INFORMACJA KRAJOWEGO BIURA ODSZKODOWAŃ W PRZEDMIOCIE
ORZEKANIA O ZDARZENIACH MEDYCZNYCH
Podstawa prawna : Wojewódzkie Komisje funkcjonują od 1 stycznia 2012 r. na podstawie ustawy z dnia 6
listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 Nr 52, poz. 417 z późn. zm.)
Zakres działania : Komisje rozpoznają sprawy dot. zdarzeń medycznych w szpitalach po dniu
1 stycznia 2012 r. Postępowanie wszczyna się na wniosek.
Wojewódzkie komisje mają siedziby w Urzędach Wojewódzkich. Wnioski należy kierować do komisji
właściwej ze względu na siedzibę podmiotu leczniczego prowadzącego szpital.
Skład : w skład Komisji wchodzi 16 członków (8 specjalistów z obszaru medycyny oraz 8 specjalistów z
zakresu nauk prawnych). Komisja orzeka w składach:
1. 4-osobowym (rozpatrywanie wniosków dot. zdarzeń medycznych),
2. 6-osobowym (rozpatrywanie skarg o stwierdzenie niezgodności prawem orzeczenia Wojewódzkiej
Komisji)
Zdarzenie medyczne : Art. 67a. ustawy
1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do zakażenia pacjenta biologicznym czynnikiem
chorobotwórczym, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta albo śmierci pacjenta będącego
następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:
1) diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie,
przyczyniając się do rozwoju choroby,
2) leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego,
3) zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.
Pacjent : – to osoba zwracająca się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystająca ze świadczeń
zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych lub osobę wykonująca zwód
medyczny. Pacjentem nie jest osoba, która uczestniczy w eksperymencie medycznym oraz w badaniach
klinicznych.
Treść i załączniki wniosku : Art. 67d. ustawy :
1. Wniosek zawiera:
1) dane pacjenta:
a) imię i nazwisko,
b) datę urodzenia,
c) numer PESEL albo serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, jeżeli
posiada;
2) imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego, jeżeli dotyczy;
3) imiona i nazwiska wszystkich spadkobierców, jeżeli dotyczy;
4) wskazanie, który ze spadkobierców reprezentuje pozostałych w postępowaniu przed
wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art.
67e ust. 1, jeżeli dotyczy;
5) adres do doręczeń;
6) dane podmiotu leczniczego prowadzącego szpital:
a) ﬁrmę,
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7)
8)
9)

b) adres siedziby oraz adres szpitala, jeżeli dotyczy;
uzasadnienie wniosku zawierające uprawdopodobnienie zdarzenia, którego następstwem
było zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta, o których mowa
w art. 67a ust. 1, oraz szkody majątkowej lub niemajątkowej;
wskazanie, czy przedmiotem wniosku jest zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia
albo śmierć pacjenta, o których mowa w art. 67a ust. 1;
propozycję wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia, nie wyższą niż określona w art.
67k ust. 7.

2. Do wniosku dołącza się:
1) dowody uprawdopodabniające okoliczności wskazane we wniosku;
2) potwierdzenie uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 3;
3) postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku w przypadku, o którym mowa w art. 67b ust.
1 pkt 2, oraz pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych spadkobierców, w przypadku
złożenia wniosku przez co najmniej jednego z nich.
Przerwanie biegu przedawnienia : Złożenie wniosku, w wyniku którego Komisja wydała orzeczenie
o zdarzeniu medycznym, przerywa bieg terminu przedawnienia roszczeń określony w przepisach K.C.
wynikający ze zdarzeń objętych wnioskiem. W przypadku śmierci pacjenta termin roczny nie biegnie do
dnia zakończenia postępowania spadkowego.
Postępowanie przed Komisją zawiesza się w przypadku toczącego się w związku z tym samym zdarzeniem
postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny lub
postępowania karnego w sprawie o przestępstwo.
Postępowania nie wszczyna się, a wszczęte umarza w przypadku, gdy w związku z tym samym zdarzeniem
prawomocnie osadzono sprawę o odszkodowanie lub zadośćuczynienie pieniężne lub toczy się postępowanie
cywilne w tej sprawie. W razie zakończenia postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej
osoby wykonującej zawód medyczny lub postępowania karnego w sprawie o przestępstwo, postępowanie
przez Komisją podejmuje się z urzędu.
Przedstawienie przez Ubezpieczyciela propozycji lub wypłata przez niego odszkodowania lub
zadośćuczynienia, nie oznacza uznania roszczenia dla celów jego dochodzenia w postępowaniu cywilnym.
Przedmiotem orzeczenia Komisji są roszczenia dot. szkód, które ujawniły się do dnia złożenia wniosku
o ustalenie zdarzenia medycznego. Następuje jedynie zrzeczenie się przez uprawnionego roszczeń
o odszkodowanie i zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, mogących wynikać ze zdarzeń
uznanych przez Komisję za zdarzenie medyczne w zakresie szkód, które ujawniły się do dnia złożenia
wniosku.
Droga sądowa jest zatem dopuszczalna w zakresie:
Zdarzeń, które miały miejsce w okresie ubezpieczenia, a ujawniają się po dniu złożenia wniosku;
Waloryzacji otrzymanego świadczenia, na zasadach ogólnych.
Nie zostaje też wyłączona droga sądowa w przypadku, gdy podmiot składający wniosek złożył
oświadczenie o zrzeczeniu się ww. roszczeń np. pod wpływem błędu lub groźby.
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Krajowe Biuro Odszkodowań prowadzi szeroki katalog spraw :

sprawy
agentów
ubezpieczeniowych

sprawy
warsztatów
samochodowych

wypadki
komunikacyjne

zderzenia
ze zwierzyną

wypadki
w gospodarstwie
rolnym

sprawy
o zapłatę
słupy
średnie/
wysokie
napięcie

zniszczenia
upraw
rolnych

zakażenia
w jednostkach
służby
zdrowia

upadki
poślizgi

wypadki
na budowie

błędy
w sztuce
lekarskiej

zniszczenie
strata
majątku

pogryzienie
przez
psa

uszkodzenia
zniszczenia
pojazdu

upadki
z wysokości

zalania
powodzie
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