Firma Maurice Leahy Wade & Co świadczy usługi na rzecz osób prywatnych i firm w Swords i w rejonie północnego
Dublina już od 1985 r. Świadczymy szereg usług w następującym zakresie: USZCZERBEK NA ZDROWIU, ZANIEDBANIA
MEDYCZNE, MAJĄTEK, PRAWO PRACY, WYNAJMUJĄCY I NAJEMCY, NIEWYPŁACALNOŚĆ, PRAWO RODZINNE, POSTĘPOWANIA
SĄDOWE, TESTAMENT/ STAŁE PEŁNOMOCNICTWO / KURATELA SĄDOWA, POŚWIADCZENIE I ZARZĄDZANIE SPADKIEM,
POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE, PRAWO W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIEĆMI, SPRAWY W SĄDZIE REJONOWYM

USZCZERBEK NA ZDROWIU
Prawo w zakresie uszczerbków na zdrowiu (szkód osobowych) znacznie zmieniło się po wprowadzeniu w życie ustawy o
komisji ds. oceny uszczerbków na zdrowiu (PIAB) w 2003 roku.

Zgodnie z jej przepisami, wszystkie osoby poszkodowane w skutek zaniedbania popełnionego przez inną osobę muszą
zgłosić się osobiście do wyżej wspomnianej komisji (PIAB, teraz zwaną Injuries Board) zanim będą mogły wszcząć
postępowanie z tytułu zaniedbania przeciwko osobie odpowiedzialnej za poniesioną przez nie szkodę.

Komisja ds. uszczerbków na zdrowiu jest organem rządowym, upoważnionym do dokonywania oceny wartości
roszczenia.

W przypadku gdy strona, przeciwko której wnoszone jest roszczenie, przyjmie odpowiedzialność za szkodę
wnioskodawcy i gdy szkody nie są skomplikowane, komisja dokonuje oceny i przyznaje odszkodowanie poszkodowanej
stronie.

Jeśli strona, przeciw której składane jest roszczenie, nie wyraża zgody na dokonanie oceny przez komisję ani przyznanie
przez nią odszkodowania, lub jeśli komisja zdecyduje się nie przyznawać odszkodowania, wnioskodawca ma prawo do
wszczęcia postępowania prawnego w celu uzyskania rekompensaty.

Po przyznaniu przez komisję odszkodowania, wnioskodawca może:



przyjąć odszkodowanie, albo



odrzucić przyznane odszkodowanie i wszcząć postępowanie prawne

WYPADKI KOMUNIKACYJNE
Jeśli brali Państwo udział w wypadku komunikacyjnym, takim jak zderzenie pojazdów lub potrącenie, mogą Państwo
mieć prawo do żądania odszkodowania za poniesione urazy, utrzymujący się ból i cierpienie, uszkodzenie lub utratę
pojazdu, utratę zarobku, wydatki na leczenie szpitalne i medyczne, wydatki na podróże i inne wydatki. Możemy udzielić
Państwu porady w zakresie wszystkich aspektów, z tytułu których mogą Państwo wnieść roszczenie o odszkodowanie.
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Mamy obszerne doświadczenie w postępowaniu w sytuacjach, gdy kierowca był nieubezpieczony lub gdy uciekł z
miejsca wypadku.

ROSZCZENIA ZWIĄZANE Z WYPADKIEM I USZCZERBKIEM NA ZDROWIU*
Jeśli byli Państwo uczestnikiem wypadku lub ponieśli szkodę albo stratę z winy innej osoby, mogą zasięgnąć Państwo
naszej porady w zakresie roszczeń odszkodowawczych. Nawet jeśli sądzą Państwo, że wina może leżeć częściowo po
Państwa stronie, nadal może przysługiwać Państwu odszkodowanie z tytułu wypadku lub szkody.

Do wypadków dochodzi każdego dnia: na ulicach czy niebezpiecznych śnieżkach, w związku z wadliwymi produktami, są
również urazy wynikające z wtórnego przeciążenia części ciała w związku z wykonywaną pracą oraz szkody cielesne
związane z narażeniem na kontakt z niebezpiecznymi substancjami, takimi jak azbest.

Podczas składania roszczenia bardzo ważne jest dokonanie właściwych wyborów. Jeśli chcieliby Państwo pomówić z
nami o roszczeniu z tytułu uszczerbku na zdrowiu w Irlandii, prosimy o kontakt z Hilary lub Caroline celem umówienia
spotkania.

ODSZKODOWANIE ZA WYPADKI W PRACY
Jeśli ponieśli Państwo uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku w pracy, mogą Państwo mieć prawo do dochodzenia
odszkodowania. Pracownicy mają prawo do wykonywania pracy w bezpiecznym miejscu, z wykorzystaniem bezpiecznych
systemów roboczych. Mogą Państwo otrzymać odszkodowanie, jeśli są Państwo w stanie wykazać, że wypadek wynikał z
winy innej osoby - pracodawcy lub innego pracownika. Na przykład, mogą Państwo wnieść roszczenie jeśli pracodawca
dopuszczał się naruszeń przepisów BHP. Mogą Państwo potencjalnie wnieść roszczenie z tytułu poniesionych obrażeń,
wydatków medycznych i utraty potencjalnego zarobku, jak również z tytułu innych wydatków.

Jeśli nie będzie możliwe rozstrzygnięcie Państwa roszczenia odszkodowawczego z towarzystwem ubezpieczeniowym
drugiej strony, złożymy wniosek w Państwa imieniu do komisji Injuries Board. Komisja ta dokonuje oceny wartości
odszkodowania należnego osobom poszkodowanym w wypadkach w pracy, wypadkach komunikacyjnych i wypadkach
objętych odpowiedzialnością publiczną.

NAPAŚĆ
Jeśli ponieśli Państwo uszczerbek na zdrowiu w skutek brutalnej napaści, mogą mieć Państwo możliwość złożyć
roszczenie odszkodowawcze. W niektórych przypadkach, jeśli sprawca zostanie oskarżony, sędzia może przyznać
odszkodowanie ofierze lub może zaoferować możliwość zapłaty odszkodowania zamiast wyroku skazującego. Jednakże
z różnych powodów czasami konieczne jest wszczęcie oddzielnego postępowania cywilnego przeciwko sprawcy lub
ubieganie się o odszkodowanie w ramach systemu odszkodowań za szkody poniesione w skutek przestępstw. Jeśli padli
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Państwo ofiarą napaści podczas uczestnictwa w jakimś wydarzeniu lub na terenie licencjonowanego obiektu, zawsze
należy:



zgłosić wypadek kierownictwu i wezwać funkcjonariuszy Gardy



zasięgnąć pomocy medycznej jak najszybciej jest to możliwe



zidentyfikować wszelkich świadków



zadzwonić do naszego biura w celu odbycia rozmowy, gdy tylko będzie to możliwe

ROSZCZENIA Z TYTUŁU OBRAŻEŃ ŚMIERTELNYCH
Śmierć członka rodziny może skutkować wszczęciem postępowania prawnego, jeśli związana była z zawinionym
wypadkiem, tzn. wypadkiem komunikacyjnym, wypadkiem w pracy lub zaniedbaniem medycznym. Pogrążona w żałobie
rodzina nie ma głowy do zajmowania się roszczeniem z tytułu obrażeń śmiertelnych. Jednak takie roszczenie może
pomóc poradzić sobie z trudną sytuacją finansową, do jakiej może doprowadzić śmierć członka rodziny. Składając
roszczenie w imieniu takiego członka rodziny, naszym celem jest złagodzenie trudności finansowych tak szybko, jak to
możliwe.

Żeby porozmawiać o Państwa sprawie prosimy już dziś skontaktować się z Hilary lub Caroline, które specjalizują się w
roszczeniach z tytułu wypadków i uszczerbku na zdrowiu.

JAK MOŻEMY POMÓC PRZY SKŁADANIU
WNIOSKU DO KOMISJI PIAB
Procedura składania wniosków do komisji PIAB nie umożliwia pokrycia kosztów prawnych w sytuacji, gdy wnioskodawca
zatrudnia prawnika, aby pomógł mu przy składaniu wniosku odszkodowawczego, za wyjątkiem szczególnych
przypadków. Przykłady okoliczności, w których pokrycie opłat może być dozwolone obejmują, w szczególności: osoby
młodociane, przypadki śmiertelne, nieubezpieczonych kierowców oraz przypadki, gdy tożsamość kierowcy jest
kwestionowana. Jednakże, zgodnie z naszymi praktykami staramy się odzyskać koszty złożenia wniosku do PIAB i
przedkładamy rachunek w trakcie trwania procedury PIAB.

Mówiąc z własnego doświadczenia, od czasu ustanowienia komisji Injuries Board wielu wnioskodawców przychodzi do
nas aby zasięgnąć porady i chętnie korzysta z naszego doświadczenia i wiedzy. Dzięki ponad 25-letniemu doświadczeniu
w prowadzeniu postępowań z tytułu szkód osobowych, jesteśmy w stanie pomóc wnioskodawcom w następujący
sposób:
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oceniamy szkody poniesione przez wnioskodawcę i doradzamy mu w zakresie wartości odszkodowania jakie
prawdopodobnie może zostać przyznane z tytułu różnych szkód



interpretujemy i udzielamy porady w temacie treści i stosowności raportów medycznych uzyskanych od lekarzy
zajmujących się poszkodowanym



udzielamy porady w zakresie odpowiedzialności



pomagamy w wypełnianiu formularzy odszkodowawczych PIAB



udzielamy porad w zakresie stosowności lub niestosowności odszkodowania przyznanego przez PIAB



rozważamy i udzielamy porad w temacie szans na korzystne rozstrzygnięcie Państwa sprawy w sądzie, jeśli
komisja nie przeprowadzi oceny lub jeśli przyznane odszkodowanie zostanie uznane za niewystarczające

Wiemy, że wielu laików, którzy składają wnioski do PIAB o rekompensatę, nie otrzymuje odszkodowania. Mamy
doświadczenie, dzięki któremu jesteśmy w stanie zaoferować całościowe poradnictwo w takich sprawach. Zdecydowanie
polecamy Państwu skorzystać z naszej porady w takich okolicznościach. Należy pamiętać, że odmowa ze strony osoby,
przeciwko której złożyli Państwo roszczenie albo odmowa przeprowadzenia oceny przez komisję Injuries Board nie
oznacza, że Państwa wniosek nie zostanie korzystnie rozpatrzony przez sąd.

Jeśli znajdą się Państwo w takiej sytuacji, prosimy bezzwłocznie skontaktować się z nami, aby zasięgnąć porady i
wsparcia.

*POSTĘPOWANIE Z TYTUŁU SZKÓD OSOBOWYCH
W SĄDZIE
W konsekwencji procedur PIAB, sprawy z tytułu szkód osobowych trafiają teraz do sądów celem rozstrzygnięcia. Sprawy
takie można podzielić na następujące kategorie:



Jeśli osoba, przeciwko której złożono roszczenie, odmawia udziału w postępowaniu prowadzonym przed PIAB.
W niektórych przypadkach dzieje się tak, kiedy kwestia odpowiedzialności jest kwestionowana i pozwany chce
bronić się przed sądem



Jeśli wnioskodawca odrzuci odszkodowanie przyznane przez PIAB, na przykład jeśli uszczerbek na zdrowiu cały
czas się utrzymuje i/lub jeśli przyznana kwota jest nieodpowiednia i profesjonalni doradcy doradzają jej
odrzucenie



Jeśli osoba, przeciwko której wniesiono roszczenie, odrzuci przyznane odszkodowanie. W takich przypadkach
sprawa trafia do sądu



Kiedy komisja Injuries Board odmawia dokonania oceny, ponieważ trudno jest ocenić szkodę, na przykład
kiedy uszczerbek na zdrowiu wnioskodawcy wciąż się utrzymuje oraz w przypadku uszczerbku na zdrowiu
psychicznym.
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**W kwestiach spornych prawnik nie może obliczyć należnych opłat lub innych należności jako wartości procentowej lub
proporcjonalnej części ugody.

HILARY O’CONNOR

Hilary O’Connor skończyła licencjackie studia prawne z tytułem LLB (Hons) w 2000 r. i uzyskała kwalifikacje prawnicze w
2005 r. Hilary dołączyła do spółki Maurice Leahy Wade w 2008 r. po trzyletniej praktyce w hrabstwie Mayo.

hilary@leahywade.ie
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ZANIEDBANIE MEDYCZNE

Do zaniedbania medycznego dochodzi, gdy standard opieki medycznej nie jest zgodny ze standardami przyjętymi w
zawodzie lekarza. W odróżnieniu od innych zawodów, zaniedbanie popełnione przez lekarza, konsultanta, położną lub
innego pracownika służb zdrowia może mieć drastyczne skutki dla pacjenta i jego rodziny.

Poniżej wskazano kluczowe obszary, w których występują przypadki zaniedbań medycznych:



medycyna ratunkowa



urazy przy porodzie



mózgowe porażenie dziecięce



wadliwe leki



błędy w podawaniu leków



błędna diagnoza i opóźnienie w diagnozie



błędy chirurgiczne

Roszczenia z tytułu zaniedbań medycznych mogą być skomplikowane, dlatego więc ważne jest zasięgnięcie pomocy
doświadczonego zespołu doradców prawnych przy obsłudze roszczenia. Skontaktuj się z Hilary O’Connor już dziś i
umów się na spotkanie.

Żeby porozmawiać o Państwa sprawie prosimy już dziś skontaktować się z Hilary O’Connor, która specjalizuje się w
roszczeniach z tytułu wypadków i uszczerbku na zdrowiu.

Nie zwlekaj! Istnieją pewne limity czasowe.

*W kwestiach spornych prawnik nie może obliczyć należnych opłat lub innych należności jako wartości procentowej lub
proporcjonalnej części ugody lub przyznanego odszkodowania.
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