
Czy popełnienie błędu medycznego może być związane z powstaniem roszczeń? 

Z tytułu błędu medycznego, który popełniono w trakcie pobytu w szpitalu można dochodzić 
odszkodowania. Zanim udamy się do Sądu, warto podjąć próbę pozasądowego dojścia do 
restytucji. W pierwszej kolejności należy zainicjować postępowanie przed Wojewódzką 
Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.  

Komisja ta stwierdzi, czy zdarzenie można zakwalifikować jako zdarzenie medyczne, przez 
które rozumieć należy zakażenie, uszkodzenia ciała czy rozstrój zdrowia. Komisją 
odpowiednią będzie właściwa ze względu na położenie szpitala. Pamiętać należy, że siedzibą 
Komisji jest Urząd Wojewódzki. Postępowanie wszczyna się poprzez złożenie wniosku, 
którego formularz można znaleźć w Urzędzie, bądź napisać na zwykłej kartce papieru. 
Termin na złożenie wniosku wynosi 1 rok od dowiedzenia się o powstaniu zdarzenia, lub 
śmierci pacjenta, gdy składają następcy, ale nie dalej jak 3 lata od zdarzenia. Opłata z tytułu 
wniosku wynosi 200 zł. W jego treści winno się znaleźć – dane pacjenta, szpitala, opis 
zdarzenia, jego następstw, uzasadnienie oraz żądana kwota zadośćuczynienia i 
odszkodowania.  

Komisja ma 4 miesiące na  rozpoznanie sprawy i wydanie orzeczenia. Zapewne, jeżeli 
stwierdzi, że do zdarzenia doszło przedstawi propozycję ugody od ubezpieczyciela szpitala, 
do którego należy się ustosunkować. Koszty w tym wypadku poniesie ubezpieczyciel. Jeżeli 
kwota nie będzie satysfakcjonująca pozostaje złożenie pozwu do Sądu Cywilnego. Wtedy 
przedawnienie następuje po 3 latach od dowiedzenia się o błędzie. Niekorzystna sytuacja 
powstanie, gdy komisja stwierdzi brak związku przyczynowego uszczerbku z zaistniałym 
zdarzeniem. Wtedy niezbędne będzie poniesienie kosztów postępowania.  

Wysokość żadnego zadośćuczynienia lub odszkodowania zależy od stopnia uszczerbku na 
zdrowiu, wieku pacjenta, następstw jakie zdarzenie to niesie czy utraty perspektyw na 
przyszłość. Każda sprawa jest inna i zależy od ściśle określonych cech pacjenta jak i 
nieprawidłowości podmiotu świadczącego usługę. Maksymalna kwota wynosi 100.000 zł, a w 
przypadku śmierci pacjenta 300.000 zł.  
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