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  postępowanie prowadzone przez ko-
misję to pozasądowa droga dochodze-
nia roszczeń; 

  składając wniosek do  komisji możesz 
ubiegać się o odszkodowanie i zadość-
uczynienie za  zdarzenia medyczne 
(tzw. błędy medyczne), które były skut-
kiem udzielania świadczeń zdrowotnych 
wyłącznie w szpitalu i tylko po 1 stycz-
nia 2012 r.;

  komisja nie orzeka o  winie personelu 
medycznego, stwierdza jedynie, że dane 
zdarzenie medyczne miało miejsce;

  siedzibą każdej komisji jest właściwy 
urząd wojewódzki.

  pacjent lub jego przedstawiciel usta-
wowy; 

  spadkobiercy pacjenta – w przypadku 
śmierci pacjenta. Czym są 

wojewódzkie 
komisje 

ds. orzekania 
o zdarzeniach 
medycznych?

Czym jest 
zdarzenie 

medyczne?

Kto może 
złożyć wniosek?
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O czym  
warto pamiętać 
przy składaniu 

wniosku?

TO: zakażenie pacjenta biologicznym czyn-
nikiem chorobotwórczym, uszkodzenie 
ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo jego 
śmierć będące następstwem niezgodnych 
z aktualną wiedzą medyczną:

  diagnozy, jeśli spowodowała ona niewła-
ściwe leczenie albo opóźniła właściwe 
leczenie, przyczyniając się  do  rozwoju 
choroby;

  leczenia, w tym wykonania zabiegu ope-
racyjnego;

  zastosowania produktu leczniczego lub 
wyrobu medycznego.

TERMINY – wniosek należy złożyć w termi-
nie 1 roku od dnia, w którym podmiot skła-
dający wniosek dowiedział się o zakażeniu, 
uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo 
nastąpiła śmierć pacjenta; jednakże termin 
ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, 
w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące za-
każeniem, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem 
zdrowia albo śmiercią pacjenta (w przypadku 
śmierci pacjenta terminy powyższe nie bie-
gną do  dnia zakończenia postępowania 
spadkowego).

  sprawdź czy na stronie internetowej lub 
w  siedzibie danego urzędu wojewódz-
kiego dostępne są  gotowe formularze, 
jeśli nie – możesz taki wniosek przygoto-
wać samodzielnie;

  sprawdź dane szpitala w ogólnodostęp-
nym rejestrze podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą np. na stronie  
www.rpwdl.csioz.gov.pl.

WOJEWÓDZKIE
KOMISJE
DS. ORZEKANIA 
O ZDARZENIACH
MEDYCZNYCH

NIEZBĘDNIK
WNIOSKODAWCÓWD

LA

JAKO PACJENT MASZ PRAWO DO:

świadczeń zdrowotnych
 informacji o swoim stanie zdrowia
 zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych

 tajemnicy informacji z Tobą związanych
 wyrażania zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych
 poszanowania intymności i godności
 dokumentacji medycznej
 sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
 poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

 opieki duszpasterskiej
 przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie 



Poszukaj dodatkowych informacji 
i zapoznaj się z nimi!

Urzędy wojewódzkie na prowadzonych stronach interneto-
wych posiadają informacje na temat postępowania przed 
komisjami wojewódzkimi, możesz skorzystać ze specjalnych 
numerów telefonów.

Odwiedź stronę internetową Biura Rzecznika Praw Pacjenta 
www.bpp.gov.pl, znajdziesz tam wersję elektroniczną tej 
broszury, jak też dodatkowe informacje. 

Szczegółowe uregulowania prawne zawarte są w ustawie 
z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku 
Praw Pacjenta (rozdział 13a).

  opłata przy złożeniu wniosku – 200 zł;

  koszty podróży i noclegu oraz utraconych za-
robków lub dochodów osób wezwanych przez 
komisję;

  wynagrodzenie za sporządzenie opinii. 

Jakie są koszty 
postępowania 
i kto je ponosi?

Pamiętaj!
Jeśli zaakceptujesz kwotę zadośćuczynie-
nia i odszkodowania, nie masz możliwości 
wystąpienia w  tej samej sprawie z  po-
wództwem do  sądu cywilnego. W  przy-
padku, gdy propozycji nie zaakceptujesz 
lub pojawią się nowe objawy, okoliczności 
związane ze zdarzeniem już rozpatrzonym 
przez komisję, możesz dochodzić swoich 
praw na drodze postępowania cywilnego. 

W  przypadku orzeczenia o  braku zdarzenia me-
dycznego, koszty postępowania przed komisją po-
nosi wnioskodawca.

W przypadku orzeczenia o istnieniu zdarzenia me-
dycznego koszty ponosi podmiot leczniczy prowa-
dzący szpital (nawet w sytuacji, gdy wnioskodawca 
nie zaakceptuje przedstawionej propozycji wyso-
kości odszkodowania i zadośćuczynienia).

W przypadku nieprzedstawienia przez ubezpieczy-
ciela w terminie propozycji odszkodowania i  za-
dośćuczynienia – koszty ponosi ubezpieczyciel. 

1) dane pacjenta:
a) imię i nazwisko,
b) datę urodzenia,
c)  numer PESEL albo serię i numer 

dokumentu stwierdzającego toż-
samość, jeżeli posiada;

2)  imię i  nazwisko przedstawiciela ustawowego, jeżeli 
dotyczy;

3)  imiona i nazwiska wszystkich spadkobierców, jeżeli 
dotyczy;

4)  wskazanie, który ze spadkobierców reprezentuje po-
zostałych w postępowaniu przed wojewódzką komi-
sją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;

5)   adres do doręczeń;

6)  dane podmiotu leczniczego prowadzącego szpital:
a)  firmę,
b)  adres siedziby oraz adres szpitala, jeżeli dotyczy;

7)  uzasadnienie wniosku zawierające uprawdopodob-
nienie zdarzenia, którego następstwem było zakaże-
nie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć 
pacjenta oraz szkody majątkowej lub niemajątkowej;
–  dokładnie opisz co jest przedmiotem wniosku, jaki 

skutek i szkodę wywołało dane zdarzenie medyczne

8)  wskazanie, czy przedmiotem wniosku jest zakaże-
nie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć 
pacjenta;

Co powinien  
zawierać 
wniosek?
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   9)  propozycję wysokości odszkodowania i zadośćuczy-
nienia, nie wyższą niż maksymalna wysokość świad-
czenia (odszkodowania i  zadośćuczynienia) która 
w przypadku:
 a)  zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdro-

wia pacjenta – wynosi 100 000 zł,
 b)  śmierci pacjenta – wynosi 300 000 zł 
– w odniesieniu do jednego pacjenta.

10)  dowody uprawdopodabniające okoliczności wska-
zane we wniosku 

Przepisy prawa nie regulują szczegółowo kwestii jakie 
dowody należy dołączyć do wniosku – będą to wszelkie 
materiały, które uprawdopodobnią wniosek, np. dokumen-
tacja medyczna, która wskaże że pacjent miał udzielane 
świadczenia zdrowotne konkretnego rodzaju w  danym 
podmiocie leczniczym lub też, że pacjent w okresie obję-
tym wnioskiem był hospitalizowany.

11)   postanowienie o  stwierdzeniu nabycia spadku 
w przypadku śmierci pacjenta oraz pełnomocnictwo 
do  reprezentowania pozostałych spadkobierców, 
w  przypadku złożenia wniosku przez co  najmniej 
jednego z nich,

12)  potwierdzenie uiszczenia opłaty za złożenie wniosku 
w wysokości 200 zł. 

Opłatę uiszcza się na rachunek właściwego urzędu woje-
wódzkiego.

–  zaadresuj wniosek do właściwej komisji (województwo 
właściwe ze względu na siedzibę szpitala),
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Ważne!


