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w dniu 13 listopada 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza 

Zasady i tryb ustalania odszkodowania oraz zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych zostały 

określone w ustawie z dnia 8 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Wskazany akt 

prawny nadaje pacjentowi uprawnienia do wystąpienia z wnioskiem o ustalenie zdarzenia medycznego w 

przypadku błędów medycznych powstałych po 1 stycznia 2013 r. Art. 67b omawianej ustawy wskazuje prze-
słanki, które, jeśli zaistnieją, dadzą pacjentowi możliwość wystąpienia ze wskazanym wnioskiem. Są to przy-

padki zakażenia pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia 

lub śmierci pacjenta. Konieczne jest jednak, aby zdarzenia te powstały w następstwie niezgodnej z aktualną 
wiedzą medyczną diagnozy, nieodpowiedniego leczenia czy wykonania zabiegu medycznego lub też w na-

stępstwie niewłaściwego zastosowania produktu leczniczego bądź wyrobu medycznego. 

Jak wskazuje ustawa, przedmiotowy wniosek należy wnieść do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania 
o zdarzeniach medycznych, właściwej ze względu na siedzibę szpitala. Wprowadzenie do polskiego systemu 

prawnego przedmiotowego postępowania niewątpliwie stwarza osobie poszkodowanej kolejny instrument 

prawny do dochodzenia roszczeń z tytułu wystąpienia zdarzenia medycznego, należy jednak wskazać, iż tryb 

składania wniosku, jego wymogi formalne oraz procedura przedmiotowego postępowania sprawia istotne 
trudności stronie poszkodowanej. Jedną z barier stanowi konieczność wniesienia opłaty. Obowiązująca regu-

lacja wskazuje, iż złożenie wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego podlega stałej opłacie, która jest zali-

czana na poczet kosztów postępowania przed odpowiednią komisją. Niewniesienie przedmiotowej opłaty 
powoduje zwrócenie wniosku bez jego rozpatrzenia. Należy podkreślić, iż obligatoryjność wniesienia opłaty 

za złożenie wniosku stanowi istotną przeszkodę w przypadku osób o niskim statusie materialnym, które zo-

stały poszkodowane w wyniku zdarzenia medycznego. 

Wśród wnioskodawców obawy wywołuje również ryzyko poniesienia przez podmiot składający wniosek 
kosztów postępowania przed wojewódzką komisją w przypadku orzeczenia o braku zdarzenia medycznego. 

Należy wskazać, iż postępowanie w sprawach o ustalenie zdarzenia medycznego jest skomplikowanym pro-

cesem, podczas którego poszkodowany pacjent musi zmierzyć się ze stanowiskiem podmiotu leczniczego 
prowadzącego szpital oraz z ubezpieczycielem. 

Należy zauważyć, iż wnioskodawca występujący we własnym imieniu nierzadko nie posiada odpowied-

nich umiejętności pozwalających na argumentację uzasadniającą wystąpienie zdarzenia medycznego oraz na 
wskazanie odpowiednich dowodów i okoliczności wskazujących związek przyczynowo-skutkowy między 

zaistniałym zdarzeniem a stanem faktycznym. Wskazać należy także, iż w przedmiotowym postępowaniu 

wnioskodawca nie jest uprawniony do ubiegania się o wyznaczenie adwokata z urzędu, a bariera natury eko-

nomicznej utrudnia wielu osobom umocowanie profesjonalnego pełnomocnika we własnym zakresie. Można 
zatem podnieść problem braku równości w zakresie praw stron, bowiem placówka medyczna jest z reguły 

reprezentowana przez adwokata, zaś wnioskodawca nie może liczyć na fakultatywne zapewnienie adwokata z 

urzędu. Przedstawione ukształtowanie sytuacji stron powoduje obniżanie wysokości orzeczonych odszkodo-
wań i zadośćuczynień, na czym oczywiście tracą poszkodowani pacjenci. 

Ze względu na realia związane z egzystencją osoby poddawanej hospitalizacji, która została poszkodowa-

na na skutek zdarzenia medycznego, należy dopuścić założenie, iż ryzyko wynikające z ewentualnego ponie-
sienia kosztów postępowania może przekreślać ewentualną inicjatywę tej osoby w zakresie skorzystania ze 

wskazanej procedury o ustalenie zdarzenia medycznego.  

Proszę Pana Ministra o rozważenie podjęcia odpowiednich kroków celem wszczęcia procedury legislacyj-

nej zmierzającej do wyeliminowania przedstawionych problemów i usprawnienia przedmiotowego postępo-
wania. 

Z wyrazami szacunku 

Ryszard Knosala 
 




