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Zbliża się koniec lata, a co za tym idzie … Gorsza pogoda. Niedługo zaczną się
intensywne opady deszczu. Następnie zaczną spadać liście z drzew, a potem przyjdzie
zima. Z zimą przyjdą opady śniegu. Po co o tym wspominamy? Ponieważ zbliżają się
pory roku, w których bardzo często dochodzi do wypadków, złamań, a nawet zgonów
w wyniku… poślizgnięć. Przeważnie podróżujemy autem lub komunikacją miejską.
Jednakże aby dojść do środków komunikacji musimy przejść tam pieszo. I właśnie
wtedy dochodzi do urazów na skutek poślizgnięcia.  Właśnie w tym poradniku
postaramy się odpowiedzieć na pytanie kto ponosi odpowiedzialność za naszą szkodę
oraz czy należy nam się odszkodowanie oraz zadośćuczynienie za taki wypadek.

1. Odpowiedzialność za szkodę

Najważniejszym czynnikiem determinującym odpowiedzialnego za zaistniałą sytuację jest

miejsce zdarzenia. Zazwyczaj odpowiedzialnymi za utrzymanie w należytym porządku oraz

zapewnieniu bezpieczeństwa są zarządcy nieruchomości. Kto inny będzie odpowiadał za

wypadek na chodniku, kto inny za wypadek przed wejściem do sklepu. Właśnie zarządca

nieruchomości musi utrzymać tereny przyległe w jak najlepszym porządku i dbać o

bezpieczeństwo ruchu pieszych.

Przyglądając się podmiotom odpowiedzialnym za utrzymanie bezpieczeństwa ruchu

pieszych oraz czystość ciągów komunikacyjnych, możemy wyszczególnić kilka

najpopularniejszych przykładów:

 na chodnikach przylegających bezpośrednio do prywatnych posesji -

odpowiedzialność ponosi właściciel posesji

 na przystankach autobusowych i tramwajowych – przedsiębiorstwa komunikacji

miejskiej,

 na terenie spółdzielni mieszkaniowej – odpowiada spółdzielnia

 przy wejściach do sklepów, restauracji, punktów usługowych – właściciele lub

najemcy lokali,

 na chodnikach będących otoczeniem drogi publicznej – zarządca drogi publicznej

 na parkingach samochodowych – podmiot administrujący danym parkingiem

 na drogach gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta),

 na drogach powiatowych – zarząd powiatu

 na drogach wojewódzkich – zarząd województwa
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 na drogach krajowych i autostradach – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i

Autostrad,

Najczęściej do takich wypadków dochodzi przy wejściach do sklepów czy innych punktów

usługowych. Za te miejsca odpowiadają przeważnie ich właściciele lub najemcy lokali, w

których prowadzona jest działalność gospodarcza. Jeśli budynek jest budynkiem

wielkopowierzchniowym, to za ich bezpieczeństwo odpowiada właściciel (głównie chodzi o

alejki, toalety czy klatki schodowe). Podmioty odpowiedzialne odpowiadają przede wszystkim

za swoje zaniedbania w zakresie w jakim nie usunięto śniegu, błota pośniegowego, wody.

Tak więc w sklepach wielkopowierzchniowych, centrach handlowych, itp. za części wspólne

odpowiada właściciel budynku, który najczęściej zleca to firmom zewnętrznym (szczególnie

odśnieżanie dachów). Natomiast za wypadki w sklepikach najmowanych w centrach,

odpowiadają osoby prowadzące działalność w danym lokalu.

Istnieją również wyjątki i nie zawsze taką odpowiedzialności ponosi osoba wyżej

wymieniona.  Są sytuacje, w których zarządcy podpisują umowy na dbanie o

bezpieczeństwo i czystość, z firmami zewnętrznymi. W takim wypadku, gdy zajdzie wypadek

to roszczenie kierujemy do danej firmy, która podpisała umowę z zarządcą. Kodeks cywilny

natomiast reguluje to, kto odpowiada za szkody wynikające na terenie bezpośrednio

przylegającym do posesji. Zgodnie z zapisami w kodeksie to właściciel posesji oraz urząd

ponoszą taką odpowiedzialność solidarnie.

W obecnych czasach, w których świadomość ubezpieczeniowa ludzi wzrosła, właściciele

nieruchomości i inne podmioty odpowiedzialne za utrzymywanie czystości i porządku co raz

częściej korzystają z ubezpieczenia OC. W takim przypadku podmiotem odpowiedzialnym za

naprawienia szkody jest Towarzystwo Ubezpieczeń, w którym została wykupiona polisa

ubezpieczeniowa. Natomiast w przypadku, gdy o naprawienie szkody należy wystąpić do

osoby prywatnej to poszkodowany może zgłosić szkodę z polisy OC w życiu prywatnym, jeśli

zobowiązany takową posiada.

Czyli, aby powstała odpowiedzialność sprawcy, muszą wystąpić kumulatywnie następujące

przesłanki:

 powstanie szkody w wyniku upadku na śliskiej nawierzchni (złamanie,

skręcenie, itp.)

 szkoda, która jest skutkiem zawinionego działania lub zaniechania sprawcy
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 związek przyczynowy pomiędzy szkodą i zawinionym zachowaniem lub

zaniechaniem sprawcy

Oczywiście zebranie i przedstawienie dowodów w sprawie spoczywa na poszkodowanym.

Pamiętajmy aby gromadzić wszystkie wypisy ze szpitala, notatki medyczne, zeznania

świadków, jak i bardzo ważna jest dokumentacja fotograficzna. Jednym słowem mówiąc

wszystko to co może mieć wpływ na wiarygodność danej sprawy.

2. PRZEPISY PRAWNE REGULUJĄCE ZDARZENIA

Podstawa odpowiedzialności za szkody doznane w wyniku poślizgnięcia jest art. 415 k.c.,

który mówi o tym, że ten, kto ze swojej winy wyrządził drugiemu szkodę obowiązany jest do

jej naprawienia.

Mamy tutaj związek z odpowiedzialnością na zasadzie winy. Stanowisko w tej sprawie zajął

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 czerwca 2005 r. (sygn. akt II CK 719/04, niepubl.), w

którym Sąd stwierdził, że jeżeli z winy zarządcy drogi publicznej doszło na niej do

niebezpiecznego wypadku, to ponosi on odpowiedzialność na zasadzie winy.

W przypadku, kiedy ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki związane z poślizgnięciem

się podstawą odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń jest art. 822 § 1 k.c., który

stanowi, że przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakład ubezpieczeń

zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody

wyrządzone osobom trzecim, względem których odpowiedzialność za szkodę ponosi

ubezpieczający albo osoba, na rzecz której została zawarta umowa ubezpieczenia. Zgodnie

z tym artykułem, umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody będące

następstwem przewidzianego w umowie wypadku, który miał miejsce w okresie

ubezpieczenia.

3. SYTUACJE WYJĄTKOWE (BRAK
ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEZ PODMIOTY)

Wiadomo, że nie zarządcy nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa i czystości chodników,

alejek, itp. cały czas. Często dochodzi do nie przewidzianych sytuacji, jak np. intensywne

opady deszczu lub śniegu.

Nie zawsze więc szkoda wywołana przez poślizgnięcie się będzie pociągała za sobą

odpowiedzialność właściciela bądź zarządcy terenu. Często mamy do czynienia z tzw. siłą
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wyższą (nagłe obfite opady, oblodzenie, gołoledź), nad którymi podmioty nie są w stanie

zapanować. W takiej sytuacji jeśli właściciel lub zarządca terenu wykonuje swoje obowiązki

należycie i zapewnia bezpieczeństwo i czystość terenu, ale przychodzi nagle np. burza, to w

wyniku poślizgnięcia nie otrzymamy odszkodowania.

Warto również pamiętać, że w przypadku chodników położonych bezpośrednio przy posesji,

kiedy na chodniku jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów

samochodowych, wtedy odpowiedzialność ta jest przeniesiona z właściciela posesji na

gminę.

4. O TYM WARTO PAMIĘTAĆ

W pierwszej kolejności, jeśli dochodzi do wypadku w wyniku poślizgnięcia musimy ustalić

zarządcę lub właściciela nieruchomości. Następnie do tego podmiotu lub ubezpieczyciela

kierujemy swoje roszczenia.

Następnie pamiętajmy o dowodach, czyli fotografiach, świadkach, fakturach za wizyty

lekarskie i leki, itp., ponieważ to poszkodowany musi udowodnić swoją szkodę.

Tak więc abyśmy mogli ubiegać się o odszkodowanie, musimy ustalić właściciela

odpowiedzialnego za dany odcinek, na którym zaszedł wypadek. Przygotować pełną

dokumentację w celu udowodnienia zajścia. I kolejnym, ostatnim etapem będzie

udowodnienie, że szkoda nie powstała w wyniku tzw. siły wyższej. Wtedy możemy ubiegać

się o odszkodowanie w ramach odpowiedzialności cywilnej.


