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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/18/057 – Pozasądowe dochodzenie roszczeń przez pacjentów.  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Szczecinie 

Kontrolerzy 1. Adam Borowski, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli nr LSZ/79/2018 z dnia 
20.04.2018 r. oraz nr LSZ/122/2018 z dnia 29.06.2018 r. 

2. Tomasz Cyranka, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/86/2018 z dnia 7.05.2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4, 860-861) 

Jednostka 
kontrolowana 

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 
Szczecin1. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Tomasz Hinc, Wojewoda Zachodniopomorski2.  
(dowód: akta kontroli str. 5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności3 

Wojewoda w latach 2014-2018 (do 2 lipca)4 realizował zadania określone w rozdziale 13a 
ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta5. 
Do Wojewódzkiej Komisji powołał osoby spełniające ustawowe wymagania i zapewnił 
obsługę jej działalności przez pracowników ZUW. Wojewoda zapewniał także finansowanie 
kosztów działalności Komisji, prowadził analizy kosztów jej funkcjonowania oraz dokonywał 
analizy prac Komisji w zakresie wywiązywania się przez nią z obowiązków nałożonych 
ustawą o prawach pacjenta i RPP.  

Przy rozpatrywaniu zarówno spraw o ustalenie zdarzenia medycznego, jak i o ponowne 
rozpatrzenie sprawy, w kolejnych latach wzrastał upływ czasu od wpływu wniosku do 
wydania przez skład orzekający orzeczenia (w przypadku wniosków o ustalenie zdarzenia 
medycznego ze 122 dni w przeliczeniu na jedną sprawę w odniesieniu do wniosków 
z 2012 r. do 238 dni w przypadku wniosków z 2016 r.; w przypadku wniosków o ponownie 
rozpatrzenie sprawy z 62 dni w przeliczeniu na jedną sprawę dla wniosków z 2012 r. do 
137 dni w przypadku wniosków z 2016 r.). Pomimo, że w okresie objętym kontrolą, średni 
czas rozpatrywania wniosku o ustalenie zdarzenie medycznego przekraczał cztery 
miesiące, a wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy 30 dni, to zmiany w zakresie 
wynagradzania członków Komisji, mające na celu ograniczenie kosztów jej funkcjonowania 
Wojewoda wprowadził dopiero od stycznia 2018 r. W okresie objętym kontrolą Wojewoda 
nie korzystał z uprawnień określonych w art. 67e ust. 9 pkt 6 ustawy o prawach pacjenta 
i RPP, tj. nie odwoływał członków Komisji przed upływem kadencji w związku z uchylaniem 
się od wykonywania obowiązków członka Komisji albo nieprawidłowym wykonywaniem 
obowiązków. 

   

                                                      
1  Dalej: ZUW lub Urząd. 
2  Od 5.03.2018 r.; dalej: Wojewoda. Wcześniej, tj. w okresie: od 7.09.2016 r. do 22.01.2018 r. Wojewodą był Krzysztof Kozłowski; 

od 9.12.2015 r. do 14.08.2016 r. Wojewodą był Piotr Jania; od 12.03.2014 r. do 31.03.2016 r. Wojewodą był Marek Tałasiewicz; 
od 29.11.2007 r. do 30.06.2014 r. Wojewodą był Marcin Zydorowicz. 

3  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, 
bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

4  Okres objęty kontrolą: lata 2014-2018 do czasu zakończenia kontroli (tj. 2.07.2018 r.); w zakresie danych finansowych 
i statystycznych, dla celów porównawczych, lata 2012-2018 (do końca I kwartału 2018 r.). 

5  Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 ze zm.; dalej: ustawa o prawach pacjenta i RPP. 

Ocena ogólna 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Zapewnienie pacjentom na drodze pozasądowej prawa do otrzymania 
odszkodowania i/lub zadośćuczynienia za zdarzenia medyczne 

1. W okresie objętym kontrolą pozasądowe dochodzenie roszczeń przez pacjentów 
odbywało się w drodze postępowania przed Wojewódzką Komisją do spraw Orzekania 
o Zdarzeniach Medycznych w Szczecinie6 z siedzibą w ZUW. W okresie od 1.01.2012 r. do 
31.12.2017 r. działała Komisja pierwszej kadencji, a od 1.01.2018 r. funkcjonuje Komisja 
drugiej kadencji. Zarówno w Statucie ZUW7, jak i w regulaminie ZUW8 określono m.in., 
że zapewnienie obsługi Wojewódzkiej Komisji należy do zakresu działania Wydziału 
Zdrowia Publicznego ZUW.  

(dowód: akta kontroli str. 6-33) 

Paweł Wenger, kierownik Oddziału Rejestru i Postępowań Egzekucyjnych w Ochronie 
Zdrowia (działając w zastępstwie Marioli Cieśli – dyrektora Wydziału Zdrowia Publicznego 
ZUW) wyjaśnił, że: „Realizacja przypisanej do Wydziału Zdrowia Publicznego ZUW obsługi 
Wojewódzkiej Komisji w latach 2012-2018 (I kwartał) polegała m.in. na bieżącej obsłudze 
kancelaryjno-biurowej Komisji; prowadzeniu rejestrów wniosków o ustalenie zdarzenia 
medycznego, o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz skarg o stwierdzenie niezgodności 
z prawem orzeczenia Wojewódzkiej Komisji; prowadzenie kalendarza posiedzeń Komisji; 
przekazywanie informacji o terminach zwoływanych posiedzeń; zawiadamianie stron, 
świadków, biegłych o terminach posiedzeń; doręczanie orzeczeń wraz z uzasadnieniem; 
przyjmowanie, rozdział i wysyłka korespondencji; obsługa posiedzeń Komisji; 
protokołowanie posiedzeń; prowadzenie spraw finansowych, w tym dotyczących 
wynagrodzeń członków Komisji, zwrotu kosztów przejazdu członków Komisji oraz kosztów 
podróży, noclegu, utraconych zarobków lub dochodów osób wezwanych przez Komisję, 
wynagrodzeń za sporządzenie opinii. (…)”. 

(dowód: akta kontroli str. 34-37) 

W latach 2012-2018 (I kwartał) realizacja m.in. ww. zadań w zakresie zapewnienia obsługi 
Wojewódzkiej Komisji oraz kierowanie i koordynowanie realizacją tych zadań, przypisana 
była łącznie do siedmiu pracowników Wydziału Zdrowia Publicznego ZUW.   

(dowód: akta kontroli str. 38-55) 

2. W pierwszej kadencji w 16-osobowej Wojewódzkiej Komisji funkcję jej członka pełniło 
łącznie 19 osób9. W pierwotnie ustalonym 16-osobowym składzie, zgodnie z przepisem 
art. 67e ust. 3 pkt 2 ustawy o ochronie praw pacjenta i RPP, było osiem osób z co najmniej 
wyższym wykształceniem i tytułem magistra w dziedzinie nauk prawnych (w tym jedna 
osoba powołana przez Ministra Zdrowia, jedna powołana przez Rzecznika Praw Pacjenta, 
sześć powołanych przez Wojewodę10) oraz osiem osób z co najmniej wyższym 
wykształceniem i tytułem magistra lub równorzędnym w dziedzinie nauk medycznych 
(wszyscy powołani przez Wojewodę11). W trakcie kadencji, w związku z rezygnacją członka 
Wojewódzkiej Komisji w jej pracach, Minister Zdrowia dokonał zmiany swojego 
przedstawiciela w Komisji (w 2015 r.), a Wojewoda dokonał zmiany dwóch członków Komisji 
(po jednej zmianie w 2013 i w 2017 r.). Od 1.01.2018 r. funkcjonuje Komisja drugiej 
kadencji, do której również powołano osiem osób z wyższym wykształceniem i tytułem 
magistra w dziedzinie nauk prawnych (w tym jedna osoba powołana przez Ministra Zdrowia, 
jedna powołana przez Rzecznika Praw Pacjenta oraz sześć powołanych przez Wojewodę12) 
oraz osiem osób z wyższym wykształceniem i tytułem magistra lub równorzędnym 

                                                      
6  Dalej: Wojewódzka Komisja lub Komisja. 
7  Przyjętym zarządzeniem Wojewody Nr 171/2012 z 17.04.2012 r. oraz zarządzeniem Wojewody Nr 205/2016 z 19.04.2016 r. 
8  Przyjętym zarządzeniem Wojewody Nr 296/2012 z 13.06.2012 r. oraz zarządzeniem Wojewody Nr 415/2016 z 6.07.2016 r. 
9  W trakcie kadencji doszło do zmiany trzech członków Komisji. 
10  W tym: czterech spośród 34 kandydatów zgłoszonych przez samorząd zawodowy adwokatury oraz samorząd radców prawnych; 

dwóch zgłoszonych przez organizacje społeczne. 
11  W tym: czterech spośród 11 kandydatów zgłoszonych przez samorządy zawodowe lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek 

i położnych, diagnostów laboratoryjnych; czterech zgłoszonych przez organizacje społeczne. 
12  W tym: czterech spośród 22 kandydatów zgłoszonych przez samorząd zawodowy adwokatury oraz samorząd radców prawnych; 

dwóch zgłoszonych przez organizacje społeczne. 
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w dziedzinie nauk medycznych (wszyscy powołani przez Wojewodę13). Do dnia zakończenia 
kontroli (tj. do 2.07.2018 r.) nie były dokonywane zmiany w składzie osobowym Komisji 
drugiej kadencji. Wszystkie osoby z tytułem magistra powołane przez Wojewodę do składu 
Komisji pierwszej i drugiej kadencji posiadały doświadczenie określone w ww. przepisach. 
Wojewoda nie dysponował dokumentami potwierdzającymi doświadczenie zawodowe oraz 
złożenie oświadczeń m.in. o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne 
przestępstwo skarbowe przez osoby powołane do składów Komisji przez Ministra Zdrowia 
oraz Rzecznika Praw Pacjenta.  

(dowód: akta kontroli str. 56-116) 

3. W okresie od 1.01.2012 r. do 31.03.2018 r. odbyły się 684 posiedzenia składów 
orzekających oraz siedem posiedzeń organizacyjnych całego składu Komisji. Najwięcej 
posiedzeń składów orzekających odbyło się w 2015 roku - 143. We wszystkich sprawach 
orzekali członkowie Wojewódzkiej Komisji – nie było przypadków orzekania w sprawie, która 
wpłynęła do Komisji w Szczecinie, przez członków innej komisji wojewódzkiej. Posiedzenia 
organizacyjne dotyczyły spraw związanych z funkcjonowaniem Komisji (wybór 
Przewodniczącego Komisji, przyjęcie Regulaminu działania Komisji), czy też podsumowania 
działalności Komisji w kolejnych latach. Za udział w posiedzeniach organizacyjnych 
członkowie Komisji nie otrzymywali wynagrodzenia. W przyjętym 11.01.2012 r. Regulaminie 
działania Wojewódzkiej Komisji określono m.in. czynności Przewodniczącego Komisji, 
czynności przewodniczącego składu orzekającego, zadania osoby prowadzącej obsługę 
biurową sekretariatu Komisji, czynności wstępne w postępowaniu przed Komisją, zasady 
dotyczące przygotowania posiedzenia składu orzekającego, przebiegu i porządku 
posiedzenia, protokołowania posiedzenia, wydawania orzeczeń. 

(dowód: akta kontroli str. 129-197, 205-219, 507) 

Liczba odbytych posiedzeń w składach orzekających przez poszczególnych członków 
Komisji pierwszej kadencji wynosiła od ośmiu14 do 195. Średnio każdy z 19 członków 
Komisji pierwszej kadencji wziął udział w 139 posiedzeniach składów orzekających. 
Spośród 19 członków Komisji, z orzekania w sprawach, do których zostali wyznaczeni, ze 
względu na zachodzący konflikt interesów (określony w art. 67g ust. 1 i 2 ustawy o prawach 
pacjenta i RPP) wyłączyło się ośmiu – łącznie w 22 sprawach15.  
Liczba odbytych posiedzeń w składach orzekających przez 15 członków Komisji drugiej 
kadencji w I kwartale 2018 r. wynosiła od trzech do 12. Jeden z członków Komisji nie 
uczestniczył w żadnym z posiedzeń składów orzekających. Średnio każdy z członków 
Komisji drugiej kadencji w I kwartale 2018 r. wziął udział w siedmiu posiedzeniach składów 
orzekających. Spośród 16 członków Komisji, z orzekania w sprawach, do których zostali 
wyznaczeni, ze względu na konflikt interesów (określony w art. 67g ust. 1 i 2 ustawy 
o prawach pacjenta i RPP) w I kwartale 2018 r. wyłączyła się jedna osoba w jednej 
sprawie16. 
Przewodniczącymi składów orzekających były wyłącznie osoby o wykształceniu 
prawniczym. 
W latach 2012-2018 (do końca I kwartału) do 57 orzeczeń w sprawach na wniosek 
o ustalenie zdarzenia medycznego złożono wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy. W ich 
wyniku dokonano zmiany dziewięciu orzeczeń (15,8%). Orzeczenia, które zostały zmienione 
w postępowaniach na wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego zostały wydane łącznie 
przez 15 osób (trzy osoby nie uczestniczyły w wydawaniu orzeczeń, które zostałyby 
zmienione w postępowaniu na wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy). Dla powyższych 
15 członków Komisji liczba zmienionych orzeczeń wyniosła od jednego orzeczenia do pięciu 
orzeczeń17.   

(dowód: akta kontroli str. 108-116, 120-204, 507) 

                                                      
13  W tym: czterech spośród sześciu kandydatów zgłoszonych przez samorządy zawodowe lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i 

położnych, diagnostów laboratoryjnych; czterech spośród siedmiu zgłoszonych przez organizacje społeczne. 
14  Dotyczy osoby powołanej do składu Komisji 31.08.2017 r.  
15  Dwie osoby dokonały po jednym wyłączeniu ze składu orzekającego, trzy osoby – po dwa wyłączenia, jedna osoba – trzy 

wyłączenia, jedna osoba – cztery wyłączenia, jedna osoba – siedem wyłączeń. 
16  Dwie osoby dokonały po jednym wyłączeniu ze składu orzekającego, trzy osoby – po dwa wyłączenia, jedna osoba – trzy 

wyłączenia, jedna osoba – cztery wyłączenia, jedna osoba – siedem wyłączeń. 
17  Zmiana jednego orzeczenie dotyczyła czterech członków Komisji, zmiana dwóch orzeczeń – pięciu członków Komisji, zmiana 

trzech orzeczeń – czterech członków Komisji, zmiana pięciu orzeczeń – dwóch członków Komisji. 
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4. W latach 2012-2018 (do końca marca) na funkcjonowanie Komisji Wojewoda wydatkował 
łącznie 1 848,2 tys. zł. Największą jej część stanowiły wynagrodzenia członków Komisji 
1 109,5 tys. zł18 (60% ogółu wydatków) oraz wynagrodzenia pracowników ZUW 
obsługujących Komisję – 565,7 tys. zł19 (31,7% ogółu wydatków). Pozostałe wydatki 
dotyczyły wynagrodzeń dla osób sporządzających opinie na potrzeby orzekania przez 
Komisję, zwrotu kosztów przejazdów członkom Komisji na posiedzenia składów 
orzekających, zwrotu kosztów dojazdów wezwanych świadków, zwrotu utraconych 
zarobków dla osób wezwanych przed Komisję.  

(dowód: akta kontroli str. 487-499) 

Zarządzeniem Nr 132/2012 z 30.03.2012 r. Wojewoda określił, że wysokość wynagrodzenia 
członka składu orzekającego wynosi 430 zł za udział w posiedzeniu20. Zarządzeniem 
Nr 34/2018 z 22.01.2018 r. Wojewoda wprowadził następujące stawki wynagrodzenia za 
udział w posiedzeniu składu orzekającego21: 430 zł za udział w pierwszym posiedzeniu 
w sprawie, 300 zł za udział w drugim posiedzeniu w sprawie, 150 zł za udział w trzecim 
posiedzeniu w sprawie, 100 zł za udział w czwartym i każdym kolejnym posiedzeniu 
w sprawie. Zarządzeniem Nr 35/2018 z 22.01.2018 r. wprowadzono również niższe stawki 
za jeden kilometr z tytułu zwrotu kosztów przejazdu członkom składów orzekających – 
w przypadku samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 
z dotychczasowych 0,5214 zł za 1 km do 0,35 zł za 1 km, w przypadku samochodu 
osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 z dotychczasowych 0,8358 zł 
za 1 km do 0,55 zł za 1 km22. Za udział w posiedzeniach organizacyjnych członkowie 
Komisji nie otrzymywali wynagrodzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 500-505) 

W budżecie zadaniowym Wojewody określono odrębne działanie odnoszące się do 
Wojewódzkiej Komisji. Miernikiem działania „Obsługa działalności i funkcjonowanie 
Wojewódzkich Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych” (w latach 2014-
2015) oraz „Orzekanie o zdarzeniach medycznych” (w latach 2016-2017) był stosunek 
liczby wydanych przez Komisję orzeczeń stwierdzających zdarzenie medyczne do liczby 
poprawnie złożonych wniosków – wyrażony jako 29,23%. W kolejnych latach zrealizowany 
miernik wyniósł 28,21% w 2014 r., 27,87% w 2015 r., 34,21% w 2016 r., 15,09% w 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 493-499, 506) 

Marek Subocz, Wicewojewoda Zachodniopomorski, działając w zastępstwie Wojewody, 
wyjaśnił m.in., że „(…) Analiza kosztów WKZM23 dokonywana jest podczas sporządzania 
comiesięcznych zestawień kosztów przekazywanych do Wydziału Finansów i Budżetu 
ZUW, celem wypłaty należności związanych z jej funkcjonowaniem. Na podstawie 
comiesięcznych rozliczeń prowadzona jest analiza bieżących potrzeb finansowych, 
natomiast na przełomie III, IV kwartału danego roku odbywa się szacowanie i ocena 
zapotrzebowania na środki finansowe. (…) Ponadto dokonywano analizy kosztów 
funkcjonowania WKZM pod kątem wysokości wynagrodzenia członków Komisji w stosunku 
do ilości posiedzeń w jednej sprawie. (…)”. W dalszej części wyjaśnień wskazano cytowane 
wyżej stawki ustalone w Zarządzeniach Nr 132/2012 z 30.03.2012 r., Nr 654/2012 
z 13.11.2012 r., Nr 34/2018 i 35/2018 z 22.01.2018 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 793-794, 797-801) 

5. W wyniku kontroli 45 spraw24 ustalono m.in., że określone w orzeczeniach koszty 
postępowania 40 zakończonych spraw (w pozostałych pięciu sprawach orzeczenie do dnia 
zakończenia kontroli nie zostało wydane) wyniosły łącznie 20,1 tys. zł.  
W związku z wydaniem 30 orzeczeń o braku zdarzenia medycznego do wnioskodawców 
należało pokrycie kosztów postępowań w tych sprawach na kwotę 15,5 tys. zł, z czego 

                                                      
18  Od 48 590 zł w 2012 r. do 223 170 zł w 2015 r. 
19  Od 21 815,92 zł w 2012 r. do 116 078,86 zł w 2017 r. 
20  Była to maksymalna dopuszczalna stawka zgodnie z treścią art. 67h ust. 1 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta i RPP. 
21  Obowiązują od 1.01.2018 r. 
22  Stawki ustalone Zarządzeniem Nr 654/2012 z 13.11.2012 r. 
23  Tj. Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. 
24  Kontrolą objęto 45 spraw o ustalenie zdarzenia medycznego (po 10 spraw z lat 2014, 2015, 2016, 2017 oraz pięć spraw z I 

kwartału 2018 r.), w tym 19 spraw z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy (po pięć do spraw o ustalenie zdarzenia 
medycznego z 2014 r., 2015 r., 2016 r. oraz cztery z 2017 r.).   
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6 tys. zł z tytułu złożenia wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego oraz 9,5 tys. zł z tytułu 
kosztów sporządzenia opinii przez biegłych oraz kosztów dojazdów świadków25.  
W związku z wydaniem dziewięciu orzeczeń o zdarzeniu medycznym do podmiotów 
leczniczych należało pokrycie kosztów postępowań w tych sprawach na kwotę 4,6 tys. zł, 
z czego 1,8 tys. zł z tytułu złożenia przez wnioskodawcę wniosku o ustalenie zdarzenia 
medycznego, 2,8 tys. zł z tytułu kosztów sporządzenia opinii przez biegłych oraz kosztów 
dojazdów świadków. 
W jednym przypadku sprawę umorzono – wnioskodawca zmarł na etapie postępowania 
z wszczętego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. 
Z kwoty 9,5 tys. zł, jaką wnioskodawcy mieli do zapłaty na podstawie 15 orzeczeń o braku 
zdarzenia medycznego, z tytułu sporządzonych opinii przez biegłych oraz kosztów 
dojazdów świadków: 
- na bieżąco dokonano wpłaty orzeczonych kosztów w dwóch sprawach – łącznie 
0,9 tys. zł26; 
- w pięciu sprawach wnioskodawcy zostali zwolnieni z poniesienia kosztów w łącznej 
wysokości 5 tys. zł27; 
- do dnia zakończenia kontroli (tj. 2.07.2018 r.) w dwóch sprawach, które nie zostały 
ostatecznie zakończone, wnioskodawcy mają do wpłaty kwotę 0,9 tys. zł28; 
- w pozostałych sześciu sprawach, w których wnioskodawcy nie dokonali na bieżąco wpłaty 
kosztów w łącznej wysokości 2,7 tys. zł: 

 w sprawie KW-II-1/2015 (poprzedzonej sprawą KW-26/2014) na orzeczone 450 zł 
kosztów (z tytułu opinii biegłego) w maju 2017 r. do ZUW z urzędu skarbowego 
wpłynęło 427,50 zł (pozostałe 22,50 zł to koszty urzędu skarbowego) – w sprawie 
tej drugie wezwanie do zapłaty skierowano do wnioskodawcy 26.01.2016 r., tj. po 
upływie ponad trzech miesięcy od daty doręczenia pierwszego wezwania do 
zapłaty, tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego przekazano 31.03.2017 r., tj. po 
upływie ponad 11 miesięcy od daty doręczenia trzeciego wezwania do zapłaty 
(drugie i trzecie wezwanie do zapłaty oraz tytuł wykonawczy podpisane przez 
Przewodniczącego Komisji); 

 w sprawie KW-4/2015 na orzeczone 610,74 zł kosztów (z tytułu opinii biegłego oraz 
dojazdów świadków) w czerwcu 2016 r. do ZUW od wnioskodawcy wpłynęło 650 zł 
(należność główna plus odsetki) – w sprawie tej w okresie od października 2015 r. 
do maja 2016 r. do wnioskodawcy nie wysyłano upomnień lub wezwań do zapłaty; 

 w sprawie KW-4/2016 na orzeczone 450 zł kosztów (z tytułu opinii biegłego), 
w której tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego przekazano w grudniu 2017 r., 
do dnia 11.06.2018 r. do ZUW nie wpłynęły wyegzekwowane środki – w sprawie 
tej wezwanie do zapłaty skierowano do wnioskodawcy 20.09.2017 r., tj. po upływie 
dwóch miesięcy od daty doręczenia wnioskodawcy pisma o upłynięciu terminu do 
złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (wezwanie do zapłaty 
podpisane przez Przewodniczącego Komisji); 

 w sprawie KW-14/2016 na orzeczone 400 zł (z tytułu opinii biegłego) we wrześniu 
2017 r. od wnioskodawcy wpłynęło 400 zł – w sprawie tej wezwanie do zapłaty 
skierowano do wnioskodawcy 20.09.2017 r., tj. po upływie ponad dwóch miesięcy 
od daty doręczenia wnioskodawcy pisma o upłynięciu terminu do złożenia wniosku 
o ponowne rozpatrzenie sprawy (wezwanie do zapłaty podpisane przez 
Przewodniczącego Komisji); 

 w sprawie KW-II-3/2017 (poprzedzonej sprawą KW-18/2016) na orzeczone 360 zł 
(z tytułu opinii biegłego) w lipcu 2017 r. od wnioskodawcy wpłynęło 360 zł – 
w sprawie tej wezwanie do zapłaty skierowano do wnioskodawcy 22.06.2017 r., 
tj. po upływie ponad dwóch miesięcy od daty doręczenia wnioskodawcy 
orzeczenia z uzasadnieniem (wezwanie do zapłaty podpisane przez 
Przewodniczącego Komisji); 

                                                      
25  Koszty z tytułu sporządzenia przez biegłych opinii oraz koszty dojazdów świadków wystąpiły w 15 sprawach. 
26  Dotyczy sprawy KW-2/2014 oraz KW-II-9/2014 (poprzedzonej sprawą KW-19/2014). 
27  Dotyczy sprawy KW-KW-II-10/2014 (poprzedzonej sprawą KW-4/2014), KW-11/2015, KW-II-6/2017 (poprzedzonej sprawą KW-

22/2015), KW-II-13/2017 (poprzedzonej sprawą KW-3/2016), KW-II-4/2017 (poprzedzonej sprawa KW-10/2016). 
28  Dotyczy sprawy KW-8/2017 oraz KW-II-1/2018 (poprzedzonej sprawą KW-1/2017). 
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 w sprawie KW-7/2017 na orzeczone 450 zł (z tytułu opinii biegłego) do dnia 
13.06.2018 r. od wnioskodawcy nie wpłynęła powyższa kwota – w sprawie tej 
upomnienie skierowano do wnioskodawcy 27.04.2018 r., tj. po upływie ponad 
czterech miesięcy od daty doręczenia wezwania do zapłaty (upomnienie 
podpisane przez Przewodniczącego Komisji). 

Z kwoty 4,6 tys. zł, jaką do zapłaty miały podmioty lecznicze z tytułu wydania orzeczenia 
o zdarzeniu medycznym: 
- na bieżąco dokonano wpłaty w sześciu sprawach – łącznie 3,3 tys. zł29; 
- do dnia zakończenia kontroli w jednej sprawie, która nie została ostatecznie zakończona, 
podmiot leczniczy ma do wpłaty 0,2 tys. zł30; 
- w pozostałych dwóch sprawach, w których podmioty lecznicze nie dokonały na bieżąco 
wpłaty kosztów w łącznej wysokości 1,2 tys. zł: 

 w sprawie KW-II-7/2015 (poprzedzonej sprawą KW-15/2015) na orzeczone 
970,73 zł kosztów (z tytułu złożonego wniosku, opinii biegłego oraz dojazdów 
świadków) w czerwcu 2016 r. do ZUW od podmiotu leczniczego wpłynęło 
976,73 zł – w sprawie tej w okresie od marca 2016 r. do czerwca 2016 r. do 
podmiotu leczniczego nie wysyłano upomnień lub wezwań do zapłaty; 

 w sprawie KW-II-9/2015 (poprzedzonej sprawą KW-20/2015) na orzeczone 200 zł 
kosztów (z tytułu złożonego wniosku) w kwietniu 2016 r. do ZUW od podmiotu 
leczniczego wpłynęło 200 zł – w sprawie tej w okresie od połowy lutego 2016 r. do 
połowy kwietnia 2016 r. do podmiotu leczniczego nie wysyłano upomnień lub 
wezwań do zapłaty. 

(dowód: akta kontroli str. 222-482, 508-537, 563) 

W obowiązującym Regulaminie Komisji z 2012 r. nie zostały uregulowane kwestie 
wystawiania, podpisywania i wysyłania wezwań do zapłaty do wnioskodawców lub 
podmiotów leczniczych oraz tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych. 

(dowód: akta kontroli str. 206-217)  

Piotr Dobrołowicz, Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji pierwszej kadencji, wyjaśnił m.in., 
że „Kwestia przymusowego ściągania kosztów postępowania (w praktyce najczęściej od 
niezadowolonego z orzeczenia komisji wnioskodawcy) nie została uregulowana 
w przepisach dotyczących funkcjonowania komisji. (…) Tym niemniej, po dyskusji na ten 
temat z przedstawicielami ZUW, kierując się interesem publicznym, podjąłem działania 
zmierzające do egzekucji zaległych kosztów w granicach samej Komisji (jako jej 
przewodniczący), przy wsparciu przygotowanych merytorycznie i organizacyjnie właściwych 
wydziałów ZUW.”.   

(dowód: akta kontroli str. 771-783, 785-791)  

Kwestia dochodzenia kosztów postępowania orzeczonych wobec wnioskodawcy lub 
podmiotu leczniczego wymaga szczegółowego uregulowania, tak aby wyeliminować 
w przyszłości przypadki kilkumiesięcznej bezczynności w kierowaniu do podmiotów 
zobowiązanych do zwrotu kosztów wezwań do zapłaty bądź kierowania do urzędów 
skarbowych tytułów wykonawczych. 

W sprawach, w których wnioskodawcy zostali zwolnieni z poniesienia kosztów 
postępowania w łącznej kwocie 5 tys. zł w uzasadnieniach do orzeczeń wskazano, 
iż zwolnienie z kosztów (ponad kwotę 200 zł) wynika z sytuacji finansowej wnioskodawców 
uzasadniającej takie orzeczenie. 

(dowód: akta kontroli str. 508-537, 563)  

Piotr Dobrołowicz wyjaśnił m.in., że „(…) Możliwe były dwie interpretacje przepisów 
regulujących materię kosztów postępowania. Jedna z nich zakładała, że uprawnione jest 
w postępowaniu przed komisją stosowanie znanych w procedurze cywilnej przepisów 
umożliwiających odstąpienie (przynajmniej częściowe) od obciążania wnioskodawcy kosztami 
postępowania w razie potwierdzenia jego trudnej sytuacji majątkowej. Stanowisko to nie 
obejmowało opłaty od wniosku, która pobierana była w każdej sprawie bez wyjątku. Brak takiej 

                                                      
29  Dotyczy sprawy KW-II-8/2015 (poprzedzonej sprawą KW-20/2014), KW-2/2015, KW-II-4/2015 (poprzedzonej sprawą  KW-

8/2015),  KW-II-6/2016 (poprzedzonej sprawą KW-18/2015), KW-1/2016, KW-II-8/2016 (poprzedzonej sprawą KW-5/2016). 
30  Dotyczy sprawy KW-II-3/2018 (poprzedzonej sprawą KW-18/2017). 
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regulacji (ujętej wprost w przepisach) umożliwiającej wnioskodawcy wystąpienie z wnioskiem 
o zwolnienie od kosztów czy choćby od opłaty od wniosku, stanowiło zapewne w niektórych 
sytuacjach barierę uniemożliwiającą rozpoznanie słusznej, być może, skargi pacjenta. (…).”. 

(dowód: akta kontroli str. 771-781, 785-790)  

Zgodnie z art. 67l ust. 5 ustawy o prawach pacjenta i RPP wpływy z kosztów stanowią 
dochód budżetu państwa.  

Anna Kołek, Dyrektor Generalny ZUW, wyjaśniła m.in. że „W latach 2014-2018 (I kwartał) 
pomiędzy ZUW a Komisją nie była poruszana kwestia zwalniania wnioskodawców 
z ponoszenia orzekanych przez Komisję kosztów za sporządzone opinie biegłych oraz 
dojazdy osób wezwanych do stawiennictwa przed Komisją. W trudnej sytuacji finansowej 
i zdrowotnej wnioskodawcy Komisja ma możliwość uwzględnienia jego wniosku 
o zwolnienie z ponoszenia kosztów stosownie do zasad Kodeksu postępowania 
cywilnego31, albowiem w myśl art. 67o ustawy o prawach pacjenta i RPP – w zakresie 
nieuregulowanym przepisami art. 67a-67m do postępowania przed Komisją stosuje się 
odpowiednio m.in. przepis art. 102 Kpc, który stanowi, że w wypadkach szczególnie 
uzasadnionych sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie 
obciążać jej w ogóle kosztami”.  

(dowód: akta kontroli str. 864-866)  

6. Zgodnie z przepisem art. 67p ustawy o prawach pacjenta i RPP, Ministrowi Zdrowia 
przekazano sprawozdania z działalności Komisji za II, III i IV kwartał 2017 r. oraz za 
I kwartał 2018 r. Sprawozdania te obejmowały dane dotyczące: liczby wniosków, które 
wpłynęły do Komisji, w tym wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz skarg; liczby 
wniosków, które zostały pozostawione bez rozpatrzenia; liczby wniosków, które stanowią 
lub będą stanowiły przedmiot prac Komisji; liczby zakończonych postępowań ze 
wskazaniem rodzaju wydanego orzeczenia; liczby postanowień o zasięgnięciu opinii 
biegłego z podaniem specjalizacji lekarza wydającego opinie; liczby posiedzeń Komisji ze 
wskazaniem liczby posiedzeń o charakterze organizacyjnym. 

(dowód: akta kontroli str. 538-542)  

W latach 2013-2016 Ministrowi Zdrowia, na jego wniosek, przekazywano miesięczne 
informacje związane z funkcjonowaniem Komisji w zakresie: liczby złożonych wniosków; 
liczby wniosków zwróconych; liczby wniosków będących aktualnie przedmiotem prac 
Komisji; przedmiotu poszczególnych wniosków; liczby postępowań zakończonych, w tym 
z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy; liczby oraz wysokości przyjętych lub 
nieprzyjętych kwot odszkodowania i zadośćuczynienia; liczby posiedzeń Komisji, w tym 
organizacyjnych; od 2014 r. także w zakresie liczby przedłużonych postępowań, wraz ze 
wskazaniem przyczyn przedłużenia.  
W okresie od stycznia 2012 r. do marca 2017 r. dane w zbliżonym zakresie przekazywano 
również Rzecznikowi Praw Pacjenta (na jego wniosek). 

(dowód: akta kontroli str. 543-544)  

7. W ramach współpracy z innymi wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania 
o zdarzeniach medycznych: 
a) w 2014 r. Przewodniczący Komisji, dwóch członków Komisji oraz dwóch pracowników 
ZUW obsługujących Komisję wzięło udział w „Drugiej Ogólnopolskiej Konferencji 
Wojewódzkich Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych”, która odbyła się 
10.10.2014 r. w Lublinie; 
b) w 2015 r. w Szczecinie zorganizowano ogólnopolską konferencje „Wojewódzkie komisje 
do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych – specyfika postępowania przed komisjami 
w ramach obowiązującego porządku konstytucyjnego. Udział adwokatów i radców prawnych 
w pracach komisji, jako przejaw działalności publicznej samorządów prawniczych”. 
W konferencji, która odbyła się 15.05.2015 r. udział wzięli m.in. przedstawiciele dziewięciu 
wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, przedstawiciele Okręgowej 
Rady Adwokackiej w Szczecinie, przedstawiciele Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, 
przedstawiciele Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie. 

(dowód: akta kontroli str. 545-550, 867-8876)  

                                                      
31  Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155 ze zm.); dalej: Kpc. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

W okresie objętym kontrolą Wojewoda prawidłowo realizował zadania dotyczące powołania 
członków Komisji oraz jej obsługi. Osoby powołane przez Wojewodę do składu Komisji 
pierwszej i drugiej kadencji spełniały wymagania ustawowe. W kolejnych latach zapewniono 
również pracowników ZUW do jej obsługi oraz niezbędne środki finansowe na jej 
funkcjonowanie. Tym samym pacjentom zapewniono prawo do dochodzenia, na drodze 
pozasądowej, otrzymania odszkodowania i zadośćuczynienia za zdarzenia medyczne. 

2. Przestrzeganie przez wojewódzkie komisje procedury zapewniającej 
rzetelne rozpatrywanie wniosków o ustalenie zdarzenia medycznego, 
składanych przez pacjentów 

1. W latach 2012-2018 (I kwartał) do Komisji wpłynęło łącznie 288 wniosków o ustalenie 
zdarzenia medycznego, w tym 27 w 2012 roku, 61 w 2013 r., 44 w 2014 r., 61 w 2015 r., 39 
w 2016 r., 47 w 2017 r., 9 w I kwartale 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 551)  

1.1. Z 27 wniosków złożonych w 2012 roku: 
- 10 zostało zwróconych wnioskodawcom, a w dwóch sprawach postępowanie umorzono,  
- w pozostałych 15 sprawach: 

 w 11 orzeczono o braku zdarzenia medycznego, 

 w czterech orzeczono o zdarzeniu medycznym. 
Na 15 spraw, w których wydano orzeczenie: 
- w postępowaniach z wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego: 

 liczba posiedzeń składów orzekających wyniosła od jednego do sześciu (średnio 
2,67 posiedzenia na sprawę),  

 upływ czasu od wpływu wniosku do wydania orzeczenia wynosił od 58 do 115 dni 
w dziewięciu sprawach, od 131 do 252 dni w pięciu sprawach, 611 dni w jednej 
sprawie, w której postępowanie było zawieszone przez 560 dni, 

 średni czas od wpływu wniosku do wydania orzeczenia w 14 sprawach, w których 
postępowanie nie było zawieszone, wynosił 122 dni (4 miesiące); 

- na cztery sprawy, w których złożono wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (trzy przez 
wnioskodawcę, jeden przez podmiot leczniczy), jeden wniosek zwrócono jako złożony po 
terminie, w pozostałych trzech sprawach: 

 liczba posiedzeń składów orzekających wyniosła od jednego do dwóch (średnio 
1,33 posiedzenia na sprawę), 

 upływ czasu od wpływu wniosku do wydania orzeczenia wynosił od 30 do 94 dni, 

 średni czas od wpływu wniosku do wydania orzeczenia wynosił 62 dni. 
Na cztery sprawy, w których orzeczono o zdarzeniu medycznym: 

 w trzech przypadkach propozycję odszkodowania/ zadośćuczynienia przedstawił 
szpital – od 15 tys. zł do 20 tys. zł, w jednym przypadku propozycję przedstawił 
ubezpieczyciel – 3,7 tys. zł; 

 w jednej sprawie wnioskodawca nie przedstawił w terminie oświadczenia co do 
przyjęcia bądź odrzucenia propozycji ubezpieczyciela - dotyczy kwoty 3,7 tys. zł, 

 w jednej sprawie wnioskodawca odrzucił propozycję szpitala na kwotę 15 tys. zł 
(wnioskodawca wnosił o odszkodowanie w kwocie 100 tys. zł), 

 w dwóch sprawach wnioskodawcy przyjęli propozycję szpitala na kwotę po 
20 tys. zł (wnioskodawcy wnosili o odszkodowanie w kwotach 30 tys. zł oraz 
50 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli str. 551-554)  

1.2. Z 61 wniosków złożonych w 2013 roku: 
- osiem zostało zwróconych wnioskodawcom, w sześciu sprawach postępowanie umorzono, 
w jednej sprawie wniosek zwrócono po wszczęciu postępowania, 
- w pozostałych 46 sprawach: 

 w 30 orzeczono o braku zdarzenia medycznego, 

 w 15 orzeczono o zdarzeniu medycznym, 

Ustalone 
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 w jednej sprawie w wyniku wniesienia skargi orzeczono stwierdzenie niezgodności 
z prawem wydanego orzeczenia. 

Na 46 spraw, w których wydano orzeczenie o zdarzeniu medycznym bądź jego braku: 
- w postępowaniach z wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego: 

 liczba posiedzeń składów orzekających wyniosła od jednego do sześciu (średnio 
2,76 posiedzenia na sprawę),  

 upływ czasu od wpływu wniosku do wydania orzeczenia wynosił od 50 do 120 dni 
w 22 sprawach (do czterech miesięcy), od 123 do 500 dni w 24 sprawach 
(powyżej czterech miesięcy), 

 średni czas od wpływu wniosku do wydania orzeczenia w powyższych 46 
sprawach wynosił 153,5 dnia (5 miesięcy); 

- na 19 spraw, w których złożono wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (osiem przez 
wnioskodawcę, 11 przez podmiot leczniczy), jeden wniosek zwrócono, w pozostałych 18 
sprawach: 

 liczba posiedzeń składów orzekających wyniosła od jednego do sześciu (średnio 
1,94 posiedzenia na sprawę), 

 upływ czasu od wpływu wniosku do wydania orzeczenia wynosił od 21 do 419 
dni, 

 średni czas od wpływu wniosku do wydania orzeczenia wynosił 94 dni. 
Na 15 spraw, w których orzeczono o zdarzeniu medycznym: 

 w 10 przypadkach propozycję odszkodowania/ zadośćuczynienia przedstawił 
szpital – od 2,5 tys. zł do 100 tys. zł, w pięciu przypadkach propozycję przedstawił 
ubezpieczyciel – od 10 tys. zł do 83,5 tys. zł; 

 w ośmiu sprawach wnioskodawca odrzucił propozycję szpitala lub ubezpieczyciela 
na kwoty od 1 tys. zł do 83,5 tys. zł (wnioskodawcy wnosili o odszkodowanie 
w kwocie od 30 tys. zł do 300 tys. zł), 

 w siedmiu sprawach wnioskodawcy przyjęli propozycję szpitala lub ubezpieczyciela 
na kwoty: 2,5 tys. zł (wnioskowano o 29 tys. zł), 5 tys. zł (wnioskowano 
o 100 tys. zł), 10 tys. zł (wnioskowano o 100 tys. zł), 36,5 tys. zł (wnioskowano 
o 100 tys. zł), 50 tys. zł (wnioskowano o 100 tys. zł), 55,2 tys. zł (wnioskowano 
o 100 tys. zł), 100 tys. zł (zgodnie z wnioskiem). 

(dowód: akta kontroli str. 551-552, 555-556)  

1.3. Z 44 wniosków złożonych w 2014 roku: 
- 15 zostało zwróconych wnioskodawcom, w czterech sprawach postępowanie umorzono, 
w jednej sprawie postępowanie zawieszono, 
- w pozostałych 24 sprawach: 

 w 21 orzeczono o braku zdarzenia medycznego, 

 w trzech orzeczono o zdarzeniu medycznym. 
Na 24 sprawy, w których wydano orzeczenie o zdarzeniu medycznym bądź jego braku: 
- w postępowaniach z wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego: 

 liczba posiedzeń składów orzekających wyniosła od jednego do siedmiu (średnio 
3,29 posiedzenia na sprawę),  

 upływ czasu od wpływu wniosku do wydania orzeczenia wynosił od 63 do 120 dni 
w siedmiu sprawach (do czterech miesięcy), od 140 do 674 dni w 15 sprawach 
(powyżej czterech miesięcy), 618 i 854 dni w dwóch sprawach, w których 
postępowanie było zawieszone po 454 dni, 

 średni czas od wpływu wniosku do wydania orzeczenia w powyższych 22 
sprawach, w których postępowanie nie było zawieszone wynosił 219 dni 
(7,2 miesiąca); 

- na osiem spraw, w których złożono wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (pięć przez 
wnioskodawcę, trzy przez podmiot leczniczy), jedną sprawę umorzono, w pozostałych 
siedmiu sprawach: 

 liczba posiedzeń składów orzekających wyniosła od jednego do dwóch (średnio 
1,57 posiedzenia na sprawę), 

 upływ czasu od wpływu wniosku do wydania orzeczenia wynosił od 24 do 121 
dni, 
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 średni czas od wpływu wniosku do wydania orzeczenia wynosił 74 dni. 
Na 3 sprawy, w których orzeczono o zdarzeniu medycznym: 

 we wszystkich trzech przypadkach propozycję odszkodowania/ zadośćuczynienia 
przedstawił szpital – od 4 tys. zł do 20 tys. zł; 

 w jednej sprawie wnioskodawca odrzucił propozycję szpitala na kwotę 20 tys. zł 
(wnioskodawca wnosił o odszkodowanie w kwocie 300 tys. zł), 

 w dwóch sprawach wnioskodawcy przyjęli propozycję szpitala na kwoty: 4 tys. zł 
(wnioskowano o 50 tys. zł), 5 tys. zł (wnioskowano o 50 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli str. 551-552, 557)  

1.4. Z 61 wniosków złożonych w 2015 roku: 
- 10 zostało zwróconych wnioskodawcom, w dwóch sprawach postępowanie umorzono, 
w dwóch sprawach postępowanie zawieszono, 
- w pozostałych 47 sprawach: 

 w 33 orzeczono o braku zdarzenia medycznego, 

 w 13 orzeczono o zdarzeniu medycznym, 

 w jednej sprawie w wyniku wniesienia skargi orzeczono stwierdzenie niezgodności 
z prawem wydanego orzeczenia. 

Na 47 spraw, w których wydano orzeczenie o zdarzeniu medycznym bądź jego braku: 
- w postępowaniach z wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego: 

 liczba posiedzeń składów orzekających wyniosła od jednego do ośmiu (średnio 
3,11 posiedzenia na sprawę),  

 upływ czasu od wpływu wniosku do wydania orzeczenia wynosił od 70 do 119 dni 
w 13 sprawach (do czterech miesięcy), od 127 do 736 dni w 33 sprawach 
(powyżej czterech miesięcy), 589 dni w jednej sprawie, w której postępowanie było 
zawieszone przez 206 dni, 

 średni czas od wpływu wniosku do wydania orzeczenia w powyższych 46 
sprawach, w których postępowanie nie było zawieszane wynosił 212 dni 
(7 miesięcy); 

- na 19 spraw, w których złożono wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (12 przez 
wnioskodawcę, siedem przez podmiot leczniczy), w jednej sprawie oddalono wniosek 
o odstąpienie od obciążania kosztami, w jednej sprawie wniosek zwrócono jako złożony po 
terminie, w pozostałych 17 sprawach: 

 liczba posiedzeń składów orzekających wyniosła od jednego do sześciu (średnio 
2,06 posiedzenia na sprawę), 

 upływ czasu od wpływu wniosku do wydania orzeczenia wynosił od 23 do 473 
dni, 

 średni czas od wpływu wniosku do wydania orzeczenia wynosił 115 dni. 
Na 13 spraw, w których orzeczono o zdarzeniu medycznym: 

 we wszystkich 13 przypadkach propozycję odszkodowania/ zadośćuczynienia 
przedstawił szpital – od 0,1 tys. zł do 15 tys. zł; 

 w 11 sprawach wnioskodawcy odrzucili propozycję szpitala na kwoty od 0,1 tys. zł 
do 15 tys. zł (wnioskodawcy wnosili o odszkodowanie w kwocie od 30 tys. zł do 
300 tys. zł), 

 w dwóch sprawach wnioskodawcy przyjęli propozycję szpitala na kwoty po 5 tys. zł 
(wnioskowano o 30 tys. zł oraz o 100 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli str. 551-552, 558-559) 
1.5. Z 39 wniosków złożonych w 2016 roku: 
- 12 zostało zwróconych wnioskodawcom, w czterech sprawach na dzień zakończenia 
kontroli w toku było postępowanie w sprawie z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, 
bądź nie upłynął termin do złożenia skargi po wydaniu orzeczenia w sprawie z wniosku 
o ponowne rozpatrzenie sprawy), w dwóch sprawach postępowanie umorzono, w jednej 
sprawie postępowanie zawieszono, 
- w pozostałych 20 sprawach: 

 w 17 orzeczono o braku zdarzenia medycznego, 

 w trzech orzeczono o zdarzeniu medycznym. 
Na 24 sprawy, w których wydano orzeczenie o zdarzeniu medycznym bądź jego braku: 
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- w postępowaniach z wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego: 

 liczba posiedzeń składów orzekających wyniosła od jednego do siedmiu (średnio 
2,83 posiedzenia na sprawę),  

 upływ czasu od wpływu wniosku do wydania orzeczenia wynosił od 80 do 109 dni 
w ośmiu sprawach (do czterech miesięcy), od 126 do 559 dni w 15 sprawach 
(powyżej czterech miesięcy), 690 dni w jednej sprawie, w której postępowanie było 
zawieszone przez 490 dni, 

 średni czas od wpływu wniosku do wydania orzeczenia w powyższych 23 
sprawach, w których postępowanie nie było zawieszone wynosił 238 dni 
(7,8 miesiąca); 

- na 12 spraw, w których złożono wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (pięć przez 
wnioskodawcę, siedem przez podmiot leczniczy) – orzeczeniem zakończono dziewięć 
postępowań, w których: 

 liczba posiedzeń składów orzekających wyniosła od jednego do trzech (średnio 
1,67 posiedzenia na sprawę), 

 upływ czasu od wpływu wniosku do wydania orzeczenia wynosił od 23 do 473 dni, 

 średni czas od wpływu wniosku do wydania orzeczenia wynosił 137 dni. 
Na trzy sprawy, w których orzeczono o zdarzeniu medycznym: 

 we wszystkich trzech przypadkach propozycję odszkodowania/ zadośćuczynienia 
przedstawił szpital – od 2 tys. zł do 10 tys. zł; 

 w jednej sprawie wnioskodawca odrzucił propozycję szpitala na kwotę 2 tys. zł 
(wnioskodawca wnosił o odszkodowanie w kwocie 50 tys. zł), 

 w dwóch sprawach wnioskodawcy przyjęli propozycję szpitala na kwoty 3 tys. zł 
i 10 tys. zł (wnioskowano o 60 tys. zł oraz o 30 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli str. 551-552, 560) 
1.6. Z 47 wniosków złożonych w 2017 roku: 
- dziewięć zostało zwróconych wnioskodawcom, w 29 sprawach na dzień zakończenia 
kontroli w toku było postępowanie w sprawie z wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego, 
z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, bądź nie upłynął termin do złożenia skargi po 
wydaniu orzeczenia w sprawie z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy), w jednej 
sprawie postępowanie umorzono, w jednej sprawie postępowanie zawieszono, 
- w pozostałych siedmiu sprawach orzeczono o braku zdarzenia medycznego.  
Na 10 spraw (siedem zakończonych orzeczeniem ostatecznym, trzy, w których orzeczenie 
nie było ostateczne), w których wydano orzeczenie o zdarzeniu medycznym bądź jego 
braku: 
- w postępowaniach z wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego: 

 liczba posiedzeń składów orzekających wyniosła od jednego do czterech (średnio 
2,5 posiedzenia na sprawę),  

 upływ czasu od wpływu wniosku do wydania orzeczenia wynosił od 85 do 1119 dni 
w czterech sprawach (do czterech miesięcy), od 144 do 312 dni w ośmiu 
sprawach (powyżej czterech miesięcy), 

 średni czas od wpływu wniosku do wydania orzeczenia w powyższych 10 
sprawach wynosił 169 dni (5,5 miesiąca); 

- na cztery sprawy, w których złożono wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (trzy przez 
wnioskodawcę, jeden przez podmiot leczniczy) – orzeczeniem zakończono trzy 
postępowania, w których: 

 liczba posiedzeń składów orzekających wyniosła od jednego do dwóch (średnio 
1,33 posiedzenia na sprawę), 

 upływ czasu od wpływu wniosku do wydania orzeczenia wynosił od 77 do 98 dni, 

 średni czas od wpływu wniosku do wydania orzeczenia wynosił 86 dni. 
(dowód: akta kontroli str. 551-552, 561) 

1.7. Z dziewięciu wniosków złożonych w I kwartale 2018 roku: 
- trzy zostały zwrócone wnioskodawcom, 
- w pozostałych sześciu sprawach do dnia zakończenia kontroli (tj. 2 lipca 2018 r.) nie 
zapadły orzeczenia w postępowaniach z wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego. 

(dowód: akta kontroli str. 551-552, 562) 
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Z powyższych danych wynika, że przy rozpatrywaniu spraw wpływających w kolejnych 
latach (do 2016 roku włącznie32) wzrastał upływ czasu od daty wpływu wniosku o ustalenie 
zdarzenia medycznego lub o ponowne rozpatrzenie do wydania orzeczenia przez skład 
orzekający (w przypadku wniosków o ustalenie zdarzenia medycznego ze 122 dni dla spraw 
z 2012 r. w przeliczeniu na jedną sprawę do 238 dni dla spraw z 2016 r.; w przypadku 
wniosków o ponownie rozpatrzenie sprawy z 62 dni dla spraw z 2012 r. do 137 dni dla 
spraw z 2016 r.). 

2. W wyniku kontroli 64 spraw33 ustalono m.in., że w 30 sprawach czteroosobowe składy 
orzekające zostały wyznaczone z naruszeniem zasady kolejności alfabetycznej członków, 
o której mowa w art. 67f ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i RPP. W ośmiu sprawach 
kolejności alfabetycznej nie zachowano przy powoływaniu do składu orzekającego członków 
Komisji zarówno z wykształceniem prawniczym jak i medycznym34, w 11 sprawach 
z wykształceniem prawniczym35, w kolejnych 11 sprawach z wykształceniem medycznym36. 
W poszczególnych sprawach pominięto od jednej do czterech osób z alfabetycznej listy 
członków Komisji. Jednocześnie w aktach postępowania przedmiotowych spraw brak było 
informacji o przyczynach wyłączenia lub pominięcia członków Komisji z orzekania w danej 
sprawie. Natomiast w każdym przypadku zachowany został parytet osób wykonujących 
zawody medyczne i zawody prawnicze. 

(dowód: akta kontroli str. 220-484, 507) 

Piotr Dobrołowicz wyjaśnił m.in., że „Zawsze skład orzekający odpowiadał wymogowi 
zachowania równego jego podziału pomiędzy przedstawicieli profesji prawniczej 
i medycznej. Z uwagi na zatrudnienie (lub współpracę) szeregu członków Komisji 
w podmiotach leczniczych prowadzących szpitale nie było możliwe utworzenie na stałe 
czterech stałych składów orzekających ułożonych zgodnie z kolejnością alfabetyczną (…). 
Osoby pracujące lub współpracujące z tymi podmiotami nie mogły być członkami składów 
orzekających w sytuacji, gdy sprawa dotyczyła szpitala, z którym łączył je opisany w ustawie 
stosunek pracy lub innej zależności tam wskazanej. (…) Członkowi Komisji, który wypadł 
w ten sposób z alfabetycznej kolejki przydziału spraw, przydzielano kolejną sprawę, tak by 
zachować równomierny dla całego składu Komisji przydział spraw w całym okresie jej 
funkcjonowania. W sprawach, gdzie konflikt interesów występował „a priori” fakt ten 
uwzględniano od razu przy ustalaniu składów, bez tworzenia dodatkowej dokumentacji.”. 

 (dowód: akta kontroli str. 771-774, 785-787) 

Krzysztof Szydłowski Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji drugiej kadencji wyjaśnił m.in., 
że „(…) Bezpośrednio po powołaniu przez Wojewodę wszyscy członkowie Komisji zostali 
poproszeni o wskazanie tych podmiotów leczniczych, które w sposób stały podlegają 
wyłączeniu z zakresu ich orzecznictwa z powodów określonych w art. 67g ustawy 
o prawach pacjenta i RPP. (…) Należy zatem przyjąć, że takie podstawy wyłączeń są mi 
znane z urzędu, i w razie zaistnienia sytuacji, w której wg kolejności należałoby wyznaczyć 
członka Komisji podlegającego wyłączeniu jest on pomijany i wskazywany jest od razu 
kolejny członek z listy. Ów pominięty członek jest natomiast wyznaczany do kolejnej 
wpływającej sprawy w pierwszej kolejności. (…). 

(dowód: akta kontroli str. 756-757, 761-764) 

Z dokumentacji przedstawionej przez pracowników ZUW prowadzących obsługę Komisji, 
wynika, że w styczniu 2018 r. oświadczenia, o których mówi Przewodniczący Komisji drugiej 
kadencji, złożyło 12 (z 16) członków Komisji.  

(dowód: akta kontroli str. 117-119) 

                                                      
32  Sprawy wszczęte na podstawie wniosków z 2017 r. do dnia zakończenia kontroli w większości nie zostały zakończone 

ostatecznym orzeczeniem. 
33  Kontrolą objęto 45 spraw o ustalenie zdarzenia medycznego (po 10 spraw z lat 2014, 2015, 2016, 2017 oraz pięć spraw 

z I kwartału 2018 r.), w tym 19 spraw z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy (po pięć do spraw o ustalenie zdarzenia 
medycznego z 2014, 2015, 2016 oraz cztery z 2017 r.).   

34  Sprawy KW-3/2014, KW-4/2014, KW-11/2016, KW-26/2016, KW-II-4/2017, KW-7/2017, KW-II-3/2018, KW-II-4/2018.  
35  Sprawy KW-11/2014, KW-26/2014, KW-15/2015, KW-18/2015, KW-22/2015, KW-4/2016, KW-10/2016, KW-1/2017, KW-II-

5/2017, KW-15/2017, KW-27/2017. 
36  Sprawy KW-15/2014, KW-20/2014, KW-8/2015, KW-II-9/2015, KW-14/2016, KW-II-6/2016, KW-II-8/2016, KW-18/2016, KW-

10/2017, KW-14/2017, KW-8/2018. 
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Członkowie składów orzekających składali, wymagane przepisem art. 67g ust. 4 ustawy 
o prawach pacjenta i RPP, oświadczenia o braku konfliktu interesów. Oświadczenia te były 
składane z datą zarządzenia Przewodniczącego Komisji o wyznaczeniu składu 
orzekającego dla danej sprawy. W aktach jednej sprawy37, do której skład orzekający 
wyznaczono 19.06.2017 r., brak było oświadczenia o braku konfliktu interesów jednego 
z członków składu, a w aktach dwóch spraw38, do których skład orzekający został 
wyznaczony 14.03.2018 r., nie było oświadczeń o braku konfliktu interesów żadnej 
z czterech osób powołanych do składu orzekającego. W czterech innych sprawach39, już po 
wyznaczeniu składu orzekającego, dochodziło do zmiany składu, z uwagi na złożenie przez 
osobę wyznaczoną do składu oświadczenia o konflikcie interesów w danej sprawie. 
W przypadkach tych złożenie oświadczenia miało miejsce w terminie do ośmiu dni od daty 
wyznaczenia składu. Zgodnie z przepisem art. 67g ust. 4 ustawy o prawach pacjenta i RPP 
– przed powołaniem do składu orzekającego członkowie wojewódzkiej komisji składają 
oświadczenie o braku okoliczności określonych w ust. 1 i 2, zwane dalej „oświadczeniem 
o braku konfliktu interesów”. 

(dowód: akta kontroli str. 108-116, 222-482) 

Piotr Dobrołowicz wyjaśnił m.in., że „(…) W kilku sprawach zapewne doszło do sytuacji, gdy 
członek składu orzekającego zorientował się na późniejszym etapie sprawy, że – z różnych 
przyczyn – zachodzi konflikt interesów. Adekwatnie do okoliczności podejmowane były 
wówczas działania prowadzące do zmiany osobowej w składzie komisji. Brak oświadczenia 
w jednej z przywołanych sprawa jednego członka komisji jest natomiast, jak zakładam, 
efektem przeoczenia.”. 

(dowód: akta kontroli str. 771-775, 785-787) 

Krzysztof Szydłowski wyjaśnił m.in., że „(…) Zdarzają się jednostkowe przypadki 
stwierdzenia przez wyznaczonego członka komisji podstaw wyłączenia dopiero po 
zapoznaniu się z dokumentacją medyczną, co wynika z faktu, że niektóre przesłanki 
opisane w art. 67g ust. 2 ustawy o prawach pacjentów i RPP są możliwe do rzetelnej 
weryfikacji dopiero po zapoznaniu się z całością sprawy. W takim przypadku, jako 
Przewodniczący, dokonuję odpowiedniej zmiany w składzie Komisji. (…) Nie jestem 
w stanie w rzetelny sposób poczynić stosownych ustaleń i stwierdzić, czy brak oświadczeń 
w dwóch sprawach z 2018 r. jest wynikiem błędu ludzkiego (np. brak wpięcia do akt 
sprawy), czy też następstwem faktycznego niezłożenia oświadczeń przez poszczególnych 
członków Komisji. (…).”.  

(dowód: akta kontroli str. 756-758, 761-765) 

Badaniem szczegółowym objęto 45 postępowań w sprawach o ustalenie zdarzenia 
medycznego oraz 19 postępowań w sprawach o ponowne rozpatrzenie sprawy.  
Na 45 postępowań w sprawach o ustalenie zdarzenia medycznego: 
- w 40 postępowaniach wydano orzeczenie o zdarzeniu medycznym lub braku takiego 
zdarzenia, 
- pięć postępowań do dnia zakończenia kontroli nie zostało zakończonych orzeczeniem, 
- 39 wniosków o ustalenie zdarzenia medycznego zostało złożonych przez 
poszkodowanych, a sześć przez spadkobierców, 
- jako przyczyny złożenia wniosków wskazywano uszkodzenie ciała (21), rozstrój zdrowia 
(28), zakażenie (11), śmierć (6), 
- 10 spraw zakończono orzeczeniem o zdarzeniu medycznym, a 30 spraw orzeczeniem 
o braku zdarzenia medycznego, 
- po wydaniu 40 orzeczeń w 19 sprawach wpłynęły wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy 
– do dnia zakończenia kontroli orzeczenia wydano we wszystkich 19 sprawach.  
Wszystkie złożone wnioski, zarówno o ustalenie zdarzenia medycznego jak i o ponowne 
rozpatrzenie sprawy, były weryfikowane przez Przewodniczącego Komisji, który następnie 
wzywał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku bądź przekazywał wniosek do podmiotu 
leczniczego, w celu zajęcia stanowiska w sprawie przez ten podmiot. Do każdej ze spraw 
skład orzekający został wyznaczone przez Przewodniczącego Komisji. 

                                                      
37  Dotyczy sprawy KW-10/2017. 
38  Dotyczy spraw KW-2/2018 oraz KW-6/2018. 
39  Dotyczy spraw KW-11/2015, KW-II-4/2015, KW-3/2016, KW-II-6/2017.  



 

15 

Zgodnie z treścią art. 67j ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i RPP, komisja wydaje 
orzeczenie w przedmiocie wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego w terminie 
czterech miesięcy od dnia złożenia wniosku. Przeciętny czas wydania orzeczenia przez 
Wojewódzką Komisję wyniósł 211 dni, przy czym 13 orzeczeń zostało wydanych we 
wspomnianym terminie (od 63 do 119 dni), a 27 (67,5%) z jego przekroczeniem (orzeczenia 
wydano po upływie od 126 do 690 dni od dnia wpływu wniosku).  
W 13 sprawach, w których orzeczenie wydano w terminie do czterech miesięcy od daty 
wpływu wniosku: 
- odbyło się od jednego do trzech posiedzeń składów orzekających, 
- w trakcie postępowania nie powoływano biegłych w celu wydania opinii w sprawie. 
W 27 sprawach, w których orzeczenie wydano po upływie ponad czterech miesięcy od daty 
wpływu wniosku: 
- odbyło się od jednego do ośmiu posiedzeń składów orzekających, 
- w trakcie 20 postępowań powołano 32 biegłych, w tym dziewięciu konsultantów 
wojewódzkich, w celu sporządzenia opinii w sprawie. Od powyższych 32 biegłych 
otrzymano 26 opinii (5 biegłych odmówiło sporządzenia opinii bądź nie odebrało 
przekazanych dokumentów). W poszczególnych postępowaniach wyznaczano od jednego 
do trzech biegłych. 

(dowód: akta kontroli str. 220-482) 

W 19 sprawach złożony został wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.  
Zgodnie z treścią art. 67j ust. 8 ustawy o prawach pacjenta i RPP, komisja wydaje 
orzeczenie w przedmiocie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 30 dni od 
dnia złożenia wniosku. Przeciętny czas wydania orzeczenia przez Wojewódzką Komisję 
wyniósł 94 dni, przy czym trzy orzeczenia zostały wydane we wspomnianym terminie (od 23 
do 30 dni), a 15 (84,2%) z jego przekroczeniem (orzeczenia wydano po upływie od 33 do 
463 dni od dnia wpływu wniosku); w jednej sprawie postępowanie umorzono.  
W trzech sprawach, w których orzeczenie wydano w ciągu 30 dni od daty wpływu wniosku: 
- odbyło się jedno posiedzenie, 
- w trakcie postępowania nie powoływano biegłych w celu wydania opinii w sprawie. 
W 15 sprawach, w których orzeczenie wydano po upływie ponad 30 dni od daty wpływu 
wniosku: 
- odbyło się od jednego do trzech posiedzeń składów orzekających, 
- w trakcie 12 postępowań nie powoływano biegłych w celu wydania opinii w sprawie 
(przekroczenie 30 dniowego terminu w tych sprawach wyniosło maksymalnie 71 dni),  
- w trakcie trzech postępowań powołano biegłych w celu sporządzenia opinii w sprawie 
(przekroczenie 30 dniowego terminu w tych sprawach wyniosło od 91 do 433 dni), 
- siedem spraw zakończono orzeczeniem o zdarzeniu medycznym (w jednym przypadku 
doszło do zmiany poprzedniego orzeczenia), a 11 spraw orzeczeniem o braku zdarzenia 
medycznego (w dwóch przypadkach doszło do zmiany poprzedniego orzeczenia); w jednej 
sprawie postępowanie zostało umorzone. 

(dowód: akta kontroli str. 222-482) 

Ponadto Piotr Dobrołowicz wyjaśnił m.in., że „Ustawowy termin czterech miesięcy jest 
bardzo krótki. Nie zawsze było możliwe dotrzymanie tego terminu. Wynikało to w dużym 
stopniu z regulacji ustawowych, a także z konieczności powoływania w wielu sprawach 
specjalisty. (…) Pierwsze posiedzenie mogło być wyznaczane najwcześniej po ok. dwóch 
miesiącach od wpływu wniosku. (…) W przypadku powołania specjalisty zamknięcie sprawy 
w terminie czterech miesięcy było wynikiem niemal niemożliwym do osiągnięcia.”. 

(dowód: akta kontroli str. 771-777, 785-788) 

Piotr Dobrołowicz wyjaśnił m.in., że „W trakcie rozpoznawania po raz kolejny sprawy, skład 
Komisji mógł dojść do wniosku, że niezbędne jest przesłuchanie dalszych świadków lub 
dosłuchanie wcześniejszych. Niewykluczone, ze niezbędne dla Komisji było powołanie 
specjalisty w celu zasięgnięcia opinii. A to ostatnie prowadziło czasami do dużego 
opóźnienia w rozpoznaniu sprawy – na co konkretny skład orzekający Komisji miał wpływ 
ograniczony. Siłą rzeczy, zakończenie sprawy w takich przypadkach w terminie 30 dni było 
niemożliwe.”. 

(dowód: akta kontroli str. 771-780, 785-790) 
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Krzysztof Szydłowski wyjaśnił m.in. że „(…) Zachowanie 30-dniowego terminu na wydanie 
orzeczenia w postępowaniu o ponowne rozpatrzenie sprawy nie może jednak w żadnej 
mierze godzić w podstawowe obowiązki Komisji, tj. obowiązki należytego ustalenia stanu 
faktycznego, rozważenia wszystkich dowodów w sprawie oraz wydania odpowiednio 
profesjonalnego orzeczenia. (…).”. 

(dowód: akta kontroli str. 756-759, 761-768) 

Na 19 postępowań z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, w dziewięciu sprawach 
w latach 2014-2017 oraz w czterech sprawach w I kwartale 2018 r. termin pierwszego 
posiedzenia składu orzekającego został ustalony po upływie 30 dni od daty wpływu 
wniosku. 

(dowód: akta kontroli str. 248-280, 311-337, 368-404, 437-457) 

W § 15 ust. 1 pkt 4 Regulaminu działania Komisji określono, że wyznaczenie terminu 
pierwszego posiedzenia składu orzekającego należy do Przewodniczącego Komisji. 

 (dowód: akta kontroli str. 209) 

Piotr Dobrołowicz wyjaśnił m.in., że „Ustawowy termin rozpatrzenia w tzw. II instancji jest 
bardzo krótki. Ustawodawca nie dostrzegł kwestii formalnych utrudniających osiągnięcie 
tego celu. W pierwszej kolejności wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wymaga 
weryfikacji formalno-prawnej, co zwykle zajmuje kilka dni. Nie można zapominać 
o konieczności wyznaczenia składu i ustalenia dogodnego dla czterech osób, członków 
składu orzekającego, terminu posiedzenia w niedalekiej przyszłości, co z przyczyn 
prozaicznych nie zawsze było łatwe. Wysyłając do stron zawiadomienie komisja zmuszona 
była uwzględniać obowiązek dwukrotnej awizacji zawiadomienia lub wezwania na 
posiedzenie (i zwrotu przez pocztę tzw. zwrotki). To oznacza, że termin posiedzenia mógł 
być wyznaczony najwcześniej w granicach ok. jednego miesiąca od wpływu wniosku. (…)”. 

(dowód: akta kontroli str. 771-780, 785-789) 

Krzysztof Szydłowski wyjaśnił m.in., że „(…) Wyznaczenie pierwszego posiedzenia 
poprzedzają takie czynności jak obieg korespondencji w ZUW, weryfikacja formalna 
wniosku przez Przewodniczącego i wyznaczenie stosownego składu orzekającego. (…) 
Wreszcie najbardziej skomplikowanym jest wybór takiego terminu, aby mogło w nim stawić 
się czterech członków Komisji w jednym czasie. Niekiedy celowym jest także wyznaczenie 
terminu przy uwzględnieniu możliwości stawienia się świadków, którzy częstokroć są 
lekarzami mającymi zajęty terminarz i co do stawiennictwa których nie ma żadnych środków 
przymusu. (…).  

(dowód: akta kontroli str. 756-759, 761-767) 

W latach 2012-2018 (I kwartał) składy orzekające 126 razy występowały do specjalistów 
o sporządzenie opinii w sprawie. W 25 przypadkach opinii nie uzyskano (specjalista 
odmówił sporządzenia opinii lub nie odebrał przesyłki). 

 (dowód: akta kontroli str. 552-553, 254, 273, 293, 366, 383) 

Piotr Dobrołowicz wyjaśnił m.in., że „Problemy z wyznaczaniem specjalistów miały miejsce 
od samego początku. (…) Komisja spotykała się regularnie z odmową wykonania opinii lub 
niechęcią uzasadnianą przez specjalistów ogromem innych ciążących na nich 
odpowiedzialnych zadań. Czasami niemożliwe było uzyskanie jakiegokolwiek kontaktu 
z potencjalnym specjalistą w sprawie. Po zleceniu wykonania opinii dochodziło także do 
nieuzasadnionego przetrzymywania spraw przez specjalistów. (…) Komisja nadto nie ma 
skutecznych narzędzi prawnych do egzekwowania wydania opinii (czy zachowania terminu 
ich sporządzenia).”. 

(dowód: akta kontroli str. 771-775, 785-787) 

W latach 2014-2017, w 21 sprawach orzeczenia z uzasadnieniem doręczono stronom po 
upływie ponad 30 dni od daty wydania orzeczenia. W I kwartale 2018 r. dotyczyło to 
doręczenia orzeczeń z uzasadnieniem w pięciu sprawach. 

(dowód: akta kontroli str. 222-482) 

Piotr Dobrołowicz wyjaśnił m.in., że „(…) Dotrzymanie wskazanego w ustawie niezwykle 
krótkiego terminu nie zawsze było możliwe, co było spowodowane przede wszystkim 
skomplikowaniem materii poddanej pod osąd Komisji, a także koniecznością dokonania na 
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piśmie ustaleń o charakterze zarówno prawnym jak i medycznym oraz zapoznania się, 
naniesienia poprawek i ostatecznie podpisania uzasadnienia przez wszystkich członków 
składu orzekającego.”. 

(dowód: akta kontroli str. 771-779, 785-789) 

Krzysztof Szydłowski wyjaśnił m.in., że „(…) Zwykle materia objęta prowadzonymi 
postępowaniami jest bardzo trudna i jej przełożenie dla celów prawidłowo sporządzonego 
uzasadnienia nie jest możliwe w ciągu siedmiu dni, tym bardziej, iż ostateczny kształt 
orzeczenia wymaga uzgodnienia przez czterech członków Komisji. (…)”. 

(dowód: akta kontroli str. 756-759, 761-766) 

W toku kontroli pozyskano od podmiotów leczniczych informacje40 w zakresie ewentualnego 
wystąpienia z powództwem cywilnym do sądu przez wnioskodawców, którzy uzyskali 
orzeczenie o zdarzeniu medycznym i odrzucili propozycję szpitala lub ubezpieczyciela, co 
do wysokości odszkodowania bądź uzyskali orzeczenie o braku zdarzenia medycznego. 
I tak: 
a) na cztery sprawy, w których wydano orzeczenie i wnioskodawca odrzucił propozycje 
odszkodowania, w dwóch sprawach wnioskodawcy wystąpili do sądu o odszkodowanie 
z powództwa cywilnego – w sprawach tych pozwanym jest ubezpieczyciel podmiotu 
leczniczego, 
b) na 29 spraw, w których orzeczono o barku zdarzenia medycznego: 
- w żadnej sprawie wnioskodawcy nie występowali do sądu o odszkodowanie z powództwa 
cywilnego;  
- w jednej sprawie wnioskodawca na drodze pozasądowej uzyskał od ubezpieczyciela 
szpitala odszkodowanie w kwocie 10 tys. zł; 
- w jednej sprawie wnioskodawca o odszkodowanie wystąpił do ubezpieczyciela szpitala, 
ale uzyskał decyzję odmowną; 
- w jednej sprawie nie uzyskano informacji od podmiotu leczniczego. 

(dowód: akta kontroli str. 592-724) 

Posiedzenia, które odbyły się w 64 sprawach objętych badaniem, w każdym przypadku były 
protokołowane. Żadne ze 147 posiedzeń, które odbyły się w powyższych 64 sprawach nie 
było utrwalane w za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk. 

(dowód: akta kontroli str. 222-482) 

3. Szczegółową kontrolą objęto 10 wniosków zwróconych wnioskodawcom bez 
rozpoznania41. Weryfikacji każdego z wniosków dokonywał Przewodniczący Komisji. We 
wszystkich przypadkach zwrot wniosku był zasadny. 

(dowód: akta kontroli str. 725-735) 

4. Szczegółową kontrolą objęto osiem skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem 
orzeczenia Komisji złożonych w okresie objętym kontrolą (wszystkie wniesione w tym 
okresie skargi). W wyniku ich rozpatrzenia Komisja w sześciu przypadkach orzekła 
o oddaleniu skargi, a w dwóch przypadkach orzekła o niezgodności z prawem orzeczenia 
wydanego w postępowaniu na wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Trzy skargi zostały 
rozpatrzone w terminie wskazanym w art. 67m ust. 2 ustawy o prawach pacjenta, tj. w ciągu 
30 dni od daty wpływu skargi. W pięciu postępowaniach termin 30 dni został przekroczony 
o 6, 8, 18, 20 i 65 dni. 

(dowód: akta kontroli str. 736-755) 

5. Zgodnie z przepisem art. 67e ust. 9 pkt 6 ustawy o prawach pacjenta i RPP, członka 
Komisji odwołuje, przed upływem kadencji, organ, który go powołał, w przypadku uchylania 
się od wykonywania obowiązków członka Komisji albo ich nieprawidłowego wykonywania.  

W okresie objętym kontrolą Wojewoda nie odwoływał członków Komisji, których powołał, 
przed upływem kadencji w związku z uchylaniem się od wykonywania obowiązków członka 
Komisji albo nieprawidłowego wykonywania obowiązków. 

(dowód: akta kontroli str. 58-107) 

                                                      
40  Informacje od pomiotów leczniczych pozyskano w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 

Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm.): dalej: ustawa o NIK. 
41  Po dwa wnioski złożone w 2014, 2015, 2016, 2017 roku i w I kwartale 2018 r. zwrócone wnioskodawcom bez rozpoznania. 
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Marek Subocz, Wicewojewoda Zachodniopomorski, działając w zastępstwie Wojewody, 
wyjaśnił m.in., że „W latach 2014-2018 (I kwartał) dokonywane były analizy realizacji zadań 
Wojewódzkiej Komisji między innymi za pomocą kwartalnych pomiarów mierników zgodnie 
z wytycznymi zarządzenia Nr 335/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 
21 września 2017 r. Monitoring ten ma na celu zapewnienie efektywnego i skutecznego 
wydatkowania środków z budżetu wojewody, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem 
zasad uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod 
i środków służących osiągnięciu założonych celów. Proces monitoringu obejmuje 
gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych, wewnętrzną kontrolę przyjętych do 
realizacji zadań, podzadań i działań, ocenę ich efektywności i skuteczności poprzez 
sprawdzenie czy wytyczone cele za pomocą mierników zostały zrealizowane. Informacje 
tabelaryczne sporządzane są zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4 do procedury nr 9 
„Monitorowanie, zmiany oraz ocena wykonania budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego 
w układzie zadaniowym” narastająco co kwartał i przekazywane do Wydziału Finansów 
i Budżetu ZUW. Informacja ta stanowi ogólną ocenę realizacji budżetu Wojewody 
w układzie zadaniowym za dany okres sprawozdawczy. Ważnym elementem w analizie 
realizacji zadań we wskazanym okresie były również spotkania organizacyjne członków 
WKZM, na które zapraszano Wojewodę i Wicewojewodę Zachodniopomorskiego oraz 
Dyrektora Wydziału Zdrowia Publicznego ZUW. Spotkania takie miały na celu 
podsumowanie działalności WKZM w Szczecinie, omówienie spraw organizacyjnych 
i problemów. Członkowie wymieniali uwagi i spostrzeżenia dotyczące funkcjonowania 
Komisji. Kilkukrotnie odbywały się również indywidualne spotkania Przewodniczącego 
Piotra Dobrołowicza z Wojewodą Zachodniopomorskim, jak również z Dyrektorem Wydziału 
Zdrowia Publicznego ZUW. Badanie terminowości realizacji zadań obywało się również 
poprzez sporządzanie sprawozdań do Ministerstwa Zdrowia, w których do 2016 r. 
znajdowała się informacja o ilości spraw przeterminowanych, jak również o powodach 
zaistniałej sytuacji. W badanych sprawach, w których wydano orzeczenie po upływie 
terminu 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku, jak również w sprawach o ponowne 
rozpatrzenie sprawy, gdzie orzeczenie zostało wydane po upływie 30 dni od daty wpływy 
wniosku, niedotrzymanie terminu wiązało się przede wszystkim z problemem wyznaczenia 
biegłego, oraz długim okresem oczekiwania na wydanie opinii. Następnym czynnikiem 
mającym wpływ na przedłużający się czas wydania orzeczenia był problem ze skutecznym 
wezwaniem świadków na posiedzenie składu orzekającego celem złożenia zeznań. 
Świadkowie powoływani są na wniosek wnioskodawcy i podmiotu leczniczego. Pojawiają 
się sytuacje, w których strony występują o przesłuchanie dużej liczby świadków, 
co powoduje wyznaczenie kilku posiedzeń Składu Orzekającego. Jeśli dodatkowo wezwani 
świadkowie pracują na jednym oddziale podmiotu leczniczego, nie ma możliwości wezwania 
ich w tym samym terminie, gdyż zakłóciłoby to pracę Oddziału. Komisja wówczas 
przesłuchuje świadków na kilku posiedzeniach rozłożonych w czasie.  W przypadku, kiedy 
zeznania świadka są kluczowe dla sprawy, mimo jego niestawiennictwa na pierwsze 
wezwanie lub gdy usprawiedliwi swoją nieobecność po otrzymaniu wezwania, Skład 
Orzekający wydaje postanowienie o ponownym jego wezwaniu. Niejednokrotnie Komisja 
przychylała się do próśb zmiany wyznaczonego terminu posiedzenia na późniejszy z uwagi 
na wnioski wnioskodawców lub pełnomocników stron, o przełożenie terminu z powodu np. 
wyjazdu na turnus rehabilitacyjny, chorobę, pobyt w szpitalu, lub konflikt terminu 
posiedzenia ze sprawami w sądzie. (…).”. 

 (dowód: akta kontroli str. 793-803) 

W przypadku wydłużania czasu postępowań oraz przekraczania ustawowych terminów 
w rozpatrywaniu wniosków o ustalenie zdarzenia medycznego oraz wniosków o ponowne 
rozpatrzenie sprawy, należałoby rozważyć podjęcie innych, przewidzianych prawem 
działań, mających na celu zapewnienie realizacji zadań przez Komisję w terminach 
określonych ustawą o prawach pacjenta i RPP.  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

 

 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Powyższe ustalenia w zakresie przestrzegania przez Komisję procedury zapewniającej 
rzetelne rozpatrywanie wniosków o ustalenie zdarzenia medycznego nie podlegają ocenie 
z uwagi na ich realizację przez Komisję.  

IV. Wnioski 

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje 
uwag ani wniosków.  

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego,  
w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora 
Delegatury NIK w Szczecinie. 

 

Szczecin, dnia   6   lipca 2018 r. 

  
  
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Szczecinie 

Kontroler Dyrektor 
   Adam Borowski  

doradca techniczny 
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