53 53, 0 600 168 664, ewasold@wp.pl,
Ruda Œl¹ska
Rudzkie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestêpstw,
ul. Robotnicza 3/5, 41 – 710 Ruda Œl¹ska [adres korespondencyjny],
ul. Osiedlowa 1, 41 – 710 Ruda Œl¹ska [punkt przyjêcia interesantów]
Dy¿ury: prawnik 16 - 18 pon.-czw., psycholog 14 - 16 wostatni pi¹tek miesi¹ca
tel.: 0 608 853 821, 0 667 639 015, 0 605 042 531,
rspop@op.pl, akp1951@gmail.com, www.rspop.republika.pl,
(pomoc prawna + pomoc finansowa)
Sandomierz
Stowarzyszenie „BEZPIECZNY POWIAT SANDOMIERSKI”,
ul. Mickiewicza 34, 27 – 600 Sandomierz
(pomoc finansowa + psychologiczna + rehabilitacja)
tel.: (0-15) 832 28 08,
Stalowa Wola
Stowarzyszenie Wspierania Osób Poszkodowanych w Wypadkach
Komunikacyjnych „POLITRAUMA”,
ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola
tel.: (0-15) 843 32 05, politrauma@wp.pl,

( rehabilitacja)

Stronie Œl¹skie
Fundacja Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych „PROMYK”,
ul. Koœciuszki 59E/6, 57 – 550 Stronie Œl¹skie
tel.: (0-74) 814 13 43,
( rehabilitacja)
fundacjapromyk@o2.pl,
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Szczytno
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i M³odzie¿y Niepe³nosprawnej i Osób
Pokrzywdzonych w Wyniku Wypadków Komunikacyjnych „PROMYK”,
ul. Pasymska 21 A, 12 – 100 Szczytno
tel.: (0-89) 623 12 26,
( rehabilitacja)
stowarzyszenie@promyk.org.pl,
Œwiecie
Stowarzyszenie Zapobiegania Tragediom na Drodze i Wspierania Ofiar Wypadków
Drogowych „BEZPIECZNY POWIAT ŒWIECKI”,
ul. Wojska Polskiego 173, 86 – 100 Œwiecie
tel.: 0 667 221 580, 0 667 662 705,
(pomoc prawna + rehabilitacja)
biuro@bps-swiecie.pl, www.bps-swiecie.pl,
Toruñ
Fundacja na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Bezpieczeñstwa w Ruchu
Drogowym „ZIELONY LIŒÆ”,
ul. Œw. Ducha 5/4, 87 – 100 Toruñ
info@zielonylisc.org, www.fundacjazielonylisc.iso.p,
(pomoc prawna + rehabilitacja)
tel.: (0-56) 657 55 40, (0-56) 657 55 41,
Wa³brzych
Fundacja Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych „SOS”,
ul. Armii Krajowej 17, 58 – 302 Wa³brzych
tel.: (0-74) 813 23 17,
fundacja.sos@poczta.onet.pl, www.fundacjasos.republika.pl,
(pomoc prawna + rehabilitacja)
Wa³cz
Stowarzyszenie Zapobiegania Tragediom na Drogach, Wspierania Ofiar Przestêpstw
i Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych „BEZPIECZEÑSTWO I POMOC”,
ul. Ko³obrzeska 7, 78 – 600 Wa³cz
tel.: (0-67) 258 65 36, (0-67) 258 65 40, (0-67) 258 65 38,
(pomoc prawna + rehabilitacja)
Warszawa
Towarzystwo Przyjació³ Dzieci Zarz¹d G³ówny,
tel. (0-22) 826 08 74,
tpd-zg@tpdzg.org.pl, www.tpdzg.org.pl,
( rehabilitacja)
ul. Krakowskie Przedmieœcie 6, 00 – 325 Warszawa
Warszawa
Stowarzyszenie „BEZPIECZNI NA DRODZE”,
tel.: (0-22) 398 18 61,
st_bezpieczninadrodze@poczta.onet.pl,
ul. Kaden-Bandrowskiego 7/87,01 – 494 Warszawa

(pomoc finansowa)
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Warszawa
Polski Zwi¹zek Motorowy Fundacja,
tel.: (0-22) 532 85 03,
fundacja@holding.pzm, www.fundacja.pzm.pl,
ul.Górczewska 228F, 02 – 518 Warszawa

( rehabilitacja)

Warszawa
„ALTER EGO” Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach
i Kolizjach Drogowych,
ul. E. Cio³ka 13/4, 01 – 445 Warszawa
tel.: 0 503 731 962, (0-22) 877 38 10, (0-22) 877 38 11, (0-22) 877 38 12,
(pomoc prawna + rehabilitacja)
alterego@idn.org.pl, www.alterego.org.pl,
Warszawa
Stowarzyszenie Dzieci Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych i Losowych,
„DZIECI¥TKA JEZUS”,
ul. Batalionu Piêœæ 3/25, 01 - 406 Warszawa [adres korespondencyjny],
ul. Burzyny 67/2 03 - 281 Warszawa [adres biura]
tel.: 0 504 441 489,
stowarzyszenie8@wp.pl, www.dzieciatka-jezus.prv.pl,
( rehabilitacja)
(rehabilitacja)
Warszawa
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”,
ul. Inspektowa , 02 – 711 Warszawa
tel.: (0-22) 651 88 02, (0-22) 651 88 03,
(pomoc prawna + rehabilitacja)
info@far.org.pl, www.far.org.pl,
Wieluñ
Fundacja „BEZPIECZNA DROGA”,
ul. Œl¹ska 23, 98 – 300 Wieluñ
tel.: (0-43) 843 95 33, 0 505 052 602,

( rehabilitacja)

W³oc³awek
Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych,
ul.Wronia 1 / 28, 87 – 800 W³oc³awek
tel.: (0-54) 232 71 46, 0 608 277 100,
(pomoc prawna + rehabilitacja)
sppwwd@op.pl,
Wodzis³aw Œl¹ski
Stowarzyszenie Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych „PRZYJAZNA DROGA”,
ul. Kubsza 15, 44 – 300 Wodzis³aw Œl¹ski
tel.: 0 509 480 006,
(pomoc prawna + rehabilitacja)
przyjaznadroga@wp.pl,
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Wroc³aw
Fundacja Pomocy Ofiarom Wypadków Komunikacyjnych „NIE TRAÆ NADZIEI”,
ul. Ró¿ana 4 – 6, 53 – 226 Wroc³aw
tel.: 0 601 879 008,
(pomoc prawna + rehabilitacja)
fundacja@nietracnadziei.org, www.nietracnadziei.org,
Wroc³aw
Fundacja „LIVE”
ul. £adna 17/21, 50 – 353 Wroc³aw
tel.: 071 321 48 88,
f.live@op.pl,

(pomoc prawna + rehabilitacja)

Wroc³aw
Fundacja Œw. Krzysztofa Pomocy Dzieciom Poszkodowanym w Wypadkach
Samochodowych,
ul. Œw. Antoniego 18, 50 – 073 Wroc³aw
tel.: (0-71) 795 92 82,
( rehabilitacja)
fundacjaswkrzysztofa@wp.pl, www.fundacjaswkrzysztofa.pl,
Wroc³aw
Fundacja „W IMIENIU PRAWA”,
ul. Pereca 23B/7, 53 – 430
tel.: 0 502 953 413,
miroslawiwanicki@wp.pl,
Wroc³aw
Fundacja Spo³ecznych Kuratorów S¹dowych CONTRA,
ul. Szewczenki 85, 51 – 352 Wroc³aw
tel.: 0 604 144 876,
fundacja.contra@wp.pl,

(pomoc prawna)

(pomoc prawna + rehabilitacja)

Wrzeœnia
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych
„DROGOWSKAZ”,
ul. Kaliska 1, 62 – 300 Wrzeœnia
tel.: (0-61) 640 25 42,
(rehabilitacja)
drogowskaz@ poczta.onet.pl,
Wyszków
Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych
„¯YCZLIWI POSZKODOWANYM”,
ul. I Armii W.P. 89 A, 07 – 200 Wyszków
tel.: (0-29) 743 37 12,
poszkodowanym@wp.pl, www.poszkodowanym.gnu.com.pl,
(pomoc prawna + rehabilitacja)
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Zakliczyn
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepe³nosprawnym „BEZ BARIER”,
ul. Rynek 1, 32 – 840 Zakliczyn
tel.: (0-14) 665 39 99,
(pomoc prawna + rehabilitacja)
6653999@neostrada.pl, www.bezbarier.free.ngo.pl,
Zamoœæ
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rehabilitacji i Pomocy Poszkodowanym
w Wypadkach Komunikacyjnych,
ul. Koszary 60, 22 – 400 Zamoœæ
tel.: (0-84) 638 58 47, 0 502 458 358,
(pomoc finansowa + rehabilitacja)
omsir@wp.pl,
Zielona Góra
Fundacja „BEZPIECZNE MIASTO”,
ul. Szarych Szeregów 8/1, 65 – 807 Zielona Góra
tel.: (0-68) 323 03 25, (0-68) 325 23 55,
bezpiecznemiasto@neostrada.pl, www.bezpiecznemiasto.zgora.pl,
(pomoc prawna + psychologiczna)
Zielona Góra
Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeñstwa Dzieci i M³odzie¿y,
ul. Sikorskiego 15 D, 65 – 454 Zielona Góra
( rehabilitacja)
tel.: 0 509 666 462, wopzgora@2com.pl,
Zwoleñ
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie i Poszkodowanym w Wypadkach
Komunikacyjnych w Zwoleniu,
ul. W³adys³awa Jagie³³y 4, 26 - 700 Zwoleñ
tel.: (0-48) 676 36 23,
( rehabilitacja)
wtz.zs@op.pl, www.wtz-zielonkastara.pl,
¯ory
Stowarzyszenie „BEZPIECZNA DROGA”,
ul. Dworcowa 7, 44 – 240 ¯ory
tel.: (0-32) 435 24 82, 0 605 886 662,
stowarzyszenie.bezpieczna.droga@neostrada.pl,
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(pomoc prawna + rehabilitacja)

Fundacja na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych
i Bezpieczeñstwa w Ruchu Drogowym
"ZIELONY LIŒÆ"
pomaga ofiarom wypadków drogowych i komunikacyjnych. Oferuje szeroko pojêt¹ pomoc
prawn¹ (doradztwo, pomoc w uzyskiwaniu odszkodowania), dofinansowanie kosztów leczenia,
rehabilitacji i sprzêtu medycznego jak równie¿ pomoc informacyjn¹ i organizacyjn¹.
Pocz¹wszy od 2001 roku Fundacja pomog³a ponad 500 osobom w trudnych sytuacjach
zwi¹zanych z wypadkiem drogowym.
W celu u³atwienia kontaktu wszystkim zainteresowanym, Fundacja uruchomi³a stronê
internetow¹ o charakterze pomocowym oraz

.

infoliniê
0 801 112 982
(koszt po³¹czenia jest równy cenie jednego impulsu)

Wszelkich informacji za pomoc¹ infolinii Fundacja udziela
od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 8.00 - 15.00.
Fundacja „Zielony Liœæ” jest organizacj¹ po¿ytku publicznego, dlatego te¿ jej dzia³ania mo¿na
wspieraæ darowiznami, w tym 1% podatku dochodowego, w odpowiedniej rubryce rocznego
zeznania podatkowego wpisuj¹c:

·

kwotê jak¹ chcemy przekazaæ,

·

nazwê: Fundacja na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych
i Bezpieczeñstwa w Ruchu Drogowym "Zielony Liœæ" lub nazwê skrócon¹: FUNDACJA
ZIELONY LIŒÆ

·

numer KRS: 0000052038

Nasz adres:
Fundacja na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Bezpieczeñstwa w Ruchu
Drogowym "Zielony Liœæ"
ul. Ducha Œw. 5/4
87- 100 Toruñ
e-mail: info@fundacjazielonylisc.org
www.fundacjazielonylisc.org

