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1. Cel procedury 
Celem niniejszej procedury jest określenie sposobu postępowania podczas próby doprowadzenia do ugody w 
związku z wniesionym roszczeniem medycznym. 
 
2. Przedmiot procedury 
Przedmiotem procedury jest doprowadzenie do ugody w związku z wniesionym roszczeniem medycznym. 
 
3. Zakres stosowania 
Postanowienia zawarte w niniejszej procedurze obowiązują w całym Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o.   

4. Sposób postępowania  
Niniejszą procedurę inicjuje ustalenie związku przyczynowo – skutkowego roszczenia medycznego przeprowa-
dzone zgodnie z Procedurą 38/2022/A określania związku przyczynowo – skutkowego roszczenia medycznego. 
W zależności od ustaleń związku przyczynowo skutkowego roszczenia medycznego Prezes Zarządu, w poro-
zumieniu z Pełnomocnikiem ds. postępowania z roszczeniami medycznymi, podejmuje decyzję o: 
- podjęciu próby wycofania roszczenia medycznego – następuje przejście do Procedury administracyjnej 
39/2022/A podejmowanie próby wycofania roszczenia medycznego  
lub 
- postępowaniu w celu do prowadzenia do ugody – dalsze postępowanie zgodnie z niniejszą procedurą 

4.1 Podjęcie próby zawarcia ugody  
Pełnomocnik ds. postępowania z roszczeniami medycznymi w porozumieniu z Radcą Prawnym podejmuje na-
stępujące działania w celu doprowadzenia do ugody: 
a) wysłuchanie argumentów strony wnoszącej roszczenie; 
b) przedstawienie stronie wnoszącej roszczenie ustaleń z raportu z czynności określenia związku                        

przyczynowo - skutkowego roszczenia medycznego, z uwzględnieniem informacji dotyczących: 
- zachowania / niezachowania staranności przy wykonywaniu świadczenie medycznego, 
- zgodności / niezgodności świadczenia medycznego z aktualną wiedzą medyczną, 
- wymaganych atestów i certyfikatów sprzętu i aparatury wykorzystanej przy udzielaniu świadczenia me-
dycznego; 

c)  przedstawienie propozycji ugody i zadośćuczynienia. Przewiduje się następujące formy zadośćuczynienia: 
zadośćuczynienie pieniężne, dodatkowe badania (procedury medyczne). 

W zależności od stanowiska strony wnoszącej roszczenie następuje przejście do punktu: 
4.1.1  Zawarcie ugody  
4.1.2 - Podtrzymanie roszczenia medycznego 

4.1.1 Zawarcie ugody 
W przypadku wyrażenia zgody na zawarcie ugody Prezes Zarządu i strona wnosząca roszczenie podpisuje 
UGODĘ W SPRAWIE ROSZCENIA MEDYCZNEGO. Wzór ugody stanowi załącznik 1 do niniejszej Procedury.  
W przypadku rozpatrywania sprawy przez inne instytucje (ubezpieczyciel, sąd) należy je poinformować o za-
warciu ugody. Poinformowanie sądu odbywa się za pośrednictwem Radcy Prawnego.   

4.1.2 Podtrzymanie roszczenia medycznego 
W przypadku podtrzymania roszczenia medycznego Prezes Zarządu, w porozumieniu z Pełnomocnikiem ds. 
postępowania z roszczeniami medycznymi, podejmuje decyzję o: 
– skierowaniu sprawy do rozpatrzenia przez właściwe instytucje (ubezpieczyciel, sąd). 
 
5. Odpowiedzialność i uprawnienia 
5.1 Za wdrożenie procedury  odpowiedzialny jest Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania. 
5.2 Za nadzór nad realizacją procedury odpowiedzialny jest Pełnomocnik ds. postępowania z roszczeniami me-

dycznymi. 
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6. Dokumenty związane  

 Procedura administracyjna 38/2022/A określania związku przyczynowo – skutkowego roszczenia 
medycznego. 

 Procedura administracyjna 39/2022/A  podejmowania próby wycofania roszczenia medycznego. 

7. Załączniki  
Załącznik nr 1 ugoda w sprawie roszczenia medycznego 

 
8. Kontrola przebiegu procedury 
Nadzór nad prawidłowością i skutecznością funkcjonowania procedury pełni Pełnomocnik ds. Systemu Zarzą-
dzania Jakością.   

 
9. Rozdzielnik procedury. 

 Oryginał - Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością 
 do dyspozycji wszystkich zatrudnionych poprzez Strefę dla Pracownika.
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Załącznik 1 

 
UGODA W SPRAWIE 

ROSZCZENIA MEDYCZNEGO  
 
Zawarta dnia .................................... w ...................................................................... pomiędzy: 

Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim przy ul. Morcinka 7 wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycz-

nej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000315228 

reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………………………………………… 

zwaną dalej Spółką, 
a 

...............................................................................................................................  

...............................................................................................................................  

zwanym dalej Wnoszącym roszczenie. 

§ 1. 

Przedmiotem ugody jest roszczenie medyczne wobec Spółki w sprawie………………………………………………  

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

§ 2. 

Strony zgodnie postanawiają, że dla zakończenia roszczenia medycznego dotyczącego zakresu odpowiedzial-
ności Spółki, Spółka zadośćuczyni Wnoszącemu roszczenie w następujący sposób……………………… 

………………………………………………………………………………………………...………………………….........

.................................................................................................................................................................................. 

§ 3. 

Strony zgodnie oświadczają, że nie roszczą do siebie jakichkolwiek innych pretensji wynikających z tytułu rosz-

czenia medycznego określonego w § 1. Niniejsza ugoda zaspokaja wszelkie dotychczasowe i przyszłe roszcze-

nia odszkodowawcze związane z przedmiotowym roszczeniem medycznym. 

§ 4. 
Ugoda niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

    ...................................................                                                          ........................................................  

                     Spółka:                                                                                          Wnoszący roszczenie: 
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POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ PRACOWNIKÓW Z PROCEDURĄ 

(odpowiedzialny kierownik komórki organizacyjnej) 

L.p. Data Nazwisko i imię Stanowisko Oddział Podpis 

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 


