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Procent
uszczerbku
na zdrowiu
 8szkodzenie Sowáok czaszki
bez uszkodzeĔ kostn\cK 
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
2 8szkodzenie koĞci skOeSienia i Sodstaw\
czaszki wJáobienia szczeOin\
IraJPentacMa – w zaOeĪnoĞci od
rozOeJáoĞci uszkodzeĔ
D EH] Z\FLHNX Sá\QX Py]JRZRUG]HQLRZHJR
E ] QDZUDFDMąF\P Sá\QRWRNLHP QRVRZ\P LOXE
XV]Q\P

5 PoraĪenia i niedowáad\ SocKodzenia
PyzJoweJo
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

3 8b\tki w koĞciacK skOeSienia czaszki
o áączneM SowierzcKni – w zaOeĪnoĞci od
rozPiaryw
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] 
 Powikáania towarz\szące uszkodzenioP
w\Pienion\P w Soz 1 2 3 w Sostaci
SrzewOekáeJo zaSaOenia koĞci roSowic\
SodczeScoweM OeczoneM oSerac\Mnie
SrzeSukOin\ PyzJoweM – ocenia siĊ
dodatkowo – w zaOeĪnoĞci od rodzaMu
i stoSnia SowikáaĔ

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
10–30
5–20

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

50

30–50

3RwV]HFKQ\ =aNáaG 8EH]pLHF]HĔ 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
6 ,zoOowane zesSoá\ SozaSiraPidowe
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

7 =aburzenia rywnowaJi i inne Soza
niedowáadeP zaburzenia sSrawnoĞci
rucKoweM ataksMa d\sPetria inne
obMaw\ zesSoáu PyĪdĪkoweJo
SocKodzenia PyzJoweJo
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 
9 =aburzenia neuroOoJiczne i Ss\cKiczne
sSowodowane orJaniczn\P
uszkodzenieP PyzJu enceIaOoSatie
w zaOeĪnoĞci od stoSnia zaburzeĔ
neuroOoJiczn\cK i Ss\cKiczn\cK
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
10 1erwice i inne utrwaOone skarJi
subiekt\wne Sowstaáe w nastĊSstwie
urazyw czaszkowoPyzJow\cK Oub So
ciĊĪkiP uszkodzenia ciaáa
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

1–5

5–20

11 =aburzenia Pow\

1–10

8 Padaczka Mako izoOowane nastĊSstwo
uszkodzenia PyzJu
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

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

Procent
uszczerbku
na zdrowiu

1–10

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

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

12 =esSoá\ SodwzJyrzowe i inne
zaburzenia wewnątrzw\dzieOnicze
SocKodzenia oĞrodkoweJo Poczywka
Srosta cukrz\ca nadcz\nnoĞü
tarcz\c\ itS 
a ]QaF]QLH XpRĞOHG]aMąFH F]\QQRĞü XVWrRMX

40–60

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

20–30
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Procent
uszczerbku
na zdrowiu
13 8szkodzenie czĊĞciowe Oub caákowite
nerwyw rucKow\cK Jaáki oczneM
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

14 8szkodzenie czĊĞciowe Oub caákowite
nerwu tryMdzieOneJo – w zaOeĪnoĞci od
stoSnia uszkodzenia
a F]XFLRwH w W\P QHXraOJLa pRXra]Rwa

1–10

E rXFKRwH

1–10

F F]XFLRwRrXFKRwH

5–20

15 8szkodzenie nerwu twarzoweJo
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 
16 8szkodzenie czĊĞciowe Oub caákowite
nerwyw MĊz\kowoJardáoweJo
i báĊdneJo – w zaOeĪnoĞci od stoSnia
zaburzeĔ Pow\ Soá\kania oddecKu
krąĪenia i Srzewodu SokarPoweJo
a QiewieOkieJo VWopQia

5–10

E ĞreGQieJo VWopQia

10–25

F GXĪeJo VWopQia

25–50

20 8szkodzenia nosa w t\P záaPania
koĞci nosa uszkodzenia cKrząstki
ub\tki czĊĞci PiĊkkicK 
a XV]koG]eQia QoVa Ee] ]aEXr]eĔ oGG\FKaQia
i powoQieQia ± EOi]Q\ iOXE QiewieOkie
]QiekV]WaáFeQie QoVa

3–15

18 8szkodzenie czĊĞciowe Oub caákowite
nerwu SodMĊz\koweJo – w zaOeĪnoĞci od
stoSnia uszkodzenia

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  
21 8szkodzenia w obrĊbie zĊbyw
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\

05

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

15

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

15
3
2
05

22 8szkodzenia záaPania zwicKniĊcia
koĞci oczodoáu szczĊki koĞci
MarzPoweM ĪucKw\ stawu skroniowo
ĪucKwoweJo – w zaOeĪnoĞci od
SrzePieszczeĔ znieksztaáceĔ
nies\Petrii zJr\zu uSoĞOedzenia Īucia
rozwierania MaP\ ustneM zaburzeĔ
czucia
a Qie]QaF]QeJo VWopQia

19 8szkodzenia Sowáok twarz\ bOizn\
i ub\tki 

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\

17 8szkodzenie czĊĞciowe Oub caákowite
nerwu dodatkoweJo – w zaOeĪnoĞci od
stoSnia uszkodzenia

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
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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 
23 8trata szczĊki Oub ĪucKw\ áącznie
z oszSecenieP i utratą zĊbyw –
w zaOeĪnoĞci od wieOkoĞci ub\tkyw
oszSecenia i SowikáaĔ
a F]ĊĞFiowa

15–35

E FaákowiWa

40–50

24 8b\tek Sodniebienia

7abeOa 26 a
2VWroĞü
wzroku

oka

praweJo










2VWroĞü
wzroku
oka
OeweJo
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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

27 PoraĪenie nastawnoĞci akoPodacMi
Srz\ braku zaburzeĔ ostroĞci wzroku
So korekcMi

25–40

a MeGQeJo oka

15

E oEu oFzu

30

25 8raz\ MĊz\ka Srzedsionka MaP\ ustneM
warJ ub\tki – w zaOeĪnoĞci od bOizn
znieksztaáceĔ wieOkoĞci ub\tkyw
zaburzeĔ Pow\ trudnoĞci w Soá\kaniu

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

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

G FaákowiWa XWraWa MĊ]\ka

50

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

26 2bniĪenie ostroĞci wzroku bądĨ utrata
MedneJo Oub obu oczu

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

wJ tabeOi
26 a
1–5

29 8szkodzenie Jaáki oczneM – wskutek
urazyw drąĪąc\cK oraz nieusuniĊte
ciaáo obce oczodoáu
a z zaEurzeQiaPi oVWroĞFi wzroku

Procent
uszczerbku
na zdrowiu

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

28 8szkodzenie Jaáki oczneM wskutek
urazyw tĊS\cK
a z zaEurzeQiaPi oVWroĞFi wzroku

% 86=.2'=(1,$ 1$5=Ą'8 :=52.8

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



e QieuVuQiĊWe Fiaáo oEFe oFzoGoáu

wJ tabeOi
26 a
1–5
wJ tabeOi
26 a + 10%
10
1–5

30 8szkodzenie Jaáki oczneM wskutek
urazyw cKePiczn\cK terPiczn\cK
sSowodowan\cK SroPieniowanieP
eOektroPaJnet\czn\P oraz enerJią
eOektr\czną
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

wJ tabeOi
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\

31 .oncentr\czne zwĊĪenie SoOa widzenia
oceniaü wJ SoniĪszeM tabeOi 31
w zaOeĪnoĞci od – PnieM Oub bardzieM
korz\stneM OokaOizacMi zwĊĪenia SoOa
widzenia.
7abeOa 31
=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%

SoniĪeM 10°

25—35%

90— 95%

95—100%

32. Poáowicze i inne niedowidzenia
a) dwuskroniowe

60

E) dwunosowe

30

F) MednoiPienne
d) inne uE\Wki poOa widzenia MednooFzne)

30
1–5

33. %ezsoczewkowoĞü bez wsSyáistnienia
zaburzeĔ ostroĞci wzroku So korekcMi
25

E) w oEu oFzaFK

40

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\
34. PseudosoczewkowoĞü Srz\
wsSyáistnieniu nieSoddaMąc\cK siĊ
korekcMi zaburzeĔ ostroĞci wzroku

E) w oEu oFzaFK

wJ tabeOi
26 a w granicacK
15–35
wg tabeOi
26 a w granicacK
30–100

a) w Medn\P oku

5–10

E) w oEu oFzaFK

10–15
15

37. -askra
a) Eez zaEurzeĔ poOa widzenia i osWroĞFi wzroku

50–100

39. =aüPa urazowa — oceniaü wg tabeOi
ostroĞci wzroku Soz. 26 a .
40. PrzewOekáe zaSaOenie sSojówek
uszkodzenia Sowiek oSarzenia
uraz\ itS. 
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 

Procent
uszczerbku
na zdrowiu
41. 8SoĞOedzenie ostroĞci sáucKu
a) 3rz\ upoĞOedzeniu osWroĞFi sáuFKu Wrwaá\
uszFzerEek oFenia siĊ wJ niĪeM podaneM WaEeOi
7abeOa 41 a
2EOiFzanie proFenWoweJo uszFzerEku na zdrowiu z W\Wuáu uWraW\
sáuFKu wJ 5osera w Pod)

35. =aburzenia w droĪnoĞci Srzewodyw
ázow\cK ázawienie – w zaOeĪnoĞci
od stoSnia i natĊĪenia

36. Odwarstwienie siatkówki jednego oka
– oceniaü wg tabeOi 26a i 31 nie Pniej niĪ

38. :\trzeszcz tĊtniąc\ – w zaOeĪnoĞci od
stoSnia

&. 86=.O'=(1,$ 1$5=Ą'8 6à8&+8

a) w Medn\P oku

a) w Medn\P oku

Procent
uszczerbku
na zdrowiu

2

UFKo prawe
UFKo Oewe

 d%

 d%

 d%

3ow
 d%
20%

± d%

0

5%

10%

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

42. 8raz\ PaáĪowin\ usznej
1–10

E) FaákowiWa uWraWa MedneM PaáĪowin\

15

F) FaákowiWa uWraWa oEu PaáĪowin

30

43. =wĊĪenie Oub zaroĞniĊcie zewnĊtrznego
Srzewodu sáucKowego – jednostronne
Oub obustronne z osáabienieP Oub
Srz\tĊSienieP sáucKu

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 

a) zniekszWaáFenie PaáĪowin\ EOizn\ oparzenia
i odProĪenia) OuE uWraWa FzĊĞFi PaáĪowin\
± w zaOeĪnoĞFi od sWopnia uszkodzeĔ

'. 86=.O'=(1,$ 6=<, .57$1, 7&+$:,&<
, P5=(à<.8

oceniaü wg
tabeOi 41 a

49. 8szkodzenie gardáa z uSoĞOedzenieP
Iunkcji
50. 8szkodzenie Oub zwĊĪenie krtani
uszkodzenie nerwów krtaniow\cK
SozwaOające na obcKodzenie siĊ bez
rurki tcKawiczej – w zaOeĪnoĞci
od stoSnia uszkodzenia
a) niewieOka okresowa dusznoĞü FKr\pka
E) ĞwisW krWaniow\ dusznoĞü prz\
uPiarkowan\FK w\siákaFK zaFKá\sW\wanie siĊ

a) z zaEurzeniaPi Jáosu ± w zaOeĪnoĞFi
od sWopnia
E) z EezJáoseP

a) MednosWronne

52. 8szkodzenie tcKawic\ – w zaOeĪnoĞci
od stoSnia jej zwĊĪenia

5
10

45. PrzewOekáe roSne zaSaOenie ucKa
Ğrodkowego Sowikáane SerOakieP
SrócKnicą koĞci Oub SoOiSeP ucKa
– w zaOeĪnoĞci od stoSnia SowikáaĔ
a) MednosWronne
E) oEusWronne

5–15
10–20

46. 8szkodzenie ucKa Ğrodkowego báon\
bĊbenkowej kosteczek sáucKow\cK
a) Eez upoĞOedzenia sáuFKu w zaOeĪnoĞFi
od EOizn zniekszWaáFeĔ
E) z upoĞOedzenieP sáuFKu

10–30

a) Eez niew\doOnoĞFi oddeFKoweM

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

53. 8szkodzenie Srzeá\ku
1–5
Oceniaü wg
tabeOi 41 a

47. 8szkodzenie ucKa wewnĊtrznego
a) z uszkodzenieP FzĊĞFi sáuFKoweM

5–10

51. 8szkodzenie krtani Sowodujące
koniecznoĞü staáego noszenia rurki
tcKawiczej

44. PrzewOekáe roSne zaSaOenie ucKa
Ğrodkowego
E) oEusWronne

5–10

Oceniaü wg
tabeOi 41 a

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

54. 8szkodzenie tkanek PiĊkkicK skór\
PiĊĞni nacz\Ĕ – w zaOeĪnoĞci od bOizn
rucKoPoĞci sz\i ustawienia gáow\

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 

48. 8szkodzenie nerwu twarzowego áącznie
z SĊkniĊcieP koĞci skaOistej
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=.O'=(1,$ ./$7., P,(56,O:(- , ,&+
1$67ĉP67:$

Procent
uszczerbku
na zdrowiu
Procent
uszczerbku
na zdrowiu

55. 8raz\ czĊĞci PiĊkkicK kOatki Siersiowej
grzbietu – w zaOeĪnoĞci od znieksztaácenia rozOegáoĞci bOizn ub\tków
PiĊĞni i stoSnia uSoĞOedzenia
odd\cKania
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
3–10

60. =áaPania Īeber Oub Postka Sowikáane
SrzewOeká\P zaSaOenieP koĞci
obecnoĞcią ciaá obc\cK z w\jątkieP ciaá
obc\cK związan\cK z zastosowanieP
tecKnik oSerac\jn\cK  SrzetokaPi –
ocenia siĊ wg Soz. 58–59 zwiĊkszając
stoSieĔ uszczerbku – w zaOeĪnoĞci
od stoSnia SowikáaĔ i uSoĞOedzenia
Iunkcji o

1–15

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

56. 8trata brodawki
1–10
10–15

UWAGA
6WopieĔ uszFzerEku na zdrowiu po FaákowiWeM uWraFie Erodawki
oFeniaü rywnieĪ wJ przewid\waneM uWraW\ IunkFMi
57. 8szkodzenie Oub utrata sutka
w zaOeĪnoĞci od wieOkoĞci ub\tków
i bOizn
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
58. =áaPania Īeber
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
E) z oEeFnoĞFią zniekszWaáFeĔ

61. 8szkodzenie Sáuc i oSáucnej zrost\
oSáucnowe uszkodzenie tkanki Sáucnej
ub\tki tkanki Sáucnej ciaáa obce itS. 

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

a) ĪeEra ± Eez zniekszWaáFeĔ

59. =áaPanie Postka

5–10

10–25

a) FzĊĞFiowa w zaOeĪnoĞFi od rozOeJáoĞFi EOizn

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

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

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

62. 8szkodzenie tkanki Sáucnej Sowikáane
SrzetokaPi oskrzeOow\Pi roSnieP Sáuc
– w zaOeĪnoĞci od stoSnia niew\doOnoĞci
oddecKowej

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
6toSnie uSoĞOedzenia w\doOnoĞci oddecKowej
± 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
63. 8szkodzenie serca Oub osierdzia
a) z w\doOn\P ukáadeP krąĪenia () pow\ĪeM
 pow\ĪeM  0(7 Eez zaEurzeĔ
kurFzOiwoĞFi

5–10

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

10–20

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

20–40

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
.Oas\¿kacja 1<+$ – kOas\¿kacja 1owojorskiego
7owarz\stwa .ardioOogicznego w\róĪnia
nastĊSujące stan\ cz\nnoĞciowe serca

.Oasa ,.

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

.Oasa ,,.

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

.Oasa ,,,.

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

.Oasa ,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

'e¿nicja () – Irakcja w\rzutowa Oewej koPor\
)rakcja w\rzutowa Oewej koPor\ ± 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 
'e¿nicja równowaĪnika PetaboOicznego – MET
stosowanego Srz\ ocenie Srób\ w\siákowej
MET-\ 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

Procent
uszczerbku
na zdrowiu
64. 8szkodzenia SrzeSon\ – rozerwanie
SrzeSon\ SrzeSukOin\ SrzeSonowe
– w zaOeĪnoĞci od stoSnia zaburzeĔ
Iunkcji Srzewodu SokarPowego
odd\cKania i krąĪenia
a) Eez zaEurzeĔ IunkFMi ± np po OeFzeniu
operaF\Mn\P

1–5

E) zaEurzenia niewieOkieJo sWopnia

5–10

F) zaEurzenia ĞrednieJo sWopnia

10–20

d) zaEurzenia duĪeJo sWopnia

20–40

). 86=.O'=E1,$ %5=8&+$ , ,&+ 1$6TĉP6T:$
Procent
uszczerbku
na zdrowiu
65. 8szkodzenia Sowáok jaP\ brzusznej
SrzeSukOin\ urazowe Srzetoki bOizn\
itS.  okoOic\ OĊdĨwiowej i krz\Īowej
– w zaOeĪnoĞci od cKarakteru bOizn
ub\tków uPiejscowienia i rozPiarów
uszkodzenia
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
66. 8szkodzenia Īoáądka jeOit sieci krezki
jeOita
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

67. Przetoki jeOitowe kaáowe i odb\t
sztuczn\ – w zaOeĪnoĞci od PoĪOiwoĞci
zaoSatrzenia sSrzĊteP stoPijn\P
i Piejscow\cK SowikáaĔ Srzetoki
a) MeOiWa FienkieJo

30–80

E) MeOiWa JruEeJo

20–70

68. 8szkodzenie duĪ\cK nacz\Ĕ
krwionoĞn\cK jaP\ brzusznej i Piednic\
nieSowodujące uSoĞOedzenia Iunkcji
inn\cK narządów w zaOeĪnoĞci od
rozOegáoĞci uszkodzenia nacz\Ĕ

1–10

69. 8szkodzenie odb\tu zwieracza odb\tu
a) EOizn\ zwĊĪenia niewieOkie doOeJOiwoĞFi
E) powoduMąFe sWaáe FaákowiWe nieWrz\Panie
kaáu i Jazyw
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Procent
uszczerbku
na zdrowiu
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Procent
uszczerbku
na zdrowiu

70. 8szkodzenia odb\tnic\
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

72. 8szkodzenie wątrob\ i Srzewodów
Īóáciow\cK SĊcKerz\ka Īóáciowego Oub
trzustki – w zaOeĪnoĞci od SowikáaĔ
i zaburzeĔ Iunkcji
1–5

74. 8trata jednej nerki Srz\ drugiej zdrowej
i Srawidáowo dziaáającej
75. 8trata jednej nerki Srz\ uSoĞOedzeniu
funkcjonowania drugiej nerki –
w zaOeĪnoĞci od stoSnia uSoĞOedzenia
funkcji Sozostaáej nerki

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

78. Przetoki górn\cK dróg Poczow\cK
SĊcKerza Poczowego i cewki Poczowej
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

79. =wĊĪenia cewki Poczowej
a) powoduMąFe WrudnoĞFi w oddawaniu PoFzu
Eez nawraFaMąF\FK zakaĪeĔ

.Oas\¿kacja &KiOda-PugKa
– w odniesieniu do wartoĞci naOeĪn\cK

10–25

77. 8szkodzenie SĊcKerza – w zaOeĪnoĞci od
stoSnia zPniejszenia jego SojePnoĞci
zaburzeĔ w oddawaniu Poczu
SrzewOeká\cK stanów zaSaOn\cK
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

76. 8szkodzenie Poczowodu Sowodujące
zwĊĪenie jego Ğwiatáa
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

71. 8szkodzenia ĞOedzion\

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

73. 8szkodzenie nerek

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

!35

28–35

28

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

%iOiruEina
uPoOO) w sur

<25

25–40

>40

80. 8trata Srącia

&zas proWroP
Einow\ sek
ponad norPĊ)

<4

4–6

>6

WodoErzusze

brak

niewieOkie

nasiOone

1asiOenie
enFeIaOopaWii

brak

,–,,°

,,,–,9°

*58P$ $ – 5–6 Skt *58P$ % – 7–9 Skt *58P$ & – 10–15 Skt

81. 8szkodzenie Oub czĊĞciowa utrata Srącia
– w zaOeĪnoĞci od stoSnia uszkodzenia
i zaburzenia funkcji
82. 8szkodzenie Oub utrata jednego jądra
jajnika oraz Sozostaá\cK struktur ukáadu
rozrodczego nie ujĊt\cK w Sozostaá\cK
SunktacK tabeOi – w zaOeĪnoĞci od
stoSnia uszkodzenia i uSoĞOedzenia
funkcji
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Procent
uszczerbku
na zdrowiu
83. 8trata obu jąder Oub obu jajników

,. 86=.O'=E1,$ .5ĉ*O6à8P$ 5'=E1,$
.5ĉ*O:E*O , ,&+ 1$6TĉP6T:$
Procent
uszczerbku
na zdrowiu

40

84. Pourazow\ wodniak jądra
a) w\OeFzon\ operaF\Mnie
E) w zaOeĪnoĞFi od nasiOenia zPian

2
2–10

85. 8trata Oub uszkodzenie Pacic\
a) uszkodzenie OuE FzĊĞFiowa uWraWa

5–20

E) uWraWa w wieku do  OaW

40

F) uWraWa w wieku pow\ĪeM  OaW

20

86. 8szkodzenie krocza worka
Posznowego sroPu SocKw\
SoĞOadków
a) EOizn\ uE\Wki deIorPaFMe

1–10

E) w\padanie poFKw\

5–10

F) w\padanie poFKw\ i PaFiF\

30

+. O6T5E =$T58&,$ 1$*àE '=,$à$1,$
&=<11,.Ï: &+EM,&=1<&+ ),=<&=1<&+
, %,O/O*,&=1<&+
Procent
uszczerbku
na zdrowiu
87. 1agáe zatrucia gazaPi oraz
substancjaPi i SroduktaPi
cKePiczn\Pi
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

88. ,nne nastĊSstwa zatruü oraz ogóOne
nastĊSstwa dziaáania cz\nników
cKePiczn\cK ¿z\czn\cK i bioOogiczn\cK
SoraĪenia SrądeP SoraĪenia SioruneP
nastĊSstwa ukąszeĔ – w zaOeĪnoĞci od
stoSnia uszkodzenia
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

89. 8szkodzenie krĊgosáuSa w odcinku
sz\jn\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 
90. 8szkodzenie krĊgosáuSa w odcinku
Siersiow\P TK1–TK11 
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
91. 8szkodzenie krĊgosáuSa w odcinku
Siersiow\P i OĊdĨwiow\P TK12–/5 
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
92. ,zoOowane záaPanie w\rostków
SoSrzeczn\cK Oub oĞcist\cK krĊgu
koĞci guzicznej
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
93. 8szkodzenia krĊgosáuSa Sowikáane
zaSaOenieP krĊgów obecnoĞcią ciaáa
obcego z w\jątkieP ciaá obc\cK
związan\cK z zastosowanieP tecKnik
oSerac\jn\cK itS. – ocenia siĊ wg Soz.
89–92 zwiĊkszając stoSieĔ uszczerbku o

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
95. 8razowe zesSoá\ korzeniowe bóOowe
rucKowe czuciowe Oub Pieszane
– w zaOeĪnoĞci od stoSnia
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

94. 8szkodzenie rdzenia krĊgowego
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=.O'=E1,$ M,E'1,&<
Procent
uszczerbku
na zdrowiu

60–80

96. 5ozejĞcie sSojenia áonowego iOub
zwicKniĊcie stawu krz\Īowo-biodrowego – w zaOeĪnoĞci od stoSnia
SrzePieszczenia i zaburzeĔ cKodu
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=.O'=E1,$ .Oē&=<1< *Ï51E-

UWAGA
-eĪeOi rozeMĞFiu spoMenia áonoweJo Wowarz\sz\ záaPanie koĞFi
PiedniF\ oFeniaü wedáuJ punkWu  OuE 
97. =áaPanie Piednic\ z SrzerwanieP
obrĊcz\ koĔcz\n\ doOnej jedno- Oub
wieOoPiejscowe – w zaOeĪnoĞci od
znieksztaácenia i uSoĞOedzenia cKodu

ObrĊcz koĔcz\n\ górnej

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

98. =áaPanie Sanewki stawu biodrowego
z centraOn\P Oub bez centraOnego
zwicKniĊcia stawu – w zaOeĪnoĞci od
uSoĞOedzenia funkcji stawu

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

100. =áaPanie áoSatki

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 
99. ,zoOowane záaPania koĞci Piednic\
i koĞci krz\Īowej bez Srzerwania
obrĊcz\ koĔcz\n\ doOnej
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\

101. 6tan So záaPaniu obojcz\ka
– w zaOeĪnoĞci od stoSnia
znieksztaácenia iOub ograniczenia
rucKów
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

102. 6taw rzekoP\ obojcz\ka
– w zaOeĪnoĞci od znieksztaáceĔ
SrzePieszczeĔ uSoĞOedzenia
funkcji koĔcz\n\

10–25

5–20

UWAGA
W prz\padku záaPania oEoMFz\ka powikáaneJo sWaweP rzekoP\P
orzekaü w\áąFznie z punkWu 
103. PodwicKniĊcie zwicKniĊcie stawu
obojcz\kowo-barkowego Oub
obojcz\kowo-Postkowego
– w zaOeĪnoĞci od ograniczenia
rucKów stoSnia znieksztaácenia
i uSoĞOedzenia funkcji
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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ObrĊcz koĔcz\n\ górnej

Procent
uszczerbku
na zdrowiu
Prawa

104. 8szkodzenia obojcz\ka Sowikáane
SrzewOeká\P zaSaOenieP koĞci
obecnoĞcią ciaá obc\cK
z w\jątkieP ciaá obc\cK
związan\cK z zastosowanieP
tecKnik oSerac\jn\cK – ocenia siĊ
wg Soz. 101–103 – zwiĊkszając
stoSieĔ trwaáego uszczerbku o

Lewa

1–5

a) PierneJo sWopnia

1–10

1–5

10–20

5–15

F) duĪeJo sWopnia

20–30

15–25

106. =estarzaáe nieodSrowadzone
zwicKniĊcie stawu áoSatkoworaPiennego w zaOeĪnoĞci od
zakresu rucKów i ustawienia
koĔcz\n\

20–35

15–30

107. 1aw\kowe zwicKniĊcie

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
108. 6taw ceSow\ w nastĊSstwie
25–40 20–35
Sourazow\cK ub\tków koĞci
– w zaOeĪnoĞci od zaburzeĔ funkcji
UWAGA
6Waw wioWki z powodu poraĪeĔ oFenia siĊ wJ norP
neuroOoJiFzn\FK

E) w usWawieniu Fz\nnoĞFiowo
niekorz\sWn\P
110. %Oiznowat\ Srz\kurcz stawu
barkowego – w zaOeĪnoĞci
od zaburzeĔ cz\nnoĞci stawu
orzekaü wedáug Sunktu 105 Oub 109.

1–35

1–25

112. 8trata koĔcz\n\ w barku

75

70

113. 8trata koĔcz\n\ wraz z áoSatką

80

75

20–35

15–30

40

35

Procent
uszczerbku
na zdrowiu
Prawe

Lewe

114. =áaPanie trzonu koĞci raPiennej
– w zaOeĪnoĞci od SrzePieszczeĔ
ograniczeĔ rucKu w stawie
áoSatkowo-raPienn\P i áokciow\P
oraz zaburzeĔ neuroOogiczn\cK
3–15

2–10

E) zPian\ ĞrednieJo sWopnia

a) zPian\ niewieOkieJo sWopnia

15–30

10–25

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

30–55 25–50

115. 8szkodzenia skór\ ub\tki
PiĊĞni uszkodzenia ĞciĊgien
nacz\Ĕ nerwów raPienia –
w zaOeĪnoĞci od zPian wtórn\cK
i uSoĞOedzenia funkcji
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 
116. 8trata koĔcz\n\ w obrĊbie raPienia
a) z zaFKowanieP W\Oko  EOiĪszeM koĞFi
raPienneM

70

65

E) prz\ dáuĪsz\FK kikuWaFK

65

60

1–8

1–6

117. PrzeSukOin\ PiĊĞniowe raPienia
– w zaOeĪnoĞci od rozPiarów

109. =eszt\wnienie stawu barkowego
a) w usWawieniu Fz\nnoĞFiowo korz\sWn\P
± w zaOeĪnoĞFi od usWawienia i IunkFMi

Lewa

5aPiĊ

E) ĞrednieJo sWopnia

Procent
uszczerbku
na zdrowiu
Prawa

111. 8szkodzenie barku Sowikáane
SrzewOeká\P zaSaOenieP koĞci
obecnoĞcią ciaá obc\cK z w\jątkieP ciaá obc\cK związan\cK
z zastosowanieP tecKnik
oSerac\jn\cK  SrzetokaPi
i zPianaPi neuroOogiczn\Pi
– ocenia siĊ wg Soz. 105–110
zwiĊkszając stoSieĔ uszczerbku
– w zaOeĪnoĞci od stoSnia
SowikáaĔ i uSoĞOedzenia funkcji

105. 8szkodzenia stawu áoSatkoworaPiennego zwicKniĊcia záaPania
gáow\ nasad\ bOiĪszej koĞci
raPiennej skrĊcenia oraz
uszkodzenia Sozostaá\cK struktur
barku – w zaOeĪnoĞci od bOizn
ub\tków tkanek ograniczenia
rucKów zaników PiĊĞni
SrzePieszczeĔ i znieksztaáceĔ

a) po OeFzeniu operaF\Mn\P w zaOeĪnoĞFi od
oJraniFzenia ruFKoPoĞFi

ObrĊcz koĔcz\n\ górnej

àokieü

Procent
uszczerbku
na zdrowiu
Praw\

Lew\

118. =áaPania w obrĊbie áokcia nasada
daOsza koĞci raPiennej nasada
bOiĪsza koĞci SroPieniowej
i áokciowej — w zaOeĪnoĞci od
znieksztaáceĔ i ograniczenia
rucKów w stawie áokciow\P oraz
de¿c\tów neuroOogiczn\cK
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àokieü

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

Procent
uszczerbku
na zdrowiu
Praw\

Lew\

1–5
5–15

1–4
4–10

15–50 10–45

119. =eszt\wnienie stawu áokciowego
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

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

50

45

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

Prawe

Lewe

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

124. =áaPania trzonów jednej Oub obu
koĞci SrzedraPienia – w zaOeĪnoĞci
od SrzePieszczeĔ znieksztaáceĔ
i zaburzeĔ cz\nnoĞciow\cK
a) niewieOkie zPian\
F) duĪe zPian\ zPian\ wWyrne i inne

1–5

1–4

5–20

4–15

20–35

15–30

125. 8szkodzenie czĊĞci PiĊkkicK
SrzedraPienia skór\ PiĊĞni
ĞciĊgien nacz\Ĕ – w zaOeĪnoĞci od
rozPiarów uszkodzenia
i uSoĞOedzenia funkcji zPian
wtórn\cK tro¿czne krąĪeniowe
bOizn\ i inne 
a) niewieOkie zPian\
1–5

1–4

5–15

4–10

15–45 10–40

UWAGA
WedáuJ WeM poz\FMi orzekaü Med\nie uszkodzenia Eez záaPaĔ
koĞFi W prz\padku wspyáisWnienia záaPaĔ koĞFi orzekaü
wedáuJ punkWu 
121. &eSow\ staw áokciow\
– w zaOeĪnoĞci od stoSnia wiotkoĞci
i stanu PiĊĞni

15–30

10–25

122. 8trata koĔcz\n\ górnej na SozioPie
stawu áokciowego

65

60

UWAGA
)unkFMonaOn\ peán\ w\prosW sWawu áokFioweJo  peáne zJiĊFie
 supinaFMa i pronaFMa ±
PrzedraPiĊ

Procent
uszczerbku
na zdrowiu

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

E) Ğrednie zPian\

120. 8szkodzenia áokcia — zwicKniĊcia
skrĊcenia uszkodzenia tkanek
PiĊkkicK skór\ oraz zaburzenia
neuroOogiczne — w zaOeĪnoĞci od
bOizn ograniczenia rucKów zaników
PiĊĞni SrzePieszczeĔ
znieksztaáceĔ de¿c\tów
neuroOogiczn\cK
a) zPian\ niewieOkieJo sWopnia

PrzedraPiĊ

Procent
uszczerbku
na zdrowiu
Prawe

Lewe

123. =áaPania w obrĊbie daOsz\cK nasad
jednej Oub obu koĞci SrzedraPienia
Sowodujące ograniczenia rucKoPoĞci nadgarstka rucKów obrotow\cK SrzedraPienia rucKoPoĞci
SaOców i znieksztaácenia – w zaOeĪnoĞci od stoSnia zaburzeĔ
cz\nnoĞciow\cK

1–5

1–4

E) Ğrednie zPian\

5–10

4–8

F) znaFzne zPian\

10–20

8–15

UWAGA
WedáuJ WeM poz\FMi orzekaü Med\nie uszkodzenia Eez záaPaĔ
koĞFi W prz\padku wspyáisWnienia záaPaĔ koĞFi orzekaü
wedáuJ punkWyw    
126. 6taw rzekoP\ koĞci áokciowej Oub
SroPieniowej – w zaOeĪnoĞci od
znieksztaáceĔ ub\tków koĞci
uSoĞOedzenia funkcji i inn\cK
zPian wtórn\cK
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 
127. %rak zrostu staw rzekoP\ obu
koĞci SrzedraPienia – w zaOeĪnoĞci
od znieksztaáceĔ ub\tków koĞci
uSoĞOedzenia funkcji i inn\cK zPian
wtórn\cK
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

128. 8szkodzenie SrzedraPienia
Sowikáane SrzewOeká\P zaSaOenieP
koĞci SrzetokaPi obecnoĞcią ciaá
obc\cK z w\jątkieP ciaá obc\cK
związan\cK z zastosowanieP
tecKnik oSerac\jn\cK  ub\tkieP
tkanki kostnej i zmianami
neuroOogiczn\mi – ocenia siĊ wg
Soz. 123–127 zwiĊkszając stoSieĔ
trwaáego uszczerbku w zaOeĪnoĞci
od stoSnia SowikáaĔ
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PrzedramiĊ

Procent
uszczerbku
na zdrowiu
Prawe

129. 8trata koĔcz\n\ w obrĊbie
Srzedramienia – w zaOeĪnoĞci od
cKarakteru kikuta i jego
Srz\datnoĞci do oSrotezowania
130. 8trata Srzedramienia w okoOic\
nadgarstka

Nadgarstek

Lewe

55–65 50–60

55

50

Procent
uszczerbku
na zdrowiu
Praw\

Lew\

131. 6krĊcenie zwicKniĊcie w obrĊbie
nadgarstka záamanie koĞci
nadgarstka nS. koĞci áódeczkowatej  uszkodzenia skór\ miĊĞni
nacz\Ĕ – w zaOeĪnoĞci od bOizn
ub\tków znieksztaáceĔ niestabiOnoĞci rozOegáoĞci uszkodzenia
uSoĞOedzenia funkcji zmian tro¿czn\cK i inn\cK zmian wtórn\cK
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

134. 8trata rĊki na Soziomie nadgarstka

55

Lew\

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

137. ,nne uszkodzenia kciuka
záamania zwicKniĊcia uszkodzenia
miĊĞni ĞciĊgien nacz\Ĕ nerwów
– w zaOeĪnoĞci od bOizn
znieksztaáceĔ zaburzeĔ czucia
ograniczenia rucKów SaOca
uSoĞOedzenia funkcji rĊki i inn\cK
zmian wtórn\cK
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
PaOec wskazując\

50

Procent
uszczerbku
na zdrowiu
Praw\

Lew\

135. =áamania koĞci ĞródrĊcza
uszkodzenia ĞciĊgien i Sozostaá\cK
czĊĞci miĊkkicK skór\ miĊĞni
nacz\Ĕ nerwów  w zaOeĪnoĞci od
bOizn ub\tków znieksztaáceĔ
uSoĞOedzenia funkcji rĊki i SaOców
oraz inn\cK zmian wtórn\cK
a) niewieOkie zPian\

Praw\

e) FaákowiWa EezuĪ\WeFznoĞü kFiuka

133. 8szkodzenie nadgarstka Sowikáane
gáĊbokimi trwaá\mi zmianami
tro¿czn\mi SrzewOeká\m roSn\m
zaSaOeniem koĞci nadgarstka
Srzetokami i zmianami
neuroOogiczn\mi – ocenia siĊ wg
Soz. 131–132 zwiĊkszając stoSieĔ
trwaáego uszczerbku – w zaOeĪnoĞci
od stoSnia SowikáaĔ

Procent
uszczerbku
na zdrowiu

136. 8trata w zakresie kciuka
– w zaOeĪnoĞci od rozmiaru ub\tku
bOizn znieksztaáceĔ jakoĞci kikuta
ograniczenia rucKów SaOca
uSoĞOedzenia funkcji rĊki i inn\cK
zmian wtórn\cK

a) niewieOkie zPian\

132. &aákowite zeszt\wnienie w obrĊbie
nadgarstka stawu Sromieniowonadgarstkowego 

ĝródrĊcze

.ciuk

1–5

1–4

E) Ğrednie zPian\

5–10

4–8

F) rozOeJáe zPian\

10–20

8–18

Procent
uszczerbku
na zdrowiu
Praw\

Lew\

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

138. 8trata w obrĊbie wskazicieOa
– w zaOeĪnoĞci od bOizn
znieksztaáceĔ jakoĞci kikuta
ograniczenia rucKów wskazicieOa
uSoĞOedzenia funkcji rĊki

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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PaOec wskazując\

Procent
uszczerbku
na zdrowiu
Praw\

Lew\

139. :szeOkie inne uszkodzenia
w obrĊbie wskazicieOa záamania
zwicKniĊcia uszkodzenia miĊĞni
ĞciĊgien nacz\Ĕ nerwów
– w zaOeĪnoĞci od bOizn
znieksztaáceĔ zaburzeĔ czucia
ograniczenia rucKów SaOca
uSoĞOedzenia funkcji rĊki
Srz\kurczów stawów zeszt\wnieĔ
zmian tro¿czn\cK i inn\cK zmian
wtórn\cK – w zaOeĪnoĞci od stoSnia
a) niewieOkie zPian\
E) zPian\ ĞrednieJo sWopnia

Procent
uszczerbku
na zdrowiu
Prawa

Lewa

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 ± )
L. 86=.O'=EN,$ .Oē&=<N< 'OLNE-

6taw biodrow\
1–5

1–4

5–10

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

PaOec trzeci czwart\ i Siąt\

PaOec trzeci czwart\ i Siąt\

Procent
uszczerbku
na zdrowiu
Prawa

Lewa

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

1–25

1–2

E) FzĊĞFiowa OuE FaákowiWa uWraWa paOiFzka
paznokFioweJo

25–5

2–45

F) uWraWa w oErĊEie paOiFzka ĞrodkoweJo OuE
uWraWa dwyFK paOiFzkyw

5–8

45–7

d) uWraWa w oErĊEie paOiFzka podsWawoweJo
OuE uWraWa WrzeFK paOiFzkyw

8–10

7–85

140. PaOec trzeci czwart\ i Siąt\
– w zaOeĪnoĞci od stoSnia
uszkodzenia

141. 8trata SaOców ,,, ,9 Oub 9 w obrĊbie
10–15
Oub z koĞcią ĞródrĊcza

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
142. :szeOkie inne uszkodzenia
w obrĊbie SaOców ,,, ,9 Oub 9
– záamania zwicKniĊcia
uszkodzenia miĊĞni ĞciĊgien
nacz\Ĕ nerwów – w zaOeĪnoĞci
od bOizn znieksztaáceĔ zaburzeĔ
czucia ograniczenia rucKów SaOca
Srz\kurczów stawów zeszt\wnieĔ
zmian tro¿czn\cK i inn\cK zmian
wtórn\cK – za kaĪd\ SaOec
w zaOeĪnoĞci od stoSnia

Procent
uszczerbku
na zdrowiu

143. 8szkodzenia stawu biodrowego
– zwicKniĊcia záamania bOiĪszej nasad\
koĞci udowej záamania sz\jki
záamania krĊtarzowe urazowe
záuszczenia gáow\ koĞci udowej
– w zaOeĪnoĞci od zakresu rucKów
SrzemieszczeĔ skrócenia
znieksztaáceĔ zmian wtórn\cK
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

144. 8szkodzenie tkanek miĊkkicK okoOic\
stawu biodrowego skór\ miĊĞni
nacz\Ĕ aSaratu wiĊzadáowotorebkowego nerwów – w zaOeĪnoĞci
od bOizn ub\tków de¿c\tów
neuroOogiczn\cK stoSnia ograniczenia
rucKów
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
145. =eszt\wnienie stawu biodrowego
– w zaOeĪnoĞci od ustawienia
i wtórn\cK zaburzeĔ

a) niewieOkie zPian\

1–25

1–2

E) zPian\ ĞrednieJo sWopnia

25–5

2–45

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

15–35

5–8

45–7

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

35–60

9

8

F) zPian\ duĪeJo sWopnia
d) FaákowiWa EezuĪ\WeFznoĞü
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6taw biodrow\
146. 8szkodzenia w obrĊbie i okoOic\ stawu
biodrowego Sowikáane SrzewOeká\m
zaSaOeniem koĞci Srzetokami
obecnoĞcią ciaá obc\cK z w\jątkiem
ciaá obc\cK związan\cK
z zastosowaniem tecKnik
oSerac\jn\cK  ub\tkiem tkanki kostnej
i zmianami neuroOogiczn\mi – ocenia
siĊ wg Soz. 143 i 145 zwiĊkszając
stoSieĔ trwaáego uszczerbku
w zaOeĪnoĞci od stoSnia SowikáaĔ
147. 8trata koĔcz\n\ doOnej Srzez
w\áuszczenie jej w stawie
biodrow\m Oub odjĊcie w okoOic\
SodkrĊtarzowej – w zaOeĪnoĞci od
znieksztaáceĔ stanu kikuta
i moĪOiwoĞci jego oSrotezowania

8do

Procent
uszczerbku
na zdrowiu

5–15

75–85

Procent
uszczerbku
na zdrowiu

148. =áamanie koĞci udowej – w zaOeĪnoĞci
od znieksztaáceĔ skrócenia zaników
miĊĞni ograniczenia rucKów w stawie
biodrow\m i koOanow\m zaburzeĔ
cKodu zaburzeĔ funkcji koĔcz\n\
i inn\cK zmian wtórn\cK
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

150. 8szkodzenie skór\ miĊĞni ĞciĊgien
bOizn\ ub\tki SrzeSukOin\ miĊĞniowe
itS. – w zaOeĪnoĞci od zaburzeĔ
funkcji itS.
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 
151. 8szkodzenie duĪ\cK nacz\Ĕ tĊtniaki
Sourazowe – w zaOeĪnoĞci od stoSnia
zaburzeĔ

152. 8szkodzenie uda Sowikáane
SrzewOeká\m roSn\m zaSaOeniem koĞci
Srzetokami ciaáami obc\mi
z w\jątkiem ciaá obc\cK związan\cK
z zastosowaniem tecKnik
oSerac\jn\cK  skostnieniem
SozaszkieOetow\m i zmianami
neuroOogiczn\mi z w\áączeniem nerwu
kuOszowego – ocenia siĊ wg Sunktu
148–151 zwiĊkszając stoSieĔ
uszczerbku – w zaOeĪnoĞci od
rozmiarów SowikáaĔ o

1–20

153. 8szkodzenie uda Sowikáane
wsSóáistniejąc\m uszkodzeniem nerwu
kuOszowego ocenia siĊ wg Sunktu
148–151 zwiĊkszając stoSieĔ trwaáego
uszczerbku – w zaOeĪnoĞci od
rozmiarów uszkodzenia nerwu o

10–65

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

.oOano

1–15

15–30

a) niewieOkieJo sWopnia

Procent
uszczerbku
na zdrowiu

154. 8trata koĔcz\n\ – w zaOeĪnoĞci od
dáugoĞci kikuta i Srz\datnoĞci jego
cecK do oSrotezowania

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

149. 6taw rzekom\ koĞci udowej ub\tki
koĞci udowej uniemoĪOiwiające
obciąĪenie koĔcz\n\ – w zaOeĪnoĞci od
stoSnia uSoĞOedzenia funkcji
skrócenia i zaburzeĔ wtórn\cK

8do

5–30

50–70

Procent
uszczerbku
na zdrowiu

155. =áamanie nasad tworząc\cK staw
koOanow\ i rzeSki z Oub bez
uszkodzenia aSaratu wiĊzadáowego
– w zaOeĪnoĞci od znieksztaáceĔ
szSotawoĞci koĞOawoĞci Srz\kurczów
ograniczenia rucKów stabiOnoĞci
stawu zaburzeĔ stat\czno-d\namiczn\cK koĔcz\n\ i inn\cK zmian
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

156. 6krĊcenia i zwicKniĊcia stawu
koOanowego w t\m zwicKniĊcie rzeSki
z uszkodzeniem aSaratu wiĊzadáowostawowego torebki wiĊzadeá áąkotek
– w zaOeĪnoĞci od ograniczenia
rucKów stabiOnoĞci stawu w\doOnoĞci
stat\czno-d\namicznej koĔcz\n\
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.oOano

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

a) niewieOkie 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

162. 8trata koĔcz\n\ w obrĊbie Sodudzia
— w zaOeĪnoĞci od cKarakteru kikuta
dáugoĞci Srz\datnoĞci do
oSrotezowania i zmian wtórn\cK
w obrĊbie koĔcz\n\
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

159. =áamanie trzonów koĞci Sodudzia
jednej Oub obu – w zaOeĪnoĞci od
znieksztaáceĔ SrzemieszczeĔ
SowikáaĔ wtórn\cK zmian tro¿czn\cK
i cz\nnoĞciow\cK koĔcz\n\ itS.
a) niewieOkie zPian\ ± zrosW niepowikáan\
niewieOkie zaEurzenia osi koĔFz\n\
niewieOkie skryFenie

161. 8szkodzenie tkanek miĊkkicK
Sodudzia skór\ miĊĞni nacz\Ĕ
nerwów Sodudzia ĞciĊgna $cKiOOesa
i inn\cK ĞciĊgien – w zaOeĪnoĞci od
rozOegáoĞci uszkodzenia
znieksztaácenia stoS\ i ograniczeĔ
cz\nnoĞciow\cK zmian
neuroOogiczn\cK nacz\niow\cK
tro¿czn\cK i inn\cK

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

a) niewieOkie zPian\

10–20

158. 8trata koĔcz\n\ na Soziomie stawu
koOanowego

160. ,zoOowane záamanie strzaáki nie
obejmuje kostki bocznej – w zaOeĪnoĞci
od SrzemieszczeĔ znieksztaáceĔ
uSoĞOedzenia funkcji koĔcz\n\

E) Ğrednie 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

157. ,nne uszkodzenia okoOic\ stawu
koOanowego – bOizn\ skór\ ciaáa obce
z w\jątkiem ciaá obc\cK związan\cK
z zastosowaniem tecKnik
oSerac\jn\cK  SrzewOekáe stan\
zaSaOne Srzetoki i inne zmian\ wtórne
– w zaOeĪnoĞci od nasiOenia zmian
E) Ğrednie zPian\

Podudzie

5–15

15–30

6taw goOeniowo-skokow\
i skokowo-SiĊtow\ stoSa

60
40–55
Procent
uszczerbku
na zdrowiu

163. 8szkodzenie stawu goOeniowoskokowego iOub skokowo-SiĊtowego
– skrĊcenia stáuczenia uszkodzenia
wiĊzadeá torebki uszkodzenia tkanek
miĊkkicK bOizn\ – w zaOeĪnoĞci od
znieksztaáceĔ funkcji stoS\ zmian
wtórn\cK i inn\cK SowikáaĔ
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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6taw goOeniowo-skokow\
i skokowo-SiĊtow\ stoSa

Procent
uszczerbku
na zdrowiu

164. =áamania i zwicKniĊcia koĞci
wcKodząc\cK w skáad stawu goOeniowo
– skokowego iOub skokowoSiĊtowego nasad daOsz\cK koĞci
Sodudzia – w zaOeĪnoĞci od
znieksztaáceĔ ograniczeĔ rucKomoĞci
stoS\ zaburzeĔ stat\czno-d\namiczn\cK stoS\ zeszt\wnienia
stawów goOeniowo-skokowego iOub
skokowo-SiĊtowego – w zaOeĪnoĞci od
utrz\mując\cK siĊ doOegOiwoĞci

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

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

165. =áamania koĞci skokowej iOub SiĊtowej
niewcKodzące w zakres Sunktu 164
– w zaOeĪnoĞci od utrz\mując\cK siĊ
doOegOiwoĞci SrzemieszczeĔ
znieksztaáceĔ ustawienia stoS\
zaburzeĔ stat\czno-d\namiczn\cK
zmian tro¿czn\cK i inn\cK SowikáaĔ
1–10

E) Ğrednie zPian\

10–20

F) duĪe zPian\

20–30

166. 8trata koĞci skokowej iOub SiĊtowej
– w zaOeĪnoĞci od wieOkoĞci bOizn
znieksztaáceĔ zaburzeĔ stat\cznod\namiczn\cK stoS\ i inn\cK SowikáaĔ
20–30

E) FaákowiWa uWraWa

30–40

167. =áamania i zwicKniĊcia koĞci stĊSu
w zaOeĪnoĞci od SrzemieszczeĔ
znieksztaáceĔ i inn\cK zmian wtórn\cK
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

169. =áamania koĞci ĞródstoSia Sowikáane
zaSaOeniem koĞci Srzetokami wtórn\mi
zmianami tro¿czn\mi i zmianami
neuroOogiczn\mi – ocenia siĊ
wg Soz. 168 zwiĊkszając stoSieĔ
uszczerbku – w zaOeĪnoĞci od stoSnia
SowikáaĔ o

1–10

170. ,nne uszkodzenia okoOic\ stĊSu
i ĞródstoSia – skrĊcenia stáuczenia
uszkodzenia skór\ miĊĞni ĞciĊgien
nacz\Ĕ nerwów – w zaOeĪnoĞci od
rozmiaru bOizn znieksztaáceĔ zmian
tro¿czn\cK zaburzeĔ d\namiczn\cK
stoS\ i inn\cK zmian wtórn\cK
a) zPian\ niewieOkie
E) Ğrednie zPian\

1–5
5–10
10–15

171. 8trata stoS\ w caáoĞci

50

172. 8trata stoS\ na Soziomie stawu
&KoSarta

45

173. 8trata stoS\ w stawie Lisfranka

35

174. 8trata stoS\ w obrĊbie koĞci ĞródstoSia
– w zaOeĪnoĞci od rozOegáoĞci utrat\
SrzodostoSia i cecK kikuta

20–30

PaOce stoS\

Procent
uszczerbku
na zdrowiu

175. 8trata w zakresie SaOucKa
– w zaOeĪnoĞci od bOizn znieksztaáceĔ
wieOkoĞci ub\tków cKarakteru kikuta
zaburzeĔ stat\ki i cKodu oraz inn\cK
zmian wtórn\cK
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

176. 8szkodzenia SaOucKa – zwicKniĊcia
záamania uszkodzenia tkanek miĊkkicK
– w zaOeĪnoĞci od rozOegáoĞci bOizn
ub\tków znieksztaácenia uSoĞOedzenia
funkcji stoS\
a) niewieOkie zPian\

1–3

E) Ğrednie zPian\

3–6

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

6–10

177. 8trata SaOucKa wraz z koĞcią ĞródstoSia
– w zaOeĪnoĞci od rozmiaru utrat\
koĞci ĞródstoSia

168. =áamania koĞci ĞródstoSia – w zaOeĪnoĞci od SrzemieszczeĔ znieksztaácenia stoS\ zaburzeĔ stat\cznod\namiczn\cK i inn\cK zmian

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\

6taw goOeniowo-skokow\
i skokowo-SiĊtow\ stoSa

15-25

1–10
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Procent
uszczerbku
na zdrowiu

Procent
uszczerbku
na zdrowiu

PaOce stoS\
178. 8trata w zakresie SaOców ,, ,,, ,9 i 9
a) FzĊĞFiowa uWraWa paOFa na w\sokoĞFi paOiFzka
ĞrodkoweJo ± za kaĪd\ paOeF

1

E) FaákowiWa uWraWa ± za kaĪd\ paOeF

2

179. 8trata SaOca 9 z koĞcią ĞródstoSia

3–15

180. 8trata SaOców ,, ,,, i ,9 z koĞcią
ĞródstoSia – w zaOeĪnoĞci od wieOkoĞci
utrat\ koĞci ĞródstoSia ustawienia
stoS\ i inn\cK zmian wtórn\cK – za
kaĪd\ SaOec

3–5

181. 8szkodzenia ,, ,,, ,9 i 9 SaOca –
zwicKniĊcia záamania uszkodzenia
tkanek miĊkkicK – w zaOeĪnoĞci od
rozOegáoĞci bOizn ub\tków
znieksztaácenia ustawienia stoSnia
uSoĞOedzenia funkcji i Oiczb\
uszkodzon\cK SaOców orzekaü áącznie

1–5

Prawa

Lewa

182. 8szkodzenie czĊĞciowe Oub
caákowite – w zaOeĪnoĞci od
stoSnia zaburzeĔ
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

801 102 102

Szu.SO

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
183. .auzaOgie Sotwierdzone obserwacją
szSitaOną – w zaOeĪnoĞci od stoSnia

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

M. PO5$ĩEN,$ L8% N,E'O:à$'<
PO6=&=E*ÏLN<&+ NE5:Ï: O%:O'O:<&+

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:$*, O*ÏLNE
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

