
ZAŁĄCZNIK NR  8 

PRZEBIEG UBEZPIECZENIA  

 

Źródło danych: Zakład Ubezpieczeń  

Stan na 31.08.2015 

Przebieg ubezpieczenia za 3 ostatnie lata  

Przedmiot ubezpieczenia Świadczenia / 

odszkodowanie 

wypłacone  

Rezerwy 

Obowiązkowe OC  

2014 – 125 034,91 

2015 – 5 997,35 

2015 – 94 002,65 

2015 – 3 000,00 

 

2015 – 9 588,25 

2015 – 190 000  

2015 – 5 000 

OC ogólne  0,00  0,00   

Ubezpieczenie mienia  

Deszcz nawalny – zalanie 

pomieszczeń szpitalnych 

2013 – 6 841,78 

 

0,00 

- Uszkodzenie wskutek 

gwałtownych i porywistych 

wiatrów  

- Uszkodzenie blatu stołu RTG 

przez pacjenta 

- Uszkodzona lampa operacyjna  

 

2014 – 10 532,02 

0,00 

Uszkodzenie mechaniczne  

głowic USG 

2015 – 55 500  

 

2015 –  15 338 

 

Uszkodzenie mechaniczne 

części zestawu 

laparoskopowego 

2015 – 3 880,45 

 

2015 – 0,00 

 

 



Informacje dodatkowe:  

Zamawiający jest w trakcie likwidacji szkody polegającej na uszkodzeniu rolety 

zamontowanej w bramie wjazdowej do SOR. Na dzień 23 .11.2015 roku odpowiedzialność 

ubezpieczyciela nie została jeszcze ustalona.  

W dniu 23 listopada 2015r. do Szpitala im.Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy  wpłynęło 

roszczenie o zapłatę kwoty 10 000 zł tytułem zadośćuczynienia. Poszkodowany upadł 

z kozetki podczas kinezyterapii ponieważ pękł stół na którym się opierał.  

DZIAŁANIA PREWENCYJNE 

Szpital wprowadził działania prewencyjne polegające na: 

- rejestr korzystania ze sprzętu medycznego 

- odpowiedzialność materialna za sprzęt pobrany 

O wdrożonej procedurze zostali poinformowani pisemnie Ordynatorzy Oddziałów z 

zaleceniem przekazania stosownej informacji personelowi. Procedura dotyczy pracowników 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jak i na kontraktach. 

Źródło danych: własne Zamawiającego: 

Stan na 19.10.2015r. 

I. Zestawienie spraw sądowych  pozostających w toku  na dzień  19.10.2015r.dot. 
OC:   

       

Data 

zdarz

enia  

Wysokość roszczenia  Dotyczy  

2003  

110 000 zł  tytułem  zadośćuczynienia, 

10 000  tytułem  odszkodowania 

Byłego Centrum  Rehabilitacyjno - 

Ortopedycznego w Trzebnicy , 

zarzut: zakażenie gronkowcem 

złocistym, długie gojenie pooperacyjne i 

wpływ na sprawność kończyny 

2009  

250 000 zł tytułem   zadośćuczynienia 

Oddział Położnictwa i Ginekologii, 

 zarzut: za późno przeprowadzone 

cesarskie cięcie 

2010 150 000 zł  tytułem  zadośćuczynienia Oddział Chirurgii Ogólnej, zarzut: 

niewłaściwe przeprowadzenie 

laparoskopii.Sprawa była rozpatrywana 

wcześniej przez zakład ubezpieczeń, 

który odmówił uznania roszczenia. 



2011 Renta miesięczna w  wysokości  8 987 

zł, zadośćuczynienie w     wysokości 

1.000.000 zł, 

odszkodowania  w  wysokości 50 000 zł 

Oddział Chirurgii Urazowo-

Ortopedycznej, zarzut: błąd podczas 

operacji 

 

2011 150 000 zł tytułem  zadośćuczynienia; 

W tej sprawie szpital jest interwenientem 

ubocznym 

Oddział Chirurgii Urazowo-

Ortopedycznej; zarzut: zakażenie 

bakteryjne, długotrwałe gojenie rany 

pooperacyjnej; Sprawa była 

rozpatrywana wcześniej przez zakład 

ubezpieczeń, który odmówił uznania 

roszczenia 

2012 70 000 zł tytułem  zadośćuczynienia; SOR ;zarzut: nierozpoznanie złamania 

stawu łokciowego lewego; sprawa była 

rozpatrywana wcześniej przez zakład 

ubezpieczeń, który odmówił uznania 

roszczenia 

2012 40 000 zł tytułem  zadośćuczynienia Oddziału Chirurgii Urazowo-

Ortopedycznej, zarzut: błędnie 

przeprowadzony zabieg dekompresji 

nerwu ręki; Sprawa była rozpatrywana 

wcześniej przez zakład ubezpieczeń, 

który odmówił uznania roszczenia 

 

Dodatkowo: 

2008 Po 150 000 zł od dwóch 

pozwanych  

Oddziału 

Wewnętrznego, zarzut: 

brak diagnostyki. 

Wyrokiem z.2015r. 

Sąd powództwo 

oddalił; wyrok 

nieprawomocny 

 

II. Zestawienie  toczących się w  2014r. i 2015r.  spraw przed  Wojewódzką 
Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych: 

 

Data 

zdarzenia  

Wysokość roszczenia  Dotyczy  

2013 300 000 zł  tytułem 

zadośćuczynienia i 

odszkodowania  

Oddział Wewnętrzny; Orzeczenie Komisji : 

stwierdzono zdarzenie medyczne 

2013 60 000 zł tytułem 

zadośćuczynienia  

Oddział Ginekologii i Położnictwa; Orzeczenie 

Komisji: brak zdarzenia medycznego 



2013 100 000 zł tytułem 

zadośćuczynienia i 

odszkodowania 

Oddział Ginekologii i Położnictwa;Wniosek 

cofnięto,Komisja  umorzyła sprawę. 

2013 100 000 zł tytułem 

zadośćuczynienia i 

odszkodowania 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej; 

Postanowienie Komisji: wniosek pozostawiony 

bez rozpoznania.  

2014 100 000 zł tytułem 

zadośćuczynienia i 

odszkodowania 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej; 

Orzeczenie Komisji: brak zdarzenia 

medycznego. 

 

III. Wykaz roszczeń o zadośćuczynienie i odszkodowanie, które wpłynęły do 
Szpitala i zostały przekazane do PZU, oraz które wpłynęły  bezpośrednio do 
PZU S.A. w latach 2013-2015:  

 

Data 

zdarzenia  

Wysokość roszczenia  Dotyczy  

2006 60 000 zł tytułem 

zadośćuczynienia i 

odszkodowania 

Odmowa uznania roszczenia przez Zakład 

Ubezpieczeń 

2006 30 000 zł tytułem 

zadośćuczynienia  

Odmowa uznania roszczenia przez Zakład 

Ubezpieczeń 

2012 60 000 zł tytułem 

zadośćuczynienia i 

odszkodowania 

Odmowa uznania roszczenia przez Zakład 

Ubezpieczeń 

2012 zadośćuczynienie i 

odszkodowanie – brak kwoty 

Odmowa uznania roszczenia przez Zakład 

Ubezpieczeń 

2012 zadośćuczynienie i 

odszkodowanie – brak kwoty 

Odmowa uznania roszczenia przez Zakład 

Ubezpieczeń 

2013 100 000 zł tytułem 

zadośćuczynienia  

Odmowa uznania roszczenia przez Zakład 

Ubezpieczeń 

2013 100 000 zł tytułem 

zadośćuczynienia  

Odmowa uznania roszczenia przez Zakład 

Ubezpieczeń 

2014 zadośćuczynienie i 

odszkodowanie – brak kwoty 

Odmowa uznania roszczenia przez Zakład 

Ubezpieczeń 

2015 40 000 zł tytułem 

zadośćuczynienia  

Sprawa w toku 

 


