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Pozasądowe dochodzenie roszczeń
przez pacjentów
Lata 2014–2018 (I kwartał)

Najwyższa Izba Kontroli
Warszawa, październik 2018 r.

01 Dlaczego podjęliśmy kontrolę?
Kontrola została podjęta zgodnie z sugestią Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów i ujęta w planie pracy na 2018 r.

Problemy w funkcjonowaniu Komisji sygnalizował
m.in. Rzecznik Praw Pacjenta.

Drastycznie spada liczba spraw skierowanych
przez pacjentów do komisji.

Odnotowano przypadki propozycji wypłaty
odszkodowania w kwocie 1 zł.

02

Dlaczego podjęliśmy kontrolę?

Źródło: Opracowanie własne NIK.

03 Co i kogo kontrolowaliśmy?
Celem kontroli była ocena, czy działania wojewódzkich komisji do spraw
orzekania o zdarzeniach medycznych zapewniły pacjentom uzyskanie
odszkodowań i zadośćuczynień z tytułu zdarzenia medycznego bez konieczności
występowania na drogę sądową?
W szczególności:
Czy komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych zgodnie
z obowiązującymi procedurami ustalały czy doszło zdarzenia medycznego?
Czy prawo pacjenta do otrzymania odszkodowania lub zadośćuczynienia
za zdarzenia medyczne zostało zapewnione na drodze pozasądowej?
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URZĘDÓW

WOJEWÓDZKICH
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Stwierdzony stan – powoływanie członków komisji

Źródło: Opracowanie własne NIK.

05 Stwierdzony stan – powoływanie członków komisji

4x
Co piąty z członków komisji
został powołany bez
rzetelnie przeprowadzonej
weryfikacji spełniania przez
niego ustawowych
wymogów, a nawet
sprzecznie
z obowiązującymi normami
prawnymi. Skutkowało to
orzekaniem przez osoby
do tego nieuprawnione.

Stwierdzono cztery przypadki
powołania do składu komisji
osób zgłoszonych przez instytucje
do tego nieuprawnione
(wojewoda łódzki i lubelski).

Objęci kontrolą
wojewodowie powołali
na członków
wojewódzkich komisji
do spraw orzekania
o zdarzeniach
medycznych
łącznie 244 osoby

Pojedyncze nieprawidłowości
dotyczyły także sytuacji gdy
wojewodowie, wbrew
ustawowym postanowieniom,
nie odwoływali formalnie
(w ogóle lub przez okres kilku
miesięcy) członków komisji,
którzy złożyli rezygnację
z dalszego pełnienia tej funkcji
i powoływali na ich miejsce
nowe osoby. W efekcie liczba
formalnie powołanych
członków była większa w tym
okresie od ustawowo
określonej.

Stwierdzony stan – monitoring działalności komisji

06 przez wojewodów

Brak nadzoru nad pracownikami urzędu realizującymi
zadania związane z obsługą komisji i nieegzekwowanie
od nich rzetelnego wykonywania przypisanych im zadań
powodował, że wojewodowie nie dokonywali (lub czynili
to sporadycznie) analiz i ocen wykonywania obowiązków
przez członków komisji.

!

Brak bieżących ocen prawidłowości pracy komisji, m.in.
nieposiadanie pełnej wiedzy o naruszaniu przez członków
komisji ustawowych terminów w procesie orzekania, był
przyczyną niewystarczającego reagowania przez wojewodów
na tę nieprawidłowość, w ramach kompetencji ustawowej.

07 Stwierdzony stan – powoływanie składów orzekających

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

 Oświadczenie składa członek komisji, a nie członek składu orzekającego,
co oznacza, że „oświadczenie…” powinno być złożone przed wydaniem przez
przewodniczącego komisji zarządzenia o wyznaczeniu składu orzekającego.
 Składy orzekające nie były wyznaczane według kolejności wpływu wniosków
o ustalenie zdarzenia medycznego z alfabetycznej listy członków komisji, a w aktach
postępowania przedmiotowych spraw brak było informacji o przyczynach wyłączenia
lub pominięcia członków komisji z orzekania w danej sprawie.

08 Stwierdzony stan – wydawanie orzeczeń
Na 279 skontrolowanych spraw zakończonych w latach 2014 – 2017,
w tym 260 zakończonych wydaniem orzeczenia w I instancji, jedynie 123
sprawy (47,3%) zakończyły się w ustawowym terminie 4 miesięcy, a w
137 sprawach – po tym terminie (najdłuższy czas na wydanie orzeczenia
w I instancji wynosił zależnie od komisji od sześciu do nawet ponad
22 miesięcy).
37,3%

62,7%

52,7%

Na 142 skontrolowanych spraw zakończonych wydaniem orzeczenia
w II instancji, 53 sprawy zakończono w ustawowym terminie 30 dni,
a 89 spraw po tym terminie (najdłuższy czas na wydanie orzeczenia
w II instancji wynosił zależnie od komisji od 62 dni do 855 dni).

Wnioski weryfikowane były z reguły w okresie od 7 do 25 dni od ich
złożenia (ale stwierdzono przypadki weryfikacji wniosków nawet po
36 i 168 dniach).
NIK zwraca uwagę również długi okres po jakim sprawy kierowane były do rozpatrzenia
na pierwsze posiedzenie składu orzekającego, od otrzymania stanowiska szpitala.
Okres ten wynosił od 38 do 108 dni (stwierdzono jednak przypadki, że wyniósł nawet
125 i 379 dni).

47,3%

09 Stwierdzony stan – wydawanie orzeczeń
Terminowość orzeczeń
– 260 spraw zakończonych wydaniem orzeczenia w I instancji w latach 2014–2017

Źródło: Opracowanie własne NIK
podstawie wyników kontroli.
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Stwierdzony stan – opinie biegłych

Źródło: Opracowanie własne NIK
na podstawie wyników kontroli.

11 Stwierdzony stan – opinie biegłych
Wpływ opiniowania na czas rozpatrywania wniosków w I instancji w poszczególnych komisjach

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

12 Stwierdzony stan – opinie biegłych
Wpływ opiniowania na czas rozpatrywania wniosków w II instancji w poszczególnych komisjach

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

13 Stwierdzony stan – wynagrodzenia członków komisji
Kolejną przyczyną przekraczania terminów wydawania orzeczeń przez komisje
była znaczna liczba posiedzeń składów orzekających do rozpatrzenia danego
wniosku, wynosząca nawet dziewięć posiedzeń.
Zmniejszeniu dużej liczby posiedzeń składów orzekających nie
sprzyjał przyjęty sposób wynagradzania członków czterech komisji,
którzy za udział w każdym posiedzeniu składu orzekającego
otrzymywali stałe stawki wynagrodzenia przez cały czas
funkcjonowania komisji. W trzech przypadkach była to maksymalna
stawka (430 zł). W czterech innych komisjach stawka ulegała
stopniowemu zmniejszeniu w poszczególnych latach i była
uzależniona od liczby kolejnych posiedzeń komisji w danej sprawie.
Łączne wydatki na wynagrodzenia członków komisji I kadencji
wyniosły 7 528,8 tys. zł, co stanowiło 68% kwoty wydatkowanej
na funkcjonowanie tych komisji (tj. 11 076,1 tys. zł).

7 528,8 tys. zł
68%

14 Stwierdzony stan – propozycje odszkodowań

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Stwierdzony stan – nieskuteczna egzekucja kosztów

15 postępowania

Spływ środków na konta urzędów wojewódzkich w terminie 30 dni

37,2%
orzeczeń

50,8%
orzeczeń

 Na 288 zbadanych spraw z lat 2014–2017 w terminie 30 dni na konta urzędów
wojewódzkich wpłynęły środki tylko w przypadku 37,2% orzeczeń wydanych w
I instancji (92 orzeczenia spośród 247 w których podane były koszty) na łączną
kwotę 32.5 tys. zł (stanowiącą 37,7% łącznej kwoty kosztów postępowania, tj.
93,6 tys. zł) i z 50,8% orzeczeń wydanych w II instancji (tj. z 66 orzeczeń spośród
130 w których podane były koszty) na łączną kwotę 36,3 tys. zł (stanowiącą
60,2% kwoty należnej, tj. 60,4 tys. zł).
 Stwierdzono przypadki (25), że komisje zwalniały wnioskodawców z kosztów
postępowania przed komisją.

16 Stwierdzony stan – rozpatrywanie skarg

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

17 Stwierdzony stan – sprawozdania z działalności komisji
 Wojewodowie (dwóch spośród ośmiu objętych kontrolą) nie przestrzegali
określonych ustawowo terminów przekazywania Ministrowi Zdrowia
kwartalnych sprawozdań z działalności komisji, a jeden z nich przekazywał
niezgodne ze stanem faktycznym dane o liczbie wpływających wniosków
i skarg.
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18 Stwierdzony stan – sądy powszechne
Średnioroczna liczba spraw trafiających do sądów
szacowana w OSR

99

faktyczna

905

 W latach 2012–2017, liczby składanych pozwów do sądów były wyższe niż
przywołane w ocenie skutków regulacji wprowadzających system
pozasądowego dochodzenia roszczeń przez pacjentów. Szacowano – odnosząc
się do lat 2001–2019 – że wprowadzenie nowych regulacji zmniejszy wpływ
spraw do sądów o odszkodowania za szkody wyrządzone w służbie zdrowia
z 330 średniorocznie do 99. Jednak w latach 2012-2017 liczba spraw
odszkodowawczych wpływających do sądów rejonowych i sądów okręgowych
I instancji wyniosła średniorocznie 905, a więc blisko 10-krotnie więcej niż
szacowano.
 Postępowanie przed komisją, jako droga uzyskania świadczenia
odszkodowawczego, nie stało się więc faktyczną alternatywą dla postępowania
sądowego.

19 Model nordycki na świecie
Podstawowe
założenia

Jeżeli pacjent poniósł szkodę w wyniku leczenia, należy zapewnić mu
odszkodowanie.
Dostęp poszkodowanych pacjentów do odszkodowania powinien być
łatwy i powszechny.
Celem systemu winno być wspieranie dobrych relacji między
lekarzami a pacjentami.
Ustalenie błędu medycznego powinno służyć promocji
bezpieczeństwa i jakości opieki zdrowotnej.
Nacisk na obarczanie winą poszczególnych lekarzy nie służy uczeniu
się na błędach medycznych i poprawie bezpieczeństwa pacjentów.
Schematy administracyjne zapewniające rekompensatę za uszczerbek
na zdrowiu są wydajniejsze pod względem kosztów i czasu.

20 Model nordycki na świecie – Szwecja
Zasady przyjęte w Szwecji uważane są za modelowy przykład zapewnienia
kompensacji szkód.
 Systemem zarządza spółka finansowana ze składek wnoszonych przez
władze lokalne.
 Nie jest wymagane udowodnienie winy lub zaniedbania.
 Odszkodowanie należy się pacjentowi, jeżeli w optymalnych warunkach
i okolicznościach można było uniknąć szkody. Standard ten określa się
mianem „zasady doświadczonego specjalisty” i wynika z dążenia do
zapewnienia pacjentowi najwyższych dostępnych standardów opieki.
 Szwedzki system przewiduje również odpowiedzialność z tytułu niewłaściwego
zaordynowania leków lub nieprawidłowo wystawionych recept.
 Żądanie wypłaty odszkodowania pacjent wnosi nie później niż trzy lata od dnia,
kiedy dowiedział się o szkodzie, ale nie później niż 10 lat od dnia jej wyrządzenia.
 Świadczenie dla pacjenta pokrywa zarówno szkodę majątkową jak i niemajątkową,
ma jednak charakter subsydiarny.
 Pacjent niezadowolony z rozstrzygnięcia likwidatora szkody może się odwołać.
 Pacjent może zdecydować o wniesieniu sprawy do sądu powszechnego
w dowolnym momencie.

21 Model nordycki na świecie – Niemcy
 Osoby poszkodowane w wyniku zaniedbań i błędów medycznych
nie są zmuszone poszukiwać wsparcia w formie odszkodowania,
gdyż państwowy i prywatny system opieki i ubezpieczeń zapewnia
im możliwość korzystania z leczenia, rehabilitacji zdrowotnej, społecznej
czy zawodowej.
 Wiele spraw o szkody wynikające z błędów medycznych jest rozwiązywane
na poziomie ubezpieczyciela jednostki służby zdrowia lub pracownika służby
zdrowia w toku postępowania likwidacyjnego. Jeżeli poszkodowany nie jest
usatysfakcjonowany propozycją ubezpieczyciela, może wystąpić na drogę
procesową lub skorzystać z usług ośrodka mediacji (bezpłatnie).
 Centra mediacji mimo, że są obsługiwane przez państwowe stowarzyszenia
medyczne, to są niezależnymi organizacjami, które cieszą się dużym
szacunkiem niezależnego osądu.

22 Model nordycki na świecie – Nowa Zelandia
 Podstawą do stworzenia systemu zaspokajania roszczeń
odszkodowawczych był system ubezpieczeń pracowniczych
i odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy, z czasem
obejmujący inne dziedziny życia, w tym wypadki związane z uprawianiem
sportu, użytkowaniem pojazdów mechanicznych, itd.
 System nowozelandzki nie ma na celu zapewnienia prostego odszkodowania,
co raczej różnorakiego wsparcia ofiarom „wypadków medycznych”, bez
względu na to, czy ich obrażenia można przypisać zaniedbaniu lub innym
czynom niedozwolonym pracownika medycznego.
 Koszty wsparcia, jeśli roszczenie zostanie uznane za zasadne, są ponoszone
ze specjalnego funduszu celowego.
 System ma za zadanie zapewnić sprawiedliwy i zrównoważony system
zarządzania szkodami, minimalizując zarówno ogólną częstość występowania
urazów w społeczności i wpływ tych obrażeń na społeczność.

23 Model nordycki na świecie – Nowa Zelandia
 Kluczowymi celami programu są zapobieganie urazom, pełna i terminowa
rehabilitacja, sprawiedliwe odszkodowanie i zabezpieczenie praw osób
ubiegających się o odszkodowanie. Dla realizacji tych celów system
funkcjonuje w oparciu o to, że osoby fizyczne rezygnują z prawa do
pozywania za osobisty uszczerbek na drodze sądowej, z wyjątkiem prawa do uzyskania
odszkodowania w postępowaniu karnym.
 Odzwierciedleniem powyższych zasad jest traktowanie osób poszkodowanych stosownie
do następstw szkody, a bez względu na sposób jej powstania.
 System jest zarządzany przez instytucję państwową Accident Compensation Corporation
(ACC) finansowaną z podatków, składek naliczanych od zarobków pracowników,
wynagrodzeń w przedsiębiorstwach, podatek od benzyny i pojazdów (poszczególne
źródła składają się na trzy zarządzane przez ACC fundusze).
 ACC pokrywa szkody wynikające z urazów i obrażeń odniesionych przez osobę podczas
leczenia, które było prowadzone przez „zarejestrowanego” pracownika służby zdrowia
i nie są one normalnym efektem ubocznym leczenia.
 Większość roszczeń jest rozpatrywana w terminie 21 dni, ale jeżeli wymagane są
dodatkowe informacje termin ten nie powinien przekraczać czterech miesięcy.
 W przypadku podjęcia decyzji o objęciu osoby poszkodowane ochroną ACC jest
zobowiązany sporządzić w ciągu 13 tygodni plan rehabilitacji socjalnej i zawodowej
poszkodowanego.

24 Ocena ogólna
Obecnie funkcjonujący, w założeniu alternatywny do drogi sądowej, system
kompensacyjny w zakresie orzekania o zdarzeniach medycznych, nie chroni
pacjenta i nie zapewnia mu skutecznego narzędzia dochodzenia
odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku wystąpienia błędu
medycznego. Liczba spraw w sądach powszechnych nie uległa zmniejszeniu,
czas niezbędny na rozpatrzenie sprawy przed komisjami jest niezadowalający,
a końcowe efekty wydania orzeczenia o zdarzeniu medycznym nie
satysfakcjonują pacjentów.
Wbrew założeniom ustawodawcy obecny system pozasądowego dochodzenia
roszczeń przez pacjentów nie stanowi alternatywy dla sądownictwa
powszechnego.
Działania komisji nie zapewniły pacjentom możliwości szybkiego uzyskiwania
odszkodowań lub zadośćuczynień z tytułu zdarzenia medycznego.

25 Ocena ogólna
Ponad połowa rozstrzygnięć w sprawach zgłoszonych przez wnioskodawców
kończyła się z naruszeniem ustawowego czteromiesięcznego terminu.
Nie zostało zatem zrealizowane podstawowe założenie wprowadzonych
w 2011 roku zmian ustawowych, których celem miało być usprawnienie
dochodzenia roszczeń.
Dochodziło do licznych przypadków naruszania obowiązujących regulacji
w pracach komisji
Nie przestrzegano również ustawowych przepisów przy rozpatrywaniu skarg
o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczeń komisji.
Przewidziana w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
procedura dochodzenia określonej kwoty odszkodowania nie zapewniała
pacjentowi uzyskania tego świadczenia. Szpitale nie były zainteresowane
wypłatą świadczeń adekwatnych do poniesionych przez pacjentów szkód.
Wykorzystywały one przy tym fakt, że rozporządzenie Ministra Zdrowia
w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości
świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego nie określa minimalnych
kwot świadczenia, a jedynie ich górne limity.
Stwierdzono również przypadki nieprzestrzegania ustawowego obowiązku
przedstawienia pacjentowi propozycji odszkodowania.

26 Wnioski
Po przeprowadzonej kontroli NIK zwraca się do Ministra Zdrowia o:
dokonanie analizy i oceny obowiązujących regulacji systemu pozasądowego
dochodzenia roszczeń przez pacjentów
Zasadność dalszego funkcjonowania obowiązujących rozwiązań.

Niezasadność
dalszego
obowiązywania
przyjętych
regulacji
–
nowy model lub
rezygnacja
z obecnie
obowiązujących
rozwiązań

Wprowadzenie zmian w postępowaniu przed wojewódzką komisją,
pozwalających na skrócenie czasu potrzebnego na wydanie
orzeczenia oraz uzyskanie odszkodowania i/lub zadośćuczynienia:


uproszczenie systemu doręczeń w kierunku umożliwienia komisjom
zawiadamiania o terminach posiedzeń za pomocą urządzeń
telekomunikacyjnych i elektronicznych oraz bezpośrednio na posiedzeniu;




skrócenie czasu na przedłożenie stanowiska przez szpital;
poszerzenie grupy osób, których opinii komisje mogą zasięgać;




wprowadzenie instytucji zastępcy przewodniczącego;
określenie w jasny i zrozumiały dla osób nieposiadających profesjonalnego
przygotowania, minimalnych i maksymalnych kwot świadczenia dla
poszczególnych rodzajów zdarzeń;



zobowiązanie komisji do ustalenia i wskazania w orzeczeniu okoliczności oraz
następstw zdarzenia medycznego wskazanych w rozporządzeniu, które winny
być wzięte pod uwagę przez szpital przy ostatecznym określeniu proponowanej
kwoty odszkodowania lub zadośćuczynienia;
rozważenie wprowadzenia możliwości uzupełnienia wniosku, co biorąc pod
uwagę uproszczony charakter postępowania byłoby pożądane i umożliwiło
dalsze procedowanie.



27 Wnioski
Po przeprowadzonej kontroli NIK zwraca się do Wojewodów o:

wzmocnienie/podjęcie działań monitorujących prawidłowość wykonywania
obowiązków przez członków komisji;

wzmocnienie nadzoru nad pracownikami urzędu realizującymi zadania
związane z obsługą komisji;

dostosowanie składu komisji do wymogów u.p.p. (poprzez odwołanie
osób powołanych niezgodnie z przepisami i niespełniających wymagań
określonych w u.p.p.);
rzetelne sporządzanie sprawozdań z działalności komisji i terminowe ich
przekazywanie Ministrowi Zdrowia i Rzecznikowi Praw Pacjenta.

28 Działania po kontroli
 W wystąpieniach pokontrolnych sformułowano 12 wniosków
pokontrolnych.
 Skierowano do Prokuratora Okręgowego w Lublinie zawiadomienie
o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez
przewodniczącego komisji polegającego na utrudnianiu upoważnionemu
kontrolerowi NIK czynności służbowych wykonywanych w trakcie
prowadzonego postępowania kontrolnego, tj. czynu, o którym mowa
w art. 98 ustawy o NIK.
 Zastrzeżenia do wystąpienia złożyło czterech wojewodów (5 zastrzeżeń).

Źródło: stock.adobe.com

Najwyższa Izba Kontroli
Departament Zdrowia

