OGÓLNE WARUNKI
INDYWIDUALNIE KONTYNUOWANEGO UBEZPIECZENIA
PRACOWNICZEGO TYP P PLUS
(dotyczy umów ubezpieczenia zawartych od 1 września 2007 do 1 czerwca 2009)

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNIE KONTYNUOWANEGO
UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P PLUS
Kod warunków: PTKP32

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do
umów ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego typ
P Plus.
§2
1. Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określeniaoznaczają:
1) 
dokument ubezpieczenia – dokument potwierdzający zawarcie umowy pomiędzy ubezpieczającym a PZU Życie SA oraz warunki tej umowy, taki
jak polisa, indywidualne potwierdzenie itp.,
2) macocha – aktualną żonę ojca ubezpieczonego
lub małżonka, nie będącą biologiczną matką
ubezpieczonego lub małżonka, oraz wdowę po ojcu
ubezpieczonego lub małżonka, nie będącą biologiczną matką ubezpieczonego lub małżonka, o ile
nie wstąpiła ponownie w związek małżeński,
3) małżonek – osobę pozostającą z ubezpieczonym
w związku małżeńskim, w stosunku do którego nie
została orzeczona separacja zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
4) nieszczęśliwy wypadek – przypadkowe, nagłe,
niezależne od woli ubezpieczonego i stanu jego
zdrowia, gwałtowne zdarzenie wywołane przyczyną
zewnętrzną, będące wyłączną oraz bezpośrednią
przyczyną zdarzenia objętego odpowiedzialnością
PZU Życie SA, nieszczęśliwym wypadkiem nie jest
choroba, nawet taka, która ujawniona została
przypadkowym i nagłym zdarzeniem wywołanym
przyczyną zewnętrzną,
5) ojczym – aktualnego męża matki ubezpieczonego
lub małżonka, nie będącego biologicznym ojcem
ubezpieczonego lub małżonka, oraz wdowca po
matce ubezpieczonego lub małżonka, nie będącego
biologicznym ojcem ubezpieczonego lub małżonka,
o ile nie wstąpił on ponownie w związek małżeński,
6) 
okres odpowiedzialności PZU Życie SA – czas
trwania odpowiedzialności PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego wyznaczony przez daty
początku i końca odpowiedzialności,
7) 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie –
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstw ogłaszane przez GUS, według
stanu wynikającego z ostatniego ogłoszenia opublikowanego przed 1 grudnia poprzedniego roku
kalendarzowego,
8) PZU Życie SA – Powszechny Zakład Ubezpieczeń
na Życie Spółka Akcyjna,
9) rocznica polisy – każdą kolejną rocznicę określonego w dokumencie ubezpieczenia początku
odpowiedzialności,

10) 
trwały uszczerbek na zdrowiu – trwałe, nie
rokujące poprawy uszkodzenie danego organu,
narządu lub układu, polegające na fizycznej utracie
tego organu, narządu lub układu lub upośledzeniu
jego funkcji,
11) ubezpieczający – osobę fizyczną, która zawarła
umowę z PZU Życie SA,
12) 
ubezpieczenie grupowe – umowę, która gwarantowała prawo do indywidualnego kontynuowania
ubezpieczenia, zawartą na podstawie ogólnych
warunków grupowego ubezpieczenia pracowniczego
typ P Plus, wraz z umową zawartą na podstawie
ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia prawa do indywidualnego kontynuowania,
13) ubezpieczony – osobę fizyczną wymienioną
imiennie w dokumencie ubezpieczenia, której życie
i zdrowie jest przedmiotem ubezpieczenia,
14) 
uczęszczanie do szkoły – kształcenie się
w publicznej lub niepublicznej szkole oraz państwowej lub niepaństwowej szkole wyższej, znajdującej
się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w trybie
dziennym, wieczorowym lub zaocznym, w rozumieniu przepisów o oświacie i szkolnictwie wyższym,
z wyłączeniem wszelkich kursów oraz kształcenia
korespondencyjnego,
15) umowa – umowę ubezpieczenia zawieraną na
wniosek ubezpieczającego na podstawie ogólnych
warunków ubezpieczenia i potwierdzoną dokumentem ubezpieczenia,
16) uposażony – podmiot wskazany na piśmie
przez ubezpieczonego jako uprawniony do otrzymania świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego,
17) 
wiek ubezpieczonego – wiek ubezpieczonego
ustalony jako różnica lat pomiędzy aktualnym
rokiem kalendarzowym a rokiem urodzenia ubezpieczonego,
18) współubezpieczony – objętego ubezpieczeniem
członka rodziny ubezpieczonego.
2. W zasadach ustalania świadczeń należnych z tytułu
umowy nie ma zastosowania stopa techniczna.
PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA ORAZ
ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UMOWY
§3
Przedmiotem ubezpieczenia jest:
1) życie ubezpieczonego i życie współubezpieczonych,
2) zdrowie ubezpieczonego.
§4
1. Zakres ubezpieczenia określony jest w jednym z wariantów, o których mowa w ust. 2 i 3.
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2. W Wariancie 1 zakres ubezpieczenia obejmuje
następujące zdarzenia w okresie odpowiedzialności
PZU Życie SA:
Zdarzenie:

Świadczenie
w procentach
sumy ubezpieczenia aktualnej
w dniu zdarzenia

1) śmierć ubezpieczonego

100%

2) śmierć ubezpieczonego spowodowana
nieszczęśliwym wypadkiem – dodatkowo
oprócz świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego

100%

3) trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym
wypadkiem – za 1% trwałego uszczerbku
na zdrowiu

1–4%

a) małżonka

100%

b) dziecka własnego, przysposobionego
oraz pasierba (jeżeli nie żyje ojciec lub
matka) – pod warunkiem, że w dniu
śmierci dziecko nie ukończyło 25 roku
życia

30%

20%

a) urodzenie się dziecka

10%

b) urodzenie martwego dziecka

20%
40%

3. W Wariancie 2 zakres ubezpieczenia obejmuje
następujące zdarzenia w okresie odpowiedzialności
PZU Życie SA:

Zdarzenie:

Świadczenie
w procentach
sumy ubezpieczenia aktualnej
w dniu zdarzenia

1) śmierć ubezpieczonego

100%

2) śmierć ubezpieczonego spowodowana
nieszczęśliwym wypadkiem – dodatkowo
oprócz świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego

100%

3) trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym
wypadkiem – za 1% trwałego uszczerbku
na zdrowiu

1–4%

4) śmierć współubezpieczonego:
a) małżonka

100%

b) dziecka własnego, przysposobionego
oraz pasierba (jeżeli nie żyje ojciec lub
matka) – pod warunkiem, że w dniu
śmierci dziecko nie ukończyło 25 roku
życia

30%

c) rodzica ubezpieczonego albo ojczyma
lub macochy ubezpieczonego, jeżeli nie
żyje ojciec lub matka ubezpieczonego
oraz rodzica aktualnego małżonka
ubezpieczonego albo ojczyma lub
macochy małżonka ubezpieczonego,
jeżeli nie żyje ojciec lub matka małżonka
ubezpieczonego

20%

5) osierocenie dziecka przez ubezpieczonego

1. Umowa może być zawarta na rzecz osoby, której
przysługuje prawo indywidualnego kontynuowania
ubezpieczenia grupowego.
2. Umowa może być również zawarta na rzecz wdowy lub
wdowca po zmarłym ubezpieczonym w ubezpieczeniu
indywidualnie kontynuowanym.
3. PZU Życie SA może wyrazić zgodę na zawarcie umowy
na rzecz innej osoby, niż wskazane w ust. 1 i 2 lub
zaproponować zawarcie na zmienionych warunkach.
§6

5) urodzenie:

6) osierocenie dziecka przez ubezpieczonego

ZAWARCIE UMOWY
§5

4) śmierć współubezpieczonego:

c) rodzica ubezpieczonego albo ojczyma
lub macochy ubezpieczonego, jeżeli nie
żyje ojciec lub matka ubezpieczonego
oraz rodzica aktualnego małżonka
ubezpieczonego albo ojczyma lub
macochy małżonka ubezpieczonego,
jeżeli nie żyje ojciec lub matka małżonka
ubezpieczonego

4. Wysokość świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na
zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, określona jest w umowie w granicach,
o których mowa w ust. 2 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 3. Jeżeli
ubezpieczenie grupowe dawało gwarancję określonej
wysokości tego świadczenia, jego wysokość jest zgodna
z tą gwarancją.

40%

1. Umowa zawierana jest w Wariancie 1 albo
w Wariancie 2, o których mowa w § 4 ust. 2 i 3.
W trakcie trwania umowy nie ma możliwości zmiany
wariantu.
2. Podstawą do zawarcia umowy jest przekazanie kwoty
na poczet pierwszej składki i złożenie następujących
dokumentów:
1) wniosku o zawarcie umowy, który zawiera zgodę
ubezpieczonego na objęcie ubezpieczeniem na
warunkach określonych w umowie, w tym na wysokość sumy ubezpieczenia, o ile ubezpieczony jest
inną osobą niż ubezpieczający,
2) deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia grupowego, a w przypadku ubezpieczenia indywidualnie
kontynuowanego przez wdowę lub wdowca po
zmarłym ubezpieczonym – dokument ubezpieczenia
indywidualnie kontynuowanego,
3) innych dokumentów mających wpływ na możliwość
zawarcia umowy, w szczególności potwierdzenia
przekazania kwoty na poczet pierwszej składki – na
życzenie PZU Życie SA.
3. Wniosek o zawarcie umowy musi być złożony oraz
kwota na poczet pierwszej składki musi być przekazana
przed upływem 6 miesięcy, licząc od końca okresu, za
który przekazano ostatnią składkę w ubezpieczeniu
grupowym, a w przypadku kontynuacji przez wdowę lub
wdowca po zmarłym ubezpieczonym – w ubezpieczeniu
indywidualnie kontynuowanym.
4. Przed złożeniem wniosku o zawarcie umowy
PZU Życie SA przekazuje osobie, która zamierza zawrzeć
umowę, ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikiem – Tabelą norm oceny procentowej trwałego
uszczerbku na zdrowiu.
5. PZU Życie SA potwierdza zawarcie umowy dokumentem
ubezpieczenia.
6. Umowę uważa się za zawartą z dniem początku odpowiedzialności.
7. Umowa nie dochodzi do skutku, jeżeli kwota na poczet
pierwszej składki została przekazana po śmierci ubezpieczonego.
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CZAS TRWANIA UMOWY
§7
Umowa zawierana jest pomiędzy PZU Życie SA a ubezpieczającym na czas nieokreślony.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§8
Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie
30 dni od zawarcia umowy. W przypadku odstąpienia przez
ubezpieczającego PZU Życie SA zwraca mu składkę pomniejszoną o jej część odpowiadającą okresowi odpowiedzialności.
WYPOWIEDZENIE UMOWY
§9
1. Umowa może być w każdym czasie wypowiedziana przez
ubezpieczającego na piśmie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia
rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca następującego
bezpośrednio po miesiącu, w którym PZU Życie SA
otrzymał oświadczenie o wypowiedzeniu.
2. W przypadku wypowiedzenia umowy istnieje obowiązek
przekazywania składek do końca okresu wypowiedzenia.
§ 10
Umowę uważa się za wypowiedzianą przez ubezpieczającego w przypadku nieprzekazania składki w dodatkowym
terminie, o którym mowa w § 20, z okresem wypowiedzenia kończącym się:
1) z upływem 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, za
który przekazano ostatnią składkę, jeżeli ubezpieczający
nie skorzysta z prawa do wznowienia ubezpieczenia,
a ubezpieczony jest tą samą osobą, co ubezpieczający,
2) z upływem 7 miesięcy, licząc od końca miesiąca, za
który przekazano ostatnią składkę, jeżeli ubezpieczony
nie skorzysta z prawa przejęcia praw i obowiązków
ubezpieczającego, o którym mowa w § 11 ust. 4,
a ubezpieczony jest inną osobą niż ubezpieczający.
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
§ 11
1. Ubezpieczający za zgodą ubezpieczonego ma prawo
przenieść prawa i obowiązki z umowy na inny podmiot.
W przypadku przeniesienia praw i obowiązków na inny
podmiot z chwilą przeniesienia podmiot ten staje się
ubezpieczającym. Umowa przeniesienia praw i obowiązków powinna być pod rygorem nieważności zaakceptowana pisemnie przez PZU Życie SA.
2. Ubezpieczający jest obowiązany:
1) informować PZU Życie SA o zmianie wszelkich danych
dotyczących ubezpieczającego, ubezpieczonego
i uposażonych,
2) terminowo przekazywać do PZU Życie SA składki.
3. Jeżeli w trakcie trwania umowy ubezpieczający wypowie
umowę, PZU Życie SA może poinformować o tym
fakcie ubezpieczonego i zaproponować mu przejęcie
praw i obowiązków ubezpieczającego z końcem okresu

wypowiedzenia, o ile ubezpieczający jest inną osobą niż
ubezpieczony.
4. Jeżeli w trakcie trwania umowy, ubezpieczający
nie skorzysta z prawa do wznowienia ubezpieczenia, PZU Życie SA może poinformować o tym fakcie
ubezpieczonego i zaproponować mu przejęcie praw
i obowiązków ubezpieczającego przed upływem 7 miesięcy, licząc od końca miesiąca, za który przekazano
ostatnią składkę, o ile ubezpieczający jest inną osobą niż
ubezpieczony.
§ 12
1. Ubezpieczony ma prawo:
1) wskazać, dowolnie zmieniać i odwoływać uposażonych,
2) żądać, by PZU Życie SA udzielił informacji o postanowieniach zawartej umowy oraz ogólnych warunkach
ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczą praw
i obowiązków ubezpieczonego, o ile jest inną osobą
niż ubezpieczający.
2. Ubezpieczony jest obowiązany zgłaszać ubezpieczającemu zmiany danych zawartych we wniosku o zawarcie
umowy ubezpieczenia, o ile jest inną osobą niż ubezpieczający.
§ 13
1. PZU Życie SA jest obowiązany:
1) prawidłowo i terminowo wykonywać zobowiązania
przewidziane umową,
2) informować ubezpieczającego lub ubezpieczonego
o zajściu zdarzeń objętych odpowiedzialnością
PZU Życie SA, jeżeli zdarzenie zostało zgłoszone do
PZU Życie SA, a osoby te nie są osobami występującymi z tym zgłoszeniem,
3) informować osobę występującą z roszczeniem,
pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta
wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do
ustalenia zobowiązania, jeżeli jest to niezbędne do
prowadzenia dalszego postępowania,
4) informować pisemnie osobę występującą z roszczeniem o przyczynach niemożności jego zaspokojenia,
5) udostępniać ubezpieczającemu, ubezpieczonemu
oraz osobie występującej z roszczeniem informacje
i dokumenty, które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności PZU Życie SA lub wysokość zobowiązania, z zastrzeżeniem ust. 2,
6) udzielać na wniosek ubezpieczonego informacji
o postanowieniach zawartej umowy oraz ogólnych
warunkach ubezpieczenia w zakresie, w jakim
dotyczą praw i obowiązków ubezpieczonego, o ile
ubezpieczony jest inną osobą niż ubezpieczający.
2. PZU Życie SA zastrzega sobie prawo nieudostępniania
informacji i dokumentów, których udostępnienie byłoby
sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.
ZMIANA UMOWY
§ 14
Zmiany w umowie są dokonywane w drodze negocjacji, w trybie ofertowym bądź w inny przewidziany ogólnie obowiązującymi przepisami prawa sposób i potwierdzane w formie pisemnej. Jeżeli ubezpieczony jest inną osobą niż ubezpieczający, do
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zmiany umowy konieczna jest uprzednia zgoda ubezpieczonego, obejmująca także wysokość sumy ubezpieczenia.
SUMA UBEZPIECZENIA

3. Częstotliwość przekazywania składek określona jest we
wniosku o zawarcie umowy i potwierdzona dokumentem
ubezpieczenia.
4. Wszelkie opłaty związane z przekazywaniem składek
ponosi ubezpieczający.

§ 15
1. Sumą ubezpieczenia jest kwota stanowiąca podstawę
ustalania wysokości świadczeń.
2. Wysokość sumy ubezpieczenia wskazana jest w dokumencie ubezpieczenia.
§ 16
Wysokość początkowej sumy ubezpieczenia określona jest
we wniosku o zawarcie umowy i nie może być:
1) niższa niż 2-krotna wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
2) wyższa niż suma ubezpieczenia obowiązująca
w ostatnim miesiącu odpowiedzialności PZU Życie SA
w ubezpieczeniu grupowym, a w przypadku
kontynuacji przez wdowę lub wdowca po zmarłym
ubezpieczonym – wyższa niż suma ubezpieczenia
obowiązująca w ostatnim miesiącu odpowiedzialności
PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego.
§ 17
1. Wysokość sumy ubezpieczenia może zostać obniżona
lub podwyższona o kwoty dodatkowe w trybie zmiany
umowy, zgodnie z § 14.
2. Suma ubezpieczenia po zmianie umowy musi zawierać
się w granicach:
1) suma minimalna – 2-krotna wysokość przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia,
2) suma maksymalna – 10-krotna wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
SKŁADKA
§ 18
1. Wysokość składki za początkową sumę ubezpieczenia
określona jest w umowie przez PZU Życie SA w zależności od wysokości sumy ubezpieczenia, częstotliwości
przekazywania składek oraz zgodnie z wysokością
składki od 1.000 zł sumy ubezpieczenia zagwarantowaną w ubezpieczeniu grupowym albo ostatnio obowiązującą w ubezpieczeniu indywidualnie kontynuowanym
– w przypadku kontynuacji przez wdowę lub wdowca po
zmarłym ubezpieczonym.
2. Wysokości składek z tytułu poszczególnych zdarzeń objętych odpowiedzialnością PZU Życie SA obowiązujących
w umowie określone są w dokumencie ubezpieczenia.
3. Do kwot dodatkowych sumy ubezpieczenia ma
zastosowanie składka określona w zależności od wieku
ubezpieczonego, płci ubezpieczonego oraz wysokości
kwoty dodatkowej.
§ 19
1. Składkę uważa się za przekazaną z chwilą uznania
rachunku bankowego wskazanego przez PZU Życie SA.
2. Składka przekazywana jest przez ubezpieczającego
z góry w pełnej wymaganej kwocie. Termin przekazywania składek określony jest w dokumencie ubezpieczenia.

§ 20
1. Składka należna jest za okres trwania odpowiedzialności
PZU Życie SA.
2. Jeżeli składka nie została przekazana w terminie,
PZU Życie SA wzywa ubezpieczającego do uregulowania zaległości, wskazując dodatkowy 7-dniowy termin
i informując o skutku nieopłacenia składki, o którym
mowa w § 10.
POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI
PZU ŻYCIE SA
§ 21
Odpowiedzialność PZU Życie SA rozpoczyna się we wskazanym w dokumencie ubezpieczenia początku odpowiedzialności.
§ 22
1. Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do
ubezpieczonego kończy się w dniu zaistnienia jednej
z okoliczności:
1) otrzymania przez PZU Życie SA oświadczenia o odstąpieniu przez ubezpieczającego od umowy,
2) upływu okresu wypowiedzenia umowy, o ile
ubezpieczony nie skorzystał z prawa przejęcia praw
i obowiązków ubezpieczającego,
3) rozwiązania umowy ubezpieczenia,
4) śmierci ubezpieczonego,
5) upływu 1 miesiąca, licząc od końca okresu, za który
została przekazana ostatnia składka, z zastrzeżeniem
ust. 2 i § 23.
2. Przekazanie składki po wygaśnięciu odpowiedzialności PZU Życie SA, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, nie
skutkuje powstaniem kolejnego miesięcznego okresu
wydłużenia odpowiedzialności. W takim przypadku
składka zaliczana jest na poczet zaległości za udzieloną
ochronę.
§ 23
1. W przypadku zakończenia odpowiedzialności
PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego z powodu
nieprzekazania składki ubezpieczający ma prawo do
wznowienia odpowiedzialności PZU Życie SA przed
upływem 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, za który
przekazano ostatnią składkę.
2. Wznowienie odpowiedzialności PZU Życie SA możliwe
jest, o ile zostaną spełnione łącznie poniższe warunki:
1) przekazanie składki za 1 miesiąc odpowiedzialności,
o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 5,
2) przekazanie kolejnej składki na poczet wznowienia
odpowiedzialności.
3. Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego w przypadku wznowienia rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego przypadającego po
miesiącu, w którym została przekazana pierwsza składka
na poczet wznowienia odpowiedzialności.
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WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA
ODPOWIEDZIALNOŚCI PZU ŻYCIE SA
§ 24
PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:
1) śmierci ubezpieczonego, śmierci ubezpieczonego
spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, śmierci
współubezpieczonego, trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym
wypadkiem oraz osierocenia dziecka, jeżeli zdarzenia
te powstały w wyniku działań wojennych,
2) śmierci ubezpieczonego, śmierci ubezpieczonego
spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, śmierci
współubezpieczonego, trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym
wypadkiem, jeżeli zdarzenia te powstały w wyniku
aktów terroru lub udziału w masowych rozruchach
społecznych,
3) śmierci ubezpieczonego, śmierci ubezpieczonego
spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem i trwałego
uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, jeżeli zdarzenia
te powstały w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez ubezpieczonego czynu
wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego
przestępstwa,
4) śmierci ubezpieczonego w wyniku samobójstwa
popełnionego w okresie 2 lat od zawarcia umowy,
5) śmierci ubezpieczonego, gdy prowadził on pojazd
będąc w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu
przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.
§ 25
1. W przypadkach określonych w ust. 2 PZU Życie SA nie
ponosi odpowiedzialności w stosunku do ubezpieczonego w okresie karencji, tj. w okresie:
1) 6 miesięcy od początku odpowiedzialności – w przypadku:
a) śmierci ubezpieczonego, śmierci współubezpieczonego, osierocenia dziecka, z zastrzeżeniem ust. 3,
b) urodzenia martwego dziecka,
2) 9 miesięcy od początku odpowiedzialności – w przypadku urodzenia się dziecka.
2. Karencja ma zastosowanie:
1) jeżeli wniosek o zawarcie umowy został złożony lub
kwota na poczet pierwszej składki została przekazana
po upływie 3 miesięcy, licząc od końca okresu, za
który przekazano ostatnią składkę w ubezpieczeniu
grupowym, a w przypadku kontynuacji przez wdowę
lub wdowca po zmarłym ubezpieczonym – w ubezpieczeniu indywidualnie kontynuowanym,
2) w przypadku wznowienia ubezpieczenia,
3) do kwoty dodatkowej sumy ubezpieczenia.
3. Karencji nie stosuje się, jeżeli śmierć ubezpieczonego
lub współubezpieczonego była spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem.

ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym
wypadkiem, jeżeli nieszczęśliwy wypadek powstał:
1) przed początkiem odpowiedzialności PZU Życie SA
w stosunku do ubezpieczonego,
2) podczas prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu:
a) jeżeli ubezpieczony nie miał uprawnień określonych w stosownych przepisach prawa do prowadzenia danego pojazdu,
b) jeżeli ubezpieczony był w stanie po użyciu alkoholu
albo w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu
przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
3) gdy ubezpieczony był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji
psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, a spowodowało to zaistnienie nieszczęśliwego wypadku,
4) w wyniku samookaleczenia, usiłowania popełnienia
albo popełnienia przez ubezpieczonego samobójstwa,
5) bezpośrednio w wyniku zatrucia spowodowanego
spożyciem alkoholu, użyciem narkotyków, środków
odurzających, substancji psychotropowych lub
środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, użycia środków farmakologicznych bez względu na zastosowaną dawkę.
2. PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności za trwały
uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany
leczeniem oraz zabiegami leczniczymi lub diagnostycznymi, bez względu na to przez kogo były wykonane,
chyba że chodziło o leczenie bezpośrednich następstw
nieszczęśliwego wypadku.
UPRAWNIENI DO ŚWIADCZENIA
§ 27
1. W przypadku śmierci ubezpieczonego prawo do świadczenia przysługuje uposażonemu, z zastrzeżeniem § 29 ust. 2.
2. W przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego, śmierci współubezpieczonego, urodzenia się
dziecka oraz urodzenia martwego dziecka w rozumieniu przepisów dotyczących porodów i urodzeń, jeżeli
urodzenie zostało zarejestrowane, prawo do świadczenia
przysługuje ubezpieczonemu.
3. W przypadku osierocenia dziecka przez ubezpieczonego
świadczenie przysługuje każdemu dziecku ubezpieczonego (własnemu, a także przysposobionemu lub
pasierbowi – jeżeli nie żyje ojciec lub matka) w wieku
do 18 lat, a w razie uczęszczania do szkoły w wieku do
25 lat lub bez względu na wiek w razie jego całkowitej
niezdolności do pracy.
§ 28
1. Ubezpieczony wyznacza uposażonych we wniosku
o zawarcie umowy ubezpieczenia.
2. Ubezpieczony ma prawo w każdym czasie dowolnie
zmieniać i odwoływać uposażonych.

§ 26
1. PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu
śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym
wypadkiem i z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu

§ 29
1. W przypadku, gdy ubezpieczony wskazał kilku uposażonych, a niektórzy spośród nich zmarli przed śmiercią ubezpieczonego lub utracili prawo do świadczenia, wówczas
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przypadająca im część świadczenia zostanie rozdzielona
proporcjonalnie pomiędzy pozostałych uposażonych.
2. Jeżeli ubezpieczony nie wskazał uposażonego albo gdy
wszyscy uposażeni zmarli przed śmiercią ubezpieczonego lub utracili prawo do świadczenia, wówczas świadczenie przysługuje członkom rodziny ubezpieczonego
według kolejności pierwszeństwa:
1) małżonek w całości,
2) dzieci w częściach równych,
3) rodzice w częściach równych,
4) inni ustawowi spadkobiercy ubezpieczonego w częściach równych.
§ 30
Świadczenie nie przysługuje osobie, która umyślnie przyczyniła się do śmierci ubezpieczonego lub współubezpieczonego.
WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ
§ 31
1. Zgłaszając roszczenie o wykonanie zobowiązania wnioskujący składa do PZU Życie SA:
1) wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia,
2) dokument ubezpieczenia,
3) akt urodzenia dziecka, akt zgonu ubezpieczonego
albo współubezpieczonego, akt małżeństwa –
w zależności od zdarzenia,
4) kartę zgonu albo – jeżeli jej uzyskanie nie jest możliwe
– dokumentację medyczną stwierdzającą przyczynę
śmierci, jeżeli śmierć była spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem lub jeżeli śmierć nastąpiła w pierwszych dwóch latach od początku odpowiedzialności
PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego,
5) inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia – na życzenie PZU Życie SA.
2. W przypadku, gdy dokumenty, o których mowa w ust. 1
pkt 3, 4, 5 sporządzone zostały w języku innym niż polski, wnioskujący dostarcza je przetłumaczone na język
polski przez tłumacza przysięgłego.
3. PZU Życie SA decyduje o uznaniu roszczenia z tytułu
trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz jego stopniu
(procencie) na podstawie dostarczonej do PZU Życie SA
dokumentacji medycznej, orzeczenia wskazanego przez
siebie lekarza orzecznika oraz ewentualnie wyników
zleconych przez siebie badań medycznych.
4. PZU Życie SA decyduje o uznaniu roszczenia z tytułu
śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym
wypadkiem na podstawie dostarczonej do PZU Życie SA
dokumentacji medycznej.
5. PZU Życie SA pokrywa koszty orzekania przez wskazanego przez siebie lekarza orzecznika oraz koszty zleconych przez siebie badań medycznych.
§ 32
1. Prawo do świadczenia z tytułu zdarzeń spowodowanych
nieszczęśliwym wypadkiem przysługuje, o ile z medycznego punktu widzenia istnieje normalny związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem
a śmiercią albo trwałym uszczerbkiem na zdrowiu
ubezpieczonego.
2. Prawo do świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na
zdrowiu ubezpieczonego przysługuje maksymalnie za

100% trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego
spowodowanego jednym nieszczęśliwym wypadkiem.
3. Prawo do świadczenia z tytułu śmierci spowodowanej
nieszczęśliwym wypadkiem przysługuje, jeżeli śmierć
nastąpiła w ciągu 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego
wypadku i w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA.
4. Jeżeli PZU Życie SA wypłaci świadczenie z tytułu
trwałego uszczerbku, a następnie w ciągu 12 miesięcy
od daty nieszczęśliwego wypadku nastąpiła śmierć,
będąca następstwem tego samego nieszczęśliwego
wypadku, wówczas o kwotę wypłaconego świadczenia
z tytułu trwałego uszczerbku PZU Życie SA pomniejsza
kwotę przewidzianą dla świadczenia z tytułu śmierci
ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym
wypadkiem. Jeżeli świadczenie wypłacone z tytułu
trwałego uszczerbku przewyższy kwotę przewidzianą dla
świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, świadczenie z tytułu
śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym
wypadkiem nie przysługuje.
§ 33
1. Stopień (procent) trwałego uszczerbku na zdrowiu
ustalany jest po zakończeniu leczenia usprawniającego
i okresu rehabilitacji.
2. Jeżeli po 4 miesiącach od daty nieszczęśliwego wypadku
leczenie usprawniające i okres rehabilitacji nie zostały
zakończone, PZU Życie SA kieruje ubezpieczonego do
lekarza orzecznika w celu wydania orzeczenia oraz
ewentualnie zleca badania medyczne i wypłaca bezsporną część świadczenia.
3. W przypadku, gdy lekarz orzecznik nie jest w stanie
określić ostatecznego stopnia (procentu) trwałego
uszczerbku na zdrowiu, PZU Życie SA kieruje ubezpieczonego powtórnie do lekarza orzecznika, z tym że
nie później niż w 24 miesiącu od daty nieszczęśliwego
wypadku, w celu określenia ostatecznego stopnia (procentu) trwałego uszczerbku na zdrowiu.
4. W razie utraty lub uszkodzenia organu, narządu lub
układu, który przed nieszczęśliwym wypadkiem był
uszkodzony wskutek samoistnej choroby lub przebytego
urazu, a ma to wpływ na ustalenie aktualnego stopnia
(procentu) trwałego uszczerbku na zdrowiu, stopień
(procent) trwałego uszczerbku na zdrowiu ustala się na
podstawie analizy jako różnicę stanu danego organu,
narządu lub układu przed nieszczęśliwym wypadkiem
a stanem istniejącym po nieszczęśliwym wypadku.
5. Przy ustalaniu stopnia (procentu) trwałego uszczerbku
na zdrowiu stosuje się Tabelę norm oceny procentowej
trwałego uszczerbku na zdrowiu, stanowiącą załącznik
do ogólnych warunków ubezpieczenia.
6. Przy ustalaniu stopnia (procentu) trwałego uszczerbku
na zdrowiu nie bierze się pod uwagę rodzaju pracy ani
czynności wykonywanych przez ubezpieczonego.
7. Po ustaleniu stopnia (procentu) trwałego uszczerbku
na zdrowiu późniejsza zmiana, zarówno w przypadku
polepszenia, jak i pogorszenia, nie daje podstawy do
zmiany wysokości świadczenia.
§ 34
1. PZU Życie SA wykonuje zobowiązania najpóźniej
w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia
o zdarzeniu objętym odpowiedzialnością PZU Życie SA.
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2. W przypadku, gdy wyjaśnienie w powyższym terminie
okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego
albo wysokości zobowiązania okazało się niemożliwe,
PZU Życie SA wykonuje zobowiązanie w ciągu 14 dni od
dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności
wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe.
§ 35
1. Świadczenie wypłacane jest w formie jednorazowej
w pełnej należnej kwocie, z zastrzeżeniem § 33 ust. 2 i 3.
2. Na wniosek uprawnionego za zgodą PZU Życie SA,
całość lub część świadczenia zostanie przekazana na
poczet składki z tytułu innego ubezpieczenia.
§ 36
1. W przypadku, gdy PZU Życie SA w związku z wykonaniem któregokolwiek ze zobowiązań wynikających
z umowy obowiązane jest zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa pobrać i odprowadzić jakiekolwiek
kwoty, w tym w szczególności kwoty na poczet zobowiązań podatkowych osób uprawnionych, kwoty pobrane
i odprowadzone przez PZU Życie SA pomniejszają kwoty
stosownych wypłat płatnych przez PZU Życie SA na
podstawie umowy.
2. Opodatkowanie zobowiązań PZU Życie SA regulują
obowiązujące przepisy prawa dotyczące podatku dochodowego, w szczególności przepisy ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych.
§ 37
Jeżeli świadczenie nie przysługuje w całości lub w części,
PZU Życie SA informuje o tym niezwłocznie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz
podstawę prawną, uzasadniającą całkowitą lub częściową
odmowę wykonania zobowiązania.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 38
1. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy można
wytoczyć przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania
lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego z umowy albo sąd właściwy
według przepisów o właściwości ogólnej.
2. Prawem właściwym w stosunkach wynikających
z umowy jest prawo polskie.
§ 39
W sprawach nie uregulowanych w niniejszych ogólnych
warunkach ubezpieczenia mają zastosowanie przepisy
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kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej
oraz inne stosowne przepisy prawa.
§ 40
1. Wszystkie powiadomienia, wnioski i oświadczenia
mające związek z umową kierowane do PZU Życie SA,
wymagają dla swej skuteczności zachowania formy
pisemnej lub innej formy, na którą PZU Życie SA udzielił
pisemnej zgody. Wszelkie powiadomienia, wnioski
i oświadczenia kierowane do PZU Życie SA wywierają
skutek prawny wobec PZU Życie SA z chwilą doręczenia,
z zastrzeżeniem ust. 4.
2. Wszystkie dokumenty związane z umową powinny być
wypełnione prawidłowo i całkowicie przy użyciu obowiązujących formularzy PZU Życie SA oraz podpisane przez
uprawnione osoby.
3. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia i wnioski
PZU Życie SA dotyczące umowy składane są na piśmie
lub w innej dozwolonej prawem formie uzgodnionej
z ubezpieczającym.
4. Strony obowiązane są informować się o każdej zmianie
adresów. Powiadomienia, wnioski i oświadczenia
wysłane na ostatnio podany adres PZU Życie SA,
ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uposażonego
uznawane będą za skutecznie doręczone.
§ 41
1. Skargi i zażalenia mogą być wnoszone w formie pisemnej do każdej jednostki PZU Życie SA w sposób umożliwiający identyfikację osoby wnoszącej i przedmiotu
skargi lub zażalenia.
2. Skargi i zażalenia są rozpatrywane przez jednostki
terenowe wyższego szczebla lub Centralę PZU Życie SA
zgodnie z zakresem ich działania.
3. PZU Życie SA rozpatruje skargę lub zażalenie niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni
od daty otrzymania, i udziela pisemnej odpowiedzi,
a w przypadku niemożności ich rozpatrzenia w powyższym terminie zawiadamia pisemnie wnoszącego
z podaniem przyczyny zwłoki i nowego terminu rozpatrzenia.
4. Z tytułu umowy przysługuje prawo wniesienia skargi
do Rzecznika Ubezpieczonych.
§ 42
1. Niniejsze ogólne warunki wchodzą w życie z dniem
10 sierpnia 2007 roku i mają zastosowanie do umów
ubezpieczenia zawieranych począwszy od tej daty.
2. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały zatwierdzone uchwałą nr UZ/346/2007 Zarządu Powszechnego
Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 17 lipca
2007 roku.

PZUŻ 7418/2
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Procent
uszczerbku
na zdrowiu
 8
 V]NRG]HQLHSRZáRNF]DV]NL
EH]XV]NRG]HĔNRVWQ\FK 
D X
 V]NRG]HQLHSRZáRNF]DV]NL±Z]DOHĪQRĞFL
RG UR]PLDUX UXFKRPRĞFL WNOLZRĞFL EOL]Q LWS

1–10

3R]EDZLHQLH RZáRVLHQLD Z ]DOHĪQRĞFL RG
REV]DUX 
E SRQLĪHM  SRZLHU]FKQL VNyU\ RZáRVLRQHM

1–10

F RG  GR  SRZLHU]FKQL VNyU\ RZáRVLRQHM

11–20

G SRZ\ĪHM  SRZLHU]FKQL VNyU\ RZáRVLRQHM

21–30

8:$*$
: SU]\SDGNX X]XSHáQLHQLD XE\WNX VNyU\ RZáRVLRQHM
SU]HV]F]HSHP VNyU\ RUD] RGWZRU]HQLD ZáDVQHJR RZáRVLHQLD
QDOHĪ\ RFHQLDü ZJ SXQNWX  D : SU]\SDGNX VNXWHF]QHM
UHSODQWDFML VNDOSX RFHQLDü ZJ SXQNWX  D
 8
 V]NRG]HQLHNRĞFLVNOHSLHQLDLSRGVWDZ\
F]DV]NL ZJáRELHQLDV]F]HOLQ\
IUDJPHQWDFMD ±Z]DOHĪQRĞFLRG
UR]OHJáRĞFLXV]NRG]HĔ
D EH] Z\FLHNX Sá\QX Py]JRZRUG]HQLRZHJR
E ] QDZUDFDMąF\P Sá\QRWRNLHP QRVRZ\P LOXE
XV]Q\P

 3
 RUDĪHQLDLQLHGRZáDG\SRFKRG]HQLD
Py]JRZHJR
D SRUDĪHQLH SRáRZLF]H SRUDĪHQLH NRĔF]\Q
GROQ\FK XQLHPRĪOLZLDMąFH VDPRG]LHOQH VWDQLH
L FKRG]HQLH ± ZJ VNDOL /RYHWWH¶D

100

E JáĊERNL QLHGRZáDG SRáRZLF]\ OXE REX NRĔF]\Q
GROQ\FK ]QDF]QLH XWUXGQLDMąF\ VSUDZQRĞü
NRĔF]\Q  OXE  ZJ VNDOL /RYHWWH¶D

60–80

F ĞUHGQLHJR VWRSQLD QLHGRZáDG SRáRZLF]\ OXE
QLHGRZáDG REX NRĔF]\Q GROQ\FK  OXE 
ZJ VNDOL /RYHWWH¶D

40–60

G QLH]QDF]QHJR VWRSQLD QLHZLHONL G\VNUHWQ\
QLHGRZáDG SRáRZLF]\ OXE REX NRĔF]\Q
GROQ\FK  OXE  ZJ VNDOL /RYHWWH¶D

10–40

H SRUDĪHQLH NRĔF]\Q\ JyUQHM ± ZJ VNDOL
/RYHWWH¶D ] QLHGRZáDGHP NRĔF]\Q\ GROQHM
± ZJ VNDOL /RYHWWH¶D
SUDZHM

70–90

OHZHM

60–80

I
1–10
10–30

 8E\WNLZNRĞFLDFKVNOHSLHQLDF]DV]NL
RáąF]QHMSRZLHU]FKQL±Z]DOHĪQRĞFLRG
UR]PLDUyZ
D SRQLĪHM  FPð

Procent
uszczerbku
na zdrowiu

QLHGRZáDG NRĔF]\Q\ JyUQHM ± ZJ VNDOL
/RYHWWH¶D ] SRUDĪHQLHP NRĔF]\Q\ GROQHM ±
ZJ VNDOL /RYHWWH¶D

SUDZHM

70–90

OHZHM

60–80

J PRQRSDUH]\ SRFKRG]HQLD RĞURGNRZHJR
GRW\F]ąFH NRĔF]\Q\ JyUQHM ± ZJ VNDOL
/RYHWWH¶D
1–10

prawa

40–50

E RG  GR  FPð

11–15

OHwa

30–40

F SRZ\ĪHM  FPð

16–25

K PRQRparH]\ pRFKRG]HQLa RĞrRGNRwHJR
GRW\F]ąFH NRĔF]\Q\ JyrQHM ± wJ VNaOL
/RYHWWH¶a

8:$*$
-HĪHOL SRZVWDá\ XE\WHN NRĞFL ]RVWDá X]XSHáQLRQ\ RSHUDFMą
SODVW\F]Qą ] GREU\P HIHNWHP RGVHWHN WUZDáHJR XV]F]HUENX QD
]GURZLX RFHQLRQ\ ]D SLHUZRWQ\ XE\WHN ± QDOHĪ\ ]PQLHMV]\ü
R SRáRZĊ
-HĪHOL SU]\ XV]NRG]HQLDFK L XE\WNDFK NRĞFL F]DV]NL SR]  L 
Z\VWĊSXMą MHGQRF]HĞQLH XV]NRG]HQLD SRZáRN F]DV]NL SR]  
QDOHĪ\ RVREQR RFHQLDü VWRSLHĔ XV]F]HUENX ]D XV]NRG]HQLD OXE
XE\WNL NRĞFL ZJ SR]  OXE  L RVREQR ]D XV]NRG]HQLD SRZáRN
F]DV]NL ZJ SR] 
 3
 RZLNáDQLDWRZDU]\V]ąFHXV]NRG]HQLRP
Z\PLHQLRQ\PZSR]ZSRVWDFL
SU]HZOHNáHJR]DSDOHQLDNRĞFLURSRZLF\
SRGF]HSFRZHMOHF]RQHMRSHUDF\MQLH
SU]HSXNOLQ\Py]JRZHM±RFHQLDVLĊ
GRGDWNRZR±Z]DOHĪQRĞFLRGURG]DMX
LVWRSQLDSRZLNáDĔ

prawa

30–40

OHwa

25–30

L

prawa
OHwa
M

1–25

PRQRparH]\ pRFKRG]HQLa RĞrRGNRwHJR
GRW\F]ąFH NRĔF]\Q\ JyrQHM ± wJ VNaOL
/RYHWWH¶a

PRQRparH]\ pRFKRG]HQLa RĞrRGNRwHJR
GRW\F]ąFH NRĔF]\Q\ GROQHM  wJ VNaOL
/RYHWWH¶a

N PRQRparH]\ pRFKRG]HQLa RĞrRGNRwHJR
GRW\F]ąFH NRĔF]\Q\ GROQHM ± wJ VNaOL
/RYHWWH¶a

10–30
5–20
50

30–50

3RwV]HFKQ\ =aNáaG 8EH]pLHF]HĔ Qa ĩ\FLH 6pyáNa $NF\MQa 6ąG 5HMRQRw\ GOa PVW :arV]aw\ ;,, :\G]Laá *RVpRGarF]\ .56  1,3 
NapLWaá ]aNáaGRw\    ]á wpáaFRQ\ w FaáRĞFL aO -aQa 3awáa ,,   :arV]awa p]XpO LQIROLQLa   

Procent
uszczerbku
na zdrowiu
O

PRQRparH]\ pRFKRG]HQLa RĞrRGNRwHJR
GRW\F]ąFH NRĔF]\Q\ GROQHM ± wJ VNaOL
/RYHWWH¶a

10–30

8:$*$
: pr]\paGNX wVpyáLVWQLHQLa ]aEXr]HĔ PRw\ R W\pLH aIa]ML
RFHQLaü GRGaWNRwR wJ pXQNWX  Xw]JOĊGQLaMąF ĪH FaáNRwLW\
XV]F]HrEHN Qa ]GrRwLX ] W\WXáX XV]NRG]HQLa Py]JX QLH PRĪH
pr]HNrRF]\ü 
: pr]\paGNX wVpyáLVWQLHQLa GH¿F\WX rXFKRwHJR ] LQQ\PL
REMawaPL RrJaQLF]QHJR XV]NRG]HQLa Py]JX QaOHĪ\ RFHQLaü
wJ pXQNWX 
: pr]\paGNX ryĪQLF\ w QaVLOHQLX QLHGRwáaGX pRPLĊG]\
NRĔF]\QaPL GROQ\PL QaOHĪ\ RFHQLaü wJ pXQNWX  J RGG]LHOQLH
GOa NaĪGHM NRĔF]\Q\
6.$/$/29(77(¶$
 ± EraN F]\QQHJR VNXrF]X PLĊĞQLa ± EraN VLá\ PLĊĞQLRwHM
 ± ĞOaG F]\QQHJR VNXrF]X PLĊĞQLa ±  prawLGáRwHM VLá\
PLĊĞQLRwHM
 ± w\raĨQ\ VNXrF] PLĊĞQLa L ]GROQRĞü w\NRQaQLa rXFKX pr]\
pRPRF\ L RGFLąĪHQLX RGFLQNa rXFKRPHJR ±  prawLGáRwHM
VLá\ PLĊĞQLRwHM
 ± ]GROQRĞü GR w\NRQ\waQLa rXFKX F]\QQHJR VaPRG]LHOQHJR
] pRNRQaQLHP FLĊĪNRĞFL GaQHJR RGFLQNa ±  prawLGáRwHM
VLá\ PLĊĞQLRwHM
 ± ]GROQRĞü GR w\NRQaQLa F]\QQHJR rXFKX ] pHwQ\P RpRrHP
±  prawLGáRwHM VLá\ PLĊĞQLRwHM
 ± prawLGáRwa VLáa WM ]GROQRĞü w\NRQ\waQLa F]\QQHJR rXFKX
] pHáQ\P RpRrHP ±  prawLGáRwHM VLá\ PLĊĞQLRwHM
Procent
uszczerbku
na zdrowiu
 , ]RORZDQH]HVSRá\SR]DSLUDPLGRZH
a XWrwaORQ\ ]HVpyá pR]apLraPLGRw\ ]QaF]QLH
XWrXGQLaMąF\ VprawQRĞü XVWrRMX L w\PaJaMąF\
RpLHNL RVyE Wr]HFLFK

100

E ]HVpyá pR]apLraPLGRw\ XWrXGQLaMąF\
VprawQRĞü XVWrRMX ] ]aEXr]HQLaPL PRw\ LWp

40–80

F ]a]QaF]RQ\ ]HVpyá pR]apLraPLGRw\

5–30

 =DEXU]HQLDUyZQRZDJLLLQQHSR]D
QLHGRZáDGHP]DEXU]HQLDVSUDZQRĞFL
UXFKRZHM DWDNVMDG\VPHWULDLQQH
REMDZ\]HVSRáXPyĪGĪNRZHJR 
SRFKRG]HQLDPy]JRZHJR
a XQLHPRĪOLwLaMąFH FKRG]HQLH

100

E XWrXGQLaMąFH w GXĪ\P VWRpQLX FKRG]HQLH
L VprawQRĞü rXFKRwą

50–80

F XWrXGQLaMąFH w PLHrQ\P VWRpQLX FKRG]HQLH
L VprawQRĞü rXFKRwą

10–40

G XWrXGQLaMąFH w QLHwLHONLP VWRpQLX FKRG]HQLH
L VprawQRĞü rXFKRwą

8:$*$
3RGVWawą rR]pR]QaQLa paGaF]NL Vą pRwWar]aMąFH VLĊ QapaG\
paGaF]NRwH W\pRwH ]PLaQ\ ((* GRNXPHQWaFMa ] pr]HELHJX
OHF]HQLa XVWaORQH rR]pR]QaQLH pr]H] OHNar]a OHF]ąFHJR
: pr]\paGNX wVpyáLVWQLHQLa paGaF]NL ] LQQ\PL REMawaPL
RrJaQLF]QHJR XV]NRG]HQLa Py]JX QaOHĪ\ RFHQLaü wJ pXQNWX 
 =DEXU]HQLDQHXURORJLF]QHLSV\FKLF]QH
VSRZRGRZDQHRUJDQLF]Q\P
XV]NRG]HQLHPPy]JX HQFHIDORSDWLH 
Z]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLD]DEXU]HĔ
QHXURORJLF]Q\FKLSV\FKLF]Q\FK
a FLĊĪNLH ]aEXr]HQLa pV\FKLF]QH
L QHXrRORJLF]QH XQLHPRĪOLwLaMąFH
VaPRG]LHOQą HJ]\VWHQFMĊ

80–100

E HQFHIaORpaWLa ]H ]PLaQaPL
FKaraNWHrRORJLF]Q\PL LOXE GXĪ\P GH¿F\WHP
QHXrRORJLF]Q\P

50–80

F HQFHIaORpaWLa ]H ]PLaQaPL
FKaraNWHrRORJLF]Q\PL LOXE GH¿F\WHP
QHXrRORJLF]Q\P R ĞrHGQLP QaVLOHQLX

30–50

G HQFHIaORpaWLa ] QLHwLHONLPL ]PLaQaPL
FKaraNWHrRORJLF]Q\PL LOXE QLHwLHONLP
GH¿F\WHP QHXrRORJLF]Q\P

10–30

8:$*$
5R]pR]QaQLH HQFHIaORpaWLL pRwLQQR E\ü pRWwLHrG]RQH
w\VWĊpRwaQLHP GH¿F\WX w VWaQLH QHXrRORJLF]Q\P L pV\FKLF]Q\P
XGRNXPHQWRwaQH EaGaQLHP pV\FKLaWr\F]Q\P pV\FKRORJLF]Q\P
L QHXrRORJLF]Q\P Rra] ]PLaQ\ w REra]LH ((* 7. OXE 105
 1
 HUZLFHLLQQHXWUZDORQHVNDUJL
VXELHNW\ZQHSRZVWDáHZQDVWĊSVWZLH
XUD]yZF]DV]NRZRPy]JRZ\FKOXESR
FLĊĪNLPXV]NRG]HQLDFLDáD
a VNarJL VXELHNW\wQH ]wLą]aQH ] Xra]HP JáRw\
OXE ] FLĊĪNLP XV]NRG]HQLHP LQQ\FK F]ĊĞFL
FLaáa w ]aOHĪQRĞFL RG VWRpQLa ]aEXr]HĔ
QawraFaMąFH EyOH L ]awrRW\ JáRw\ PĊF]OLwRĞü
QaGpREXGOLwRĞü RVáaELHQLH paPLĊFL WrXGQRĞFL
w VNXpLHQLX XwaJL EH]VHQQRĞü LWp
E ]HVpyá VWrHVX pRXra]RwHJR XWrwaORQH
QHrwLFH ]wLą]aQH ] Xra]HP F]aV]NRwR
Py]JRw\P OXE pR FLĊĪNLP XV]NRG]HQLX FLaáa
± w ]aOHĪQRĞFL RG VWRpQLa ]aEXr]HĔ w\Pa
JaMąFH VWaáHJR OHF]HQLa pV\FKLaWr\F]QHJR

1–10

a paGaF]Na ] EarG]R F]ĊVW\PL QapaGaPL ±
 QapaG\ w W\JRGQLX L wLĊFHM

50–60

E paGaF]Na ] QapaGaPL ± pRw\ĪHM  Qa PLHVLąF

30–50

F paGaF]Na ] QapaGaPL ±  L PQLHM Qa PLHVLąF

10–30

1–5

5–20

 =
 DEXU]HQLDPRZ\
a aIa]Ma FaáNRwLWa VHQVRr\F]Qa OXE
VHQVRr\F]QRPRWRr\F]Qa ] aJra¿ą L aOHNVMą
E aIa]Ma FaáNRwLWa PRWRr\F]Qa

 3
 DGDF]NDMDNRL]RORZDQHQDVWĊSVWZR
XV]NRG]HQLDPy]JX

G paGaF]Na ] QapaGaPL R ryĪQHM PRrIRORJLL
± EH] XWraW pr]\WRPQRĞFL

Procent
uszczerbku
na zdrowiu

100
60

F aIa]Ma ĞrHGQLHJR L ]QaF]QHJR VWRpQLa
XWrXGQLaMąFa pRrR]XPLHwaQLH VLĊ

20–40

G aIa]Ma QLH]QaF]QHJR VWRpQLa

10–20

 =
 HVSRá\SRGZ]JyU]RZHLLQQH
]DEXU]HQLDZHZQąWU]Z\G]LHOQLF]H
SRFKRG]HQLDRĞURGNRZHJR PRF]yZND
SURVWDFXNU]\FDQDGF]\QQRĞü
WDUF]\F\LWS 
a ]QaF]QLH XpRĞOHG]aMąFH F]\QQRĞü XVWrRMX

40–60

E QLH]QaF]QLH XpRĞOHG]aMąFH F]\QQRĞü XVWrRMX

20–30

1–10
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Procent
uszczerbku
na zdrowiu
 8
 V]NRG]HQLHF]ĊĞFLRZHOXEFDáNRZLWH
QHUZyZUXFKRZ\FKJDáNLRF]QHM
a ] REMawaPL GwRMHQLa REra]X RpaGaQLa
pRwLHNL L ]aEXr]HQLaPL aNRPRGaFML

20–35

E ] REMawaPL GwRMHQLa REra]X L RpaGaQLa pRwLHNL

10–20

F ] REMawaPL GwRMHQLa REra]X EH] RpaGaQLa pRwLHNL

5–15

G ]aEXr]HQLa aNRPRGaFML OXE LQQH ]aEXr]HQLa
F]\QQRĞFL PLĊĞQL wHwQĊWr]Q\FK RNa

1–15

 8
 V]NRG]HQLHF]ĊĞFLRZHOXEFDáNRZLWH
QHUZXWUyMG]LHOQHJR±Z]DOHĪQRĞFLRG
VWRSQLDXV]NRG]HQLD
a F]XFLRwH w W\P QHXraOJLa pRXra]Rwa

1–10

E rXFKRwH

1–10

F F]XFLRwRrXFKRwH

5–20

 8
 V]NRG]HQLHQHUZXWZDU]RZHJR
a REwRGRwH FaáNRwLWH ] QLHGRP\NaQLHP
powieki

20

E oEwoGowe F]ĊĞFiowe w ]aOeĪQoĞFi oG
QaViOeQia GoOeJOiwoĞFi

5–15

F i]oOowaQe XV]koG]eQie FeQWraOQe

5–10

8:$*$
:VpyáiVWQieQie XV]koG]eQia QerwX Wwar]oweJo ] pĊkQiĊFieP
koĞFi VkaOiVWeM oFeQiaü wJ po] 
8V]koG]eQie FeQWraOQe QerwX Wwar]oweJo wVpyáiVWQieMąFe
] iQQ\Pi oEMawaPi ĞwiaGF]ąF\Pi o XV]koG]eQiX Py]JX oFeQiaü
wJ pXQkWX  OXE 
 8
 V]NRG]HQLHF]ĊĞFLRZHOXEFDáNRZLWH
QHUZyZMĊ]\NRZRJDUGáRZHJR
LEáĊGQHJR±Z]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLD
]DEXU]HĔPRZ\SRá\NDQLDRGGHFKX
NUąĪHQLDLSU]HZRGXSRNDUPRZHJR
a QiewieOkieJo VWopQia

5–10

E ĞreGQieJo VWopQia

10–25

F GXĪeJo VWopQia

25–50

 8
 V]NRG]HQLDQRVD ZW\P]áDPDQLD
NRĞFLQRVDXV]NRG]HQLDFKU]ąVWNL
XE\WNLF]ĊĞFLPLĊNNLFK 
a XV]koG]eQia QoVa Ee] ]aEXr]eĔ oGG\FKaQia
i powoQieQia ± EOi]Q\ iOXE QiewieOkie
]QiekV]WaáFeQie QoVa

3–15

 8
 V]NRG]HQLHF]ĊĞFLRZHOXEFDáNRZLWH
QHUZXSRGMĊ]\NRZHJR±Z]DOHĪQRĞFLRG
VWRSQLDXV]NRG]HQLD

5–20

8:$*$
-eĪeOi XV]koG]eQioP Qerwyw F]aV]kow\FK Wowar]\V]ą iQQe
XV]koG]eQia Py]JX QaOeĪ\ oFeQiaü wJ pXQkWX 

5–15

F XV]koG]eQia QoVa ] ]aEXr]eQiaPi oGG\FKaQia
i powoQieQia ± w ]aOeĪQoĞFi oG VWopQia
]aEXr]eĔ w oGG\FKaQiX i powoQieQiX

15–20

G XWraWa OXE ]aEXr]eQia powoQieQia
w QaVWĊpVWwie XV]koG]eQia pr]eGQieJo GoáX
F]aV]ki

1–5

e XWraWa ]QaF]QeM F]ĊĞFi QoVa OXE XWraWa
FaákowiWa áąF]Qie ] koĞFią QoVa

a oV]peFeQia Ee] ]aEXr]eĔ IXQkFMi ±
w ]aOeĪQoĞFi oG ro]Piaryw EOi]Q i XE\Wkyw
w powáokaFK Wwar]\

1–10

E oV]peFeQia ] PierQ\Pi ]aEXr]eQiaPi IXQkFMi
± w ]aOeĪQoĞFi oG ro]Piaryw EOi]Q i XE\Wkyw
w powáokaFK Wwar]\ ora] VWopQia ]aEXr]eĔ IXQkFMi

5–30

20–30

8:$*$
2 iOe ]QaF]QeM GeIorPaFMi QoVa Wowar]\V]ą EOi]Q\ QoVa oFeQiaü
áąF]Qie wJ pXQkWX 
2 iOe XV]koG]eQie QoVa warJ powiek wFKoG]i w ]eVpyá
XV]koG]eĔ oEMĊW\FK pXQkWeP  QaOeĪ\ VWoVowaü oFeQĊ
wJ WeJo pXQkWX WM wJ pXQkWX  
 8
 V]NRG]HQLDZREUĊELH]ĊEyZ
a XWraWa F]ĊĞFiowa koroQ\ ]ĊEa Ee] XV]koG]eĔ
Pia]Ji ± ViekaF]e OXE ká\

1

E XWraWa F]ĊĞFiowa koroQ\ ]ĊEa Ee] XV]koG]eĔ
Pia]Ji ± po]oVWaáe ]ĊE\



F XWraWa F]ĊĞFiowa koroQ\ ]ĊEa
] XV]koG]eQieP Pia]Ji ± ViekaF]e OXE ká\



G XWraWa F]ĊĞFiowa koroQ\ ]ĊEa
] XV]koG]eQieP Pia]Ji ± po]oVWaáe ]ĊE\

1

e FaákowiWa XWraWa koroQ\ ]ĊEa ] ]aFKowaQieP
kor]eQia ± ViekaF]e OXE ká\

2

I

FaákowiWa XWraWa koroQ\ ]ĊEa ] ]aFKowaQieP
kor]eQia ± po]oVWaáe ]ĊE\

J FaákowiWa XWraWa ]ĊEa ± ViekaF]e OXE ká\
i

poXra]owe ro]FKwiaQie ]ĊEa


3
2


 8
 V]NRG]HQLD ]áDPDQLD]ZLFKQLĊFLD 
NRĞFLRF]RGRáXV]F]ĊNLNRĞFL
MDU]PRZHMĪXFKZ\VWDZXVNURQLRZR
ĪXFKZRZHJR±Z]DOHĪQRĞFLRG
SU]HPLHV]F]HĔ]QLHNV]WDáFHĔ
QLHV\PHWULL]JU\]XXSRĞOHG]HQLDĪXFLD
UR]ZLHUDQLDMDP\XVWQHM]DEXU]HĔ
F]XFLD
a Qie]QaF]QeJo VWopQia

 8
 V]NRG]HQLDSRZáRNWZDU]\ EOL]Q\
LXE\WNL 

1–5

E XV]koG]eQie QoVa ] ]aEXr]eQiaPi oGG\FKaQia
± ]QaF]QeJo VWopQia GeIorPaFMa QoVa OXE
XWraWa F]ĊĞFi QoVa

K FaákowiWa XWraWa ]ĊEa ± po]oVWaáe ]ĊE\

 8
 V]NRG]HQLHF]ĊĞFLRZHOXEFDáNRZLWH
QHUZXGRGDWNRZHJR±Z]DOHĪQRĞFLRG
VWRSQLDXV]NRG]HQLD

F oV]peFeQia poáąF]oQe ] GXĪ\Pi
]aEXr]eQiaPi IXQkFMi ± w ]aOeĪQoĞFi oG
ro]Piaryw EOi]Q i XE\Wkyw w powáokaFK
Wwar]\ ora] VWopQia ]aEXr]eĔ IXQkFMi

Procent
uszczerbku
na zdrowiu

1–5

E ĞreGQieJo VWopQia

5–10

F ]QaF]QeJo VWopQia

10–25

30–60

7$%(/$ 1250 2&(1< 352&(172:(- 75:$à(*2 86=&=(5%.8 1$ ='52:,8



Procent
uszczerbku
na zdrowiu
UWAGA
W pr]\paGkX Xra]X oF]oGoáX ] GwoMeQieP oEra]X Ee] ]aEXr]eĔ
oVWroĞFi w]rokX QaOeĪ\ oFeQiaü GoGaWkowo wJ pXQkWX  E
w pr]\paGkX ]aEXr]eĔ oVWroĞFi w]rokX weGáXJ WaEeOi  a
W pr]\paGkX poMawieQia ViĊ GXĪ\FK Ge¿F\Wyw QeXroOoJiF]Q\FK
GoW\F]ąF\FK XQerwieQia Wwar]\ or]ekaü GoGaWkowo ] pXQkWX
wáaĞFiweJo GOa GaQeJo QerwX
-eĪeOi XV]koG]eQioP koĞFi Wwar]oF]aV]ki Wowar]\V]\
oV]peFeQie oFeQiaü MeG\Qie wJ pXQkWX 
W pr]\paGkX ]áaPaQia ĪXFKw\ ] iQQ\Pi koĞüPi Wwar]oF]aV]ki
QaVWĊpVWwa XV]koG]eĔ ĪXFKw\ oFeQiaü oGG]ieOQie oG ]áaPaQia
po]oVWaá\FK koĞFi Wwar]oF]aV]ki ± GoGaWkowo ] pXQkWX  OXE 
 8
 WUDWDV]F]ĊNLOXEĪXFKZ\áąF]QLH
]RV]SHFHQLHPLXWUDWą]ĊEyZ±
Z]DOHĪQRĞFLRGZLHONRĞFLXE\WNyZ
RV]SHFHQLDLSRZLNáDĔ
a F]ĊĞFiowa

15–35

E FaákowiWa

40–50

 8
 E\WHNSRGQLHELHQLD
a ] ]aEXr]eQiaPi Pow\ i poá\kaQia
± w ]aOeĪQoĞFi oG VWopQia ]aEXr]eĔ

10–25

E ] GXĪ\Pi ]aEXr]eQiaPi Pow\ i poá\kaQia
± w ]aOeĪQoĞFi oG VWopQia ]aEXr]eĔ

25–40

 8
 UD]\MĊ]\NDSU]HGVLRQNDMDP\XVWQHM
ZDUJXE\WNL±Z]DOHĪQRĞFLRGEOL]Q
]QLHNV]WDáFHĔZLHONRĞFLXE\WNyZ
]DEXU]HĔPRZ\WUXGQRĞFLZSRá\NDQLX
1–5

E XE\Wki MĊ]\ka XV]koG]eQia pr]eGVioQka MaP\
XVWQeM i warJ ± ]PiaQ\ i XE\Wki ĞreGQieJo
VWopQia XpoĞOeG]aMąFe oGĪ\wiaQie

5–15

F GXĪe ]PiaQ\ i XE\Wki MĊ]\ka ± XpoĞOeG]aMąFe
PowĊ i oGĪ\wiaQie w ]aOeĪQoĞFi oG VWopQia

15–40
50







2VWroĞü
wzroku
oka
OeweJo
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 3
 RUDĪHQLHQDVWDZQRĞFL DNRPRGDFML 
SU]\EUDNX]DEXU]HĔRVWURĞFLZ]URNX
SRNRUHNFML
a MeGQeJo oka

15

E oEu oFzu

30

 8
 V]NRG]HQLHJDáNLRF]QHMZVNXWHN
XUD]yZWĊS\FK

E z wiGoFzQ\P GeIekWeP koVPeW\FzQ\P OuE
GeIorPaFMą w oErĊEie Jaáki oFzQeM EOizQ\
roJywki ± Eez zaEurzeĔ oVWroĞFi wzroku

 2
 EQLĪHQLHRVWURĞFLZ]URNXEąGĨXWUDWD
MHGQHJROXEREXRF]X

E z wiGoFzQ\P GeIekWeP koVPeW\FzQ\P OuE
GeIorPaFMą w oErĊEie Jaáki oFzQeM EOizQ\
roJywki ± Eez zaEurzeĔ oVWroĞFi wzroku
F QieuVuQiĊWe Fiaáo oEFe wewQąWrzJaákowe
z oEQiĪeQieP oVWroĞFi wzroku
G QieuVuQiĊWe Fiaáo oEFe wewQąWrzJaákowe Eez
oEQiĪeQia oVWroĞFi wzroku

a pr]\ oEQiĪeQiX oVWroĞFi w]rokX OXE XWraFie
w]rokX MeGQeJo OXE oEX oF]X Wrwaá\
XV]F]erEek oFeQia ViĊ wJ WaEeOi  a
1–10
38

UWAGA
2VWroĞü w]rokX ]awV]e okreĞOa ViĊ po korekFMi V]káaPi
]arywQo pr]\ ]PĊWQieQiX roJywki OXE VoF]ewki Mak i pr]\
wVpyáiVWQieQiX XV]koG]eQia ViaWkywki OXE QerwX w]rokoweJo
WarWoĞü XV]F]erEkX w pXQkFie  F oEeMPXMe rywQieĪ
oV]peFeQie ]wią]aQe ] w\áXV]F]eQieP Jaáki oF]QeM

ZJWDEHOL
26 a
1–5

 8V]NRG]HQLHJDáNLRF]QHM±ZVNXWHN
XUD]yZGUąĪąF\FKRUD]QLHXVXQLĊWH
FLDáRREFHRF]RGRáX
a z zaEurzeQiaPi oVWroĞFi wzroku

Procent
uszczerbku
na zdrowiu

E GwoMeQie oEra]X Ee] ]aEXr]eĔ oVWroĞFi w]rokX




a z zaEurzeQiaPi oVWroĞFi wzroku

%86=.2'=(1,$1$5=Ą'8:=52.8

F XWraWa w]rokX MeGQeJo oka ] MeGQoF]eVQ\P
w\áXV]F]eQieP Jaáki oF]QeM

2VWroĞü
wzroku

oka

praweJo

UWAGA
W prz\paGku pVeuGoVoFzewkowaWoĞFi Eez zaEurzeĔ oVWroĞFi
wzroku oFeQiaü wJ puQkWu  w prz\paGku QieGaMąF\FK ViĊ
Vkor\Jowaü zaEurzeĔ oVWroĞFi wzroku wJ puQkWu 

a XV]koG]eQie MĊ]\ka XV]koG]eQia
pr]eGVioQka MaP\ XVWQeM warJ w ]aOeĪQoĞFi
oG wieOkoĞFi XV]koG]eĔ ± ]PiaQ\ i XE\Wki
QiewieOkieJo VWopQia

G FaákowiWa XWraWa MĊ]\ka

7DEHODD

e QieuVuQiĊWe Fiaáo oEFe oFzoGoáu

ZJWDEHOL
26 a
1–5
ZJWDEHOL
26 a + 10%
10
1–5

 8
 V]NRG]HQLHJDáNLRF]QHMZVNXWHN
XUD]yZFKHPLF]Q\FKWHUPLF]Q\FK
VSRZRGRZDQ\FKSURPLHQLRZDQLHP
HOHNWURPDJQHW\F]Q\PRUD]HQHUJLą
HOHNWU\F]Qą
a w zaOeĪQoĞFi oG zaEurzeĔ oVWroĞFi wzroku
E Eez zaEurzeĔ oVWroĞFi wzroku

7A%(/A 1250 2&(1< 352&(172W(- 75WAà(G2 U6=&=(5%.U 1A ='52W,U

ZJWDEHOL
26 a
1–5



Procent
uszczerbku
na zdrowiu
E) z zaEurzenieP poa widzenia i osWroĞFi
wzroku oFeniaü wJ WaEeOi osWroĞFi wzroku
poz  a) oraz WaEeOi konFenWr\FzneJo
zwĊĪenia poOa widzenia poz ) z W\P
zasWrzeĪenieP Īe oJyOn\ proFenW uszFzerEku
nie PoĪe w\nosiü wiĊFeM niĪ  za Medno
oko i  za oEa oFz\

 .
 RQFHQWU\F]QH]ZĊĪHQLHSRODZLG]HQLD
RFHQLDüZJSRQLĪV]HMWDEHOL
Z]DOHĪQRĞFLRG±PQLHMOXEEDUG]LHM
NRU]\VWQHMORNDOL]DFML]ZĊĪHQLDSROD
widzenia.
7DEHOD
=wĊĪeQie Go

3rz\ QieQaru
VzoQ\P
GruJiP oku

W oEu
oFzaFK

3rz\ ĞOepoFie
GruJieJo oka

60°

0

0

20—35%

50°

1—5%

10—15%

35—45%

40°

5—10%

15—25%

45—55%

30°

10—15%

25—50%

55—70%

20°

15—20%

50—80%

70—85%

10°

20—25%

80—90%

85—95%

SRQLĪHM

25—35%

90— 95%

95—100%
Procent
uszczerbku
na zdrowiu

 3
 RáRZLF]HLLQQHQLHGRZLG]HQLD
a) dwuskroniowe

60

E) dwunosowe

30

F) MednoiPienne

30

d) inne uE\Wki poOa widzenia MednooFzne)

Procent
uszczerbku
na zdrowiu

 :
 \WU]HV]F]WĊWQLąF\±Z]DOHĪQRĞFLRG
VWRSQLD
 =DüPDXUD]RZD²RFHQLDüZJWDEHOL
RVWURĞFLZ]URNX SR]D 
 3
 U]HZOHNáH]DSDOHQLHVSRMyZHN
XV]NRG]HQLDSRZLHN RSDU]HQLD
XUD]\LWS 
a) niewieOkie zPian\

1–5

E) duĪe zPian\ EOizn\ i zrosW\ powiek
powoduMąFe niedoP\kaOnoĞü

5–10

UWAGA
6uPa orzeFzoneJo uszFzerEku na zdrowiu z W\Wuáu uszkodzeĔ
poszFzeJyOn\FK sWrukWur oka nie PoĪe przekroFz\ü warWoĞFi
uszFzerEku przewidzianeM za FaákowiWą uWraWĊ wzroku w Medn\P
oku ) OuE w oEu oFzaFK )
-eĪeOi uraz powiek wFKodzi w skáad uszkodzeĔ inn\FK FzĊĞFi
Wwarz\ oFeniaü wedáuJ punkWu  OuE 
&86=.2'=(1,$1$5=Ą'86à8&+8

1–5

Procent
uszczerbku
na zdrowiu

 %
 H]VRF]HZNRZRĞüEH]ZVSyáLVWQLHQLD
]DEXU]HĔRVWURĞFLZ]URNXSRNRUHNFML
a) w Medn\P oku

25

 8
 SRĞOHG]HQLHRVWURĞFLVáXFKX

E) w oEu oFzaFK

40

a) 3rz\ upoĞOedzeniu osWroĞFi sáuFKu Wrwaá\
uszFzerEek oFenia siĊ wJ niĪeM podaneM WaEeOi

UWAGA
W prz\padku Jd\ wspyáisWnieMą niedaMąFe siĊ skor\Jowaü
zaEurzenia osWroĞFi wzroku oFenia siĊ dodaWkowo
wJ WaEeOi  a z oJraniFzenieP do  dOa MedneJo oka i 
za oEa oFz\
 3
 VHXGRVRF]HZNRZRĞüSU]\
ZVSyáLVWQLHQLXQLHSRGGDMąF\FKVLĊ
NRUHNFML]DEXU]HĔRVWURĞFLZ]URNX
a) w Medn\P oku

E) w oEu oFzaFK

7DEHODD
2EOiFzanie proFenWoweJo uszFzerEku na zdrowiu z W\Wuáu uWraW\
sáuFKu wJ 5osera w Pod)
UFKo prawe

ZJWDEHOL
26 a w graQLFDFK
15–35
ZJWDEHOL
26 a w graQLFDFK
30–100

 =
 DEXU]HQLDZGURĪQRĞFLSU]HZRGyZ
á]RZ\FK á]DZLHQLH ±Z]DOHĪQRĞFL
RGVWRSQLDLQDWĊĪHQLD
a) w Medn\P oku

5–10

E) w oEu oFzaFK

10–15

36. Odwarstwienie siatkówki jednego oka
±RFHQLDüZJWDEHOLDLQLHPQLHMQLĪ

50–100

15

UFKo Oewe

 d%

 d%

 d%

3ow
 d%

± d%

0

5%

10%

20%

± d%

5%

15%

20%

30%

± d%

10%

20%

30%

40%

pow  d%

20%

30%

40%

50%

UWAGA
2EOiFza siĊ oddzieOnie Ğrednią dOa uFKa praweJo i OeweJo
EiorąF pod uwaJĊ FzĊsWoWOiwoĞFi dOa   i  +z
-eĪeOi ryĪniFa poPiĊdz\ warWoĞFiaPi dOa  +z i  += MesW
wiĊksza niĪ  d% uE\Wek sáuFKu w\OiFza siĊ Mako Ğrednią
z FzWereFK proJyw     i  +z -eĪeOi ryĪniFa
poPiĊdz\ warWoĞFiaPi dOa  +z i  +z MesW wiĊksza niĪ
 d% aOe pryJ sá\szaOnoĞFi dOa  +z MesW Oepsz\ niĪ dOa
 +z uE\Wek sáuFKu w\OiFza siĊ Mako Ğrednią z WrzeFK
proJyw    +z

 - DVNUD
a) Eez zaEurzeĔ poOa widzenia i osWroĞFi wzroku

2
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Procent
uszczerbku
na zdrowiu
E) pourazowe szuP\ uszne ± w zaOeĪnoĞFi
od sWopnia nasiOenia

Procent
uszczerbku
na zdrowiu

1–5

UWAGA
-eĪeOi szuP uszn\ Wowarz\sz\ de¿F\Wowi sáuFKu naOeĪ\
oFeniaü w\áąFznie wedáuJ WaEeOi  a naWoPiasW MeĪeOi
Wowarz\sz\ zaEurzenioP rywnowaJi Wo oFeniaü wJ punkWu 
 8
 UD]\PDáĪRZLQ\XV]QHM
a) zniekszWaáFenie PaáĪowin\ EOizn\ oparzenia
i odProĪenia) OuE uWraWa FzĊĞFi PaáĪowin\
± w zaOeĪnoĞFi od sWopnia uszkodzeĔ

'86=.2'=(1,$6=<,.57$1,7&+$:,&<
,35=(à<.8

1–10

E) FaákowiWa uWraWa MedneM PaáĪowin\

15

F) FaákowiWa uWraWa oEu PaáĪowin

30

 8
 V]NRG]HQLHJDUGáD]XSRĞOHG]HQLHP
IXQNFML
 8
 V]NRG]HQLHOXE]ZĊĪHQLHNUWDQL
XV]NRG]HQLHQHUZyZNUWDQLRZ\FK
SR]ZDODMąFHQDREFKRG]HQLHVLĊEH]
UXUNLWFKDZLF]HM±Z]DOHĪQRĞFL
RGVWRSQLDXV]NRG]HQLD
a) niewieOka okresowa dusznoĞü FKr\pka
E) ĞwisW krWaniow\ dusznoĞü prz\
uPiarkowan\FK w\siákaFK zaFKá\sW\wanie siĊ

 =
 ZĊĪHQLHOXE]DURĞQLĊFLH]HZQĊWU]QHJR
RFHQLDüZJ
SU]HZRGXVáXFKRZHJR±MHGQRVWURQQH
WDEHOLD
OXEREXVWURQQH]RVáDELHQLHPOXE
SU]\WĊSLHQLHPVáXFKX

 8
 V]NRG]HQLHNUWDQLSRZRGXMąFH
NRQLHF]QRĞüVWDáHJRQRV]HQLDUXUNL
WFKDZLF]HM

 3
 U]HZOHNáHURSQH]DSDOHQLHXFKD
ĞURGNRZHJR

E) z EezJáoseP

a) MednosWronne

 8
 V]NRG]HQLHWFKDZLF\±Z]DOHĪQRĞFL
RGVWRSQLDMHM]ZĊĪHQLD

E) oEusWronne

5
10

 3U]HZOHNáHURSQH]DSDOHQLHXFKD
ĞURGNRZHJRSRZLNáDQHSHUODNLHP
SUyFKQLFąNRĞFLOXESROLSHPXFKD
±Z]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLDSRZLNáDĔ
a) MednosWronne
E) oEusWronne

5–15
10–20

 8
 V]NRG]HQLHXFKDĞURGNRZHJREáRQ\
EĊEHQNRZHMNRVWHF]HNVáXFKRZ\FK
a) Eez upoĞOedzenia sáuFKu w zaOeĪnoĞFi
od EOizn zniekszWaáFeĔ
E) z upoĞOedzenieP sáuFKu

a) z zaEurzeniaPi Jáosu ± w zaOeĪnoĞFi
od sWopnia

a) Eez niew\doOnoĞFi oddeFKoweM

5–10
10–30

35–50
60

1–10

E) dusznoĞü w WrakFie w\siáku ¿z\FzneJo

10–20

F) dusznoĞü w WrakFie FKodzenia po pozioP\P
odFinku droJi w\PaJaMąFa okresoweJo
zaWrz\Pania siĊ w FeOu naErania powieWrza

20–40

d) duĪe zwĊĪenie poWwierdzone EadanieP
EronFKoskopow\P z dusznoĞFią
spoFz\nkową

40–60

 8
 V]NRG]HQLHSU]Há\NX
1–5
2FHQLDüZJ
WDEHOLD

 8
 V]NRG]HQLHXFKDZHZQĊWU]QHJR
a) z uszkodzenieP FzĊĞFi sáuFKoweM

5–10

2FHQLDüZJ
WDEHOLD

a) ze zwĊĪenieP Eez zaEurzeĔ w odĪ\wianiu
E) z FzĊĞFiow\Pi WrudnoĞFiaPi w odĪ\wianiu
± w zaOeĪnoĞFi od sWopnia upoĞOedzenia sWanu
odĪ\wiania

1–5
5–30

F) odĪ\wianie W\Oko pá\naPi

50

d) FaákowiWą niedroĪnoĞü przeá\ku ze sWaáą
przeWoką Īoáądkową

80

 8
 V]NRG]HQLHWNDQHNPLĊNNLFKVNyU\
PLĊĞQLQDF]\Ĕ±Z]DOHĪQRĞFLRGEOL]Q
UXFKRPRĞFLV]\LXVWDZLHQLDJáRZ\

E) z uszkodzenieP FzĊĞFi sWaW\FzneM zawroW\
Jáow\ nudnoĞFi niewieOkie zaEurzenia
rywnowaJi)

1–20

F) z uszkodzenieP FzĊĞFi sWaW\FzneM zawroW\
Jáow\ zaEurzenia rywnowaJi uWrudniaMąFe
poruszanie siĊ nudnoĞFi w\PioW\)

20–50

E) zPian\ ĞrednieJo sWopnia

d) z uszkodzenieP FzĊĞFi sáuFKoweM i sWaW\FzneM
± w zaOeĪnoĞFi od sWopnia uszkodzenia

30–60

F) rozOeJáe EOizn\ w znaFzn\P sWopniu
oJraniFzona ruFKoPoĞü sz\i
z nies\PeWr\Fzn\P usWawienieP Jáow\

a) zPian\ niewieOkieJo sWopnia

1–5
5–15
15–30

UWAGA
Uszkodzenie Wkanek PiĊkkiFK z MednoFzesn\P uszkodzenieP
krĊJosáupa sz\MneJo oFeniaü wJ punkWu 

 8
 V]NRG]HQLHQHUZXWZDU]RZHJRáąF]QLH
]SĊNQLĊFLHPNRĞFLVNDOLVWHM
a) MednosWronne ± w zaOeĪnoĞFi od sWopnia
uszkodzenia

10–25

E) dwusWronne

25–60

7A%(/A 1250 2&(1< 352&(172W(- 75WAà(G2 U6=&=(5%.U 1A ='52W,U



(86=.2'=(1,$./$7.,3,(56,2:(-,,&+
1$67ĉ367:$

Procent
uszczerbku
na zdrowiu
Procent
uszczerbku
na zdrowiu

 8
 UD]\F]ĊĞFLPLĊNNLFKNODWNLSLHUVLRZHM
JU]ELHWX±Z]DOHĪQRĞFLRG]QLHNV]WDá
FHQLDUR]OHJáRĞFLEOL]QXE\WNyZ
PLĊĞQLLVWRSQLDXSRĞOHG]HQLD
RGG\FKDQLD
a) zniekszWaáFenia uE\Wki i EOizn\
nieoJraniFzaMąFe ruFKoPoĞFi kOaWki piersioweM
E) Pierne oJraniFzenie ruFKoPoĞFi kOaWki
piersioweM ± EOizn\ uE\Wki PiĊĞniowe
z niewieOkiP zPnieMszenieP w\doOnoĞFi
oddeFKoweM

1–5

d) znaFzneJo sWopnia oJraniFzenie ruFKoPoĞFi
kOaWki piersioweM rozOeJáe ĞFiąJaMąFe EOizn\
duĪe uE\Wki PiĊĞniowe ze znaFzn\P
zPnieMszenieP w\doOnoĞFi oddeFKoweM

25–40

1–3

E) z oEeFnoĞFią zniekszWaáFeĔ

3–10

 =
 áDPDQLDĪHEHUOXEPRVWNDSRZLNáDQH
SU]HZOHNá\P]DSDOHQLHPNRĞFL
REHFQRĞFLąFLDáREF\FK ]Z\MąWNLHPFLDá
REF\FK]ZLą]DQ\FK]]DVWRVRZDQLHP
WHFKQLNRSHUDF\MQ\FK SU]HWRNDPL±
RFHQLDVLĊZJSR]±]ZLĊNV]DMąF
VWRSLHĔXV]F]HUENX±Z]DOHĪQRĞFL
RGVWRSQLDSRZLNáDĔLXSRĞOHG]HQLD
IXQNFMLR

1–15

a) uszkodzenie páuF i opáuFneM Eez FeFK
niew\doOnoĞFi oddeFKoweM

 8WUDWDEURGDZNL
1–10
10–15

UWAGA
6WopieĔ uszFzerEku na zdrowiu po FaákowiWeM uWraFie Erodawki
oFeniaü rywnieĪ wJ przewid\waneM uWraW\ IunkFMi
 8
 V]NRG]HQLHOXEXWUDWDVXWND
Z]DOHĪQRĞFLRGZLHONRĞFLXE\WNyZ
LEOL]Q
a) FzĊĞFiowe uszkodzenie OuE FzĊĞFiowa uWraWa
w zaOeĪnoĞFi od wieOkoĞFi uE\Wku

5–15

E) FaákowiWa uWraWa suWka ± w zaOeĪnoĞFi od páFi
i wieku

20–25

F) uWraWa suWka z FzĊĞFią PiĊĞnia piersioweJo
w zaOeĪnoĞFi od páFi i wieku

30–35

UWAGA
6WopieĔ uszFzerEku na zdrowiu po FaákowiWeM uWraFie suWka
oFeniaü rywnieĪ wJ przewid\waneM uWraW\ IunkFMi
 =
 áDPDQLDĪHEHU
1

E) ĪeEer ± Eez zniekszWaáFeĔ Eez zPnieMszenia
w\doOnoĞFi oddeFKoweM

2–5

F) ĪeEra OuE ĪeEer z oEeFnoĞFią zniekszWaáFeĔ
i Eez zPnieMszenia w\doOnoĞFi oddeFKoweM

2–10

d) záaPania ĪeEer z Piern\P oJraniFzenieP
ruFKoPoĞFi kOaWki piersioweM ± z niewieOkieJo
sWopnia zPnieMszenieP w\doOnoĞFi
oddeFKoweM

5–10

e) záaPania ĪeEer ze ĞrednieJo sWopnia
oJraniFzenieP ruFKoPoĞFi kOaWki piersioweM
± ze ĞrednieJo sWopnia zPnieMszenieP
w\doOnoĞFi oddeFKoweM

a) Eez zniekszWaáFeĔ

 8
 V]NRG]HQLHSáXFLRSáXFQHM ]URVW\
RSáXFQRZHXV]NRG]HQLHWNDQNLSáXFQHM
XE\WNLWNDQNLSáXFQHMFLDáDREFHLWS 

UWAGA
6Wopnie upoĞOedzenia w\doOnoĞFi oddeFKoweM zawarWe są
w uwadze po punkFie 

a) ĪeEra ± Eez zniekszWaáFeĔ

 =áDPDQLHPRVWND

5–10

10–25

E) FaákowiWa uWraWa Erodawki ± w zaOeĪnoĞFi
od páFi i wieku

25–40

UWAGA
6Wopnie upoĞOedzenia w\doOnoĞFi oddeFKoweM zawarWe są
w uwadze po punkFie 

F) ĞrednieJo sWopnia oJraniFzenie ruFKoPoĞFi
kOaWki piersioweM ± EOizn\ uE\Wki PiĊĞniowe ze
ĞredniP zPnieMszenieP w\doOnoĞFi
oddeFKoweM

a) FzĊĞFiowa w zaOeĪnoĞFi od rozOeJáoĞFi EOizn

I) záaPania ĪeEer ze znaFzneJo sWopnia
oJraniFzenieP ruFKoPoĞFi kOaWki piersioweM
ze znaFzn\P zPnieMszenieP w\doOnoĞFi
oddeFKoweM

1–5

E) z oEMawaPi niew\doOnoĞFi oddeFKoweM
niewieOkieJo sWopnia

5–10

F) z oEMawaPi niew\doOnoĞFi oddeFKoweM
ĞrednieJo sWopnia

10–25

d) z niew\doOnoĞFią oddeFKową znaFzneJo
sWopnia

25–40

 8
 V]NRG]HQLHWNDQNLSáXFQHMSRZLNáDQH
SU]HWRNDPLRVNU]HORZ\PLURSQLHPSáXF
±Z]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLDQLHZ\GROQRĞFL
RGGHFKRZHM

40–80

UWAGA
3rz\ oFenie wJ punkWyw    i  poza EadanieP
renWJenowskiP uszkodzenia Wkanki páuFneM i sWopnie
niew\doOnoĞFi oddeFKoweM Puszą E\ü poWwierdzone EadanieP
spiroPeWr\Fzn\P iOuE EadanieP JazoPeWr\Fzn\P
W prz\padku Jd\ nasWĊpsWwa oEraĪeĔ kOaWki piersioweM są
oFeniane z kiOku punkWyw WaEeOi a niew\doOnoĞü oddeFKowa
Wowarz\sz\ W\P nasWĊpsWwoP Wrwaá\ uszFzerEek na zdrowiu
w\nikaMąF\ ze sWopnia niew\doOnoĞFi oddeFKoweM usWaOa siĊ
w\áąFznie w oparFiu o Meden z W\FK punkWyw
6WRSQLHXSRĞOHG]HQLDZ\GROQRĞFLRGGHFKRZHM
± niewieOkieJo sWopnia zPnieMszenie w\doOnoĞFi oddeFKoweM ± 9&
± )(9 ± )(99& ± ± ± w odniesieniu
do warWoĞFi naOeĪn\FK
± ĞrednieJo sWopnia zPnieMszenie w\doOnoĞFi oddeFKoweM ± 9&
± )(9 ± )(99& ± ± w odniesieniu do
warWoĞFi naOeĪn\FK
± znaFzne zPnieMszenie w\doOnoĞFi oddeFKoweM ± 9& poniĪeM
 )(9 poniĪeM  )(99& poniĪeM  ±
w odniesieniu do warWoĞFi naOeĪn\FK

10–25
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Procent
uszczerbku
na zdrowiu
 8V]NRG]HQLHVHUFDOXERVLHUG]LD
a) z w\doOn\P ukáadeP krąĪenia () pow\ĪeM
 pow\ĪeM  0(7 Eez zaEurzeĔ
kurFzOiwoĞFi

5–10

Procent
uszczerbku
na zdrowiu
 8
 V]NRG]HQLDSU]HSRQ\±UR]HUZDQLH
SU]HSRQ\SU]HSXNOLQ\SU]HSRQRZH
±Z]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLD]DEXU]HĔ
IXQNFMLSU]HZRGXSRNDUPRZHJR
RGG\FKDQLDLNUąĪHQLD

E) , kOasa 1<+A () ± pow\ĪeM  0(7
niewieOkie zaEurzenia kurFzOiwoĞFi

10–20

F) ,, kOasa 1<+A () ± ± 0(7
uPiarkowane zaEurzenia kurFzOiwoĞFi

a) Eez zaEurzeĔ IunkFMi ± np po OeFzeniu
operaF\Mn\P

20–40

E) zaEurzenia niewieOkieJo sWopnia

d) ,,, kOasa 1<+A () ±   ² 0(7
nasiOone zaEurzenia kurFzOiwoĞFi

40–60

e) ,9 kOasa 1<+A ()  poniĪeM  0(7
znaFzne zaEurzenia kurFzOiwoĞFi

60–90

UWAGA
6WopieĔ w\doOnoĞFi ukáadu krąĪenia Pusi E\ü oFenion\ na
podsWawie Eadania kOiniFzneJo EadaĔ oErazow\FK serFa iOuE
Eadania (.G w\siákoweJo 3rz\ zaOiFzaniu nasWĊpsWw do
poszFzeJyOn\FK podpunkWyw Puszą E\ü speánione Fo naMPnieM
dwa kr\Weria
.ODV\¿NDFMD1<+$±NODV\¿NDFMD1RZRMRUVNLHJR
7RZDU]\VWZD.DUGLRORJLF]QHJRZ\UyĪQLD
QDVWĊSXMąFHVWDQ\F]\QQRĞFLRZHVHUFD

.ODVD,

&KoroEa serFa Eez oJraniFzenia ¿z\FzneM
akW\wnoĞFi 3odsWawowa akW\wnoĞü ¿z\Fzna nie
powoduMe zPĊFzenia dusznoĞFi koáaWania serFa
i EyOyw wieĔFow\FK

.ODVD,,

&KoroEa serFa powoduMąFa niewieOkie
oJraniFzenia akW\wnoĞFi ¿z\FzneM 'oEre
saPopoFzuFie w spoFz\nku 3odsWawowa
akW\wnoĞü powoduMe zPĊFzenie dusznoĞü
koáaWanie serFa EyOe wieĔFowe

&KoroEa serFa powoduMąFa oJraniFzenie
akW\wnoĞFi ¿z\FzneM 'oEre saPopoFzuFie
.ODVD,,, w spoFz\nku 0nieMsza niĪ podsWawowa
akW\wnoĞü ¿z\Fzna powoduMe zPĊFzenie
dusznoĞü koáaWanie serFa EyOe wieĔFowe

.ODVD,9

&KoroEa serFa kWyra prz\ MakieMkoOwiek
akW\wnoĞFi ¿z\FzneM w\woáuMe d\skoPIorW
2EMaw\ niew\doOnoĞFi serFa OuE niew\doOnoĞFi
wieĔFoweM PoJą w\sWĊpowaü naweW
w spoFz\nku -eĞOi zosWanie podMĊWa MakakoOwiek
akW\wnoĞü ¿z\Fzna wzrasWa d\skoPIorW

'H¿QLFMD()±IUDNFMDZ\U]XWRZDOHZHMNRPRU\
)UDNFMDZ\U]XWRZDOHZHMNRPRU\ ± iOoĞü krwi w\pá\waMąFa
z OeweM koPor\ do ukáadu krąĪenia podFzas skurFzu serFa
)rakFMa w\rzuWowa MesW zw\kOe w\raĪana w proFenWaFK Mako
sWosunek oEMĊWoĞFi krwi w\pá\waMąFeM w Fzasie skurFzu z OeweM
koPor\ do FaákowiWeM oEMĊWoĞFi OeweM koPor\ )rakFMa w\rzuWowa
okreĞOa zdoOnoĞü serFa do skurFzu i MesW w\káadnikieP w\doOnoĞFi
serFa W prz\padku FKoroE\ serFa prowadząFeM do MeJo
niew\doOnoĞFi IrakFMa w\rzuWowa w\nosi zw\kOe poniĪeM 
'H¿QLFMDUyZQRZDĪQLNDPHWDEROLF]QHJR±MET
VWRVRZDQHJRSU]\RFHQLHSUyE\Z\VLáNRZHM
0(7\ 0(7 ± rywnowaĪnik PeWaEoOiFzn\ MesW MednosWką
spoFz\nkoweJo poEoru WOenu ok  PO WOenu na kiOoJraP Pas\
Fiaáa na PinuWĊ) uz\skuMe siĊ dzieOąF oEMĊWoĞü WOenu w POPin)
przez iOoFz\n Pas\ Fiaáa w kJ) [  /iFzEĊ  prz\MPuMe siĊ
Mako warWoĞü odpowiadaMąFą zuĪ\Fiu WOenu w spoFz\nku i w\raĪa
w PiOiOiWraFK WOenu na kiOoJraP Pas\ Fiaáa na PinuWĊ

1–5
5–10

F) zaEurzenia ĞrednieJo sWopnia

10–20

d) zaEurzenia duĪeJo sWopnia

20–40

)86=.2'=(1,$%5=8&+$,,&+1$67ĉ367:$
Procent
uszczerbku
na zdrowiu
 8
 V]NRG]HQLDSRZáRNMDP\EU]XV]QHM
SU]HSXNOLQ\XUD]RZHSU]HWRNLEOL]Q\
LWS RNROLF\OĊGĨZLRZHMLNU]\ĪRZHM
±Z]DOHĪQRĞFLRGFKDUDNWHUXEOL]Q
XE\WNyZXPLHMVFRZLHQLDLUR]PLDUyZ
XV]NRG]HQLD
a) EOizn\ niewieOkie uE\Wki Wkanek
E) rozOeJáe przeroĞniĊWe ĞFiąJaMąFe EOizn\
uE\Wki PiĊĞniowe przeWrwaáe przepukOin\
F) przeWoki

1–5
5–15
15–30

UWAGA
=a przepukOin\ urazowe uwaĪa siĊ przepukOin\ spowodowane
pourazow\P uszkodzenieP powáok Erzuszn\FK
np po rozerwaniu PiĊĞni powáok Erzuszn\FK)
1ie podOeJaMą orzekaniu prz\ usWaOaniu nasWĊpsWw
nieszFzĊĞOiweJo w\padku przepukOin\ do uMawnienia kWyr\FK
doszáo w w\niku w\siáku ¿z\FzneJo OuE dĨwiJniĊFia FiĊĪaru
 8V]NRG]HQLDĪRáąGNDMHOLWVLHFLNUH]NL
MHOLWD
a) Eez zaEurzeĔ IunkFMi przewodu pokarPoweJo
E) z niewieOkieJo sWopnia zaEurzeniaPi IunkFMi
i dosWaWeFzn\P sWaneP odĪ\wiania
F) z zaEurzeniaPi Wrawienia i niedosWaWeFzn\P
sWaneP odĪ\wiania ± w zaOeĪnoĞFi od sWopnia
zaEurzeĔ i sWanu odĪ\wiania
d) z zaEurzeniaPi Wrawienia i niedosWaWeFzn\P
sWaneP odĪ\wiania ± odĪ\wianie Med\nie
pozaMeOiWowe

1–5
5–15
5–40

50

 3
 U]HWRNLMHOLWRZHNDáRZHLRGE\W
V]WXF]Q\±Z]DOHĪQRĞFLRGPRĪOLZRĞFL
]DRSDWU]HQLDVSU]ĊWHPVWRPLMQ\P
LPLHMVFRZ\FKSRZLNáDĔSU]HWRNL
a) MeOiWa FienkieJo

30–80

E) MeOiWa JruEeJo

20–70

 8
 V]NRG]HQLHGXĪ\FKQDF]\Ĕ
NUZLRQRĞQ\FKMDP\EU]XV]QHMLPLHGQLF\
QLHSRZRGXMąFHXSRĞOHG]HQLDIXQNFML
LQQ\FKQDU]ąGyZZ]DOHĪQRĞFLRG
UR]OHJáRĞFLXV]NRG]HQLDQDF]\Ĕ

1–10

 8
 V]NRG]HQLHRGE\WX]ZLHUDF]DRGE\WX
a) EOizn\ zwĊĪenia niewieOkie doOeJOiwoĞFi
E) powoduMąFe sWaáe FaákowiWe nieWrz\Panie
kaáu i Jazyw

7A%(/A 1250 2&(1< 352&(172W(- 75WAà(G2 U6=&=(5%.U 1A ='52W,U
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60


Procent
uszczerbku
na zdrowiu

*86=.2'=(1,$1$5=Ą'Ï:02&=2:23à&,2:<&+
Procent
uszczerbku
na zdrowiu

 8
 V]NRG]HQLDRGE\WQLF\
a) peánoĞFienne uszkodzenie ± Eez zaEurzeĔ
IunkFMi
E) w\padanie Eáon\ ĞOuzoweM

1–5
5–10

F) w\padanie odE\WniF\ w zaOeĪnoĞFi od sWopnia
w\padania

10–30

a) OeFzone zaFKowawFzo krwiak pĊkniĊFie
narządu ± poWwierdzone EadanieP oErazow\P)

2

E) OeFzone operaF\Mnie z zaFKowanieP narządu

5

F) uWraWa u osyE pow\ĪeM  roku Ī\Fia

15

d) uWraWa u osyE poniĪeM  roku

20

 8
 V]NRG]HQLHZąWURE\LSU]HZRGyZ
ĪyáFLRZ\FKSĊFKHU]\NDĪyáFLRZHJROXE
WU]XVWNL±Z]DOHĪQRĞFLRGSRZLNáDĔ
L]DEXU]HĔIXQNFML
1–5

 8
 WUDWDMHGQHMQHUNLSU]\GUXJLHM]GURZHM
LSUDZLGáRZRG]LDáDMąFHM
 8
 WUDWDMHGQHMQHUNLSU]\XSRĞOHG]HQLX
funkcjonowania drugiej nerki –
Z]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLDXSRĞOHG]HQLD
IXQNFMLSR]RVWDáHMQHUNL

5–15

F) zaEurzenia Fz\nnoĞFi wąWroE\ w sWopniu %
wJ &KiOda3uJKa zaEurzenia Fz\nnoĞFi
zewnąWrz i wewnąWrzw\dzieOniFzeM WrzusWki
ĞrednieJo sWopnia OuE uWraWa znaFzneM FzĊĞFi
narządu

15–40

d) zaEurzenia Fz\nnoĞFi wąWroE\ w sWopniu &
wJ &KiOda3uJKa FiĊĪkie zaEurzenia Fz\nnoĞFi
zewnąWrz i wewnąWrzw\dzieOniFzeM WrzusWki

20–60

a) niepowoduMąFe zaEurzeĔ IunkFMi

a) Eez zaEurzeĔ IunkFMi

F) znaFzneJo sWopnia zaEurzenia IunkFMi

/iFzEa punkWyw

35

40-75

1–5
5–20

1–5
5–15
15–30

 3
 U]HWRNLJyUQ\FKGUyJPRF]RZ\FK
SĊFKHU]DPRF]RZHJRLFHZNLPRF]RZHM
a) upoĞOedzaMąFe MakoĞü Ī\Fia w zaOeĪnoĞFi od
PoĪOiwoĞFi i sposoEu zaopaWrzenia przeWoki
i inn\FK zaEurzeĔ wWyrn\FK) w sWopniu ĞredniP

10–25

E) upoĞOedzaMąFe MakoĞü Ī\Fia w zaOeĪnoĞFi od
PoĪOiwoĞFi i sposoEu zaopaWrzenia przeWoki
i inn\FK zaEurzeĔ wWyrn\FK) w sWopniu znaFzn\P

25–50

 =
 ZĊĪHQLDFHZNLPRF]RZHM
a) powoduMąFe WrudnoĞFi w oddawaniu PoFzu
Eez nawraFaMąF\FK zakaĪeĔ

.ODV\¿NDFMD&KLOGD3XJKD
±ZRGQLHVLHQLXGRZDUWRĞFLQDOHĪQ\FK

10–25

 8
 V]NRG]HQLHSĊFKHU]D±Z]DOHĪQRĞFLRG
VWRSQLD]PQLHMV]HQLDMHJRSRMHPQRĞFL
]DEXU]HĔZRGGDZDQLXPRF]X
SU]HZOHNá\FKVWDQyZ]DSDOQ\FK
E) niewieOkieJo i ĞrednieJo sWopnia zaEurzenia
IunkFMi

UWAGA
3rzeWokĊ WrzusWkową oFeniaü wJ iOoĞFi w\dzieOaneM WreĞFi
sWopnia w\doOnoĞFi zewnąWrzw\dzieOniFzeM oraz zPian wWyrn\FK
powáok MaP\ ErzuszneM wJ punkWu  E±d
3rzeWokĊ ĪyáFiową oFeniaü wJ iOoĞFi w\dzieOaneM WreĞFi oraz
zPian wWyrn\FK powáok Erzuszn\FK wJ punkWu  E±d
=wĊĪenia dryJ ĪyáFiow\FK orzekaü wJ FzĊsWoĞFi nawroWyw
zapaOeĔ dryJ ĪyáFiow\FK oraz zPian wWyrn\FK w wąWroEie wJ
punkWu  E±d

1–5

 8
 V]NRG]HQLHPRF]RZRGXSRZRGXMąFH
]ZĊĪHQLHMHJRĞZLDWáD
E) z zaEurzenieP IunkFMi ukáadu PoFzoweJo

E) zaEurzenia Fz\nnoĞFi wąWroE\ w sWopniu A
wJ &KiOda3uJKa zaEurzenia Fz\nnoĞFi
zewnąWrzw\dzieOniFzeM WrzusWki niewieOkieJo
sWopnia OuE uWraWa FzĊĞFi narządu

3araPeWr

a) uszkodzenie nerki Eez zaEurzeĔ IunkFMi
krwiak pĊkniĊFie narządu ± poWwierdzone
EadanieP oErazow\P)
E) uszkodzenie MedneM nerki OuE oEu nerek
powoduMąFe upoĞOedzenie iFK IunkFMi ±
w zaOeĪnoĞFi od sWopnia upoĞOedzenia IunkFMi

 8
 V]NRG]HQLDĞOHG]LRQ\

a) Eez zaEurzeĔ IunkFMonaOn\FK uWraWa
pĊFKerz\ka ĪyáFioweJo

 8
 V]NRG]HQLHQHUHN

5–15

E) z nawraFaMąF\Pi zakaĪeniaPi

15–30

F) z nieWrz\PanieP PoFzu OuE zaOeJanieP PoFzu

30–75

1

2

3

AOEuPina
JdO) w sur

!

±



UWAGA
6WopieĔ zaEurzeĔ w oddawaniu PoFzu powinien E\ü poWwierdzon\
EadaniaPi urod\naPiFzn\Pi

%iOiruEina
uPoOO) w sur

<25

25–40

>40

 8
 WUDWDSUąFLD

&zas proWroP
Einow\ sek
ponad norPĊ)

<4

4–6

>6

WodoErzusze

brak

QLHZLHONLH

QDVLORQH

1asiOenie
enFeIaOopaWii

brak

,±,,

,,,±,9

*583$$±±SNW*583$%±±SNW*583$&±±SNW

 8
 V]NRG]HQLHOXEF]ĊĞFLRZDXWUDWDSUąFLD
±Z]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLDXV]NRG]HQLD
L]DEXU]HQLDIXQNFML
 8
 V]NRG]HQLHOXEXWUDWDMHGQHJRMąGUD
MDMQLNDRUD]SR]RVWDá\FKVWUXNWXUXNáDGX
UR]URGF]HJR QLHXMĊW\FKZSR]RVWDá\FK
SXQNWDFKWDEHOL ±Z]DOHĪQRĞFLRG
VWRSQLDXV]NRG]HQLDLXSRĞOHG]HQLD
IXQNFML
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Procent
uszczerbku
na zdrowiu
 8WUDWDREXMąGHUOXEREXMDMQLNyZ

,86=.2'=(1,$.5ĉ*26à83$5'=(1,$
.5ĉ*2:(*2,,&+1$67ĉ367:$
Procent
uszczerbku
na zdrowiu

40

 3
 RXUD]RZ\ZRGQLDNMąGUD
a) w\OeFzon\ operaF\Mnie
E) w zaOeĪnoĞFi od nasiOenia zPian

2
2–10

 8WUDWDOXEXV]NRG]HQLHPDFLF\
a) uszkodzenie OuE FzĊĞFiowa uWraWa

5–20

E) uWraWa w wieku do  OaW

40

F) uWraWa w wieku pow\ĪeM  OaW

20

 8V]NRG]HQLHNURF]DZRUND
PRV]QRZHJRVURPXSRFKZ\
SRĞODGNyZ
a) EOizn\ uE\Wki deIorPaFMe

1–10

E) w\padanie poFKw\

5–10

F) w\padanie poFKw\ i PaFiF\

30

+2675(=$758&,$1$*à('=,$à$1,$
&=<11,.Ï:&+(0,&=1<&+),=<&=1<&+
,%,2/2*,&=1<&+
Procent
uszczerbku
na zdrowiu
 1
 DJáH]DWUXFLDJD]DPLRUD]
VXEVWDQFMDPLLSURGXNWDPL
FKHPLF]Q\PL
a) ze sWwierdzoną uWraWą prz\WoPnoĞFi
oEserwaFMą szpiWaOną OeFz Eez Wrwaá\FK
wWyrn\FK powikáaĔ
E) powoduMąFe Wrwaáe upoĞOedzenie IunkFMi
narządyw OuE ukáadyw w sWopniu ĞredniP

1–5
10–20

F) powoduMąFe Wrwaáe upoĞOedzenie IunkFMi
narządyw OuE ukáadyw w sWopniu znaFzn\P
± oFeniaü wedáuJ poz\FMi odpowiedniFK dOa
daneJo narządu OuE ukáadu
d) uszkodzenie ukáadu krwioWwyrFzeJo

15–25

 , QQHQDVWĊSVWZD]DWUXüRUD]RJyOQH
QDVWĊSVWZDG]LDáDQLDF]\QQLNyZ
FKHPLF]Q\FK¿]\F]Q\FKLELRORJLF]Q\FK
SRUDĪHQLDSUąGHPSRUDĪHQLDSLRUXQHP
QDVWĊSVWZDXNąV]HĔ ±Z]DOHĪQRĞFLRG
VWRSQLDXV]NRG]HQLD
a) ze sWwierdzoną uWraWą prz\WoPnoĞFi
oEserwaFMą szpiWaOną OeFz Eez Wrwaá\FK
wWyrn\FK powikáaĔ
E) powoduMąFe Wrwaáe upoĞOedzenie IunkFMi
narządyw OuE ukáadyw w sWopniu ĞredniP

1–5
5–15

F) powoduMąFe Wrwaáe upoĞOedzenie IunkFMi
narządyw OuE ukáadyw w sWopniu znaFzn\P
± oFeniaü wedáuJ poz\FMi odpowiedniFK dOa
daneJo narządu OuE ukáadu
UWAGA
Uszkodzenie wzroku i sáuFKu oFeniaü wJ odpowiedniFK WaEeO  a
 
0ieMsFowe nasWĊpsWwa dziaáania Fz\nnikyw FKePiFzn\FK
¿z\Fzn\FK i EioOoJiFzn\FK oFeniaü wedáuJ punkWyw
odpowiedniFK dOa daneM okoOiF\ Fiaáa

 8
 V]NRG]HQLHNUĊJRVáXSDZRGFLQNX
V]\MQ\P
a) skrĊFenie sWáuFzenie niewieOkie uszkodzenie
aparaWu wiĊzadáoweJo ± z przePieszFzenieP
krĊJyw poniĪeM  PP OuE niesWaEiOnoĞü
kąWowa poniĪeM  ± w zaOeĪnoĞFi od sWopnia
zaEurzenia ruFKoPoĞFi

1–5

E) ze záaPanieP EOaszki JraniFzneM OuE
koPpresMą Wrzonu krĊJu do  w\sokoĞFi
krĊJu inne záaPanie krĊJu powoduMąFe
zniekszWaáFenie ĞrednieJo sWopnia
podwiFKniĊFie poWwierdzone
Fz\nnoĞFiow\Pi EadaniaPi 57G) sWan po
usuniĊFiu Mądra PiaĪdĪ\sWeJo uszW\wnienie
operaF\Mne ± w zaOeĪnoĞFi od sWopnia
zaEurzenia ruFKoPoĞFi

5–15

F) záaPanie z koPpresMą Wrzonu pow\ĪeM 
inne záaPanie krĊJu powoduMąFe
zniekszWaáFenie duĪeJo sWopnia zwiFKniĊFie
uszW\wnienie operaF\Mne ± w zaOeĪnoĞFi od
sWopnia zaEurzenia ruFKoPoĞFi

15–40

d) FaákowiWe zeszW\wnienie z niekorz\sWn\P
usWawienieP Jáow\

50

UWAGA
=áaPanie wiĊFeM niĪ MedneJo krĊJu OuE usuniĊFie wiĊFeM niĪ
MedneJo Mądra PiaĪdĪ\sWeJo ± oFeniaü wedáuJ punkWu  E OuE F
w zaOeĪnoĞFi od sWopnia zniekszWaáFenia i zaEurzenia
ruFKoPoĞFi
-eĪeOi Med\ną prz\Fz\ną oJraniFzenia ruFKoPoĞFi krĊJosáupa
sz\MneJo MesW zespyá EyOow\ korzeniow\ orzekaü w\áąFznie
wedáuJ poz\FMi 
 8
 V]NRG]HQLHNUĊJRVáXSDZRGFLQNX
SLHUVLRZ\P 7K±7K 
a) záaPanie EOaszki JraniFzneM OuE koPpresMa
Wrzonu krĊJu do  w\sokoĞFi krĊJu inne
záaPanie krĊJu powoduMąFe zniekszWaáFenie
ĞrednieJo sWopnia sWan po usuniĊFiu Mądra
PiaĪdĪ\sWeJo ± w zaOeĪnoĞFi od sWopnia
zaEurzenia ruFKoPoĞFi

1–10

E) záaPanie z koPpresMą Wrzonu pow\ĪeM 
inne záaPanie krĊJu powoduMąFe
zniekszWaáFenie duĪeJo sWopnia zwiFKniĊFie
uszW\wnienie operaF\Mne ± w zaOeĪnoĞFi od
sWopnia zaEurzenia ruFKoPoĞFi

10–20

F) FaákowiWe zeszW\wnienie ± w zaOeĪnoĞFi od
usWawienia krĊJosáupa

20–30

UWAGA
=áaPanie wiĊFeM niĪ MedneJo krĊJu OuE usuniĊFie wiĊFeM niĪ
MedneJo Mądra PiaĪdĪ\sWeJo ± oFeniaü wedáuJ punkWu  E OuE F
w zaOeĪnoĞFi od sWopnia zniekszWaáFenia i zaEurzenia
ruFKoPoĞFi
 8
 V]NRG]HQLHNUĊJRVáXSDZRGFLQNX
SLHUVLRZ\PLOĊGĨZLRZ\P 7K±/ 
a) skrĊFenie sWáuFzenie z niewieOkiP
uszkodzenieP aparaWu wiĊzadáoweJo
± w zaOeĪnoĞFi od sWopnia zaEurzenia
ruFKoPoĞFi
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Procent
uszczerbku
na zdrowiu
E) záaPanie EOaszki JraniFzneM OuE koPpresMa
Wrzonu krĊJu do  w\sokoĞFi krĊJu inne
záaPanie krĊJu powoduMąFe zniekszWaáFenie
ĞrednieJo sWopnia sWan po usuniĊFiu Mądra
PiaĪdĪ\sWeJo ± w zaOeĪnoĞFi od sWopnia
zaEurzenia ruFKoPoĞFi

5–15

F) záaPanie z koPpresMą Wrzonu pow\ĪeM 
inne záaPanie krĊJu powoduMąFe
zniekszWaáFenie duĪeJo sWopnia zwiFKniĊFie
uszW\wnienie operaF\Mne ± w zaOeĪnoĞFi od
sWopnia zaEurzenia ruFKoPoĞFi

15–30

d) zeszW\wnienie ± w zaOeĪnoĞFi od usWawienia
krĊJosáupa

30–40

UWAGA
-eĪeOi záaPaniu 7K Wowarz\sz\ záaPanie sąsiednieJo krĊJu
w odFinku piersiow\P oFeniaü wedáuJ punkWu  WaEeOi
=áaPanie wiĊFeM niĪ MedneJo krĊJu OuE usuniĊFie wiĊFeM niĪ
MedneJo Mądra PiaĪdĪ\sWeJo oFeniaü wedáuJ punkWu  E OuE F
w zaOeĪnoĞFi od sWopnia zniekszWaáFenia i zaEurzenia
ruFKoPoĞFi
-eĪeOi Med\ną prz\Fz\ną oJraniFzenia ruFKoPoĞFi krĊJosáupa
OĊdĨwioweJo MesW zespyá EyOow\ korzeniow\ oFeniaü w\áąFznie
wedáuJ punkWu 
.rĊJozP\k rzekoP\ zw\rodnieniow\) i prawdziw\ na WOe
krĊJoszFzeOin\) nie MesW WrakWowan\ Mako nasWĊpsWwo
nieszFzĊĞOiweJo w\padku
 , ]RORZDQH]áDPDQLHZ\URVWNyZ
SRSU]HF]Q\FKOXERĞFLVW\FKNUĊJX
NRĞFLJX]LF]QHM
a) záaPanie MedneJo w\rosWka poprzeFzneJo OuE
oĞFisWeJo krĊJu záaPanie koĞFi JuziFzneM
E) PnoJie záaPanie w\rosWkyw poprzeFzn\FK
OuE oĞFisW\FK krĊJyw w zaOeĪnoĞFi od OiFzE\
sWopnia przePieszFzenia i oJraniFzenia
ruFKoPoĞFi krĊJosáupa)

1–2

2–10

UWAGA
W prz\padku isWnienia zespoáu EyOoweJo JuziFzneJo
w związku ze sWáuFzenieP OuE záaPanieP koĞFi JuziFzneM
oFeniaü w\áąFznie wJ punkWu  K
 8
 V]NRG]HQLDNUĊJRVáXSDSRZLNáDQH
]DSDOHQLHPNUĊJyZREHFQRĞFLąFLDáD
REFHJR ]Z\MąWNLHPFLDáREF\FK
]ZLą]DQ\FK]]DVWRVRZDQLHPWHFKQLN
RSHUDF\MQ\FK LWS±RFHQLDVLĊZJSR]
±]ZLĊNV]DMąFVWRSLHĔXV]F]HUENXR

5–10

E) JáĊEoki niedowáad koĔFz\n Jyrn\FK OuE
doOn\FK ±  w skaOi /oYeWWe¶a niedowáad
FzWerokoĔFz\now\  w skaOi /oYeWWe¶a
zespyá %rown6eTuarda EĊdąF\
nasWĊpsWweP poáowiFzeJo uszkodzenia
rdzenia w odFinku sz\Mn\P z niedowáadeP
koĔFz\n  w skaOi /oYeWWe¶a

F) ĞrednieJo sWopnia niedowáad koĔFz\n
Jyrn\FK OuE doOn\FK ±  w skaOi /oYeWWe¶a
zespyá %rown6eTuarda EĊdąF\ nasWĊpsWweP
poáowiFzeJo uszkodzenia rdzenia w odFinku
sz\Mn\P z niedowáadeP koĔFz\n  w skaOi
/oYeWWe¶a OuE poáowiFze uszkodzenie rdzenia
w odFinku piersiow\P ± z niedowáadeP
koĔFz\n\ doOneM ± w skaOi /oYeWWe¶a

30–60

d) niewieOki niedowáad koĔFz\n Jyrn\FK iOuE
doOn\FK ±  w skaOi /oYeWWe¶a z zaEurzeniaPi
ze sWron\ zwieraFz\ i zaEurzeniaPi ze sWron\
narządyw páFiow\FK zespyá
%rown6eTuarda EĊdąF\ nasWĊpsWweP
poáowiFzeJo uszkodzenia rdzenia w odFinku
sz\Mn\P z niedowáadeP koĔFz\n  w skaOi
/oYeWWe¶a OuE poáowiFze uszkodzenie rdzenia
w odFinku piersiow\P ± z niedowáadeP
koĔFz\n\ doOneM ± w skaOi /oYeWWe¶a
izoOowane zaEurzenia ze sWron\ zwieraFz\
i narządyw páFiow\FK zespyá sWoĪka koĔFoweJo

5–40

e) niewieOki niedowáad koĔFz\n Jyrn\FK iOuE
doOn\FK ±  w skaOi /oYeWWe¶a Eez zaEurzeĔ
ze sWron\ zwieraFz\ i narządyw páFiow\FK
zaEurzeĔ Wro¿Fzn\FK

5–30

UWAGA
2Fena poraĪeĔ zwieraFz\ i zaEurzeĔ ze sWron\ narządyw
páFiow\FK wFKodzi w zakres oFen\ punkWu  a±F
 8
 UD]RZH]HVSRá\NRU]HQLRZH EyORZH
UXFKRZHF]XFLRZHOXEPLHV]DQH 
±Z]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLD
a) sz\Mne EyOowe

2–5

E) sz\Mne Eez niedowáadyw ± EyO zaEurzenia
FzuFia osáaEienie OuE Erak odruFKyw

5–15

F) sz\Mne z oEeFnoĞFią niedowáadyw
± w zaOeĪnoĞFi od sWopnia niedowáadu
i zanikyw PiĊĞniow\FK

10–30

d) piersiowe

2–10

e) OĊdĨwiowokrz\Īowe EyOowe

2–5

I) OĊdĨwiowokrz\Īowe Eez niedowáadyw ± EyO
zaEurzenia FzuFia osáaEienie OuE Erak
odruFKyw

5–15

J) OĊdĨwiowokrz\Īowe z oEeFnoĞFią
niedowáadyw ± w zaOeĪnoĞFi od sWopnia
niedowáadu i zanikyw PiĊĞniow\FK
K) JuziFzne

10–30
2–5

UWAGA
=aEurzenia sWwierdzane w punkFie  a±K powinn\ Pieü
poWwierdzenie w oEiekW\wneM dokuPenWaFMi Ped\FzneM
z OeFzenia i diaJnosW\ki nasWĊpsWw zdarzenia

 8
 V]NRG]HQLHUG]HQLDNUĊJRZHJR
a) poraĪenie koĔFz\n Jyrn\FK iOuE doOn\FK
± w skaOi /oYeWWe¶a JáĊEoki niedowáad
FzWerokoĔFz\now\  w skaOi /oYeWWe¶a
zespyá %rown6eTuarda EĊdąF\
nasWĊpsWweP poáowiFzeJo uszkodzenia
rdzenia w odFinku sz\Mn\P z poraĪenieP
koĔFz\n ± w skaOi /oYeWWe¶a

Procent
uszczerbku
na zdrowiu

100

-86=.2'=(1,$0,('1,&<
Procent
uszczerbku
na zdrowiu

60–80

 5R]HMĞFLHVSRMHQLDáRQRZHJRLOXE
]ZLFKQLĊFLHVWDZXNU]\ĪRZR
ELRGURZHJR±Z]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLD
SU]HPLHV]F]HQLDL]DEXU]HĔFKRGX
a) rozeMĞFie spoMenia áonoweJo Eez doOeJOiwoĞFi
ze sWron\ sWawyw krz\ĪowoEiodrow\FK Eez
zaEurzeĔ FKodu
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Procent
uszczerbku
na zdrowiu
E) rozeMĞFie spoMenia áonoweJo
z doOeJOiwoĞFiaPi ze sWron\ sWawyw
krz\ĪowoEiodrow\FK z zaEurzeniaPi FKodu

5–15

F) rozeMĞFie zwiFKniĊFie spoMenia áonoweJo ze
zwiFKniĊFieP sWawu krz\ĪowoEiodroweJo
OeFzone operaF\Mnie w zaOeĪnoĞFi od sWopnia
zaEurzeĔ FKodu

15–35

Procent
uszczerbku
na zdrowiu
UWAGA
7owarz\sząFe záaPanioP uszkodzenia narządyw PiedniF\
i oEMaw\ neuroOoJiFzne oFenia siĊ dodaWkowo wJ poz\FMi
doW\FząF\FK odpowiedniFK uszkodzeĔ narządyw PiedniF\ OuE
uszkodzeĔ neuroOoJiFzn\FK
.86=.2'=(1,$.2ē&=<1<*Ï51(-

UWAGA
-eĪeOi rozeMĞFiu spoMenia áonoweJo Wowarz\sz\ záaPanie koĞFi
PiedniF\ oFeniaü wedáuJ punkWu  OuE 
 =
 áDPDQLHPLHGQLF\]SU]HUZDQLHP
REUĊF]\NRĔF]\Q\GROQHMMHGQROXE
ZLHORPLHMVFRZH±Z]DOHĪQRĞFLRG
]QLHNV]WDáFHQLDLXSRĞOHG]HQLDFKRGX

2EUĊF]NRĔF]\Q\JyUQHM

Procent
uszczerbku
na zdrowiu
Prawa

Lewa

1–10

1–5

E) w\JoMone záaPanie áopaWki z duĪ\P
przePieszFzenieP i w\raĨn\P
upoĞOedzenieP IunkFMi koĔFz\n\
± w zaOeĪnoĞFi od sWopnia zaEurzeĔ

10–30

5–25

UWAGA
=áaPania sWaEiOne koĞFi PiedniF\ záaPania awuOs\Mne oFeniaü
wedáuJ punkWu 

F) w\JoMone záaPanie sz\Mki i panewki
z duĪ\P przePieszFzenieP prz\kurFzeP
w sWawie áopaWkoworaPienn\P z duĪ\Pi
zanikaPi PiĊĞni i inn\Pi zPianaPi

30–55 25–45

 =
 áDPDQLHSDQHZNLVWDZXELRGURZHJR
]FHQWUDOQ\POXEEH]FHQWUDOQHJR
]ZLFKQLĊFLDVWDZX±Z]DOHĪQRĞFLRG
XSRĞOHG]HQLDIXQNFMLVWDZX

UWAGA
1orP\ poz\FMi  uwzJOĊdniaMą rywnieĪ ewenWuaOne
powikáania neuroOoJiFzne

 =
 áDPDQLHáRSDWNL

a) w odFinku przedniP MednosWronne koĞü
áonowa  koĞü áonowa i kuOszowa)

1–20

E) w odFinku przedniP oEusWronnie

5–25

F) w odFinku przedniP i W\On\P W\p 0aOJaiJnea)

15–40

d) w odFinku przedniP i W\On\P oEusWronnie

40–45

a) záaPanie niewieOkieJo IraJPenWu panewki
Eez zwiFKniĊFia FenWraOneJo OuE z FenWraOn\P
zwiFKniĊFieP ,

1–10

E) pozosWaáe zwiFKniĊFia FenWraOne i záaPania
panewki ± ze ĞredniP sWopnieP oJraniFzenia
IunkFMi

10–25

F) pozosWaáe zwiFKniĊFia FenWraOne i záaPania
panewki ± ze znaFzn\P sWopnieP
oJraniFzenia IunkFMi sWawu

25–40

d) Eardzo duĪe zPian\ zeszW\wnienie w sWawie
± w zaOeĪnoĞFi od usWawienia

40–60

UWAGA
Uraz sWawu EiodroweJo w\JoMon\ szWuFzn\P sWaweP oFeniaü
wJ punkWu 
 , ]RORZDQH]áDPDQLDNRĞFLPLHGQLF\
LNRĞFLNU]\ĪRZHMEH]SU]HUZDQLD
REUĊF]\NRĔF]\Q\GROQHM
a) MednoPieMsFowe záaPanie koĞFi PiedniF\
np záaPanie MedneM JaáĊzi koĞFi áonoweM OuE
kuOszoweM) koĞFi krz\ĪoweM ± Eez
zniekszWaáFenia i Eez zaEurzenia IunkFMi

1–5

E) PnoJie záaPania koĞFi PiedniF\ iOuE koĞFi
krz\ĪoweM ± Eez zniekszWaáFenia i Eez
zaEurzenia IunkFMi

2–7

a) w\JoMone záaPanie áopaWki z nieznaFzn\P
przePieszFzenieP Eez wiĊksz\FK
zaEurzeĔ IunkFMi koĔFz\n\

 6
 WDQSR]áDPDQLXRERMF]\ND
±Z]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLD
]QLHNV]WDáFHQLDLOXERJUDQLF]HQLD
UXFKyZ
a) niewieOkie zniekszWaáFenie Eez
oJraniFzenia ruFKyw
E) ĞrednieJo sWopnia zniekszWaáFenie
i oJraniFzenie ruFKu PierneJo sWopnia

3–10

d) PnoJie záaPania koĞFi PiedniF\ iOuE koĞFi
krz\ĪoweM ze zniekszWaáFenieP
i z zaEurzeniaPi IunkFMi

5–20

1–2

3–10

2–5

F) duĪe zniekszWaáFenie i oJraniFzenie ruFKu

10–25

5–20

 6WDZU]HNRP\RERMF]\ND
±Z]DOHĪQRĞFLRG]QLHNV]WDáFHĔ
SU]HPLHV]F]HĔXSRĞOHG]HQLD
IXQNFMLNRĔF]\Q\

10–25

5–20

UWAGA
W prz\padku záaPania oEoMFz\ka powikáaneJo sWaweP rzekoP\P
orzekaü w\áąFznie z punkWu 
 3
 RGZLFKQLĊFLH]ZLFKQLĊFLHVWDZX
RERMF]\NRZREDUNRZHJROXE
RERMF]\NRZRPRVWNRZHJR
±Z]DOHĪQRĞFLRGRJUDQLF]HQLD
UXFKyZVWRSQLD]QLHNV]WDáFHQLD
LXSRĞOHG]HQLDIXQNFML
a) nieznaFzne zPian\
E) zPian\ ĞrednieJo sWopnia

F) MednoPieMsFowe záaPanie koĞFi PiedniF\ iOuE
koĞFi krz\ĪoweM ± ze zniekszWaáFenieP
i z zaEurzeniaPi IunkFMi

1–3

F) znaFzne zPian\

1–5

1–3

5–15

3–12

15–25

12–20

UWAGA
W prz\padku Jd\ de¿F\W IunkFMi koĔFz\n\ JyrneM w\nika
z nakáadania siĊ skuWkyw záaPania oEoMFz\ka oraz uszkodzeĔ
neuroOoJiFzn\FK de¿F\W IunkFMi koĔFz\n\ oFeniaü Med\nie wedáuJ
poz\FMi  naWoPiasW sWopieĔ zniekszWaáFenia oEoMFz\ka wedáuJ
poz\FMi ± W prz\padku nienakáadania siĊ de¿F\Wyw
oFeniaü dodaWkowo wedáuJ poz\FMi 
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2EUĊF]NRĔF]\Q\JyUQHM

Procent
uszczerbku
na zdrowiu
Prawa

 8
 V]NRG]HQLDRERMF]\NDSRZLNáDQH
SU]HZOHNá\P]DSDOHQLHPNRĞFL
REHFQRĞFLąFLDáREF\FK
]Z\MąWNLHPFLDáREF\FK
]ZLą]DQ\FK]]DVWRVRZDQLHP
WHFKQLNRSHUDF\MQ\FK ±RFHQLDVLĊ
ZJSR]±±]ZLĊNV]DMąF
VWRSLHĔWUZDáHJRXV]F]HUENXR

2EUĊF]NRĔF]\Q\JyUQHM

Lewa

Prawa

Lewa

1–35

1–25

 8
 WUDWDNRĔF]\Q\ZEDUNX

75

70

 8
 WUDWDNRĔF]\Q\ZUD]]áRSDWNą

80

75

 8
 V]NRG]HQLHEDUNXSRZLNáDQH
SU]HZOHNá\P]DSDOHQLHPNRĞFL
REHFQRĞFLąFLDáREF\FK ]Z\
MąWNLHPFLDáREF\FK]ZLą]DQ\FK
]]DVWRVRZDQLHPWHFKQLN
RSHUDF\MQ\FK SU]HWRNDPL
L]PLDQDPLQHXURORJLF]Q\PL
±RFHQLDVLĊZJSR]–
]ZLĊNV]DMąFVWRSLHĔXV]F]HUENX
±Z]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLD
SRZLNáDĔLXSRĞOHG]HQLDIXQNFML

1–5

 8
 V]NRG]HQLDVWDZXáRSDWNRZR
UDPLHQQHJR ]ZLFKQLĊFLD]áDPDQLD
JáRZ\QDVDG\EOLĪV]HMNRĞFL
UDPLHQQHMVNUĊFHQLD RUD]
XV]NRG]HQLDSR]RVWDá\FKVWUXNWXU
EDUNX±Z]DOHĪQRĞFLRGEOL]Q
XE\WNyZWNDQHNRJUDQLF]HQLD
UXFKyZ]DQLNyZPLĊĞQL
SU]HPLHV]F]HĔL]QLHNV]WDáFHĔ

5DPLĊ

a) PierneJo sWopnia

1–10

1–5

E) ĞrednieJo sWopnia

10–20

5–15

F) duĪeJo sWopnia

20–30

15–25

 =
 HVWDU]DáHQLHRGSURZDG]RQH
]ZLFKQLĊFLHVWDZXáRSDWNRZR
UDPLHQQHJRZ]DOHĪQRĞFLRG
]DNUHVXUXFKyZLXVWDZLHQLD
NRĔF]\Q\

 =
 áDPDQLHWU]RQXNRĞFLUDPLHQQHM
±Z]DOHĪQRĞFLRGSU]HPLHV]F]HĔ
RJUDQLF]HĔUXFKXZVWDZLH
áRSDWNRZRUDPLHQQ\PLáRNFLRZ\P
RUD]]DEXU]HĔQHXURORJLF]Q\FK

20–35

15–30

a) zPian\ niewieOkieJo sWopnia

 1DZ\NRZH]ZLFKQLĊFLH
a) po OeFzeniu operaF\Mn\P w zaOeĪnoĞFi od
oJraniFzenia ruFKoPoĞFi
E) nieOeFzone operaF\Mnie

5–25

5–20

25

20

UWAGA
1aw\koweJo zwiFKniĊFia nie naOeĪ\ WrakWowaü Mako koOeMneJo
nieszFzĊĞOiweJo w\padku OeFz Mako skuWek osWaWnieJo
urazoweJo zwiFKniĊFia sWawu áopaWkoworaPienneJo 3rz\
orzekaniu wedáuJ punkWu  naOeĪ\ zeEraü szFzeJyáow\
w\wiad w kierunku przeE\W\FK wFzeĞnieM urazow\FK zwiFKniĊü
w sWawie oraz zapoznaü siĊ z dodaWkową dokuPenWaFMą
Ped\Fzną w FeOu usWaOenia daW\ osWaWnieJo zwiFKniĊFia
urazoweJo oraz daW\ pierwszeJo zwiFKniĊFia naw\koweJo
 6
 WDZFHSRZ\ZQDVWĊSVWZLH
SRXUD]RZ\FKXE\WNyZNRĞFL
25–40 20–35
±Z]DOHĪQRĞFLRG]DEXU]HĔIXQNFML
UWAGA
6Waw wioWki z powodu poraĪeĔ oFenia siĊ wJ norP
neuroOoJiFzn\FK

a) w usWawieniu Fz\nnoĞFiowo korz\sWn\P
± w zaOeĪnoĞFi od usWawienia i IunkFMi
E) w usWawieniu Fz\nnoĞFiowo
niekorz\sWn\P
 %
 OL]QRZDW\SU]\NXUF]VWDZX
EDUNRZHJR±Z]DOHĪQRĞFL
RG]DEXU]HĔF]\QQRĞFLVWDZX
RU]HNDüZHGáXJSXQNWXOXE

20–35

15–30

40

35

Procent
uszczerbku
na zdrowiu
Prawe

Lewe

3–15

2–10

E) zPian\ ĞrednieJo sWopnia

15–30

10–25

F) zPian\ duĪeJo sWopnia przewOekáe zapaOenie
koĞFi przeWoki Erak zrosWu sWaw rzekoP\

30–55 25–50

 8
 V]NRG]HQLDVNyU\XE\WNL
PLĊĞQLXV]NRG]HQLDĞFLĊJLHQ
QDF]\ĔQHUZyZUDPLHQLD–
Z]DOHĪQRĞFLRG]PLDQZWyUQ\FK
LXSRĞOHG]HQLDIXQNFML
a) zPian\ niewieOkie
E) zPian\ Ğrednie
F) zPian\ duĪe

1–5

1–5

5–10

5–10

10–50 10–45

UWAGA
WedáuJ WeM poz\FMi orzekaü Med\nie uszkodzenia Eez záaPaĔ
koĞFi W prz\padku wspyáisWnienia záaPaĔ koĞFi orzekaü
wedáuJ punkWu 
 8
 WUDWDNRĔF]\Q\ZREUĊELHUDPLHQLD
a) z zaFKowanieP W\Oko  EOiĪszeM koĞFi
raPienneM

70

65

E) prz\ dáuĪsz\FK kikuWaFK

65

60

1–8

1–6

 3
 U]HSXNOLQ\PLĊĞQLRZHUDPLHQLD
±Z]DOHĪQRĞFLRGUR]PLDUyZ

 =
 HV]W\ZQLHQLHVWDZXEDUNRZHJR

Procent
uszczerbku
na zdrowiu

àRNLHü

Procent
uszczerbku
na zdrowiu
3UDZ\

/HZ\

 =
 áDPDQLDZREUĊELHáRNFLD QDVDGD
GDOV]DNRĞFLUDPLHQQHMQDVDGD
EOLĪV]DNRĞFLSURPLHQLRZHM
LáRNFLRZHM ²Z]DOHĪQRĞFLRG
]QLHNV]WDáFHĔLRJUDQLF]HQLD
UXFKyZZVWDZLHáRNFLRZ\PRUD]
GH¿F\WyZQHXURORJLF]Q\FK
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àRNLHü

a) niewieOkie zPian\
E) Ğrednie zPian\
F) duĪe zPian\ przewOekáe zapaOenie koĞFi
przeWoki Erak zrosWu sWaw rzekoP\

Procent
uszczerbku
na zdrowiu
3UDZ\

/HZ\

1–5
5–15

1–4
4–10

15–50 10–45

 =
 HV]W\ZQLHQLHVWDZXáRNFLRZHJR

3U]HGUDPLĊ

Prawe

Lewe

F) Ğrednie OuE duĪe zniekszWaáFenia ze ĞredniP
oJraniFzenieP ruFKoPoĞFi ze zPianaPi
wWyrn\Pi np zespyá 6udeFka i inne)

10–20

8–15

d) Eardzo duĪe zniekszWaáFenia z duĪ\P
oJraniFzenieP ruFKyw ze zPianaPi
wWyrn\Pi np zespyá 6udeFka i inne)

20–30

15–25

a) w zJiĊFiu zEOiĪon\P do kąWa prosWeJo
i z zaFKowan\Pi ruFKaPi oEroWow\Pi
przedraPienia ±)

30

25

E) z ErakieP ruFKyw oEroWow\FK

35

30

 =
 áDPDQLDWU]RQyZMHGQHMOXEREX
NRĞFLSU]HGUDPLHQLD±Z]DOHĪQRĞFL
RGSU]HPLHV]F]HĔ]QLHNV]WDáFHĔ
L]DEXU]HĔF]\QQRĞFLRZ\FK

F) w usWawieniu w\prosWn\P OuE zEOiĪon\P
±)

50

45

a) niewieOkie zPian\

d) w inn\FK usWawieniaFK ± w zaOeĪnoĞFi od
prz\daWnoĞFi Fz\nnoĞFioweM koĔFz\n\

30–45 25–40

E) zPian\ ĞrednieJo sWopnia
F) zPian\ duĪeJo sWopnia przeWoki

1–4
4–15

20–35

15–30

1–5

1–4

1–4

E) Ğrednie zPian\

a) niewieOkie zPian\

5–10

4–8

5–15

4–10

F) znaFzne zPian\

10–20

8–15

15–45 10–40

 &
 HSRZ\VWDZáRNFLRZ\
±Z]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLDZLRWNRĞFL 15–30
LVWDQXPLĊĞQL
65

10–25

60

UWAGA
)unkFMonaOn\ peán\ w\prosW sWawu áokFioweJo  peáne zJiĊFie
 supinaFMa i pronaFMa ±
3U]HGUDPLĊ

F) duĪe zPian\ zPian\ wWyrne i inne

1–5
5–20

1–5

UWAGA
WedáuJ WeM poz\FMi orzekaü Med\nie uszkodzenia Eez záaPaĔ
koĞFi W prz\padku wspyáisWnienia záaPaĔ koĞFi orzekaü
wedáuJ punkWu 

 8
 WUDWDNRĔF]\Q\JyUQHMQDSR]LRPLH
VWDZXáRNFLRZHJR

E) Ğrednie zPian\

 8
 V]NRG]HQLHF]ĊĞFLPLĊNNLFK
SU]HGUDPLHQLDVNyU\PLĊĞQL
ĞFLĊJLHQQDF]\Ĕ±Z]DOHĪQRĞFLRG
UR]PLDUyZXV]NRG]HQLD
LXSRĞOHG]HQLDIXQNFML]PLDQ
ZWyUQ\FK WUR¿F]QHNUąĪHQLRZH
EOL]Q\LLQQH 

 8
 V]NRG]HQLDáRNFLD²]ZLFKQLĊFLD
VNUĊFHQLDXV]NRG]HQLDWNDQHN
PLĊNNLFKVNyU\RUD]]DEXU]HQLD
QHXURORJLF]QH²Z]DOHĪQRĞFLRG
EOL]QRJUDQLF]HQLDUXFKyZ]DQLNyZ
PLĊĞQLSU]HPLHV]F]HĔ
]QLHNV]WDáFHĔGH¿F\WyZ
QHXURORJLF]Q\FK
a) zPian\ niewieOkieJo sWopnia

Procent
uszczerbku
na zdrowiu

Procent
uszczerbku
na zdrowiu
Prawe

Lewe

 =
 áDPDQLDZREUĊELHGDOV]\FKQDVDG
MHGQHMOXEREXNRĞFLSU]HGUDPLHQLD
SRZRGXMąFHRJUDQLF]HQLDUXFKR
PRĞFLQDGJDUVWNDUXFKyZREURWR
Z\FKSU]HGUDPLHQLDUXFKRPRĞFL
SDOFyZL]QLHNV]WDáFHQLD±Z]D
OHĪQRĞFLRGVWRSQLD]DEXU]HĔ
F]\QQRĞFLRZ\FK

UWAGA
WedáuJ WeM poz\FMi orzekaü Med\nie uszkodzenia Eez záaPaĔ
koĞFi W prz\padku wspyáisWnienia záaPaĔ koĞFi orzekaü
wedáuJ punkWyw    
 6
 WDZU]HNRP\NRĞFLáRNFLRZHMOXE
SURPLHQLRZHM±Z]DOHĪQRĞFLRG
]QLHNV]WDáFHĔXE\WNyZNRĞFL
XSRĞOHG]HQLDIXQNFMLLLQQ\FK
]PLDQZWyUQ\FK
a) ĞrednieJo sWopnia

10–20

10–15

E) duĪeJo sWopnia

20–35

15–30

UWAGA
W prz\padku záaPania MedneM koĞFi przedraPienia powikáaneM
sWaweP rzekoP\P orzekaü w\áąFznie z punkWu 
 %
 UDN]URVWXVWDZU]HNRP\REX
NRĞFLSU]HGUDPLHQLD±Z]DOHĪQRĞFL
RG]QLHNV]WDáFHĔXE\WNyZNRĞFL
XSRĞOHG]HQLDIXQNFMLLLQQ\FK]PLDQ
ZWyUQ\FK
a) ĞrednieJo sWopnia

10–25

E) duĪeJo sWopnia

25–40 20–35

10–20

UWAGA
W prz\padku záaPania oEu koĞFi przedraPienia powikáan\FK
sWaweP rzekoP\P orzekaü w\áąFznie z punkWu 

a) Eez OuE z niewieOkiP zniekszWaáFenieP
Eez isWoWn\FK zaEurzeĔ ruFKoPoĞFi
np záaPania podokosWnowe u dzieFi
záaPania Eez przePieszFzenia izoOowa
ne záaPania w\rosWka r\OFowaWeJo)

1–3

1–2

E) Ğrednie zniekszWaáFenia z oJraniFzenieP
ruFKoPoĞFi Eez zaEurzeĔ wWyrn\FK

3–10

2–8

 8
 V]NRG]HQLHSU]HGUDPLHQLD
SRZLNáDQHSU]HZOHNá\P]DSDOHQLHP
NRĞFLSU]HWRNDPLREHFQRĞFLąFLDá
REF\FK ]Z\MąWNLHPFLDáREF\FK
]ZLą]DQ\FK]]DVWRVRZDQLHP
WHFKQLNRSHUDF\MQ\FK XE\WNLHP
tkanki kostnej i zmianami
QHXURORJLF]Q\PL–RFHQLDVLĊZJ
SR]–]ZLĊNV]DMąFVWRSLHĔ
WUZDáHJRXV]F]HUENXZ]DOHĪQRĞFL
RGVWRSQLDSRZLNáDĔ

7A%(/A 1250 2&(1< 352&(172W(- 75WAà(G2 U6=&=(5%.U 1A ='52W,U

1–15

1–15



3U]HGUDPLĊ

Procent
uszczerbku
na zdrowiu
Prawe

 8WUDWDNRĔF]\Q\ZREUĊELH
SU]HGUDPLHQLD±Z]DOHĪQRĞFLRG
FKDUDNWHUXNLNXWDLMHJR
SU]\GDWQRĞFLGRRSURWH]RZDQLD
 8
 WUDWDSU]HGUDPLHQLDZRNROLF\
QDGJDUVWND

Nadgarstek

Lewe

55–65 50–60

55

50

Procent
uszczerbku
na zdrowiu
3UDZ\

/HZ\

 6
 NUĊFHQLH]ZLFKQLĊFLHZREUĊELH
QDGJDUVWND]áDPDQLHNRĞFL
QDGJDUVWND QSNRĞFLáyGHF]NR
ZDWHM XV]NRG]HQLDVNyU\PLĊĞQL
QDF]\Ĕ±Z]DOHĪQRĞFLRGEOL]Q
XE\WNyZ]QLHNV]WDáFHĔQLHVWD
ELOQRĞFLUR]OHJáRĞFLXV]NRG]HQLD
XSRĞOHG]HQLDIXQNFML]PLDQWUR
¿F]Q\FKLLQQ\FK]PLDQZWyUQ\FK
a) niewieOkieJo sWopnia

1–10

1–8

E) ĞrednieJo sWopnia

10–20

8–15

F) duĪeJo sWopnia z usWawienieP rĊki
Fz\nnoĞFiowo niekorz\sWn\P

20–30

15–25

a) w usWawieniu Fz\nnoĞFiowo korz\sWn\P
± w zaOeĪnoĞFi od sWopnia upoĞOedzenia
IunkFMi rĊki i paOFyw

15–30

E) w usWawieniu Fz\nnoĞFiowo niekorz\sW
n\P ± w zaOeĪnoĞFi od sWopnia upoĞOe
dzenia IunkFMi rĊki i paOFyw

25–45 20–40

10–25

1–10

 8
 WUDWDUĊNLQDSR]LRPLHQDGJDUVWND

55

/HZ\

a) FzĊĞFiowa OuE FaákowiWa uWraWa opuszki
Wrwaáa uWraWa pá\Wki paznokFioweM

1–5

1–4

E) FzĊĞFiowa OuE FaákowiWa uWraWa paOiFzka
paznokFioweJo

5–15

4–13

F) uWraWa paOiFzka paznokFioweJo z FzĊĞFią
paOiFzka podsWawoweJo PnieM niĪ 
dáuJoĞFi paOiFzka

15–20

13–18

d) uWraWa paOiFzka paznokFioweJo i paOiFzka
podsWawoweJo ponad  MeJo dáuJoĞFi
OuE uWraWa oEu paOiFzkyw Eez koĞFi
ĞrydrĊFza

20-28

18-25

e) uWraWa oEu paOiFzkyw z koĞFią ĞrydrĊFza

28-35

25-33

 , QQHXV]NRG]HQLDNFLXND
]áDPDQLD]ZLFKQLĊFLDXV]NRG]HQLD
PLĊĞQLĞFLĊJLHQQDF]\ĔQHUZyZ
±Z]DOHĪQRĞFLRGEOL]Q
]QLHNV]WDáFHĔ]DEXU]HĔF]XFLD
RJUDQLF]HQLDUXFKyZSDOFD
XSRĞOHG]HQLDIXQNFMLUĊNLLLQQ\FK
]PLDQZWyUQ\FK
1–5

1–4

E) Ğrednie zPian\

5–15

4–13

F) znaFzne zPian\

15–20

13–18

d) Eardzo duĪe zPian\ JraniFząFe z uWraWą
kFiuka doW\Fz\ uWraW\ IunkFMi)

20–23

18–20

25

23

25–35

23–33

I) rozOeJáe zPian\ JraniFząFe z uWraWą
pierwszeM koĞFi ĞrydrĊFza doW\Fz\ uWraW\
IunkFMi)

UWAGA
3rz\ oFenie sWopnia zaEurzeĔ Fz\nnoĞFi kFiuka Eraü pod
uwaJĊ przede wsz\sWkiP zdoOnoĞü przeFiwsWawienia i FKw\Wu
1–10
3DOHFZVND]XMąF\

50

Procent
uszczerbku
na zdrowiu
3UDZ\

/HZ\

 =
 áDPDQLDNRĞFLĞUyGUĊF]D
XV]NRG]HQLDĞFLĊJLHQLSR]RVWDá\FK
F]ĊĞFLPLĊNNLFK VNyU\PLĊĞQL
QDF]\ĔQHUZyZ Z]DOHĪQRĞFLRG
EOL]QXE\WNyZ]QLHNV]WDáFHĔ
XSRĞOHG]HQLDIXQNFMLUĊNLLSDOFyZ
RUD]LQQ\FK]PLDQZWyUQ\FK
a) niewieOkie zPian\

3UDZ\

e) FaákowiWa EezuĪ\WeFznoĞü kFiuka

 8
 V]NRG]HQLHQDGJDUVWNDSRZLNáDQH
JáĊERNLPLWUZDá\PL]PLDQDPL
WUR¿F]Q\PLSU]HZOHNá\PURSQ\P
]DSDOHQLHPNRĞFLQDGJDUVWND
SU]HWRNDPLL]PLDQDPL
QHXURORJLF]Q\PL±RFHQLDVLĊZJ
SR]±]ZLĊNV]DMąFVWRSLHĔ
WUZDáHJRXV]F]HUENX±Z]DOHĪQRĞFL
RGVWRSQLDSRZLNáDĔ

Procent
uszczerbku
na zdrowiu

 8
 WUDWDZ]DNUHVLHNFLXND
±Z]DOHĪQRĞFLRGUR]PLDUXXE\WNX
EOL]Q]QLHNV]WDáFHĔMDNRĞFLNLNXWD
RJUDQLF]HQLDUXFKyZSDOFD
XSRĞOHG]HQLDIXQNFMLUĊNLLLQQ\FK
]PLDQZWyUQ\FK

a) niewieOkie zPian\

 &
 DáNRZLWH]HV]W\ZQLHQLHZREUĊELH
QDGJDUVWND VWDZXSURPLHQLRZR
QDGJDUVWNRZHJR 

ĝUyGUĊF]H

.FLXN

1–5

1–4

E) Ğrednie zPian\

5–10

4–8

F) rozOeJáe zPian\

10–20

8–18

Procent
uszczerbku
na zdrowiu
3UDZ\

/HZ\

a) uWraWa FzĊĞFiowa OuE FaákowiWa opuszki
Wrwaáa uWraWa pá\Wki paznokFioweM

1–5

1–4

E) FzĊĞFiowa OuE FaákowiWa uWraWa paOiFzka
paznokFioweJo

5–10

4–8

 8
 WUDWDZREUĊELHZVND]LFLHOD
±Z]DOHĪQRĞFLRGEOL]Q
]QLHNV]WDáFHĔMDNRĞFLNLNXWD
RJUDQLF]HQLDUXFKyZZVND]LFLHOD
XSRĞOHG]HQLDIXQNFMLUĊNL

F) uWraWa paOiFzka paznokFioweJo z FzĊĞFią
paOiFzka ĞrodkoweJo

10–15

8-13

d) uWraWa dwyFK paOiFzkyw

15–20

13–18

e) uWraWa w oErĊEie paOiFzka podsWawoweJo
OuE uWraWa WrzeFK paOiFzkyw

20–25

18–23

I) uWraWa wskaziFieOa w oErĊEie OuE z koĞFią
ĞrydrĊFza

25–30

23–27
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3DOHFZVND]XMąF\

Procent
uszczerbku
na zdrowiu
3UDZ\

/HZ\

 :
 V]HONLHLQQHXV]NRG]HQLD
ZREUĊELHZVND]LFLHOD]áDPDQLD
]ZLFKQLĊFLDXV]NRG]HQLDPLĊĞQL
ĞFLĊJLHQQDF]\ĔQHUZyZ
±Z]DOHĪQRĞFLRGEOL]Q
]QLHNV]WDáFHĔ]DEXU]HĔF]XFLD
RJUDQLF]HQLDUXFKyZSDOFD
XSRĞOHG]HQLDIXQNFMLUĊNL
SU]\NXUF]yZVWDZyZ]HV]W\ZQLHĔ
]PLDQWUR¿F]Q\FKLLQQ\FK]PLDQ
ZWyUQ\FK±Z]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLD
a) niewieOkie zPian\

Prawa

Lewa

/86=.2'=(1,$.2ē&=<1<'2/1(-

6WDZELRGURZ\
1–5

1–4
4–8

F) zPian\ duĪeJo sWopnia

10–15

8–13

d) zPian\ znaFzneJo sWopnia JraniFząFe
z uWraWą wskaziFieOa EezuĪ\WeFznoĞü
paOFa)

15–20

13–18

e) FaákowiWa EezuĪ\WeFznoĞü wskaziFieOa

23

20

3DOHFWU]HFLF]ZDUW\LSLąW\

Procent
uszczerbku
na zdrowiu

UWAGA
3rz\ uszkodzeniaFK oEeMPuMąF\FK wiĊkszą OiFzEĊ paOFyw
suPa proFenWyw za poszFzeJyOne uszkodzenia paOFyw nie
PoĪe przekroFz\ü warWoĞFi przewidzianeM za FaákowiWą uWraWĊ
rĊki dOa praweM ±  dOa OeweM ± )

5–10

E) zPian\ ĞrednieJo sWopnia

3DOHFWU]HFLF]ZDUW\LSLąW\

Procent
uszczerbku
na zdrowiu
Prawa

Lewa

a) FzĊĞFiowa OuE FaákowiWa uWraWa opuszki
OuE Wrwaáa uWraWa pá\Wki paznokFioweM

±

1–2

E) FzĊĞFiowa OuE FaákowiWa uWraWa paOiFzka
paznokFioweJo

±

±

F) uWraWa w oErĊEie paOiFzka ĞrodkoweJo OuE
uWraWa dwyFK paOiFzkyw

5–8

±

d) uWraWa w oErĊEie paOiFzka podsWawoweJo
OuE uWraWa WrzeFK paOiFzkyw

8–10

±

 3
 DOHFWU]HFLF]ZDUW\LSLąW\
±Z]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLD
XV]NRG]HQLD

 8
 WUDWDSDOFyZ,,,,9OXE9ZREUĊELH
10–15
OXE]NRĞFLąĞUyGUĊF]D

8–13

UWAGA
Uszkodzenie paOFa ,,, prz\ Eraku OuE EezuĪ\WeFznoĞFi wskazi
FieOa oFenia siĊ podwyMnie paOeF WrzeFi 3aOeF WrzeFi PoĪe
zasWąpiü wskaziFieOa prz\ MeJo uszkodzeniu powsWaMe znaFzne
upoĞOedzenie IunkFMi rĊki
 :
 V]HONLHLQQHXV]NRG]HQLD
ZREUĊELHSDOFyZ,,,,9OXE9
±]áDPDQLD]ZLFKQLĊFLD
XV]NRG]HQLDPLĊĞQLĞFLĊJLHQ
QDF]\ĔQHUZyZ±Z]DOHĪQRĞFL
RGEOL]Q]QLHNV]WDáFHĔ]DEXU]HĔ
F]XFLDRJUDQLF]HQLDUXFKyZSDOFD
SU]\NXUF]yZVWDZyZ]HV]W\ZQLHĔ
]PLDQWUR¿F]Q\FKLLQQ\FK]PLDQ
ZWyUQ\FK±]DNDĪG\SDOHF
Z]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLD

Procent
uszczerbku
na zdrowiu

 8
 V]NRG]HQLDVWDZXELRGURZHJR
±]ZLFKQLĊFLD]áDPDQLDEOLĪV]HMQDVDG\
NRĞFLXGRZHM]áDPDQLDV]\MNL
]áDPDQLDNUĊWDU]RZHXUD]RZH
]áXV]F]HQLDJáRZ\NRĞFLXGRZHM
±Z]DOHĪQRĞFLRG]DNUHVXUXFKyZ
SU]HPLHV]F]HĔVNUyFHQLD
]QLHNV]WDáFHĔ]PLDQZWyUQ\FK
a) ze zPianaPi PierneJo sWopnia

5–10

E) ze zPianaPi ĞrednieJo sWopnia

10–20

F) duĪeJo sWopnia

20–40

d) z Eardzo FiĊĪkiPi zPianaPi PieMsFow\Pi
i doOeJOiwoĞFiaPi wWyrn\Pi krĊJosáup sWaw
krz\ĪowoEiodrow\ koOano niepowodzenia
OeFzenia operaF\MneJo ± np Eiodro wisząFe iWp)

40–65

e) OeFzenie uszkodzenia zakoĔFzone zaEieJieP
proWezowania sWawu w zaOeĪnoĞFi od
oJraniFzenia IunkFMi

15–40

 8
 V]NRG]HQLHWNDQHNPLĊNNLFKRNROLF\
VWDZXELRGURZHJR VNyU\PLĊĞQL
QDF]\ĔDSDUDWXZLĊ]DGáRZR
WRUHENRZHJRQHUZyZ ±Z]DOHĪQRĞFL
RGEOL]QXE\WNyZGH¿F\WyZ
QHXURORJLF]Q\FKVWRSQLDRJUDQLF]HQLD
UXFKyZ
a) niewieOkieJo sWopnia
E) ĞrednieJo sWopnia

1–5
5–15

F) znaFzneJo sWopnia

15–30

d) Eardzo duĪe zPian\

30–60

UWAGA
WedáuJ WeM poz\FMi oFeniaü uszkodzenia Eez záaPaĔ koĞFi
i zwiFKniĊü W prz\padku wspyáisWnienia záaPaĔ koĞFi OuE
zwiFKniĊü koĞFi oFeniaü wedáuJ punkWu 
W prz\padku wspyáisWnienia uszkodzenia nerwyw oEwodow\FK
w okoOiF\ sWawu EiodroweJo oFeniaü wedáuJ punkWu 
w zaOeĪnoĞFi od sWopnia zaEurzeĔ w\korz\sWuMąF zakres\
proFenWowe z punkWu  odpowiadaMąFe poszFzeJyOn\P
nerwoP np w prz\padku wspyáisWnienia uszkodzenia nerwu
kuOszoweJo ± zakres ± w punkFie  ± oFena winna
E\ü dokonana z punkWu  F OuE d
 =
 HV]W\ZQLHQLHVWDZXELRGURZHJR
±Z]DOHĪQRĞFLRGXVWDZLHQLD
LZWyUQ\FK]DEXU]HĔ

a) niewieOkie zPian\

±

1–2

E) zPian\ ĞrednieJo sWopnia

±

±

a) w usWawieniu Fz\nnoĞFiowo korz\sWn\P

15–35

5–8

±

E) w usWawieniu Fz\nnoĞFiowo niekorz\sWn\P

35–60

9

8

F) zPian\ duĪeJo sWopnia
d) FaákowiWa EezuĪ\WeFznoĞü
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6WDZELRGURZ\
 8
 V]NRG]HQLDZREUĊELHLRNROLF\VWDZX
ELRGURZHJRSRZLNáDQHSU]HZOHNá\P
]DSDOHQLHPNRĞFLSU]HWRNDPL
REHFQRĞFLąFLDáREF\FK ]Z\MąWNLHP
FLDáREF\FK]ZLą]DQ\FK
]]DVWRVRZDQLHPWHFKQLN
RSHUDF\MQ\FK XE\WNLHPWNDQNLNRVWQHM
L]PLDQDPLQHXURORJLF]Q\PL±RFHQLD
VLĊZJSR]L]ZLĊNV]DMąF
VWRSLHĔWUZDáHJRXV]F]HUENX
Z]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLDSRZLNáDĔ
 8
 WUDWDNRĔF]\Q\GROQHMSU]H]
Z\áXV]F]HQLHMHMZVWDZLH
ELRGURZ\POXERGMĊFLHZRNROLF\
SRGNUĊWDU]RZHM±Z]DOHĪQRĞFLRG
]QLHNV]WDáFHĔVWDQXNLNXWD
LPRĪOLZRĞFLMHJRRSURWH]RZDQLD

8GR

Procent
uszczerbku
na zdrowiu

5–15

75–85

Procent
uszczerbku
na zdrowiu

 =
 áDPDQLHNRĞFLXGRZHM±Z]DOHĪQRĞFL
RG]QLHNV]WDáFHĔVNUyFHQLD]DQLNyZ
PLĊĞQLRJUDQLF]HQLDUXFKyZZVWDZLH
ELRGURZ\PLNRODQRZ\P]DEXU]HĔ
FKRGX]DEXU]HĔIXQNFMLNRĔF]\Q\
LLQQ\FK]PLDQZWyUQ\FK
a) niewieOkie zPian\ ± zrosW niepowikáan\ Eez
zaEurzeĔ osi koĔFz\n\

F) duĪe zPian\ ± zrosW opyĨnion\ znaFzne
zaEurzenia osi koĔFz\n\ skryFenie koĔFz\n\
pow\ĪeM  FP zaEurzenia roWaFMi koĔFz\n\
w znaFzn\P sWopniu upoĞOedzaMąFe FKyd

30–40

40-60

 8
 V]NRG]HQLHVNyU\PLĊĞQLĞFLĊJLHQ
EOL]Q\XE\WNLSU]HSXNOLQ\PLĊĞQLRZH
LWS ±Z]DOHĪQRĞFLRG]DEXU]HĔ
IXQNFMLLWS
1–5

E) ĞrednieJo sWopnia

5–10

F) znaFzneJo sWopnia

10–20

UWAGA
WedáuJ WeM poz\FMi oFeniaü Med\nie uszkodzenia Eez záaPaĔ
koĞFi W prz\padku wspyáisWnienia záaPaĔ koĞFi oFeniaü wedáuJ
punkWu 
 8
 V]NRG]HQLHGXĪ\FKQDF]\ĔWĊWQLDNL
SRXUD]RZH±Z]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLD
]DEXU]HĔ

 8
 V]NRG]HQLHXGDSRZLNáDQH
SU]HZOHNá\PURSQ\P]DSDOHQLHPNRĞFL
SU]HWRNDPLFLDáDPLREF\PL
]Z\MąWNLHPFLDáREF\FK]ZLą]DQ\FK
]]DVWRVRZDQLHPWHFKQLN
RSHUDF\MQ\FK VNRVWQLHQLHP
SR]DV]NLHOHWRZ\PL]PLDQDPL
QHXURORJLF]Q\PL ]Z\áąF]HQLHPQHUZX
NXOV]RZHJR ±RFHQLDVLĊZJSXQNWX
±]ZLĊNV]DMąFVWRSLHĔ
XV]F]HUENX±Z]DOHĪQRĞFLRG
UR]PLDUyZSRZLNáDĔR

1–20

 8
 V]NRG]HQLHXGDSRZLNáDQH
ZVSyáLVWQLHMąF\PXV]NRG]HQLHPQHUZX
NXOV]RZHJRRFHQLDVLĊZJSXQNWX
±]ZLĊNV]DMąFVWRSLHĔWUZDáHJR
XV]F]HUENX±Z]DOHĪQRĞFLRG
UR]PLDUyZXV]NRG]HQLDQHUZXR

10–65

UWAGA
àąFzn\ sWopieĔ uszFzerEku oFenianeJo wJ poz ±
i poz  nie PoĪe przekroFz\ü 

.RODQR

1–15

15–30

a) niewieOkieJo sWopnia

Procent
uszczerbku
na zdrowiu

 8
 WUDWDNRĔF]\Q\±Z]DOHĪQRĞFLRG
GáXJRĞFLNLNXWDLSU]\GDWQRĞFLMHJR
FHFKGRRSURWH]RZDQLD

E) Ğrednie zPian\ ± zrosW záaPania zaEurzenia
osi koĔFz\n\ skryFenie koĔFz\n\ od  do  FP
zaEurzenia roWaFMi koĔFz\n\ w ĞredniP
sWopniu upoĞOedzaMąFe FKyd

 6
 WDZU]HNRP\NRĞFLXGRZHMXE\WNL
NRĞFLXGRZHMXQLHPRĪOLZLDMąFH
REFLąĪHQLHNRĔF]\Q\±Z]DOHĪQRĞFLRG
VWRSQLDXSRĞOHG]HQLDIXQNFML
VNUyFHQLDL]DEXU]HĔZWyUQ\FK

8GR

5–30

50–70

Procent
uszczerbku
na zdrowiu

 =
 áDPDQLHQDVDGWZRU]ąF\FKVWDZ
NRODQRZ\LU]HSNL]OXEEH]
XV]NRG]HQLDDSDUDWXZLĊ]DGáRZHJR
±Z]DOHĪQRĞFLRG]QLHNV]WDáFHĔ
V]SRWDZRĞFLNRĞODZRĞFLSU]\NXUF]yZ
RJUDQLF]HQLDUXFKyZVWDELOQRĞFL
VWDZX]DEXU]HĔVWDW\F]QRG\QD
PLF]Q\FKNRĔF]\Q\LLQQ\FK]PLDQ
a) niewieOkie zPian\ ² PoĪOiwoĞü zJiĊFia do
kąWa w przedziaOe ± iOuE de¿F\W
w\prosWu do kąWa  Paáa OuE Ğrednia
niesWaEiOnoĞü prosWa OuE niewieOka roWaF\Mna

1–10

E) Ğrednie zPian\ ± PoĪOiwoĞü zJiĊFia do kąWa
w przedziaOe od  do iOuE de¿F\W
w\prosWu do kąWa w zakresie ± duĪa
niesWaEiOnoĞü prosWa OuE ĞrednieJo sWopnia
roWaF\Mna EądĨ niewieOkieJo OuE ĞrednieJo
sWopnia záoĪona zaEurzenia osi koĔFz\n\

10–25

F) duĪe zPian\ ± PoĪOiwoĞü zJiĊFia do kąWa
w przedziaOe od ± iOuE de¿F\W w\prosWu
do kąWa pow\ĪeM  uWrwaOone duĪe
niesWaEiOnoĞFi záoĪone i roWaF\Mne znaFzne
zaEurzenia osi koĔFz\n\

25–40

d) zeszW\wnienie sWawu koOanoweJo w poz\FMi
IunkFMonaOneM korz\sWneM ±

30

e) zeszW\wnienie sWawu koOanoweJo
w poz\FMaFK IunkFMonaOn\FK niekorz\sWn\FK

30–40

 6
 NUĊFHQLDL]ZLFKQLĊFLDVWDZX
NRODQRZHJR ZW\P]ZLFKQLĊFLHU]HSNL 
]XV]NRG]HQLHPDSDUDWXZLĊ]DGáRZR
VWDZRZHJR WRUHENLZLĊ]DGHááąNRWHN 
±Z]DOHĪQRĞFLRGRJUDQLF]HQLD
UXFKyZVWDELOQRĞFLVWDZXZ\GROQRĞFL
VWDW\F]QRG\QDPLF]QHMNRĔF]\Q\
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.RODQR

Procent
uszczerbku
na zdrowiu

a) izoOowane uszkodzenia áąkoWek sWan po
OeFzeniu operaF\Mn\P áąkoWek z doEr\P
eIekWeP uszkodzenia aparaWu wiĊzadáoweJo
Eez FeFK niesWaEiOnoĞFi ± w zaOeĪnoĞFi od
sWopnia upoĞOedzenia zakresu ruFKu

1–5

E) uszkodzenia aparaWu wiĊzadáoweJo z OuE Eez
uszkodzenia áąkoWek ± powoduMąFe Paáą OuE
Ğrednią niesWaEiOnoĞü prosWą niewieOkieJo
sWopnia roWaF\Mną sWan po OeFzeniu
operaF\Mn\P sWrukWur sWawu z doEr\P
eIekWeP ± w zaOeĪnoĞFi od sWopnia
upoĞOedzenia zakresu ruFKu

1–10

F) uszkodzeniaPi aparaWu wiĊzadáoweJo z OuE
Eez uszkodzenia áąkoWek powoduMąFe duĪą
niesWaEiOnoĞü prosWą OuE ĞrednieJo sWopnia
roWaF\Mną EądĨ niewieOkieJo OuE ĞrednieJo
sWopnia záoĪoną ± w zaOeĪnoĞFi od
upoĞOedzenia zakresu ruFKu
d) uWrwaOone duĪe niesWaEiOnoĞFi záoĪone
i roWaF\Mne uszkodzenia oEu wiĊzadeá
krz\Īow\FK znaFzne zaEurzenia osi
koĔFz\n\ ± w zaOeĪnoĞFi od sWopnia
upoĞOedzenia zakresu ruFKu

E) Ğrednie zPian\

10–25

25–40

1–5

E) Ğrednie zPian\ ± zrosW záaPania OuE FeFK\
zrosWu opyĨnioneJo zaEurzenia osi koĔFz\n\
w ĞredniP sWopniu upoĞOedzaMąFe FKyd
F) Eardzo rozOeJáe zPian\ koĞFi
z Wowarz\sząF\Pi oJraniFzeniaPi IunkFMi
sąsiedniFK sWawyw ± powikáane przewOeká\P
zapaOenieP koĞFi z przeWokaPi uE\WkaPi
koĞFi sWaweP rzekoP\P ParWwiFą
asepW\Fzną zPianaPi neuroOoJiFzn\Pi
i inn\Pi zPianaPi wWyrn\Pi

F) znaFzne zaEurzenia IunkFMi sWop\ duĪe
zPian\ neuroOoJiFzne

1–5
5–15
15–35

 8
 WUDWDNRĔF]\Q\ZREUĊELHSRGXG]LD
²Z]DOHĪQRĞFLRGFKDUDNWHUXNLNXWD
GáXJRĞFLSU]\GDWQRĞFLGR
RSURWH]RZDQLDL]PLDQZWyUQ\FK
ZREUĊELHNRĔF]\Q\
a) prz\ dáuJoĞFi kikuWa do  FP PierząF od
szpar\ sWawoweM u dzieFi do OaW  prz\
dáuJoĞFi kikuWa do  FP)
E) prz\ dáuĪsz\FK kikuWaFK

65

Procent
uszczerbku
na zdrowiu

 =
 áDPDQLHWU]RQyZNRĞFLSRGXG]LD
MHGQHMOXEREX±Z]DOHĪQRĞFLRG
]QLHNV]WDáFHĔSU]HPLHV]F]HĔ
SRZLNáDĔZWyUQ\FK]PLDQWUR¿F]Q\FK
LF]\QQRĞFLRZ\FKNRĔF]\Q\LWS
a) niewieOkie zPian\ ± zrosW niepowikáan\
niewieOkie zaEurzenia osi koĔFz\n\
niewieOkie skryFenie

 8
 V]NRG]HQLHWNDQHNPLĊNNLFK
SRGXG]LDVNyU\PLĊĞQLQDF]\Ĕ
QHUZyZSRGXG]LDĞFLĊJQD$FKLOOHVD
LLQQ\FKĞFLĊJLHQ±Z]DOHĪQRĞFLRG
UR]OHJáRĞFLXV]NRG]HQLD
]QLHNV]WDáFHQLDVWRS\LRJUDQLF]HĔ
F]\QQRĞFLRZ\FK]PLDQ
QHXURORJLF]Q\FKQDF]\QLRZ\FK
WUR¿F]Q\FKLLQQ\FK

UWAGA
WedáuJ WeM poz\FMi orzekaü Med\nie uszkodzenia Eez záaPaĔ
koĞFi W prz\padku wspyáisWnienia záaPaĔ koĞFi orzekaü
wedáuJ punkWu  

UWAGA
3rawidáowo IunkFMonaOn\ zakres ruFKyw w sWawie koOanow\P
prz\MPuMe siĊ od  dOa w\prosWu do  dOa zJiĊFia
-eĪeOi zeszW\wnienie sWawu koOanoweJo MesW spowodowane
uszkodzeniaPi inn\Pi niĪ záaPania koĞFi oFeniaü wedáuJ
punkWu  d OuE e
Podudzie

1–5

E) Ğrednie zPian\

10–20

 8
 WUDWDNRĔF]\Q\QDSR]LRPLHVWDZX
NRODQRZHJR

 , ]RORZDQH]áDPDQLHVWU]DáNL QLH
REHMPXMHNRVWNLERF]QHM ±Z]DOHĪQRĞFL
RGSU]HPLHV]F]HĔ]QLHNV]WDáFHĔ
XSRĞOHG]HQLDIXQNFMLNRĔF]\Q\

a) niewieOkie zPian\

5–10

F) duĪe zPian\

Procent
uszczerbku
na zdrowiu

UWAGA
W prz\padku wspyáisWnienia WrwaáeJo uszkodzenia nerwu
sWrzaáoweJo uszFzerEek oFeniaü dodaWkowo wJ punkWu  u

 , QQHXV]NRG]HQLDRNROLF\VWDZX
NRODQRZHJR±EOL]Q\VNyU\FLDáDREFH
]Z\MąWNLHPFLDáREF\FK]ZLą]DQ\FK
]]DVWRVRZDQLHPWHFKQLN
RSHUDF\MQ\FK SU]HZOHNáHVWDQ\
]DSDOQHSU]HWRNLLLQQH]PLDQ\ZWyUQH
±Z]DOHĪQRĞFLRGQDVLOHQLD]PLDQ
a) niewieOkie zPian\

Podudzie

5–15

15–30

6WDZJROHQLRZRVNRNRZ\
LVNRNRZRSLĊWRZ\VWRSD

60
40–55
Procent
uszczerbku
na zdrowiu

 8
 V]NRG]HQLHVWDZXJROHQLRZR
VNRNRZHJRLOXEVNRNRZRSLĊWRZHJR
±VNUĊFHQLDVWáXF]HQLDXV]NRG]HQLD
ZLĊ]DGHáWRUHENLXV]NRG]HQLDWNDQHN
PLĊNNLFKEOL]Q\±Z]DOHĪQRĞFLRG
]QLHNV]WDáFHĔIXQNFMLVWRS\]PLDQ
ZWyUQ\FKLLQQ\FKSRZLNáDĔ
a) nasWĊpsWwa skrĊFeĔ powoduMąFe niewieOkie
zaEurzenia ruFKoPoĞFi niewieOkie
zniekszWaáFenia EOizn\ uE\Wki

1–2

E) PierneJo sWopnia zaEurzenia ruFKoPoĞFi
i zniekszWaáFenie ± po FzĊĞFiow\P
uszkodzeniu wiĊzadeá Eez niesWaEiOnoĞFi
w sWawaFK

2–5

F) ĞrednieJo sWopnia zaEurzenia ruFKoPoĞFi
i zniekszWaáFenie ± po FzĊĞFiow\P
uszkodzeniu wiĊzadeá z niesWaEiOnoĞFią
w sWawaFK

5–10

d) duĪe zPian\ z uWrz\PuMąF\Pi siĊ oEMawaPi
IunkFMonaOneM niesWaEiOnoĞFi sWawyw po
FaákowiW\P rozerwaniu wiĊzadeá

10–20

30–50
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6WDZJROHQLRZRVNRNRZ\
LVNRNRZRSLĊWRZ\VWRSD

Procent
uszczerbku
na zdrowiu

E) záaPanie MedneM koĞFi ĞrydsWopia ± ,, ,,, OuE ,9

 =
 áDPDQLDL]ZLFKQLĊFLDNRĞFL
ZFKRG]ąF\FKZVNáDGVWDZXJROHQLRZR
±VNRNRZHJRLOXEVNRNRZR
SLĊWRZHJRQDVDGGDOV]\FKNRĞFL
SRGXG]LD±Z]DOHĪQRĞFLRG
]QLHNV]WDáFHĔRJUDQLF]HĔUXFKRPRĞFL
VWRS\]DEXU]HĔVWDW\F]QRG\QD
PLF]Q\FKVWRS\]HV]W\ZQLHQLD
VWDZyZJROHQLRZRVNRNRZHJRLOXE
VNRNRZRSLĊWRZHJR±Z]DOHĪQRĞFLRG
XWU]\PXMąF\FKVLĊGROHJOLZRĞFL
a) niewieOkieJo sWopnia oJraniFzenie IunkFMi
w oErĊEie sWawyw skokow\FK

2–5

E) ĞrednieJo sWopnia zaEurzenia IunkFMi
w oErĊEie sWawyw skokow\FK

5–10

F) duĪeJo sWopnia zaEurzenia IunkFMi w oErĊEie
sWawyw skokow\FK OuE zeszW\wnienie
w usWawieniu pod kąWeP zEOiĪon\P do
prosWeJo

10–20

d) zeszW\wnienie w usWawieniu Fz\nnoĞFiowo
niekorz\sWn\P

20–30

e) znaFzneJo sWopnia zaEurzenia IunkFMi
w oErĊEie sWawyw skokow\FK powikáane
przewOeká\P zapaOenieP koĞFi sWawyw
przeWokaPi ParWwiFą zPianaPi Wro¿Fzn\Pi
i inn\Pi zPianaPi wWyrn\Pi zeszW\wnienie
w usWawieniu niekorz\sWn\P

20–40

 =
 áDPDQLDNRĞFLVNRNRZHMLOXESLĊWRZHM
QLHZFKRG]ąFHZ]DNUHVSXQNWX 
±Z]DOHĪQRĞFLRGXWU]\PXMąF\FKVLĊ
GROHJOLZRĞFLSU]HPLHV]F]HĔ
]QLHNV]WDáFHĔXVWDZLHQLDVWRS\
]DEXU]HĔVWDW\F]QRG\QDPLF]Q\FK
]PLDQWUR¿F]Q\FKLLQQ\FKSRZLNáDĔ
1–10

E) Ğrednie zPian\

10–20

F) duĪe zPian\

20–30

 8
 WUDWDNRĞFLVNRNRZHMLOXESLĊWRZHM
±Z]DOHĪQRĞFLRGZLHONRĞFLEOL]Q
]QLHNV]WDáFHĔ]DEXU]HĔVWDW\F]QR
G\QDPLF]Q\FKVWRS\LLQQ\FKSRZLNáDĔ
20–30

E) FaákowiWa uWraWa

30–40

 =
 áDPDQLDL]ZLFKQLĊFLDNRĞFLVWĊSX
Z]DOHĪQRĞFLRGSU]HPLHV]F]HĔ
]QLHNV]WDáFHĔLLQQ\FK]PLDQZWyUQ\FK
a) niewieOkieJo sWopnia ± w zaOeĪnoĞFi od
wieOkoĞFi zaEurzeĔ Fz\nnoĞFiow\FK
E) ĞrednieJo sWopnia ± w zaOeĪnoĞFi od
wieOkoĞFi zaEurzeĔ Fz\nnoĞFiow\FK
F) znaFzneJo sWopnia OuE z inn\Pi powikáaniaPi
± w zaOeĪnoĞFi od wieOkoĞFi zaEurzeĔ

1–5
5–10
10–20

a) záaPanie MedneM koĞFi ĞrydsWopia ± , OuE 9

d) záaPanie WrzeFK OuE wiĊFeM koĞFi ĞrydsWopia

5-20

 =
 áDPDQLDNRĞFLĞUyGVWRSLDSRZLNáDQH
]DSDOHQLHPNRĞFLSU]HWRNDPLZWyUQ\PL
]PLDQDPLWUR¿F]Q\PLL]PLDQDPL
QHXURORJLF]Q\PL±RFHQLDVLĊ
ZJSR]]ZLĊNV]DMąFVWRSLHĔ
XV]F]HUENX±Z]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLD
SRZLNáDĔR

1–10

 , QQHXV]NRG]HQLDRNROLF\VWĊSX
LĞUyGVWRSLD±VNUĊFHQLDVWáXF]HQLD
XV]NRG]HQLDVNyU\PLĊĞQLĞFLĊJLHQ
QDF]\ĔQHUZyZ±Z]DOHĪQRĞFLRG
UR]PLDUXEOL]Q]QLHNV]WDáFHĔ]PLDQ
WUR¿F]Q\FK]DEXU]HĔG\QDPLF]Q\FK
VWRS\LLQQ\FK]PLDQZWyUQ\FK
a) zPian\ niewieOkie
E) Ğrednie zPian\

1–5
5–10
10–15

 8
 WUDWDVWRS\ZFDáRĞFL

50

 8
 WUDWDVWRS\QDSR]LRPLHVWDZX
&KRSDUWD

45

 8
 WUDWDVWRS\ZVWDZLH/LVIUDQND

35

 8
 WUDWDVWRS\ZREUĊELHNRĞFLĞUyGVWRSLD
±Z]DOHĪQRĞFLRGUR]OHJáRĞFLXWUDW\
SU]RGRVWRSLDLFHFKNLNXWD

20–30

3DOFHVWRS\

Procent
uszczerbku
na zdrowiu

 8
 WUDWDZ]DNUHVLHSDOXFKD
±Z]DOHĪQRĞFLRGEOL]Q]QLHNV]WDáFHĔ
ZLHONRĞFLXE\WNyZFKDUDNWHUXNLNXWD
]DEXU]HĔVWDW\NLLFKRGXRUD]LQQ\FK
]PLDQZWyUQ\FK
1–3

E) FzĊĞFiowa OuE FaákowiWa uWraWa paOiFzka
paznokFioweJo paOuFKa

3–8

F) uWraWa paOuFKa na pozioPie paOiFzka EOiĪszeJo

8–14

d) FaákowiWa uWraWa paOuFKa

15

 8
 V]NRG]HQLDSDOXFKD±]ZLFKQLĊFLD
]áDPDQLDXV]NRG]HQLDWNDQHNPLĊNNLFK
±Z]DOHĪQRĞFLRGUR]OHJáRĞFLEOL]Q
XE\WNyZ]QLHNV]WDáFHQLDXSRĞOHG]HQLD
IXQNFMLVWRS\
a) niewieOkie zPian\

1–3

E) Ğrednie zPian\

3–6

F) duĪe zPian\ z niekorz\sWn\P usWawienieP

6–10

 8
 WUDWDSDOXFKDZUD]]NRĞFLąĞUyGVWRSLD
±Z]DOHĪQRĞFLRGUR]PLDUXXWUDW\
NRĞFLĞUyGVWRSLD

 =
 áDPDQLDNRĞFLĞUyGVWRSLD±Z]DOHĪ
QRĞFLRGSU]HPLHV]F]HĔ]QLHNV]WDá
FHQLDVWRS\]DEXU]HĔVWDW\F]QR
G\QDPLF]Q\FKLLQQ\FK]PLDQ

1–5
2–15

a) FzĊĞFiowa OuE FaákowiWa uWraWa opuszki OuE
Wrwaáa uWraWa pá\Wki paznokFioweM

a) FzĊĞFiowa uWraWa

Procent
uszczerbku
na zdrowiu

F) záaPanie dwyFK koĞFi ĞrydsWopia

F) duĪe zPian\

UWAGA
-eĪeOi záaPanioP OuE zwiFKniĊFioP Wowarz\szą uszkodzenia wiĊ
zadáowe Wrwaá\ uszFzerEek na zdrowiu naOeĪ\ oFeniaü z punkWu 

a) niewieOkie zPian\

6WDZJROHQLRZRVNRNRZ\
LVNRNRZRSLĊWRZ\VWRSD

15-25

1–10
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Procent
uszczerbku
na zdrowiu

Procent
uszczerbku
na zdrowiu

3DOFHVWRS\
 8
 WUDWDZ]DNUHVLHSDOFyZ,,,,,,9L9
a) FzĊĞFiowa uWraWa paOFa na w\sokoĞFi paOiFzka
ĞrodkoweJo ± za kaĪd\ paOeF

1

E) FaákowiWa uWraWa ± za kaĪd\ paOeF

2

 8
 WUDWDSDOFD9]NRĞFLąĞUyGVWRSLD

3–15

 8WUDWDSDOFyZ,,,,,L,9]NRĞFLą
ĞUyGVWRSLD±Z]DOHĪQRĞFLRGZLHONRĞFL
XWUDW\NRĞFLĞUyGVWRSLDXVWDZLHQLD
VWRS\LLQQ\FK]PLDQZWyUQ\FK±]D
NDĪG\SDOHF

3–5

 8
 V]NRG]HQLD,,,,,,9L9SDOFD±
]ZLFKQLĊFLD]áDPDQLDXV]NRG]HQLD
WNDQHNPLĊNNLFK±Z]DOHĪQRĞFLRG
UR]OHJáRĞFLEOL]QXE\WNyZ
]QLHNV]WDáFHQLDXVWDZLHQLDVWRSQLD
XSRĞOHG]HQLDIXQNFMLLOLF]E\
XV]NRG]RQ\FKSDOFyZRU]HNDüáąF]QLH

1–5

Prawa

Lewa

 8
 V]NRG]HQLHF]ĊĞFLRZHOXE
FDáNRZLWH±Z]DOHĪQRĞFLRG
VWRSQLD]DEXU]HĔ
5–15
7–15

5–10

F) nerwu paFKoweJo ± FzĊĞFi FzuFioweM
ruFKoweM OuE FaáeJo nerwu

3–25

2–20

d) nerwu PiĊĞniowoskyrneJo ± FzĊĞFi
FzuFioweM ruFKoweM OuE FaáeJo nerwu

3–25

2–20

e) nerwu proPienioweJo pow\ĪeM odeMĞFia
Jaáązki do PiĊĞnia WryMJáoweJo raPienia
± FzĊĞFi FzuFioweM ruFKoweM OuE FaáeJo
nerwu

3–45

2–35

I) nerwu proPienioweJo poniĪeM odeMĞFia
Jaáązki do PiĊĞnia WryMJáoweJo raPienia
± FzĊĞFi FzuFioweM ruFKoweM OuE FaáeJo
nerwu

5–35

3–25

J) nerwu proPienioweJo nad weMĞFieP do
kanaáu PiĊĞnia odwraFaFza
przedraPienia ± FzĊĞFi FzuFioweM
ruFKoweM OuE FaáeJo nerwu

3–25

2–20

K) nerwu proPienioweJo po w\MĞFiu
z kanaáu PiĊĞnia odwraFaFza
przedraPienia ± FzĊĞFi FzuFioweM
ruFKoweM OuE FaáeJo nerwu

2–15

1–10

i) nerwu poĞrodkoweJo w zakresie raPienia
± FzĊĞFi FzuFioweM ruFKoweM OuE FaáeJo nerwu

4–40

3–30

M) nerwu poĞrodkoweJo w zakresie
nadJarsWka ± FzĊĞFi FzuFioweM ruFKoweM
OuE FaáeJo nerwu

3–20

2–15



S]XSO

5–20

1–15

o) nerwu zasáonoweJo ± FzĊĞFi FzuFioweM
ruFKoweM OuE FaáeJo nerwu

2–20

p) nerwu udoweJo ± FzĊĞFi FzuFioweM
ruFKoweM OuE FaáeJo nerwu

2–30

T) nerwyw poĞOadkow\FK JyrneJo
i doOneJo)

3–20

r) nerwu sroPoweJo wspyOneJo

W) nerwu piszFzeOoweJo ± FzĊĞFi FzuFioweM
ruFKoweM OuE FaáeJo nerwu
u) nerwu sWrzaákoweJo ± FzĊĞFi FzuFioweM
ruFKoweM OuE FaáeJo nerwu

3–25
20–60
5–40
5–30
30–70
1–10

UWAGA
WedáuJ punkWu  oFenia siĊ W\Oko uszkodzenia nerwyw
oEwodow\FK W prz\padku wspyáisWnienia uszkodzeĔ kosWn\FK
PiĊĞniow\FK i nerwow\FK naOeĪ\ sWosowaü oFenĊ wJ punkWyw
doW\FząF\FK uszkodzeĔ koĔFz\n Jyrn\FK i doOn\FK
 .
 DX]DOJLHSRWZLHUG]RQHREVHUZDFMą
V]SLWDOQą±Z]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLD

E) nerwu piersioweJo dáuJieJo

1–20

n) pozosWaá\FK nerwyw odFinka sz\Mnopier
sioweJo

w) pozosWaá\FK nerwyw odFinka OĊdĨwiowo
krz\ĪoweJo

Procent
uszczerbku
na zdrowiu

Lewa

2–25

P) spOoWu EarkoweJo FzĊĞFi podoEoMFz\koweM
15–45 10–40
doOneM)

Y) spOoWu OĊdĨwiowokrz\ĪoweJo

0325$ĩ(1,$/8%1,('2:à$'<
326=&=(*Ï/1<&+1(5:Ï:2%:2'2:<&+

Prawa

O) spOoWu EarkoweJo FzĊĞFi nadoEoMFz\koweM
10–25
JyrneM)

s) nerwu kuOszoweJo przed podziaáeP na
nerw piszFzeOow\ i sWrzaákow\

UWAGA
WarWoĞü uszFzerEku usWaOona za uszkodzenie MedneJo paOFa nie
PoĪe przekroFz\ü warWoĞFi przewidzianeM za FaákowiWą uWraWĊ
WeJo paOFa

a) nerwu przeponoweJo poniĪeM MeJo
poáąFzenia z nerweP podoEoMFz\kow\P

k) nerwu áokFioweJo ± FzĊĞFi FzuFioweM
ruFKoweM OuE FaáeJo nerwu

30-50

UWAGA
W oFenie WeM zawiera siĊ de¿F\W związan\ z uszkodzenieP
W\pow\P dOa daneJo nerwu
8:$*,2*Ï/1(
3rz\ wieOoPieMsFow\FK uszkodzeniaFK koĔFz\n\ JyrneM OuE
doOneM OuE MeM FzĊĞFi) w usWaOeniu osWaWeFzneM w\sokoĞFi WrwaáeJo
uszFzerEku na zdrowiu naOeĪ\ Eraü pod uwaJĊ FaákowiWą IunkFMĊ
koĔFz\n\ OuE MeM FzĊĞFi) a nie W\Oko w\nik PaWePaW\Fzn\ suPowania
proFenWyw WrwaáeJo uszFzerEku za poszFzeJyOne uszkodzenia
àąFzn\ uszFzerEek na zdrowiu związan\ z uszkodzenieP skyr\
PiĊĞni nerwyw koĞFi nie PoĪe przekroFz\ü warWoĞFi za
FaákowiWą uWraWĊ koĔFz\n\ OuE FzĊĞFi koĔFz\n\ kWyreM We
uszkodzenia doW\Fzą
7rwaá\ uszFzerEek na zdrowiu spowodowan\ niepowikáan\Pi
EOiznaPi pooperaF\Mn\Pi związan\Pi z OeFzenieP narządyw
i ukáadyw zawiera siĊ w punkWaFK WaEeOi przewidzian\FK do oFen\
uszkodzenia W\FK narządyw OuE ukáadyw i nie podOeJa
dodaWkowePu orzekaniu
W prz\padku Jd\ EOizn\ są Med\n\P Wrwaá\P nasWĊpsWweP
OeFzenia OuE poMawiá\ siĊ powikáania w posWaFi np EOiznowFa OuE
przepukOin\ oFeniaü wedáuJ odpowiedniFK punkWyw WaEeOi
przewidzian\FK dOa uszkodzenia Wkanek PiĊkkiFK
Uszkodzenie kikuWa aPpuWowan\FK koĔFz\n w\PaJaMąFe zPian\
proWez\ reaPpuWaFMi OuE niePoĪnoĞFi zasWosowania proWez\
oFeniaü wJ aPpuWaFMi na w\Īsz\P pozioPie
W prz\padku uszkodzeĔ koĔFz\n Jyrn\FK u osyE OeworĊFzn\FK
sWosowaü oFenĊ uszFzerEku dOa koĔFz\n\ JyrneM OeweM
w w\sokoĞFi uszFzerEku Maka MesW przewidziana dOa koĔFz\n\
JyrneM praweM

