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!"#"$%&'$( )*+,#$( -./0#1"( 23$'4"$5'$#".6( '7.#$( 8.,$%( )-2( &9:&0%$( &";( 
8:(0<+7(03$'4"$5'$#".('.7"$/.#=5>(4:<";8'=(2!?@A(B2(#.(C=5"$(DEAE6(
.(23$'4"$5'.%F5=<E(

Art.1  Definicje

GE( Deklaracja zgody H(%$&9(9:(I:/<0,./'6(19+/=(&1J.8.(:&:3.(4/'=&9;40-
%F5.(8:(#"#"$%&'$*:(03$'4"$5'$#".E

KE( !"#$%&%'()"*+, *+-./#0( H( %$&9( 9:( #.*J$6( 7=7:J.#$( 4/'=5'=#F(
'$7#;9/'#F('8./'$#"$6(19+/$(7=&9F4"J:(7(5'.&"$(:5>/:#=(03$'4"$5'$-
#":7$%(#"$'.,$L#$(:8(7:,"(23$'4"$5':#$*:6(7=#"1"$<(19+/$*:( %$&9(
'.%M5"$( N8./'$#".( 03$'4"$5'$#":7$*:E( N.( !"$&'5';M,"7=( 7=4.8$1(
#"$(07.L.(&";6(08./0(<+'*06(7=,$706('.7.J0(<";M#".(&$/5:7$*:(.#"(
'./.L$O(5>:/:3.<"('.1.P#=<"E

QE( 102#$,132.4"&%#4".,5/-5*"#/%".)45(&" - jest to okres, w którym 
2!?@A(B2(#.(C=5"$(DEAE(4:#:&"(:84:7"$8'".,#:MR( '( 9=9E( '8./'$#".(
03$'4"$5'$#":7$*:( 9=,1:( 7( 4/'=4.810( *8=( 8.#$( '8./'$#"$( 3=J:(
#.&9;4&97$<( #"$&'5';M,"7$*:( 7=4.810( :( ",$( )-2S( #"$( &9.#:7"F(
"#.5'$%E

TE( 1$56.,56$78389:&.,8;5*' - jest to osoba fizyczna, wskazana przez 
23$'4"$5'.%F5$*:( 8:( 7=1:#=7.#".( 5'=##:M5"( '7"F'.#=5>( '( :3:-
7"F'1.<"(23$'4"$5'.%F5$*:(7=#"1.%F5=<"('('.7./9$%(0<:7=(23$'-
4"$5'$#".(4:(%$%('.7./5"0E

UE( OWU(H(#"#"$%&'$()*+,#$(-./0#1"(23$'4"$5'$#".E

VE( OWUD(H()*+,#$(-./0#1"(23$'4"$5'$#".(S:8.91:7$*:E

WE( Polisa(H(%$&9(8:10<$#9$<(03$'4"$5'$#":7=<6(7(19+/=<(2!?@A(B2(
#.(C=5"$(DEAE(4:97"$/8'.('.7./5"$(0<:7=(03$'4"$5'$#".E

XE( <2.&5*4"0(H(%$&9(9:(:&:3.(I"'=5'#.('.9/08#":#.(4/'$'(23$'4"$5'.%F-
5$*:(#.(4:8&9.7"$(0<:7=(:(4/.5;6(4:7:J.#".6(7=3:/06(<".#:7.-
#".6(&4+J8'"$,5'$%(0<:7=(:(4/.5;6(7(4$J#=<(,03(#"$4$J#=<(7=<"./'$(
5'.&0(4/.5=Y( :&:3.(7=1:#0%F5.(4/.5;(#.(4:8&9.7"$(0<:7=(.*$#-
5=%#$%6( %$L$,"( %$&9(:3%;9.( '( 9$*:( 9=90J0(03$'4"$5'$#"$<(&4:J$5'#=<6(
osoba zatrudniona na podstawie umowy zawartej w wyniku powo-
J.#".(,03(7=3:/0(8:(:/*.#0(/$4/$'$#90%F5$*:(:&:3;(4/.7#F(Z7(9=<(
1:#9/.19(<$#$8L$/&1"[6( .( 9.1L$(7J.M5"5"$,6(7&4+J7J.M5"5"$,( 4/'$8&";-
3":/&97.( :/.'( :&:3.( I"'=5'#.( 4/:7.8'F5.( 8'".J.,#:MR( *:&4:8./5'F(
%.1:(H(4/.5:8.75.6(7(/:'0<"$#"0(1:8$1&0(4/.5=E

\E( =50,-5)"$5*+(H(:1/$&(:8(8.9=(7&1.'.#$%(#.(4:,"&"$(%.1:(4:5'F9$1(%$%(
:3:7"F'=7.#".(8:(%$%(/:5'#"5=E

G]E(=+&%.7>( H( %$&9(9:(&9.J.(17:9.(M7".85'$#".(7=4J.5.#.('.( %$8$#(8'"$O(
'.%M5".( N8./'$#".( 03$'4"$5'$#":7$*:6( %$L$,"( )-2S( 4/'$7"80%F(
7=4J.9;(M7".85'$#".(7(9.1"$%(I:/<"$E

GGE(?8;.,86#%-"#&%#4". - jest to uzgodniona przez strony i potwier-
8':#.(̂ :,"&F(17:9.6(3;8F5F(4:8&9.7F(#.,"5'$#".(7=&:1:M5"(M7".85'$-
#".('(9=90J0('.%M5".(N8./'$#".(03$'4"$5'$#":7$*:(:3%;9$*:(0<:7F(
03$'4"$5'$#".('.7./9F(#.(4:8&9.7"$()-2(,03()-2("()-2SE(

GKE(@!ABC,D@,4.,E+&"#,?FCF(H(23$'4"$5'=5"$,(2!?@A(B:7./'=&97:(23$'-
4"$5'$O(#.(C=5"$(D4+J1.(A15=%#.('7.#=(8.,$%(2!?@A(B2(#.(C=5"$(DEAE(

GQE(@6#%-"#&%.9:&+ - jest to osoba prawna, osoba fizyczna lub inny pod-
<":9(#"$(<.%F5=(:&:3:7:M5"(4/.7#$%( '.7"$/.%F5=(0<:7;(03$'4"$-
5'$#".('(2!?@A(B2(#.(C=5"$(DEAE("(8$1,./0%F5=(:4J.5.#"$(&1J.81"(03$'-
4"$5'$#":7$%E(

GTE(@6#%-"#&%54+(H(%$&9(9:(^/.5:7#"1(23$'4"$5'.%F5$*:(:3%;9=(:5>/:#F(
03$'4"$5'$#":7F6( 19+/=(7$(7#":&1:7.#$%( 8.5"$( 4:5'F910( :5>/:#=(
03$'4"$5'$#":7$%(01:O5'=J(GV(/:1(L=5".E

GUE(@-2.*4"54+ - jest to osoba fizyczna, osoba prawna lub inny pod-
<":9(#"$(<.%F5=(:&:3:7:M5"(4/.7#$%6(7&1.'.#=(4/'$'(23$'4"$5':-
#$*:6( 19+/$<0( 7( 4/'=4.810( '*:#0( 23$'4"$5':#$*:6( 2!?@A( B2( 
#.(C=5"$(DEAE(7=4J.5"(#.,$L#$(M7".85'$#"$E

GVE(G/.2%#4"#, 86#%-"#&%#4"5*#( H( %$&9( 9:( '8./'$#"$6( 19+/$*:( '.%M5"$(
':3:7"F'0%$( 2!?@A( B2( #.( C=5"$( DEAE( 8:( 7=4J.9=( M7".85'$#".( #.(
'.&.8.5>(:1/$M,:#=5>(7()-2(,03(7()-2("()-2SE

C2>FH,, I.0"#,%/.2%#4".,56#9;89#,5&J254.,86#%-"#&%#4"5*.K

GE( ^/'$8<":9$<(03$'4"$5'$#".(%$&9(L=5"$(23$'4"$5':#$*:E

KE( 23$'4"$5'.%F5=(<:L$(/:'&'$/'=R(4/'$8<":9(03$'4"$5'$#".(:(:5>/:#;(
'8/:7".(23$'4"$5':#$*:(:/.'(:5>/:#;('8/:7".("(L=5".(/:8'"#=(23$'-
4"$5':#$*:( 7=3"$/.%F5( 7./".#9( /:'&'$/':#=( 03$'4"$5'$#".( '.7"$-
/.#=(#.(4:8&9.7"$(:84:7"$8#"5>()*+,#=5>(-./0#1+7(23$'4"$5'$O(
S:8.91:7=5>(Z)-2S[E

QE( 2!?@A(B2(#.(C=5"$(DEAE(4:#:&"(:84:7"$8'".,#:MR('.('8./'$#".(03$'-
4"$5'$#":7$(7=#"1.%F5$('('.7./9$%(0<:7=(03$'4"$5'$#".('."&9#".J$( 
7(:1/$&"$(08'"$,.#$%(:5>/:#=(03$'4"$5'$#".( '( '.&9/'$L$#"$<(A/9E(V(
0&9E(K(419(G[E

TE( _7".85'$#"$('.('*:#(&9.#:7"('.4"&.#.(7(4:,"&"$(17:9.6(&9.#:7"F5.(
:84:7"$8#"(4/:5$#9(D0<=(03$'4"$5'$#".E

UE( D0<.(03$'4"$5'$#".6(7=&:1:MR(M7".85'$O("(7=&:1:M5"(`=5'.J90(:1/$-
M,:#$(&F(7(̂ :,"&"$E(N<".#=(7=&:1:MR(M7".85'$O("(/=5'.J9+7(<:*F(0,$5(
zmianie na zasadach przewidzianych w niniejszych Ogólnych Warun-
1.5>(23$'4"$5'$#".E

VE( D0<.( 03$'4"$5'$#".6( 7=&:1:MR( M7".85'$O( "( 7=&:1:MR( `=5'.J90(
&F( 9.1"$( &.<$( 8,.( 1.L8$*:( 23$'4"$5':#$*:( '( 8.#$%( */04=( :3%;9$%(
:5>/:#F(03$'4"$5'$#":7F(7(/.<.5>(%$8#$%(0<:7=(03$'4"$5'$#".E(

WE( 2!?@A(B2(#.(C=5"$(DEAE(#"$(4:#:&"(:84:7"$8'".,#:M5"('.('*:#(23$'-
4"$5':#$*:6('."&9#".J=a
G[( 7(7=#"10(4:4$J#"$#".(,03(0&"J:7.#".(4:4$J#"$#".(4/'$'(23$'4"$-

5':#$*:(5'=#0('.3/:#":#$*:(&9.#:7"F5$*:(4/'$&9;4&97:6
K[( #.(&109$1(4:4$J#"$#".(4/'$'(23$'4"$5':#$*:(&.<:3+%&97.(4/'$8(

04J=7$<(&'$M5"0(<"$&";5=(:8(8.9=(4/'=&9F4"$#".(23$'4"$5':#$*:(
do umowy ubezpieczenia,

Q[( #.(&109$1(8'".J.O(7:%$##=5>(,03(9$//:/=&9=5'#=5>E

C2>FL,, M535, 56#9;89#, 8;5*., 86#%-"#&%#4"., ", *, 9.0", $-5$N6, $"', 
, 9:,%.*"#2.K

GE( 23$'4"$5'$#"$<(#.(4:8&9.7"$(#"#"$%&'=5>()-2(<:L#.(:3%FR(*/04;(
^/.5:7#"1+7('*J:&':#=5>(4/'$'(23$'4"$5'.%F5$*:(,"5'F5F(#"$(<#"$%(
#"L(Q(:&:3=E

KE( ^/.5:7#"5=(4/'=&9;40%F5$(8:(03$'4"$5'$#".(<0&'F(3=R('8:,#"(7(8#"0(
&1J.8.#".(S$1,./.5%"('*:8=(8:(4/.5=('.7:8:7$%(9'#E(#"$(<:*F(7(9=<(
8#"0(4/'$3=7.R(#.('7:,#"$#"0(,$1./&1"<E(!.(7#":&$1(23$'4"$5'.%F-
5$*:(2!?@A(B2(#.(C=5"$(DEAE(<:L$(4:8%FR(8$5='%;(:(4/'=%;5"0(8:(
03$'4"$5'$#".(:&:3=(4/'$3=7.%F5$(#.('7:,#"$#"0(,$1./&1"<(4:(4/'$-
4/:7.8'$#"0(:5$#=(<$8=5'#$%(#.(4:8&9.7"$('.JF5':#$*:(8:(8$1,.-
/.5%"('*:8=(I:/<0,./'.(<$8=5'#$*:E

QE( S:10<$#9=6(#.(4:8&9.7"$(19+/=5>('.7"$/.#.(%$&9(0<:7.("(:3$%<:-
7.#$(&F(:5>/:#F(:&:3=(4/'=&9;40%F5$(8:(03$'4"$5'$#".a
G[( 2<:7.( 03$'4"$5'$#".( '.7"$/.#.( %$&9( #.( 4:8&9.7"$( 'J:L:#=5>(

"( 4:84"&.#=5>( 4/'$'(23$'4"$5'.%F5$*:( 8:10<$#9+7(7( 4:&9.5"(
7#":&10(:('.7./5"$(0<:7=(03$'4"$5'$#".("(7=1.'0(:&+3(4/'=&9;-
40%F5=5>(8:(03$'4"$5'$#".E(S:10<$#9=( #"#"$%&'$( #.,$L=( 'J:L=R( 
7(2!?@A(B2(#.(C=5"$(DEAE(#.%4+P#"$%(#.(G](8#"(4/'$'(7#":&1:7.-
#=<(9$/<"#$<(/:'4:5';5".(:5>/:#=(03$'4"$5'$#":7$%E

2!?@A(B:7./'=&97:(23$'4"$5'$b(#.(c=5"$(DEAE
\]HUK](d+8e6(0,E(f8.b&1.(GQK
9$,E(TK(VQ(TT(W]]6(I.g(TK(VQ(WW(TQ]
Dh8(`$%:#:7=(8,.(d:8'"(H(i/+8<"$j5".(7(d:8'"
k`D(]]]]]]UWUG6(!?^(UUTHG]]HGUHKK
k.4"9.l('.1l.8:7=("(74l.5:#=a(TK(WWT(W]](^m!

!"#$%&'(((()#*"+%,#$%'-&"./
Ogólne warunki ubezpieczenia
^/.5:7#"5'$*:(#.(C=5"$(H(f)^H]T(
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K[( 23$'4"$5'.%F5=( ':3:7"F'.#=( %$&9( 4/'$8( '*J:&'$#"$<( 8:( 03$'-
4"$5'$#".( 0'=&1.R( :8( :&+3( 4/'=&9;40%F5=5>( 8:( 03$'4"$5'$-
#".( 4"&$<#$( '*:8=( #.( :3%;5"$( "5>( :5>/:#F( 03$'4"$5'$#":7F( 
7(4:&9.5"(S$1,./.5%"('*:8=E(S$1,./.5%$('*:8=(:&+3(4/'=&9;40%F5=5>(
8:(03$'4"$5'$#".(7"##=(3=R('J:L:#$(7(2!?@A(B2(#.(C=5"$(DEAE(#"$(
4+P#"$%(#"L(Q](8#"(:8(8#".("5>(&4:/'F8'$#".E(!"$('J:L$#"$(8$1,./.5%"(
'*:8=(7$(7&1.'.#=<(9$/<"#"$(4:7:80%$6(L$(2!?@A(B2(#.(C=5"$(DEAE(
#"$(:3$%<0%$(:5>/:#F(03$'4"$5'$#":7F(9.1"5>(:&+3E(

Q[( n$L$,"(8:10<$#9=6(:(19+/=5>(<:7.(7(0&9E(G[6(K[(:/.'(7(A/9E(T(0&9(K6(
':&9.J=(7=4$J#":#$(#"$4/.7"8J:7:(,03(&F(#"$1:<4,$9#$6(2!?@A(
B2(#.(C=5"$(DEAE(4:"#I:/<0%$(23$'4"$5'.%F5$*:(:(1:#"$5'#:M5"(
"5>(0'04$J#"$#".( ,03(9$L(&4:/'F8'$#"$( "5>(4:#:7#"$(7(9$/<"#"$(
GT( 8#"( :8( 8.9=( :9/'=<.#".( 4/'$'( 23$'4"$5'.%F5$*:( "#I:/<.5%"( 
7(9$%(&4/.7"$E

T[( n$L$,"(23$'4"$5'.%F5=(#"$(8:9/'=<.(9$/<"#0(:1/$M,:#$*:(7(0&9EQ(
419(Q[6(2!?@A(B2(#.(C=5"$(DEAE(<.(4/.7:('<"$#"R(8.9;(4:5'F910(
:5>/:#=6( :8<+7"R( :3%;5".( :5>/:#F( :&+36( 19+/=5>( 8:10<$#9=(
':&9.J=( &4:/'F8':#$( #"$4/.7"8J:7:6( ':&9.J=( 'J:L:#$( 4:( 7=L$%(
:1/$M,:#=<(9$/<"#"$( ,03(#"$( ':&9.J=(0'04$J#":#$(7(7&1.'.#=<(
9$/<"#"$E

U[( ^:(.#.,"'"$('J:L:#$*:(7#":&10(7/.'('(8:10<$#9.<"6(:(19+/=5>(
<:7.(7(0&9E(Q(419EG[( "(K[6(2!?@A(B2(#.(C=5"$(DEAE(<.(4/.7:( 
7( &9:&0#10( 8:( */04=( ,03( 8.#$*:( 23$'4"$5':#$*:a( :8<+7"R(
4/'=%;5".(8:(03$'4"$5'$#".(3$'(4:8.#".(4/'=5'=#6(:8/:5'=R(4:8-
%;5"$(8$5='%"(:(4/'=%;5"0(8:(03$'4"$5'$#".6('.4/:4:#:7.R(:8/:-
5'$#"$(9$/<"#0(/:'4:5';5".(:5>/:#=(03$'4"$5'$#":7$%6(4:8#"$MR(
&1J.81;(03$'4"$5'$#":7F(,03('.4/:4:#:7.R("##F(:I$/9;(03$'4"$-
5'$#".E

TE( O508;#4>,-5>*"#2/%.9:&+,%.*.2&"#,8;5*+,P,<5)"$.,
G[( ^:,"&.( %$&9( 8:10<$#9$<6( 7( 19+/=<( 2!?@A( B2( #.( C=5"$( DEAE(

4:97"$/8'.('.7./5"$(0<:7=(03$'4"$5'$#".("(7&1.'0%$(8.9;(/:'-
4:5';5".(:5>/:#=(03$'4"$5'$#":7$%E

K[( 2<:7;(03$'4"$5'$#".(0'#.%$(&";('.('.7./9F('(5>7",F(8:/;5'$#".(
23$'4"$5'.%F5$<0(^:,"&=E

Q[( -(4/'=4.810(74/:7.8'$#".(7(^:,"&"$(0/$*0,:7.O(:8<"$##=5>(
#"L( 4:&9.#:7"$#".( '.7./9$( 7( )-2( ,03( 7( )-2S6( 2!?@A( B2( 
#.(C=5"$(DEAE('7/+5"(#.(#"$(23$'4"$5'.%F5$<0(07.*;(#.(4"M<"$E(
-(4/'=4.810(74/:7.8'$#".( 9.1"5>('<".#6(2!?@A(B2(#.(C=5"$(
DEAE( 4:05'=( 23$'4"$5'.%F5$*:( :( 4/.7"$( 7#"$&"$#".( #.( 4"M<"$(
&4/'$5"70(7(9$/<"#"$(W(8#"(,"5'F5(:8(8#".(:9/'=<.#".(4/'$'(23$'-
4"$5'.%F5$*:(^:,"&=E(-(4/'=4.810(3/.10(7(7o7(9$/<"#"$(&4/'$-
5"706(07.L.(&";6(0&9.,:#$(7(4:7=L&'=<(9/=3"$('<".#=('.(7./0#1"(
0'*:8#":#$(4/'$'(&9/:#=(0<:7=(03$'4"$5'$#".E

C2>FQ,, R%+,;5S)"*#,$:,%;".4+,*,328-"#,86#%-"#&%54+&J,<2.&5*4"P 
, 0N*,*,>2.0&"#,>2*.4".,8;5*+,86#%-"#&%#4".K

GE( -( 9/.15"$( 9/7.#".( 0<:7=( 03$'4"$5'$#".( 2!?@A( B2( #.( C=5"$( DEAE(
<:L$( :3%FR( :5>/:#F( 03$'4"$5'$#":7F( ^/.5:7#"1+7(75'$M#"$%( #"$(
03$'4"$5':#=5>E(-(9.1"<(4/'=4.8106(:84:7"$8'".,#:MR(2!?@A(B2(
#.(C=5"$(DEAE( /:'4:5'=#.( &";( '(4"$/7&'=<(8#"$<(<"$&"F5.(7&1.'.-
#$*:( 4/'$'( 23$'4"$5'.%F5$*:( %.1:( 4:5'F9$1( :5>/:#=( 4:8( 7./0#-
1"$<(8:1:#.#".('*J:&'$#".(4/'=&9F4"$#".(^/.5:7#"1.('*:8#"$('(9/=-
3$<(7&1.'.#=<(7(0&9(KE

KE( ^/'=&9F4"$#"$( 8:( 03$'4"$5'$#".( :&+36( :( 19+/=5>( <:7.( 7( 0&9E( G6(
#.&9;40%$(4:4/'$'a
.[( '*J:&'$#"$(4/'$'(23$'4"$5'.%F5$*:(8.#$%(:&:3=(#.(7=1.'"$(:&+3(

4/'=&9;40%F5=5>(8:(03$'4"$5'$#".("(:4J.5$#"0('.(#"F(&1J.81"(7(9$/-
<"#"$('*:8#=<('('.4"&.<"(A/9E(G]6

3[( 'J:L$#"0( "( 8:&9./5'$#"0( 8:( 2!?@A( B2( #.( C=5"$( DEAE( S$1,./.5%"(
'*:8=(:&:3=(4/'=&9;40%F5$%E

QE( -(4/'=4.810(4/'=&9F4"$#".(8:(03$'4"$5'$#".(#:7=5>(:&+3(7(5'.-
&"$( 9/7.#".( 0<:7=( 03$'4"$5'$#".6( 23$'4"$5'.%F5=( 7( 9$/<"#"$( 
8:(G](8#".(8.#$*:(<"$&"F5.(%$&9(':3:7"F'.#=(4/'$1.'.R(2!?@A(B2(
#.(C=5"$(DEAE(S$1,./.5%$('*:8=(:&+3(#:7:(4/'=&9;40%F5=5>(8:(03$'-
4"$5'$#".('(4:5'F91"$<(8.#$*:(<"$&"F5.(:/.'(.190.,#=(7=1.'(:&+36(
19+/$(4/'=&9;40%F(8:(03$'4"$5'$#".(:/.'(:&+36( 19+/$( '(03$'4"$5'$-
#".(7=&9;40%FE(

TE( -(4/'=4.810( '*J:&'$#".( '<".#(7( &1J.8'"$( 03$'4"$5':#=5>(4:( 9$/-
<"#"$6(:(19+/=<(<:7.(7(0&9(Q6('<".#=(#"#"$%&'$(3;8F(:3:7"F'=7.R(
'(8.9F(:8(#.&9;4#$*:(<"$&"F5.(4:("5>(:9/'=<.#"06(5>=3.(L$(&9/:#=(
0<:7=(4:&9.#:7"F("#.5'$%E

UE( -( :8#"$&"$#"0( 8:( ^/.5:7#"1+7( 4/'=&9;40%F5=5>( 8:( 03$'4"$5'$#".( 
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0<:7=(#.(1:,$%#=(:1/$&E

C2>F\L,M"#/+,;5S4.,25%*":%.V,)86,%;"#4"V,>2#(V,8;5*+,86#%-"#&%#P 
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#"0(0,$*.%F(7&'=&91"$(2<:7=(S:8.91:7$E
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Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek  
Zgonu Ubezpieczonego lub poniesionego 

 
OWUD

G
N
N
-0
0
4

 
 wego?

1. Umowa ubezpieczenia dodatkowego na podstawie niniejszych 

2. Umowa podstawowa zawierana jest na podstawie OWU Pracowni-

-
-

pieczonego.

 
o ryzyka:

 

-

Za 

-
-

Za 
-

-
 

 

-

ubezpieczenia dodatkowego.

-
-

 

-
dzianych w umowie podstawowej:

-
 

-

 

-

Art. 5.

-

-
 

na zalecenie lekarza 
-
-

cych.

powietrznym w trakcie uczestnictwa w zawodach lub w przygotowa-

8. na skutek uprawiania przez Ubezpieczonego niebezpiecznych spor-
-
-

-
 

-

-

11. w wyniku prowadzenia pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu 
przez Ubezpieczonego bez odpowiedniego prawa jazdy lub innego 

 

-
niem oraz zabiegami leczniczymi wykonywanymi przez osoby nie posia-

-
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-

-

-
-

wypadkiem.

-

-

-
-
 

-

-

lekarskiej. 

 
-
 

-
pach.

-

-
nio przed wypadkiem.

-
-

leczeniu.

13. Ubezpieczony lub Uprawniony powinien:
-

 

-
skiej.

-
 

na podstawie dokumentów przewidzianych w Art. 15 OWU w przy-
padku zgonu Ubezpieczonego.

-

-
pieczenia dodatkowego.

 

Wypowiedzenie niniejszej Umowy dodatkowej powoduje wypowiedze-

okresu wypowiedzenia. Termin i zasady wypowiedzenia umowy ubezpie-

wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalo-
nych w niniejszych OWUD.

-
-

-
-
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Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek  
zgonu Ubezpieczonego w wyniku  

 

OWUD
G
N
K
-0
0
3

 
 wego?

1. Umowa ubezpieczenia dodatkowego na podstawie niniejszych 

2. Umowa podstawowa zawierana jest na podstawie OWU Pracowni-

-
-

pieczonego.

-
stawie niniejszych OWUD rozszerzona o ryzyko zgonu Ubezpieczonego  

-

-
-
-

-

-
chronów.

 

-

ubezpieczenia dodatkowego.

-
-

wej.

 

-

-

-

-
-

cych.

-

-
 

-

-

 

 

-

Uprawnionemu. 

-

-

-
-
 

-
 

 
 

-

-

-

-

-
-
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-

 
-

-
-

wypadku komunikacyjnego.

-
pieczenia dodatkowego.

 

Wypowiedzenie niniejszej Umowy dodatkowej powoduje wypowiedze-

-

-
nych w niniejszych OWUD.

-
-

-
-
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Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek  
poniesionego przez Ubezpieczonego  

 
 

OWUD
G
N
Z
-0
0
4

 
 wego?

-

-
-

pieczonego.

-
-
-

-

 
-

-
-

 

-

-
-
-

-
 

-

-

-
 

-
-

-

-
-
-

-
 

-

-

 

 

-

-
 

-

-

-
-
 

-

 

 



2

 
-

 

-

-
-

-

 
-

-

-

-

-

-
pieczenia dodatkowego.

 

-

-

-

-
-

-
-
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Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek  
pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu

OWUD
S
Z
P
-0
0
2

 
 wego?

1. Umowa ubezpieczenia dodatkowego na podstawie niniejszych 

2. Umowa podstawowa zawierana jest na podstawie OWU Pracowni-

-
-

pieczonego.

-
wowej zostaje na podstawie niniejszych OWUD rozszerzona o ryzyka:

-

3. pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu na Oddziale Intensywnej Opieki 

-

Za -
-

prawnymi, przeznaczony do diagnozowania, leczenia i rehabilitacji tych 
-
-

-
-

Za OIOM -

-
-

sywnej opieki medycznej.
Za -

-

w Szpitalu. 

 

-

ubezpieczenia dodatkowego.

-
-
-

kontynuowania. 

3. W przypadku pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu z powodu nie-

-

co najmniej 3 dni.

5. W przypadku pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu na OIOM, odpo-

dnia pobytu.

w umowie podstawowej:
-

-

-
-

 

-
 

-
przerwanego pobytu.

 

-
-
-

-

3) na skutek promieniowania radioaktywnego lub jonizacyjnego,

-
stwo,

-
-

wane na zalecenie lekarza, 

-

-
kiego rodzaju aktach przemocy,
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lub powietrznym w trakcie uczestnictwa w zawodach lub w przy-
gotowaniu do nich,

9) na skutek uprawiania przez Ubezpieczonego niebezpiecznych 
sportów tj.: spadochroniarstwo, lotniarstwo, baloniarstwo, skoki 
na gumowej linie, akrobatyka, kaskaderstwo, alpinizm, speleolo-
gia, nurkowanie z aparatem oddechowym i sporty walki, 

-
-

-
-

nego innymi przepisami przeszkolenia,
12) w wyniku prowadzenia pojazdu mechanicznego lub innego 

pojazdu przez Ubezpieczonego bez odpowiedniego prawa jazdy 

leczeniem oraz zabiegami leczniczymi wykonywanymi przez 

-

-
-

pieczonego w Szpitalu, gdy:
-

czenia,

-
-

 

ubezpieczeniowej i bez stosowania Ograniczenia odpowiedzial-

-

-
niem oraz zabiegami leczniczymi wykonywanymi przez osoby nie 

-

-
nie in vitro,

-

13) leczeniem, zabiegami lub operacjami z zakresu medycyny este-

-
ków,

-

-
cane jest Ubezpieczonemu.

-
-

talu. 

-

-

-

-

-

-

-

-
pieczenia dodatkowego.

 

Wypowiedzenie niniejszej Umowy dodatkowej powoduje wypowiedze-

-

wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalo-
nych w niniejszych OWUD.

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych OWUD, a w szczególno-
-
-

-
wej, postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia umowy podsta-

-
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Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek  
 

OWUD
O
P
R
-0
0
2

 
 wego?

-

-
-

 

-

-
-

-

-
-

-

Za szpital -
-

-
-

-

-

-

 

-

-
-

-

-

-

 

-
-

-

-

-

-

-
-
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-

-
-
-

-
 

-

 
-

-

-

 
-

-

-

 

-

-

-

-
-

-
-
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Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek  

OWUD
G
C
C
-0
0
4

 
 wego?

-

-
-

-
-

-
-

-

-
-

-

1. 
-

-

 
-
-
-

-

-

2. Nowotwór 

-

-

-

-

3.  
-

-

-

-

5. 

-

-

6.  

7. 

-
-

8. 
-

-

-

-

-
-

11. 

12. -

-
-
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13. 

-

-

-

-

-
-

15. 
-
 

-

-
-

16. 
-
-
-
 

17. 

-

18.  

-

-

 

-

-
-

-
tynuowania. 

 

-
-

-
-

-

 

-
-

-

 

-

-

 
 

-

-

-
 

ubezpieczenia. 
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-

-
-

-

-

 

-

 

-

-

-

-
-
-

-
-

-
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Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek  
Osierocenia Dziecka Ubezpieczonego

OWUD
G
D
O
-0
0
3

 
 wego?

1. Umowa ubezpieczenia dodatkowego na podstawie niniejszych 

2. Umowa podstawowa zawierana jest na podstawie OWU Pracowni-

-
-

pieczonego.

 
na podstawie niniejszych OWUD rozszerzona o ryzyko osierocenia dziecka  
w wyniku zgonu Ubezpieczonego. 
1. 

 

2. Pasierb
-

darstwie domowym. 
3. Za 

-

 
-

5.  - przyj-
 

 

-

umowy ubezpieczenia dodatkowego.

-

podstawowej.

-
-

pieczonego w chwili jego zgonu. Kwota ta jest podana na polisie.

-

-
-

zgonu Ubezpieczonego.

jego opiekunowi prawnemu.

dziecka w wyniku zgonu Ubezpieczonego na podstawie dokumentów 
przewidzianych w przypadku zgonu Ubezpieczonego wskazanych  

-

-
pieczenia dodatkowego.

 

Wypowiedzenie niniejszej Umowy dodatkowej powoduje wypowiedze-

-

wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalo-
nych w niniejszych OWUD.

-
-

-
-

-
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Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek  
 

OWUD
G
C
D
-0
0
2

 
 wego?

-

-
-

-

 

 

-

Pasierb -

domowym. 

-
-

-

-
-

-

1 do 15.
1. Nowotwór 

-

-

 

-

-
-

2. 
-

3. 

-
-

5. 
-

-

-

-

7. -
-

8. -
 

-
-

-

 

11. -
-
-

-

-

 

12. -

-
-

-

13.  - 

-
-
-



2

15.  

-

-

 

-

 

 

-
-
-

-

-

-
-

-
-

-

-
-

-

-
-

-
-

-

-

-

-

-
pieczenia. 

-

 

-
-

czenia.

-

-

-

-
nia.

-

 

-

-

-



3

-
-

-
-

 



1

Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek  
Urodzenia i Zgonu Dziecka  
Ubezpieczonego

OWUD
G
D
Z
-0
0
3

 
 wego?

1. Umowa ubezpieczenia dodatkowego na podstawie niniejszych 

2. Umowa podstawowa zawierana jest na podstawie OWU Pracowni-

-
-

pieczonego.

umowy podstawowej zostaje na podstawie niniejszych OWUD rozsze-
rzona o ryzyka:

 

 

Pasierb
-

stwie domowym. 
-

-

-

-

 

-

ubezpieczenia dodatkowego.

-
-

wej. 

w umowie podstawowej:
-

-

-
-

-

w przypadku Urodzenia Dziecka martwego lub w przypadku uro-

-
-
-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-
-

Dziecka.

-
pieczenia dodatkowego.
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Wypowiedzenie niniejszej Umowy dodatkowej powoduje wypowiedze-

-

wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalo-
nych w niniejszych OWUD.

-
-

-
-

stawowej. 
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Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek  
na wypadek Zgonu Rodziców  
lub Teściów Ubezpieczonego

OWUD
G
R
T-
0
0
3

Art.1  W jaki sposób zawiera się umowę ubezpieczenia dodatko- 
 wego?

1. Umowa ubezpieczenia dodatkowego na podstawie niniejszych 
OWUD zawierana jest tylko i wyłącznie wraz z umową podstawową 
przy jej zawarciu lub w jej rocznicę. 

2. Umowa podstawowa zawierana jest na podstawie OWU Pracowni-
czego ubezpieczenia na Życie GOP-04.

3. Umowę zawiera się na podstawie pisemnego wniosku oraz wskaza-
nych w nim dokumentów złożonych przez Ubezpieczającego i Ubez-
pieczonego.

4. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zawierana jest pod warunkiem 
objęcia tą ochroną ubezpieczeniową wszystkich Ubezpieczonych 
objętych ochroną z tytułu umowy podstawowej. 

Art.2  Jakie zdarzenia obejmuje ochrona ubezpieczeniowa? 

Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu umowy podstawowej zostaje na pod-
stawie niniejszych OWUD rozszerzona o ryzyko zgonu rodzica lub teścia 
(teściowej) Ubezpieczonego.
Za rodziców Ubezpieczonego - uważa się ojca i matkę Ubezpieczonego, 
lub ojczyma jeżeli nie żyje ojciec i macochę jeżeli nie żyje matka Ubezpie-
czonego.
Za teściów Ubezpieczonego - uważa się ojca i matkę Współmałżonka 
Ubezpieczonego, lub ojczyma jeżeli nie żyje ojciec lub macochę jeżeli 
nie żyje matka Współmałżonka Ubezpieczonego. W przypadku zgonu 
Współmałżonka Ubezpieczonego jego rodzice są nadal teściami, chyba,  
że Ubezpieczony ponownie wstąpił w związek małżeński. 
Współmałżonek - jest to osoba, z którą Ubezpieczony w dniu zajścia Zda-
rzenia ubezpieczeniowego pozostawał w związku małżeńskim; za współ-
małżonka w rozumieniu niniejszych OWU uważa się również konkubenta 
(konkubinę). 
Pod pojęciem konkubenta (konkubiny), rozumie się osobę niespokrew-
nioną z Ubezpieczonym w linii prostej, nie będąca rodzeństwem ani 
powinowatym z Ubezpieczonym, która w dniu zajścia Zdarzenia ubez-
pieczeniowego pozostawała co najmniej 2 lata w związku z Ubezpieczo-
nym, wspólnie z nim zamieszkiwała i prowadziła gospodarstwo domowe, 
a przy tym żadna z wymienionych osób nie pozostawała w związku mał-
żeńskim.

Art.3 Kiedy się rozpoczyna i kończy odpowiedzialność UNIQA TU  
 na Życie S.A.? 

1. Odpowiedzialność UNIQA TU na Życie S.A. z tytułu umowy ubez-
pieczenia dodatkowego powstaje z dniem określonym na polisie nie 
wcześniej niż po opłaceniu składki należnej z tytułu zawartej umowy 
ubezpieczenia dodatkowego.

2. Odpowiedzialność z tytułu umowy ubezpieczenia dodatkowego koń-
czy się w ostatnim dniu odpowiedzialności z tytułu umowy podstawo-
wej. 

Art.4  Jakie świadczenia ubezpieczeniowe przysługują? 

1. Świadczeniem wypłacanym z tytułu zgonu rodzica lub teścia (teścio-
wej) Ubezpieczonego, jest kwota, której wysokość odpowiada umó-
wionemu procentowi sumy ubezpieczenia. Kwota ta jest podana  
w polisie.

2. UNIQA TU na Życie S.A. dokona wypłaty świadczenia w przypadku 
zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, z zastrzeżeniem 
postanowień Art.5.

Art.5  Jakich zdarzeń nie obejmuje ochrona ubezpieczeniowa? 

1. UNIQA TU na Życie S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko 
zgonu rodziców lub teściów Ubezpieczonego, zaistniałego:
1) w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przez rodziców 

lub teściów Ubezpieczonego czynu zabronionego kwalifikowa-
nego jako przestępstwo,

2) w trakcie działań wojennych.

2. UNIQA TU na Życie S.A., oprócz przypadków wymienionych ust. 1, 
nie ponosi również odpowiedzialności w przypadku zgonu teścia, 
teściowej gdy z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia świadczenie  
za tego rodzaju zdarzenie ubezpieczeniowe było już wypłacone.

3. W okresie pierwszych 3 miesięcy trwania ochrony ubezpieczenio-
wej w zakresie odpowiedzialności z tyt. zgonu zgon rodziców lub 
teściów Ubezpieczonego, odpowiedzialność ograniczona jest jedynie  
do zgonu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku. 

Art.6  W jaki sposób przyznaje się i wypłaca świadczenie? 

1. Świadczenie z tytułu ryzyk przewidzianych niniejszymi OWUD wypła-
cane jest Ubezpieczonemu.

2. UNIQA TU na Życie S.A. wypłaca świadczenie z tytułu zgonu rodziców 
lub teściów Ubezpieczonego na podstawie dokumentów takich jak 
przewidziano w przypadku zgonu Ubezpieczonego w OWU Art. 15. 

Art.7  W jaki sposób oblicza się składkę?

1. Wysokość składki wyznaczana jest zgodnie z obowiązującą taryfą dla 
niniejszych OWUD w dniu złożenia wniosku o zawarcie umowy ubez-
pieczenia dodatkowego.

2. Składka opłacana jest łącznie ze składką z umowy podstawowej przez 
Ubezpieczającego, na zasadach określonych przepisami OWU.

Art.8  Kiedy Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę dodatkową?

Wypowiedzenie niniejszej Umowy dodatkowej powoduje wypowiedze-
nie Umowy podstawowej i pozostałych umów dodatkowych z upływem 
okresu wypowiedzenia. Termin i zasady wypowiedzenia umowy ubezpie-
czenia przez Ubezpieczającego określają OWU.

Art.9  Postanowienia końcowe

1. Za zgodą stron do umowy ubezpieczenia dodatkowego mogą być 
wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalo-
nych w niniejszych OWUD.

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych OWUD, a w szczególności 
sprawach związanych z zawarciem, wypowiedzeniem umowy ubez-
pieczenia dodatkowego, przystąpieniem Ubezpieczonych do ubez-
pieczenia, wyznaczaniem i opłacaniem składek, wypłatą świadczeń, 
właściwością sądu - mają zastosowanie do niniejszej umowy dodatko-
wej, postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia umowy pod-
stawowej opisanej szczegółowo we wniosku i polisie. 

3. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego zostały zatwier- 
dzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU na Życie S.A. Nr 128/2012 z dnia 
3 października 2012 r. i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia 
zawieranych po dniu 5 października 2012 roku. 

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ¯ycie S.A.
90-520 £ódŸ, ul. Gdañska 132
tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430
S¹d Rejonowy dla £odzi - Œródmieœcia w £odzi
KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22
Kapita³ zak³adowy i wp³acony: 42 774 700 PLN
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Tabela Operacji

do

OWUD

O
P
R
-T
B
2

Lp. Rodzaj Operacji Grupa

2

2

5 2

2

2

8 2

9 2

2

2

2

2

2

2

20

22

25 2

2

28

29

2
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Lp. Rodzaj Operacji Grupa

2

2

OPERACJE OKA

50

52 2

55

58

59 2

2

2

2

2

80
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Lp. Rodzaj Operacji Grupa

2

82 2

2

85 2

OPERACJE UCHA

88

89

90

2

92

95

98

99

2

2

2

2

2

2
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Lp. Rodzaj Operacji Grupa

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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Lp. Rodzaj Operacji Grupa

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

200

202

205

2
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Lp. Rodzaj Operacji Grupa

208

209

2

2

2

2

220

2

222 2

2

225 2

2

228

229

2

2

2

2

2
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Lp. Rodzaj Operacji Grupa

250 2

252

255

258

259 2

2

2

2

2

2

280

282

285

288 2

289

290 2

292 2
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Lp. Rodzaj Operacji Grupa

2

295

2

298 2

299

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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Lp. Rodzaj Operacji Grupa

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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Lp. Rodzaj Operacji Grupa

2

2

2

2

2

2
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Lp. Rodzaj Operacji Grupa

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2



12

Lp. Rodzaj Operacji Grupa

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

500 2

2

502 2

505 2

2
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Lp. Rodzaj Operacji Grupa

508

509

520

522

525

528

529 2

2

-



Tabela  oceny  procentowej
trwa!ego uszczerbku na zdrowiu
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XIII Uszkodzenia ko!czyny dolnej  16
staw biodrowy 16
udo 16
staw kolanowy 16
podudzie 17
staw goleniowo - skokowy i skokowo - pi&towy 17
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XIV Pora'enia lub niedow"ady poszczególnych nerwów obwodowych 18
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CZ%&' OGÓLNA  
Zasady okre"lania trwa!ego uszczerbku na zdrowiu
      
1. Stopie! trwa"ego uszczerbku na zdrowiu jest okre$lany przez lekarzy wskazanych przez  UNIQA TU S.A. w oparciu o �Tabel& oceny procentowej 

trwa"ego uszczerbku na zdrowiu UNIQA Towarzystwo Ubezpiecze! Spó"ka Akcyjna� i UNIQA Towarzystwo Ubezpiecze! na #ycie Spó"ka 
Akcyjna na podstawie indywidualnej oceny naruszenia sprawno$ci organizmu z medycznego punktu widzenia.

2. Stopie! trwa"ego uszczerbku na zdrowiu ustalany jest po zako!czeniu leczenia i rehabilitacji.  

3. Przy ustalaniu stopnia trwa"ego uszczerbku na zdrowiu nie bierze si& pod uwag& rodzaju pracy lub czynno$ci wykonywanych przez 
ubezpieczonego.

4. Je'eli w wyniku tego samego nieszcz&$liwego wypadku dosz"o do upo$ledzenia wielu funkcji fizycznych lub psychicznych organizmu, to stopnie 
trwa"ego uszczerbku na zdrowiu za ka'de z tych upo$ledze! podlegaj% sumowaniu, jednak "%czny stopie! trwa"ego uszczerbku nie mo'e 
przekroczy( 100 ).

5. Przy wielomiejscowym uszkodzeniu ko!czyny, stopnie trwa"ego uszczerbku na zdrowiu za ka'de z tych uszkodze!  podlegaj% sumowaniu, jednak 
"%czny stopie! nie mo'e przekroczy( stopnia trwa"ego uszczerbku na zdrowiu za utrat& uszkodzonej cz&$ci ko!czyny.

6. Je'eli w wyniku nieszcz&$liwego wypadku nast%pi"o pogorszenie funkcji fizycznych lub psychicznych organizmu upo$ledzonych przed wypadkiem, 
to stopie! trwa"ego uszczerbku na zdrowiu okre$la si& jako ró'nic& mi&dzy stopniem stwierdzonym po wypadku a stopniem istniej%cym przed 
wypadkiem.
 



I. Uszkodzenia g!owy

Lp Procent
trwa"ego

inwalidztwa
1 2 3
1. Uszkodzenia pow"ok czaszki *bez uszkodze! kostnych+:

a+ uszkodzenie pow"ok czaszki � w zale'no$ci od rozmiaru, ruchomo$ci i tkliwo$ci blizn itp. 
b+ oskalpowanie:

u m&'czyzn 
u kobiet 

 1 � 10 

 5 � 20 
 10 � 25 

2. Uszkodzenie ko$ci sklepienia i podstawy czaszki *wg"&bienia, szczeliny, fragmentacja+ w zale'no$ci od rozleg"o$ci 
uszkodze!  1 � 10 

3. Ubytek w ko$ciach czaszki:
a+ o $rednicy poni'ej 2,5 cm 
b+ o $rednicy powy'ej 2,5 cm � w zale'no$ci od rozmiarów 

UWAGA:
Je'eli przy uszkodzeniach i ubytkach ko$ci czaszki *poz. 2 i 3+ wyst&puj% jednocze$nie uszkodzenia pow"ok czaszki 
*poz. 1+ nale'y osobno ocenia( stopie! inwalidztwa za uszkodzenia lub ubytki ko$ci wg poz. 2 lub 3 i osobno za 
uszkodzenia pow"ok czaszki wg poz. 1.

 1 �   7 
 8 � 25 

4. Powik"ania towarzysz%ce uszkodzeniom wymienionym w poz. l, 2, 3 w postaci: nawracaj%cego wycieku p"ynu mózgowo 
� rdzeniowego, przewlek"ego zapalenia ko$ci, ropowicy podczepcowej leczonej operacyjnie, zakrzepicy pow"ok, 
przepukliny mózgowej � ocenia si& dodatkowo � w zale'no$ci od rodzaju i stopnia powik"a!  5 - 15 

5. Pora'enia i niedow"ady po"owicze:
a+ pora'enie po"owicze utrwalone 
b+ niedow"ad po"owiczy znacznie utrudniaj%cy sprawno$( ko!czyn z afazj% 
c+ niedow"ad po"owiczy znacznie utrudniaj%cy sprawno$( ko!czyn bez afazji 
d+ niedow"ad po"owiczy nieznacznego stopnia z afazj% 
e+ niedow"ad po"owiczy nieznacznego stopnia bez afazji 
f+ pora'enie ko!czyny górnej z niedow"adem ko!czyny dolnej

prawej 
lewej 

g+ pora'enie ko!czyny dolnej z niedow"adem ko!czyny górnej
prawej 
lewej 

h+ niedow"ad ko!czyny górnej bez niedow"adu ko!czyny dolnej
prawej 
lewej 

i+ niedow"ad ko!czyny dolnej bez niedow"adu ko!czyny górnej 

100
 90 - 100 
 60 - 70 
 30 - 60 
 30 - 40 

 70 - 90 
 60 - 80 

 70 - 80 
 60 - 70 

 30 - 40 
 20 - 30 
 20 - 30 

6. Zespo"y pozapiramidowe:
a+ utrwalony zespó" pozapiramidowy ograniczaj%cy sprawno$( w stopniu uniemo'liwiaj%cym funkcjonowanie bez 

sta"ej pomocy osób trzecich 
b+ utrwalony zespó" pozapiramidowy znacznie utrudniaj%cy sprawno$(, lecz nie w stopniu uniemo'liwiaj%cym 

funkcjonowanie bez sta"ej pomocy osób trzecich 
c+ zaznaczony zespó" pozapiramidowy 

100

 40 - 80 
 10 - 30 

7. Zaburzenia równowagi pochodzenia o$rodkowego:
a+ zaburzenia równowagi uniemo'liwiaj%ce chodzenie 
b+ zaburzenia równowagi utrudniaj%ce w du'ym stopniu chodzenie 
c+ zaburzenia równowagi utrudniaj%ce w ma"ym stopniu chodzenie

80
 50 - 60 
 20 - 30 

8. Padaczka:
a+ padaczka z zaburzeniami psychicznymi, charakteropati%, ot&pieniem i ekwiwalentami padaczkowymi 

uniemo'liwiaj%ca jak%kolwiek prac& 
b+ padaczka z rzadkimi napadami, ale ze zmianami ot&piennymi, utrudniaj%ca w du'ym stopniu wykonywanie 

pracy 
c+ padaczka bez zmian psychicznych z cz&stymi napadami 
d+ padaczka bez zmian psychicznych z rzadkimi napadami *2 i mniej na miesi%c+ 

UWAGA:
Podstaw% rozpoznania padaczki s%: obserwacja napadu przez lekarza, typowe zmiany eeg, dokumentacja 
ambulatoryjna wzgl&dnie szpitalna.

100

 50 - 70 
 30 - 50 
 20 - 30 

9. Zaburzenia neurologiczne i psychiczne uwarunkowane organicznie *encefalopatie+:
a+ ci&'kie zaburzenia psychiczne wymagaj%ce sta"ej opieki osób trzecich *zmiany ot&pienne, utrwalone psychozy+ 
b+ encefalopatie ze zmianami charakterologicznymi 

UWAGA:
Za encefalopati% poza zespo"em psychoorganicznym przemawiaj% odchylenia przedmiotowe w stanie neurologicznym, 
zmiany w zapisie eeg i w badaniach neuroobrazowych *TK, NMR +.

 70 - 100 
 50 - 60 

10. Pourazowy zespó"  neurasteniczny *nerwice+:
a+ zwi%zany z urazem czaszkowo � mózgowym � w zale'no$ci od stopnia zaburze!
b+ zwi%zany z ci&'kim uszkodzeniem cia"a � w zale'no$ci od stopnia zaburze!

 2 - 20 
 2 - 10 

11. Zaburzenia mowy:
a+ afazja ca"kowita *sensoryczna lub sensoryczno � motoryczna+ z agrafi% i aleksj% 
b+ afazja ca"kowita motoryczna 
c+ afazja znacznego stopnia utrudniaj%ca porozumiewanie si& 
d+ afazja nieznacznego stopnia 

80
60

 20 - 40 
 10 - 20 
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12. Zespo"y podwzgórzowe pourazowe *cukrzyca, moczówka prosta, nadczynno$( tarczycy i inne zaburzenia wewn%trz 
� wydzielnicze pochodzenia o$rodkowego+:

a+ znacznie upo$ledzaj%ce czynno$( ustroju 
b+ nieznacznie upo$ledzaj%ce czynno$( ustroju 

 30 � 50 
 20 � 30 

13. Uszkodzenie cz&$ciowe lub ca"kowite nerwów ruchowych ga"ki ocznej:
a+ nerwu okoruchowego:

� w  zakresie mi&$ni wewn&trznych oka � w zale'no$ci od stopnia uszkodzenia 
� w zakresie mi&$ni zewn&trznych oka � w zale'no$ci od stopnia uszkodzenia

b+ nerwu bloczkowego 
c+ nerwu odwodz%cego � w zale'no$ci od stopnia uszkodzenia 

 5 � 15 
 10 � 30 

3
 1 � 15 

14 Uszkodzenie cz&$ciowe lub ca"kowite nerwu trójdzielnego � w zale'no$ci od stopnia uszkodzenia  5 - 15 
15. Uszkodzenie cz&$ciowe lub ca"kowite nerwu twarzowego � w zale'no$ci od stopnia uszkodzenia

UWAGA:
Uszkodzenie nerwu twarzowego "%cznie z p&kni&ciem ko$ci skalistej ocenia( wg poz. 48

 5 - 20 

16. Uszkodzenie cz&$ciowe lub ca"kowite nerwów jezykowo � gard"owego i b"&dnego � w zale'no$ci od stopnia zaburze! 
mowy, po"ykania, oddechu, kr%'enia i przewodu pokarmowego  5 - 40 

17. Uszkodzenie cz&$ciowe lub ca"kowite nerwu dodatkowego � w zale'no$ci od stopnia uszkodzenia  3 - 10 
18 Uszkodzenie cz&$ciowe lub ca"kowite nerwu podj&zykowego w zale'no$ci od stopnia uszkodzenia  5 - 20 

II. Uszkodzenia twarzy

19. Uszkodzenia pow"ok twarzy *blizny i ubytki+:
a+ oszpecenia bez zaburze! funkcji � w zale'no$ci od rozmiarów blizn i ubytków w pow"okach twarzy  
b+ oszpecenia z miernymi zaburzeniami funkcji � w zale'no$ci od rozmiarów blizn i ubytków w pow"okach twarzy 

oraz stopnia zaburze! funkcji 
c+ oszpecenia po"%czone z du'ymi zaburzeniami funkcji � w zale'no$ci od rozmiarów blizn i ubytków 

w pow"okach twarzy oraz stopnia zaburze! funkcji 

 1 - 10 

 10 - 30 

 30 - 40 
20. Uszkodzenia nosa:

a+ uszkodzenie nosa � bez zaburze! oddychania i powonienia � w zale'no$ci od rozleg"o$ci uszkodzenia 
b+ uszkodzenie nosa z zaburzeniami oddychania � w zale'no$ci od rozleg"o$ci uszkodzenia i stopnia zaburze! 

oddychania 
c+ uszkodzenie nosa z zaburzeniami oddychania i powonienia � w zale'no$ci od stopnia zaburze! 

w oddychaniu i powonieniu 
d+ utrata powonienia w nast&pstwie uszkodzenia przedniego do"u czaszkowego 
e+ utrata nosa w ca"o$ci *"%cznie z ko$ci% nosa+ 

UWAGA:
O ile uszkodzenie nosa wchodzi w zespó" uszkodze! obj&tych punktem 19, nale'y stosowa( ocen& tego punktu *tj. 
wg p. 19+

 1 - 10 

 5 - 20 

 10 - 25 
5
30

21 Utrata siekaczy i k"ów � za ka'dy z%b:
a+ cz&$ciowa 
b+ ca"kowita 

Utrata pozosta"ych z&bów � za ka'dy z%b:
a+ cz&$ciowa 
b+ ca"kowita 

1
3

1
2

22. Z"amanie szcz&ki lub 'uchwy � w zale'no$ci od przemieszcze!, zniekszta"ce!, niesymetrii zgryzu, upo$ledzenia 'ucia i 
rozwierania szcz&k:

a+ nieznacznego stopnia 
b+ znacznego stopnia 

 1 - 10 
 10 - 20 

23. Utrata szcz&ki lub 'uchwy "%cznie z oszpeceniem i utrat% z&bów � w zale'no$ci od wielko$ci ubytków, oszpecenia i 
powik"a!:

a+ cz&$ciowa 
b+ ca"kowita 

 15 - 35 
 40 - 50 

24. Ubytek podniebienia:
a+ z zaburzeniami  mowy i po"ykania � w zale'no$ci od stopnia zaburze! 
b+ z du'ymi zaburzeniami mowy i po"ykania � w zale'no$ci od stopnia zaburze! 

 5 - 25 
 25 - 40 

25. Urazy j&zyka, ubytki w zale'no$ci od blizn, zniekszta"ce!, wielko$ci ubytków, zaburze!, trudno$ci po"ykania:
a+ niewielkie zmiany, cz&$ciowe ubytki 
b+ $rednie zmiany i ubytki 
c+ du'e zmiany i ubytki 
d+ ca"kowita utrata j&zyka 

 1 -   5 
 5 - 15 
 15 - 40 

50

Procent
trwa"ego

inwalidztwa

7
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III. Uszkodzenia narz(du wzroku

26. a+ przy obni'eniu ostro$ci wzroku lub utracie wzroku jednego lub obu oczu, trwa"e inwalidztwo okre$la si& wed"ug 
nast&puj%cej tabeli:

Ostro !"wzroku"

oka"prawego

1,0

"/l0/10/

0,9"

/9/10/

0,8"

/8/10/

0,7"

/7/10/

0,6

"/6/10/

0,5

/1/2/

0,4

/4/10/

0,3"

/3/10/

0,2"

/2/10/

0,1"

/1/10/

0

Ostro !"wzroku"

oka"lewego

Procent"trwa#ego"inwalidztwa

1,0"/l0/10/ 0 2,5 5 7,5 10 12,5 15 20 25 30 35

0,9""/9/10/ 2,5 5 7,5 10 12,5 15 20 25 30 35 40

0,8""/8/10/ 5 7,5 10 12,5 15 20 25 30 35 40 45

0,7""/7/10/ 7,5 10 12,5 15 20 25 30 35 40 45 50

0,6""/6/10/ 10 12,5 15 20 25 30 35 40 45 50 55

0,5""/1/2/ 12,5 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

0,4""/4/10/ 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

0,3""/3/10/ 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

0,2""/2/10/ 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80

0,1""/1/10/ 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90

0 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100

UWAGA:
Ostro$( wzroku zawsze okre$la si& po korekcji szk"ami, zarówno przy zm&tnieniu rogówki lub soczewki jak i przywspó"istnieniu uszkodzenia 
siatkówki lub nerwu wzrokowego.

b+ utrata wzroku jednego oka z jednoczesnym wy"uszczeniem ga"ki ocznej 38
27. Pora'enie nastawno$ci  *akomodacji+ � przy zastosowaniu szkie" poprawczych:

a+ jednego oka 
b+ obu oczu 

15
30

28. Uszkodzenie ga"ki ocznej wskutek urazów t&pych:
a+ rozdarcie naczyniówki jednego oka 

b+ zapalenie naczyniówki i siatkówki jednego oka, powoduj%ce zaburzenia widzenia $rodkowego lub obwodowego 
c+ urazowe uszkodzenie plamki 'ó"tej jednego oka 
d+ zanik nerwu wzrokowego 

Wg
tabeli ostro$ci 

wzroku 
* poz.26a+

�
�
�

29. Uszkodzenie ga"ki ocznej wskutek urazów dr%'%cych:
a+ blizny rogówki lub twardówki *garbiak twardówki+ 
b+ za(ma urazowa *uszkodzenie soczewki+ 
c+ cia"a obce wewn%trzga"kowe z obni'eniem ostro$ci wzroku 
d+ cia"a obce wewn%trzga"kowe bez obni'enia ostro$ci wzroku 

�
�

  � /10)
10)

30. Uszkodzenie ga"ki ocznej wskutek urazów chemicznych i termicznych *oparzenia itp.+ Wg
tabeli ostro$ci 

wzroku 
* poz.26a+

31. Koncentryczne zw&'enie pola widzenia ocenia si& wg ni'ej podanej tabeli:

Zw&'enie do Przy nienaruszonym drugim oku W obu oczach Przy $lepocie drugiego oka

60° 0 0 35)

50° 5) 15) 45)

40° 10) 25) 55)

30° 15) 50) 70)

20° 20) 80) 85)

10° 25) 90) 95)

poni'ej 10° 35) 95) 100)

32. Po"owicze niedowidzenia:
a+ dwuskroniowe 
b+ dwunosowe 
c+ jednoimienne

60
30
30

Procent
trwa"ego

inwalidztwa
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33. Bezsoczewkowo$( po operacyjnym usuni&ciu za(my urazowej:
a+ w jednym oku 
b+ w obu oczach 

25
40

34. Utrata soczewki � ocenia( wed"ug tabeli ostro$ci wzroku *poz. 26a+, ale w granicach:
a+ w jednym oku 
b+ w obu oczach 

 15 - 35 
 30 - 100

35. Zaburzenia w dro'no$ci przewodów "zowych *"zawienie+ w zale'no$ci od stopnia i nat&'enia:
a+ w jednym oku 
b+  w obu oczach 

 5 - 10 
 10 - 15 

36. Odwarstwienie siatkówki jednego oka � ocenia( wed"ug tabeli ostro$ci wzroku i pola widzenia *poz. 26a i poz. 31+ 
nie mniej ni' 15

37. Jaskra � ocenia( wed"ug tabeli ostro$ci wzroku *poz.26a+ oraz tabeli koncentrycznego zw&'enia pola widzenia *poz. 
31+, z tym zastrze'eniem, 'e ogólny procent inwalidztwa nie mo'e wynosi( wi&cej ni' 35) za jedno oko i 100) za 
oba oczy

38. Wytrzeszcz t&tni%cy w zale'no$ci od stopnia  50 - 100 

39. Za(ma urazowa ocenia( wed"ug 
tabeli ostro$ci 
wzroku *poz. 

26a+
40. Przewlek"e zapalenie spojówek  1 - 10 

IV. Uszkodzenia narz(du s!uchu

41. Przy upo$ledzeniu ostro$ci s"uchu procent trwa"ego inwalidztwa okre$la si& wed"ug ni'ej podanej tabeli:

Ucho"prawe

Ucho"lewe

S#uch"normalny Os#abienie"s#uchu"

-"szept"s#yszy"do"4"m

Przyt$pienie"s#uchu"

-"szept"s#yszy"do"1"m

G#uchota"zupe#na

Procent"trwa#ego"inwalidztwa

S#uch"normalny 0 5 10 20

Os#abienie"s#uchu"

-"szept"s#yszy"do"4"m

5 15 20 30

Przyt$pienie"s#uchu"

-"szept"s#yszy"do"1"m

10 20 30 40

G#uchota"zupe#na 20 30 40 50

UWAGA:
W celu wykluczenia agrawacji lub symulacji ostro$( s"uchu powinno okre$la( si& nie tylko badaniem s"uchu szeptem i 
mow%, lecz badaniem stroikami. W przypadkach szczególnych nale'y przeprowadzi( badanie audiometryczne.

42. Urazy ma"'owiny usznej:
a+ utrata cz&$ci ma"'owiny 
b+ zniekszta"cenie ma"'owiny *blizny, oparzenia i odmro'enia+ w zale'no$ci od stopnia 
c+ utrata jednej ma"'owiny 
d+ utrata obu ma"'owin 

 1 - 5 
 5 - 10 

15
25

43. Zw&'enie lub zaro$ni&cie zewn&trznego przewodu s"uchowego � jednostronne lub obustronne z os"abieniem lub 
przyt&pieniem s"uchu

ocenia( wed"ug 
tabeli ostro$ci 

s"uchu *poz.41+
44. Przewlek"e ropne zapalenie ucha $rodkowego

a+ jednostronne 
b+ obustronne 

5
10

45. Przewlek"e ropne zapalenie ucha $rodkowego powik"ane perlakiem, próchnic% ko$ci lub polipem ucha � w zale'no$ci od 
stopnia powik"a!:

a+ jednostronne 
b+ obustronne 

 5 - 15 
 10 - 20 

46. Uszkodzenie ucha $rodkowego w nast&pstwie z"amania ko$ci skroniowej z upo$ledzeniem s"uchu ocenia( wed"ug 
tabeli ostro$ci 

s"uchu *poz.41+
47. Uszkodzenie ucha wewn&trznego:

a+ z uszkodzeniem cz&$ci s"uchowej

b+ z uszkodzeniem cz&$ci  statycznej � w zale'no$ci  od stopnia uszkodzenia 
c+ z uszkodzeniem cz&$ci s"uchowej i statycznej w zale'no$ci od stopnia uszkodzenia 

ocenia( wed"ug 
tabeli ostro$ci 

s"uchu *poz.41+
 20 - 50 
 30 - 60 

48. Uszkodzenie nerwu twarzowego "%cznie z p&kni&ciem ko$ci skalistej:
a+ jednostronne � w zale'no$ci od stopnia uszkodzenia 
b+ dwustronne 

 10 - 30 
 20 - 50 

Procent
trwa"ego

inwalidztwa
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V. Uszkodzenia szyi, krtani, tchawicy i prze!yku

49. Uszkodzenie gard"a z upo$ledzeniem funkcji  5 - 10 
50. Uszkodzenie lub zw&'enie krtani pozwalaj%ce na obchodzenie si& bez rurki tchawiczej � w zale'no$ci od stopnia 

zw&'enia  5 - 30 
51. Uszkodzenie krtani powoduj%ce konieczno$( sta"ego noszenia rurki tchawiczej:

a+ z zaburzeniami g"osu � w zale'no$ci od stopnia 
b+ z bezg"osem 

 35 - 50 
60

52. Uszkodzenia tchawicy � w zale'no$ci od stopnia jej zw&'enia:
a+ bez niewydolno$ci oddechowej 
b+ z niewydolno$ci% oddechow% 
c+ z niewydolno$ci% oddechowo � kr%'eniow% 

 1 - 20 
 20 - 45 
 45 - 60 

53. Uszkodzenie prze"yku powoduj%ce:
a+ cz&$ciowe trudno$ci w od'ywianiu � w zale'no$ci od stopnia upo$ledzenia stanu od'ywiania 
b+ od'ywianie tylko p"ynami 
c+ ca"kowit% niedro'no$( prze"yku ze sta"% przetok% 'o"%dkow% 

 10 - 30 
50
80

54. Uszkodzenie tkanek mi&kkich skóry, mi&$ni, naczy!, nerwów w zale'no$ci od blizn, ruchomo$ci szyi, ustawienia g"owy:
a+ niewielkiego stopnia 
b+ znacznego stopnia 

UWAGA:
Uszkodzenie tkanek mi&kkich z jednoczesnym uszkodzeniem kr&gos"upa szyjnego � ocenia( wed"ug poz. 89.

 1 -   5 
 15 - 30 

 VI. Uszkodzenia klatki piersiowej i ich nast#pstwa

55. Urazy cz&$ci mi&kkich klatki piersiowej � w zale'no$ci od utrzymuj%cych si& bólów, rozleg"o$ci blizn, ubytków mi&$ni i 
stopnia upo$ledzenia oddychania:

a+ miernego stopnia 
b+ znacznego stopnia 

 1 - 15 
 15 - 30 

56. Utrata brodawki u kobiet � w zale'no$ci od zniekszta"ce! i blizn cz&$ciowa lub ca"kowita  1 - 15 
57. Utrata sutka w zale'no$ci od wielko$ci ubytków i blizn:

a+ cz&$ciowa 
b+ ca"kowita 
c+ z cz&$ci% mi&$nia piersiowego 

 5 - 15 
 15 - 25 
 25 - 35 

58. Uszkodzenia 'eber *z"amanie itp.+:
a+ z obecno$ci% zniekszta"ce! i bez zmniejszania pojemno$ci 'yciowej p"uc
b+ z obecno$ci% zniekszta"ce! i zmniejszeniem pojemno$ci 'yciowej p"uc � w zale'no$ci od stopnia zmniejszenia 

pojemno$ci

 1 - 10 

 10 - 25 
59. Z"amanie mostka ze zniekszta"ceniem  3 - 10 
60. Zapalenie ko$ci *przetoki+ 'eber lub mostka  10 - 20 
61. Uszkodzenie p"uc i op"ucnej *zrosty op"ucnowe, uszkodzenie tkanki p"ucnej, ubytki tkanki p"ucnej, cia"a obce itp.+:

a+ bez niewydolno$ci oddechowej 
b+ z niewydolno$ci% oddechow% � w zale'no$ci od stopnia 

10
 20 - 40 

62. Uszkodzenie tkanki p"ucnej powik"ane przetokami oskrzelowymi, ropniem p"uc przetoki � w zale'no$ci od stopnia 
niewydolno$ci oddechowej 

UWAGA:
Przy orzekaniu wed"ug punktów 58, 61 i 62 uszkodzenia tkanki p"ucnej i niewydolno$ci oddechowej potwierdzi( 
badaniem spirometrycznym i badaniem rentgenowskim.

 40 - 80 

63. Uszkodzenie serca lub osierdzia:
a+ z wydolnym uk"adem kr%'enia
b+ z objawami wzgl&dnej wydolno$ci uk"adu kr%'enia 
c+ z objawami niewydolno$ci kr%'enia � w zale'no$ci od stopnia niewydolno$ci 

UWAGA:
Stopie! uszkodzenia serca ocenia( nale'y w oparciu o badanie radiologiczne i elektrokardiograficzne.

 5 - 10 
 20 - 40 
 40 - 80 

64. Przepukliny przeponowe � w zale'no$ci od stopnia zaburze! funkcji przewodu pokarmowego, oddychania i kr%'enia  10 - 40

VII. Uszkodzenia brzucha i ich nast#pstwa

65. Uszkodzenia pow"ok jamy brzusznej *przepukliny urazowe, przetoki, blizny itp.+ � w zale'no$ci od umiejscowienia i 
rozmiarów uszkodzenia jamy brzusznej 

UWAGA:
Za przepukliny urazowe uwa'a si& przepukliny spowodowane pourazowym uszkodzeniem pow"ok brzusznych *np. 
po rozerwaniu mi&$ni pow"ok brzusznych+.

 1 - 30 

66. Uszkodzenia 'o"%dka, jelit i sieci:
a+ bez zaburze! funkcji przewodu pokarmowego i dostatecznym stanie od'ywiania 
b+ z zaburzeniami trawienia i niedostatecznym stanem od'ywiania � w zale'no$ci od stopnia zaburze! i stanu 

od'ywiania 

 5 - 10 

 15 - 40 

Procent
trwa"ego

inwalidztwa
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67. Przetoki jelitowe, ka"owe i odbyt sztuczny � w zale'no$ci od stopnia zanieczyszczania si& zmian zapalnych tkanek 
otaczaj%cych przetok&:

a+ jelita cienkiego
b+ jelita grubego 

 30 - 80 
 20 - 50 

68. Przetoki oko"oodbytnicze 15
69. Uszkodzenie zwieracza odbytu powoduj%ce sta"e, ca"kowite nietrzymanie ka"u i gazów 60
70. Wypadniecie odbytnicy � w zale'no$ci od stopnia wypadni&cia  10 - 30 
71. Utrata $ledziony:

a+ bez wi&kszych zmian w obrazie krwi 
b+ ze zmianami w obrazie krwi lub;i ze zrostami otrzewnowymi 

15
30

72. Uszkodzenie w%troby i przewodów 'ó"ciowych, p&cherzyka 'ó"ciowego lub trzustki � w zale'no$ci od powik"a! i 
zaburze! funkcji:

a+ miernego stopnia 
b+ znacznego stopnia 

 10 - 20 
 20 - 60 

VIII. Uszkodzenia narz(dów moczop!ciowych

73. Uszkodzenie jednej nerki lub obu nerek powoduj%ce upo$ledzenie funkcji � w zale'no$ci od stopnia upo$ledzenia funkcji  10 - 25 
74. Utrata jednej nerki przy drugiej zdrowej i prawid"owo dzia"aj%cej 35
75. Utrata jednej nerki przy upo$ledzeniu funkcjonowania drugiej nerki � w zale'no$ci od stopnia upo$ledzenia funkcji 

pozosta"ej nerki  40 - 75 
76. Uszkodzenie moczowodu powoduj%ce zw&'enie jego $wiat"a 20
77. Uszkodzenie p&cherza � w zale'no$ci od stopnia zmniejszenia jego pojemno$ci, zaburze! w oddawaniu moczu, 

przewlek"ych stanów zapalnych  10 - 30 
78. Przetoki dróg moczowych i p&cherza moczowego � w zale'no$ci od stopnia sta"ego zanieczyszczania 

si& moczem  20 - 50 
79. Zw&'enie cewki moczowej:

a+ powoduj%ce trudno$ci w oddawaniu moczu 
b+ z przewlek"ym nie'ytem p&cherza i cz&stym moczeniem 
c+ z nietrzymaniem moczu lub zaleganiem moczu 
d+ z zaleganiem moczu i zaka'eniem 

15
30
50
75

80. Utrata pr%cia 40
81. Cz&$ciowa utrata pr%cia 20
82. Utrata jednego j%dra lub jajnika 20
83. Utrata obu j%der lub obu jajników 40
84. Wodniak j%dra 10
85. Utrata macicy:

a+ w wieku do 45 lat
b+ w wieku powy'ej 45 lat

40
20

86. Uszkodzenie krocza powoduj%ce wypadni&cie narz%dów rodnych:
a+ pochwy 
b+ pochwy i macicy 

10
30

IX. Ostre zatrucia i ich nast#pstwa
*orzeka( nie wcze$niej jak po 6-ciu miesi%cach+

87. Nag"e zatrucia gazami oraz substancjami i produktami chemicznymi:
a+ ze stwierdzon% utrat% przytomno$ci, lecz bez wtórnych powik"a!
b+ powoduj%ce uszkodzenie uk"adu krwiotwórczego i narz%dów wewn&trznych *rozedma, przewlek"y nie'yt krtani, 

tchawicy i oskrzeli+ w zale'no$ci od stopnia uszkodzenia

 1 - 10 

 10 - 25 
88. Nag"e zatrucia inne, powoduj%ce uszkodzenie narz%dów mi%'szowych i przewodu pokarmowego � w zale'no$ci od 

stopnia uszkodzenia 

UWAGA:
Uszkodzenie uk"adu nerwowego, spowodowane nag"ym zatruciem ocenia( wed"ug odpowiednich pozycji dot. 
uk"adu nerwowego.

 5 - 15 

X. Uszkodzenia kr#gos!upa, rdzenia kr#gowego i ich nast#pstwa

89. Uszkodzenie kr&gos"upa w odcinku szyjnym:
a+ z ograniczeniem ruchomo$ci � bez trwa"ych zniekszta"ce! kr&gów 
b+ z ograniczeniem ruchomo$ci, ze zniekszta"ceniem miernego stopnia 
c+ z ca"kowitym zesztywnieniem i z niekorzystnym ustawieniem g"owy 

 1 - 10 
 10 - 25 
 25 - 50 

90. Uszkodzenie kr&gos"upa w odcinku piersiowym *th1 � th11 +:
a+ bez zniekszta"ce! � w zale'no$ci od stopnia uszkodzenia 
b+ ze zniekszta"ceniem i ograniczeniem ruchomo$ci � w zale'no$ci od stopnia zniekszta"ce! i ograniczenia 

ruchomo$ci 

 1 - 10 

 10 - 20 

Procent
trwa"ego

inwalidztwa
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91. Uszkodzenie kr&gos"upa w odcinku piersiowym i l&d<wiowym th12 � L5 � w zale'no$ci od ograniczenia ruchomo$ci i 
zniekszta"cenia kr&gów:

a+ z ograniczeniem ruchomo$ci bez wyra<nych zniekszta"ce! 
b+ mierne ograniczenie i zniekszta"cenie 
c+ znaczne ograniczenie i zniekszta"cenie 

 1 - 10 
 10 - 25 
 25 - 40 

92. Izolowane z"amanie wyrostków poprzecznych lub o$cistych � w zale'no$ci od przemieszcze! i ich liczby i ograniczenia 
kr&gos"upa  1 - 10 

93. Uszkodzenia kr&gos"upa powik"ane zapaleniem kr&gów, obecno$ci% cia"a obcego itp. � ocenia si& wg poz. 89 � 92 
zwi&kszaj%c stopie! inwalidztwa o

UWAGA:
Niestabilno$(, kr&gozmyk � w zale'no$ci od stopnia ocenia( wed"ug poz. 89 � 91. Uszkodzenie mi&$ni kr&gos"upa 
ocenia( wg stopnia ograniczenia ruchomo$ci kr&gos"upa na danym odcinku.

 5 - 10 

94. Uszkodzenie rdzenia kr&gowego:
a+ przy objawach poprzecznego przeci&cia rdzenia z ca"kowitym pora'eniem lub niedow"adem du'ego stopnia 

dwóch lub czterech ko!czyn 
b+ niedow"ad ko!czyn dolnych bez uszkodzenia górnej cz&$ci rdzenia *ko!czyn górnych+, umo'liwiaj%cy 

poruszanie si& za pomoc% dwóch lasek 
c+ niedow"ad  ko!czyn  dolnych  umo'liwiaj%cy poruszanie  si& o jednej lasce 
d+ pora'enie ca"kowite obu ko!czyn górnych z zanikami mi&$niowymi, zaburzeniami czucia i zmianami troficznymi 

bez pora'enia ko!czyn dolnych *po wylewie $ródrdzeniowym+ 
e+ niedow"ad znacznego stopnia obu  ko!czyn górnych znacznie upo$ledzaj%cy czynno$( ko!czyn *po wylewie 

$ródrdzeniowym+ 
f+ niedow"ad nieznacznego stopnia obu ko!czyn górnych *po wylewie $ródrdzeniowym+ 
g+ zaburzenia ze strony zwieraczy i narz%dów p"ciowych bez niedow"adów *zespó" sto'ka ko!cowego+ 
h+ zaburzenia czucia, zespo"y bólowe bez niedow"adów � w zale'no$ci od stopnia zaburze! 

100

 60 - 70 
 30 - 40 

100

 60 - 70 
 20 - 30 
 20 -  40 
 7 - 30 

95. Urazowe zespo"y korzeniowe *bólowe, ruchowe, czuciowe lub mieszane+ � w zale'no$ci od stopnia:
a+ szyjne 
b+ piersiowe 
c+ l&d<wiowo � krzy'owe 
d+ guziczne 

 2 - 20 
 2 - 10 
 2 - 25 
 2 -   5 

XI. Uszkodzenia miednicy

96. Utrwalone rozej$cie spojenia "onowego lub stawu krzy'owo � biodrowego � w zale'no$ci od stopnia przemieszczenia i 
zaburze! chodu:

a+ niewielkiego stopnia 
b+ znacznego stopnia 

 1 - 10 
 10 - 35 

97. Z"amanie miednicy z przerwaniem obr&czy biodrowej jedno lub wielomiejscowe � w zale'no$ci od zniekszta"cenia i 
upo$ledzenia chodu:

a+ w odcinku przednim *ko$( "onowa, kulszowa+ 
b+ w odcinku przednim i tylnym *typ Malgaignea+ 

 1 - 15 
 15 - 45 

98. Z"amanie panewki stawu biodrowego, dachu stropu panewki, dna � w zale'no$ci od przemieszcze!, zborno$ci stawu, 
stopnia zwichni&cia i zakresu ruchów:

a+ zwichniecie  I° � nieznaczne zmiany 
b+ zwichniecie II° � wyra<ne zmiany 
c+ zwichniecie III° � du'e zmiany 
d+ zwichniecie IV° � bardzo du'e zmiany 

UWAGA:
Uraz stawu biodrowego wygojony sztucznym stawem ocenia( wed"ug stanu uszkodzenia stawu przed operacj%. 
Uszkodzenie sztucznego stawu ocenia( wg maksymalnego procentu minus inwalidztwo stwierdzone przed 
za"o'eniem sztucznego stawu.

 1 - 10 
 10 - 20 
 20 - 30 
 30 - 40 

99. Izolowane z"amanie miednicy *talerz biodrowy, kolce biodrowe, guz kulszowy+ w zale'no$ci od zniekszta"cenia i 
zaburze! funkcji 

UWAGA:
Towarzysz%ce uszkodzenia narz%dów miednicy i objawy neurologiczne ocenia si& dodatkowo wed"ug pozycji 
dotycz%cych odpowiednich uszkodze! narz%dów miednicy lub uszkodze! neurologicznych.

 1 - 15 

XII. Uszkodzenia ko)czyny górnej 
*opatka

100. Z"amanie "opatki:
a+ wygojone z"amanie "opatki z nieznacznym przemieszczeniem bez wi&kszych zaburze! funkcji ko!czyny 
b+ wygojone z"amanie "opatki z du'ym przemieszczeniem i wyra<nym upo$ledzeniem funkcji 

ko!czyny � w zale'no$ci od stopnia zaburze! 
c+ wygojone z"amanie szyjki i panewki z du'ym przemieszczeniem, przykurczem w stawie 

"opatkowo � ramiennym z du'ymi zanikami mi&$ni i innymi zmianami 

UWAGA:
Normy pozycji 100 uwzgl&dniaj% równie' ewentualne powik"ania neurologiczne.

 1 - 10 

 10 - 30 

 30 - 55 

 1 - 5 

 5 - 25 

 25 - 45 

Procent
trwa"ego

inwalidztwa
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Obojczyk

101. Wadliwie wygojone z"amanie obojczyka � w zale'no$ci od stopnia zniekszta"cenia i ograniczenia ruchów:
a+ nieznaczne zmiany 
b+ wyra<ne zmiany 

 1 - 10 
 10 - 20 

 1 - 5 
 5 - 15 

102. Staw rzekomy obojczyka � w zale'no$ci od zniekszta"ce!, przemieszcze!, upo$ledzenia funkcji ko!czyny:
a+ nieznaczne zmiany 
b+ znaczne zmiany 

 1 - 10 
 10 - 25 

 1 - 5 
 5 - 20 

103. Zwichniecie stawu obojczykowo � barkowego lub obojczykowo � mostkowego � w zale'no$ci od ograniczenia 
ruchów, upo$ledzenia zdolno$ci d<wigania i stopnia zniekszta"cenia:

a+ nieznaczne zmiany 
b+ znaczne zmiany 

 1 - 10 
 10 - 25 

 1 - 5 
 5 - 20 

104. Uszkodzenia obojczyka powik"ane przewlek"ym zapaleniem ko$ci i obecno$ci% cia" obcych � ocenia si& wg 
poz. 101 � 103 zwi&kszaj%c stopie! inwalidztwa o 

UWAGA:
Przy wspó"istniej%cych powik"aniach neurologicznych � stosowa( ocen& wg pozycji dotycz%cych uszkodze! 
odpowiednich odcinków ko!czyny � w zale'no$ci od stopnia ograniczenia funkcji.

5

Bark

105. Uszkodzenie stawu "opatkowo � ramiennego � w zale'no$ci od blizn, ograniczenia ruchów, zaników mi&$ni, 
przemieszcze!, zniekszta"ce! z"amanej g"owy, nasady bli'szej ko$ci ramiennej i innych zmian wtórnych:

a+ miernego stopnia 
b+ $redniego stopnia 
c+ du'ego stopnia 

 1 - 10 
 10 - 20 
 20 - 30 

 1 - 5 
 5 - 15 
 15 - 25 

106. Zestarza"e nieodprowadzone zwichniecie stawu barkowego � w zale'no$ci od zakresu ruchów i ustawienia ko!czyny  20 - 30  15 - 25 
107. Nawykowe zwichni&cie stawu "opatkowo � ramiennego 

UWAGA:
Aby okre$li( trwa"y uszczerbek na zdrowiu w zakresie nawykowego zwichni&cia stawu "opatkowo �ramiennego, 
musz% by( spe"nione nast&puj%ce warunki:
� zwichni&cia musz% mie( miejsce co najmniej siedem razy
� zwichni&cia musz% si& zdarzy( w okresie ubezpieczenia
� ka'dorazowe zwichni&cie powinno by( potwierdzone rentgenem i za$wiadczeniem lekarskim

 10 - 25  5 - 20 

108. Staw cepowy w nast&pstwie pourazowych ubytków ko$ci � w zale'no$ci od zaburze! funkcji 

UWAGA:
Staw wiotki z powodu pora'e! ocenia si& wed"ug norm neurologicznych.

 25 - 40  25 - 35 

109. Zesztywnienie stawu barkowego:
a+ w ustawieniu czynno$ciowo korzystnym *w odwiedzeniu oko"o 50°, zgi&cie 25° i rotacja wewn&trzna oko"o 

25°+ � w zale'no$ci od ustawienia i funkcji 
b+ w ustawieniu czynno$ciowo niekorzystnym 

 20 - 35 

40

 15 - 30 

35
110 Pourazowy przykurcz stawu barkowego *PHS+ � w zale'no$ci od zaburze! czynno$ci stawu  1 - 15  1 - 10 
111. Uszkodzenie barku powik"ane przewlek"ym zapaleniem ko$ci, obecno$ci% cia" obcych, przetokami i zmianami 

neurologicznymi ocenia si& wg poz. 105 � 110, zwi&kszaj%c stopie! inwalidztwa � w zale'no$ci od stopnia powik"a! 
i upo$ledzenia funkcji  1 - 10  1 - 10 

112. Utrata ko!czyny w barku 75 70
113. Utrata ko!czyny wraz z "opatk% 80 70

Rami#

114. Z"amanie trzonu ko$ci ramiennej w zale'no$ci od przemieszcze!, ogranicze! w stawie "opatkowo � ramiennym i 
"okciowym:

a+ niewielkie zmiany 
b+ du'e zmiany 
c+ z"amania powik"ane przewlek"ym zapaleniem ko$ci, przetokami, brakiem zrostu, stawem rzekomym, cia"ami 

obcymi i zmianami neurologicznymi 

 5 - 15 
 15 - 30 

 30 - 55 

 5 - 10 
 10 - 25 

 25 - 50 
115. Uszkodzenia mi&$ni, $ci&gien i ich przyczepów � w zale'no$ci od zmian wtórnych i upo$ledzenia funkcji:

a+ zmiany $rednie 
b+ zmiany du'e 

 1 - 10 
 10 - 20 

 1 - 10 
 10 - 15 

116. Utrata ko!czyny w obr&bie ramienia:
a+ z zachowaniem tylko 1;3 bli'szej ko$ci ramiennej 
b+ przy d"u'szych kikutach 

70
65

65
60

117. Przepukliny mi&$niowe ramienia w zale'no$ci od rozmiarów  1 - 3  1 - 3 

Procent
trwa"ego

inwalidztwa

Prawa Lewa
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Staw  !okciowy

118. Z"amanie obwodowej nasady ko$ci ramiennej, wyrostka "okciowego, g"owy ko$ci promieniowej � w zale'no$ci 
od zniekszta"ce! i ograniczenia ruchów:

a+ niewielkie zmiany 
b+ $rednie zmiany 
c+ du'e zmiany 

 1 - 5 
 5 - 15 
 15 - 30 

 1 - 4 
 5 - 10 
 10 - 25 

119. Zesztywnienie stawu "okciowego:
a+ w zgi&ciu zbli'onym do k%ta prostego i zachowanymi ruchami obrotowymi przedramienia *75° � 110°+ 
b+ z brakiem ruchów obrotowych 
c+ w ustawieniu wyprostnym lub zbli'onym *160° � 180°+ 
d+ w innych ustawieniach � w zale'no$ci od przydatno$ci czynno$ciowej ko!czyny 

30
35
50

 35 - 45 

25
30
35

 25 - 40 
120. Przykurcz w stawie "okciowym � w zale'no$ci od zakresu zgi&cia, wyprostu i stopnia zachowania ruchów obrotowych 

przedramienia:
a+ przy mo'liwo$ci zgi&cia ponad k%t prosty 
b+ przy niemo'liwo$ci zgi&cia do k%ta prostego 

UWAGA:
Wszelkie inne uszkodzenia w obr&bie stawu "okciowego � ocenia( wg poz. 118 � 120.

 3 - 15 
 15 - 30 

 2 - 10 
 10 - 25 

121. Cepowy staw "okciowy � w zale'no$ci od stopnia wiotko$ci i stanu mi&$ni  15 - 30  10 - 25 
122. Uszkodzenie stawu "okciowego powik"ane przewlek"ym stanem zapalnym, przetokami, cia"ami obcymi itp. ocenia si& 

wg poz. 118 � 121 zwi&kszaj%c stopie! inwalidztwa o 

UWAGA:
Pe"ny wyprost stawu "okciowego � 180°, pe"ne zgi&cie stawu "okciowego � 45°.

 2 - 6  1 - 5 

Przedrami#

123. Z"amania w obr&bie dalszych nasad jednej lub obu ko$ci przedramienia, powoduj%ce ograniczenia ruchomo$ci nad�
garstka i zniekszta"cenia � w zale'no$ci od stopnia zaburze! czynno$ciowych:

a+ niewielkie zniekszta"cenia 
b+ $rednie zniekszta"cenia 
c+ znaczne  zniekszta"cenia, du'e ograniczenia ruchów, zmiany wtórne *troficzne, kr%'eniowe i inne+ 

 1 - 5 
 5 - 15 
 15 - 25 

 1 - 4 
 5 - 10 
 10 - 20 

124. Z"amania trzonów jednej lub obu ko$ci przedramienia � w zale'no$ci od przemieszcze!, zniekszta"ce! i zaburze! 
czynno$ciowych:

a+ niewielkie zmiany 
b+ $rednie zmiany 
c+ du'e zmiany, zmiany wtórne i inne 

 1 - 5 
 5 - 15 
 15 - 35 

 1 - 4 
 5 - 10 
 10 - 30 

125. Uszkodzenie cz&$ci mi&kkich przedramienia, skóry, mi&$ni, $ci&gien, naczy! � w zale'no$ci od rozmiarów, uszkodzenia 
i upo$ledzenia funkcji, zmian wtórnych *troficzne, kr%'eniowe, blizny i inne+:

a+ niewielkie zmiany 
b+ znaczne zmiany 

 1 - 5 
 5 - 20 

 1 - 4 
 5 - 15 

126. Staw rzekomy ko$ci "okciowej lub promieniowej � w zale'no$ci od zniekszta"ce!, upo$ledzenia funkcji i innych zmian 
wtórnych:

a+ $redniego stopnia 
b+ du'ego stopnia 

 5 - 15 
 15 - 30 

 5 - 10 
 10 - 25 

127. Brak zrostu, staw rzekomy obu ko$ci przedramienia � w zale'no$ci od zniekszta"ce!, ubytków ko$ci, upo$ledzenia 
funkcji i innych zmian wtórnych:

a+ $redniego stopnia 
b+ du'ego stopnia 

 10 - 25 
 25 - 40 

 10 - 20 
 20 - 35 

128. Uszkodzenie przedramienia powik"ane przewlek"ym zapaleniem ko$ci, przetokami,  ubytkiem tkanki kostnej i 
zmianami neurologicznymi � ocenia si& wg poz. 123 � 127, zwi&kszaj%c stopie! inwalidztwa w zale'no$ci od stopnia 
powik"a! o  1 - 10  1 - 10 

129. Utrata  ko!czyny w obr&bie przedramienia � w zale'no$ci  od charakteru kikuta i jego przydatno$ci do oprotezowania  55 - 65  50 - 60 
130. Utrata przedramienia w s%siedztwie stawu nadgarstkowego 55 50

Nadgarstek

131. Uszkodzenie nadgarstka: skr&cenie, zwichni&cie, z"amanie, martwica aseptyczna � w zale'no$ci od blizn, zniekszta"ce!, 
rozleg"o$ci uszkodzenia, upo$ledzenia funkcji, zmian troficznych i innych zmian wtórnych:

a+ niewielkiego stopnia 
b+ $redniego stopnia 
c+ du'ego stopnia z ustawieniem r&ki czynno$ciowo niekorzystnym 

 1 - 10 
 10 - 20 
 20 - 30 

 1 - 8 
 8 - 15 
 15 - 25 

132. Ca"kowite zesztywnienie w obr&bie nadgarstka:
a+ w ustawieniu czynno$ciowo korzystnym � w zale'no$ci od stopnia upo$ledzenia funkcji d"oni i palców 
b+ w ustawieniu czynno$ciowo niekorzystnym � w zale'no$ci od stopnia upo$ledzenia funkcji d"oni i palców 

 15 - 30 
 25 - 40 

 10 - 25 
 20 - 40 

133. Uszkodzenie nadgarstka powik"ane g"&bokimi trwa"ymi zmianami troficzymi, przewlek"ym ropnym zapaleniem ko$ci 
nadgarstka, przetokami i zmianami neurologicznymi � ocenia si& wg poz. 131 � 132 zwi&kszaj%c stopie! inwalidztwa 
� w zale'no$ci od stopnia powik"a!  1 - 10  1 - 10 

134. Utrata r&ki na poziomie nadgarstka 55 50

Procent
trwa"ego

inwalidztwa

Prawa Lewa
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&ródr#cze

135. Uszkodzenie $ródr&cza, cz&$ci mi&kkich *skóry, mi&$ni, naczy!, nerwów+, ko$ci w zale'no$ci od blizn, zniekszta"ce!, 
upo$ledzenia funkcji r&ki i innych zmian wtórnych:

a+ niewielkie zmiany 
b+ $rednie zmiany 
c+ rozleg"e zmiany 

 1 - 5 
 5 - 10 
 10 - 20 

 1 - 4 
 4 - 8 
 8 - 18 

Kciuk

136. Utrata w zakresie kciuka � w zale'no$ci od rozmiaru ubytku, blizn, zniekszta"ce! jako$ci kikuta, ograniczenia ruchów 
palca, upo$ledzenia funkcji r&ki i innych zmian wtórnych:

a+ utrata opuszki 
b+ utrata  paliczka paznokciowego 
c+ utrata paliczka paznokciowego z cz&$ci% paliczka podstawowego *do 2;3 d"ugo$ci paliczka+ 
d+ utrata paliczka paznokciowego i paliczka podstawowego poni'ej 2;3 d"ugo$ci lub utrata obu paliczków bez 

ko$ci $ródr&cza 
e+ utrata obu paliczków z ko$ci% $ródr&cza 

 1 - 5 
10
15

20
30

 1 - 4 
8

10

15
25

137. Inne uszkodzenia kciuka: z"amania, zwichni&cia, uszkodzenia mi&$ni, $ci&gien, naczy!, nerwów � w zale'no$ci od 
blizn, zniekszta"ce!, zaburze! czucia, ograniczenia ruchów palca, upo$ledzenia funkcji r&ki i innych zmian wtórnych:

a+ niewielkie zmiany 
b+ $rednie zmiany 
c+ znaczne zmiany 
d+ bardzo du'e zmiany granicz%ce z utrat% kciuka 
e+ rozleg"e zmiany, granicz%ce z utrat% pierwszej ko$ci $ródr&cza 

UWAGA:
Przy ocenie stopnia zaburze! czynno$ci kciuka bra( pod uwag& przede wszystkim zdolno$( przeciwstawienia 
i chwytu.

 1 - 5 
 5 - 15 
 15 - 20 
 20 - 25 
 25 - 30 

 1 - 4 
 4 - 12 
 12 - 15 
 15 - 20 
 20 - 25 

Palec wskazuj(cy

138. Utrata w obr&bie wskaziciela � w zale'no$ci od blizn, zniekszta"ce!, jako$ci kikuta, ograniczenia ruchów wskaziciela, 
upo$ledzenia funkcji r&ki:

a+ utrata  opuszki 
b+ utrata paliczka paznokciowego 
c+ utrata paliczka paznokciowego z cz&$ci% paliczka $rodkowego 
d+ utrata paliczka $rodkowego
e+ utrata trzech paliczków 
f+ utrata wskaziciela z ko$ci% $ródr&cza 

 1 - 5 
7
8

12
17
23

 1 - 3 
5
5

10
15
20

139. Wszelkie inne uszkodzenia w obr&bie wskaziciela: blizny, uszkodzenia $ci&gien, zniekszta"cenia, przykurcze stawów, 
zesztywnienia, zmiany troficzne, czuciowe itp. � w zale'no$ci od stopnia:

a+ niewielkie zmiany 
b+ zmiany $redniego stopnia 
c+ zmiany du'ego stopnia 
d+ zmiany znacznego stopnia granicz%ce z utrat% wskaziciela *bezu'yteczno$( palca+ 

 1 - 3 
 3 - 8 
 8 - 12 
 12 - 17 

 1 - 2 
 2 - 5 
 5 - 10 
 10 - 15 

Palec trzeci, czwarty i pi(ty

140. Palec trzeci, czwarty i pi%ty � w zale'no$ci od stopnia uszkodzenia:
a+ cz&$ciowa utrata opuszki 
b+ utrata paliczka paznokciowego 
c+ utrata dwóch paliczków 
d+ utrata trzech paliczków 

 1 - 2,5 
2,5
5

7,5

 1 - 2 
2
4
6

141. Utrata palców III, IV lub V z ko$ci% $ródr&cza 

UWAGA:
Uszkodzenie palca III przy braku lub bezu'yteczno$ci wskaziciela � ocenia si& podwójnie palec trzeci. Palec trzeci 
mo'e zast%pi( wskaziciela, przy jego uszkodzeniu powstaje znaczne upo$ledzenie funkcji r&ki.

12 8

142. Wszelkie inne uszkodzenia w obr&bie palców III, IV lub V *blizny, uszkodzenia $ci&gien, zniekszta"cenia, przykurcze, 
zesztywnienia stawów, zmiany troficzne, czuciowe itp. � za ka'dy palec w zale'no$ci od stopnia:

a+ niewielkie zmiany 
b+ znaczne zmiany  
c+ ca"kowita bezu'yteczno$( 

UWAGA:
Przy uszkodzeniach obejmuj%cych wi&ksz% liczb& palców globalna ocena musi by( ni'sza ni' ca"kowita utrata 
tych palców i odpowiada( stopniowi u'yteczno$ci r&ki. Uszkodzenia obejmuj%ce wszystkie palce z pe"n% utrat% 
u'yteczno$ci r&ki nie mog% przekroczy( dla r&ki prawej 55), a dla lewej 50).

 1 - 2,5 
 2,5 - 5 
 5 - 7,5 

 1 - 2 
 2 - 4 
 4 - 6 

Procent
trwa"ego

inwalidztwa

Prawa Lewa
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XIII. Uszkodzenia ko)czyny dolnej 
Staw biodrowy

143. Utrata ko!czyny dolnej przez wy"uszczenie jej w stawie biodrowym lub odj&cie w okolicy podkr&tarzowej 
� w  zale'no$ci od zniekszta"ce!, stanu kikuta i mo'liwo$ci jego oprotezowania  75 - 85 

144. Uszkodzenie tkanek mi&kkich aparatu wi%zad"owo � stawowego, mi&$ni, naczy!, nerwów, skóry � w zale'no$ci od 
stopnia ograniczenia ruchów:

a+ miernego stopnia 
b+ znacznego stopnia 

 1 - 10 
 10 - 25 

145. Zesztywnienie stawu biodrowego � w zale'no$ci od ustawienia i wtórnych zaburze! statyki i dynamiki:
a+ w ustawieniu czynno$ciowo korzystnym 
b+ w ustawieniu czynno$ciowo niekorzystnym 

 15 - 30 
 30 - 60 

146. Inne nast&pstwa uszkodze! stawu biodrowego *zwichni&(, z"ama! bli'szej nasady ko$ci udowej, z"ama! szyjki, z"ama! 
przezkr&tarzowych i podkr&tarzowych, z"ama! kr&tarzy, urazowych z"uszcze! g"owy ko$ci udowej itp.+ � w zale'no$ci 
od zakresu ruchów, przemieszcze!, skrócenia, zniekszta"ce! i ró'nego rodzaju zmian wtórnych oraz dolegliwo$ci 
subiektywnych:

a+ ze zmianami miernego stopnia 
b+ du'ego stopnia 
c+ z  bardzo ci&'kimi  zmianami  miejscowymi  i  dolegliwo$ciami wtórnymi *kr&gos"up, staw krzy'owo � biodrowy, 

kolano itp.+ 

 5 - 20 
 20 - 40 

 40 - 65 
147. Przykurcze i zesztywnienia powik"ane przewlek"ym zapaleniem tkanki kostnej, z przetokami, cia"ami obcymi itp. � ocenia 

si& wg poz. 143 � 146, zwi&kszaj%c stopie! inwalidztwa � w zale'no$ci od rozmiarów powik"a! o 

UWAGA:
Jako wynik urazowego uszkodzenia biodra zg"aszane s% cz&sto nast&puj%ce zmiany chorobowe: krwiopochodne 
ropne zapalenie ko$ci, gru<lica kostno � stawowa, nowotwory, martwice aseptyczne ko$ci, biodro szpotawe 
dorastaj%cych i inne zniekszta"cenia powoduj%ce zaburzenia statyki. Przy tego rodzaju stanach chorobowych nale'y 
szczególn% uwag& zwraca( na istnienie zwi%zku przyczynowego miedzy tymi schorzeniami a wypadkiem.

 5 - 15 

Udo

148. Z"amanie ko$ci udowej � w zale'no$ci od zniekszta"cenia, skrócenia, zaników mi&$ni, ograniczenia ruchów 
w stawie biodrowym i kolanowym, zaburze! funkcji ko!czyny i innych zmian wtórnych:

a+ niewielkie zmiany 
b+ $rednie zmiany lub skrócenie do 4 � 6 cm 
c+ du'e zmiany lub skrócenie ponad 6 cm 

 1 - 15 
 15 - 30 
 30 - 40 

149. Staw rzekomy ko$ci udowej lub  ubytki ko$ci udowej uniemo'liwiaj%ce obci%'enie ko!czyny, opó<niony zrost ko$ci 
� w zale'no$ci od stopnia upo$ledzenia, funkcji, skrócenia i zaburze! wtórnych  40 - 60 

150. Uszkodzenie skóry, mi&$ni, $ci&gien *oparzenia, przeci&cia, p&kni&cia podskórne, przepukliny mi&$niowe itp.+ 
� w zale'no$ci od zaburze! funkcji itp.:

a+ miernego stopnia 
b+ znacznego stopnia 

 1 - 10 
 10 - 20 

151. Uszkodzenie du'ych naczy!, t&tniaki pourazowe � w zale'no$ci od stopnia wtórnych zaburze! troficznych  5 - 30 
152. Uszkodzenie uda powik"ane przewlek"ym ropnym zapaleniem ko$ci, przetokami, cia"ami obcymi, skostnieniem 

pozaszkieletowym i zmianami neurologicznymi � ocenia si& wg poz. 148 � 151 zwi&kszaj%c stopie! inwalidztwa
� w zale'no$ci od rozmiarów powik"a! o  1 - 10 

153. Uszkodzenie uda powik"ane wspó"istniej%cym uszkodzeniem nerwu kulszowego ocenia si& wg poz. 148�151 zwi&kszaj%c 
stopie! inwalidztwa � w zale'no$ci od rozmiarów uszkodzenia nerwu o 

UWAGA:
=%czny stopie! inwalidztwa ocenianego wg poz.  148 � 151  i poz.153 nie mo'e przekroczy( 70).

 10 - 65 

154. Utrata ko!czyny � w zale'no$ci od d"ugo$ci kikuta i przydatno$ci jego cech do oprotezowania  50 - 70 

Staw kolanowy

155. Z"amanie nasad tworz%cych staw kolanowy i rzepki � w zale'no$ci od zniekszta"ce!, szpotawo$ci, ko$lawo$ci, 
przykurczów, ograniczenia ruchów, stabilno$ci stawu, zaburze! statyczno � dynamicznych ko!czyny i innych zmian:

a+ niewielkie zmiany 
b+ $rednie zmiany 
c+ du'e zmiany *zesztywnienia w niekorzystnym ustawieniu, brak stabilno$ci stawu+

 1 - 10 
 10 - 25 
 25 - 40 

156. Uszkodzenie aparatu wi%zad"owo � torebkowego *torebki, wi%zade", "&kotek+ � w zale'no$ci od ograniczenia ruchów, 
stabilno$ci stawu, wydolno$ci statyczno � dynamicznej ko!czyny:

a+ niewielkie zmiany 
b+ $rednie zmiany 
c+ du'e zmiany 

 1 - 10 
 10 - 25 
 25 - 40 

157. Inne uszkodzenia stawu kolanowego * blizny skóry, cia"a obce + � w zale'no$ci od dolegliwo$ci, obrz&ków, przewlek"ych 
stanów zapalnych, przetok i innych zmian wtórnych � w zale'no$ci od wydolno$ci stawu:

a+ niewielkie zmiany 
b+ du'e zmiany 

 1 - 10 
 10 - 20 

Procent
trwa"ego

inwalidztwa
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158. Utrata ko!czyny na poziomie stawu kolanowego 

UWAGA:
Fizjologiczny zakres ruchów stawu kolanowego, przyjmuje si& w granicach 30° - 180°.

65

Podudzie

159. Z"amanie ko$ci podudzia � w zale'no$ci od zniekszta"ce!, przemieszcze!, powik"a! wtórnych, zmian troficznych i 
czynno$ciowych ko!czyny itp.:

a+ zmiany niewielkie lub skrócenie do 4 cm 
b+ znaczne zmiany lub skrócenie do 6 cm 
c+ bardzo rozleg"e zmiany, powik"ane przewlek"ym zapaleniem ko$ci z przetokami, martwic% aseptyczn%, zmianami 

neurologicznymi i innymi wtórnymi 

 5 - 15 
 15 - 25 

 25 - 50 
160. Izolowane  z"amanie  strza"ki � w zale'no$ci od przemieszcze!, zniekszta"ce!, upo$ledzenia funkcji ko!czyny  1 -   3 
161. Uszkodzenie tkanek mi&kkich podudzia, skóry, mi&$ni, naczy!, $ci&gna Achillesa i innych $ci&gien � w zale'no$ci od 

rozleg"o$ci uszkodzenia, zniekszta"cenia stopy i ogranicze! czynno$ciowych, zmian naczyniowych, troficznych i innych:
a+  niewielkie i $rednie zmiany 
b+ znaczne zmiany 

 1 - 10 
 10 - 20 

162. Utrata ko!czyny w obr&bie podudzia � w zale'no$ci od charakteru kikuta, d"ugo$ci, przydatno$ci do oprotezowania i 
zmian wtórnych w obr&bie ko!czyny:

a+ przy d"ugo$ci kikuta do 8 cm mierz%c od szpary stawowej *u dzieci do lat 10 przy d"ugo$ci do 6 cm+ 
b+ przy d"u'szych kikutach 

60
 40 - 55 

Staw goleniowo � skokowy i skokowo � pi#towy

163. Uszkodzenia stawów goleniowo � skokowego i skokowo � pi&towego: wykr&cenia, nadwichni&cia, zwichni&cia, 
z"amania, st"uczenia i inne zranienia � w zale'no$ci od blizn, zniekszta"ce!, ogranicze! ruchomo$ci, zaburze! 
statyczno � dynamicznych stopy, obrz&ków przewlek"ych i utrzymuj%cych si& dolegliwo$ci:

a+ niewielkiego stopnia 
b+ $redniego stopnia 
c+ du'ego stopnia 
d+ powik"ane przewlek"ym zapaleniem ko$ci, stawów, przetokami, martwic%, zmianami troficznymi i innymi 

 1 -   5 
 5 - 10 
 10 - 25 
 25 - 40 

164. Zesztywnienie stawów goleniowo � skokowego lub skokowo � pi&towego � w zale'no$ci od zniekszta"ce!, ustawienia 
stopy, zmian wtórnych i innych powik"a!:

a+ pod k%tem zbli'onym do prostego 
b+ w innych ustawieniach czynno$ciowo niekorzystnych 
c+ w ustawieniach niekorzystnych z du'ymi zmianami i powik"aniami 

 10 - 20 
 20 - 30 
 30 - 40 

165. Z"amania ko$ci skokowej lub pi&towej � w zale'no$ci od utrzymuj%cych si& dolegliwo$ci, przemieszcze!, zniekszta"ce!, 
ustawienia stopy, zaburze! statyczno � dynamicznych, zmian troficznych i Innych powik"a!:

a+ niewielkie zmiany 
b+ $rednie zmiany 
c+ du'e zmiany z cz&$ciow% utrat% ko$ci

 1 - 10 
 10 - 20 
 20 - 30 

166. Utrata ko$ci skokowej lub pi&towej � w zale'no$ci od blizn, zniekszta"ce!, zaburze! statyczno � dynamicznych stopy 
i innych powik"a!  30 - 40 

167. Uszkodzenie ko$ci st&pu z przemieszczeniami, zniekszta"ceniami i innymi zmianami wtórnymi:
a+ miernego stopnia � w zale'no$ci od wielko$ci zaburze! czynno$ciowych 
b+ znacznego stopnia lub z innymi powik"aniami � w zale'no$ci od wielko$ci zaburze! 

 1 - 10 
 10 - 20 

168. Z"amania ko$ci $ródstopia � w zale'no$ci od przemieszcze!, zniekszta"cenia stopy, zaburze! statyczno � dynamicznych
i innych zmian:

a+ I lub V ko$ci $ródstopia 
b+ II, III i IV ko$ci $ródstopia 
c+ z"amania trzech i wi&cej  ko$ci $ródstopia � w zale'no$ci od zniekszta"ce! i zaburze! czynno$ciowych 

 1 - 15 
 1 - 10 
 10 - 20 

169. Z"amania ko$ci $ródstopia powik"ane zapaleniem ko$ci, przetokami, wtórnymi zmianami troficznymi l zmianami 
neurologicznymi ocenia si& wg poz. 168 zwi&kszaj%c stopie! inwalidztwa � w zale'no$ci od stopnia powik"a! o  1 - 10 

170. Inne uszkodzenia stopy � w zale'no$ci od dolegliwo$ci, blizn, zniekszta"ce!, zmian troficznych, zaburze! troficzno 
� dynamicznych stopy i innych zmian wtórnych:

a+ niewielkie zmiany 
b+ du'e zmiany 

 1 -   5 
 5 - 15 

171. Utrata stopy w ca"o$ci 50
172. Utrata stopy na poziomie stawu Choparta 40
173. Utrata stopy w stawie Lisfranka 35
174. Utrata stopy w obr&bie ko$ci $ródstopia � w zale'no$ci od rozleg"o$ci utraty przedstopia i cech kikuta  20 - 30 

Procent
trwa"ego

inwalidztwa
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Palce stopy

175. Uszkodzenie palucha � w zale'no$ci od blizn, zniekszta"ce!, wielko$ci ubytków, charakteru kikuta, zaburze! statyki i 
chodu i innych zmian wtórnych:

a+ ubytki  opuszki  lub cz&$ciowa utrata paliczka paznokciowego palucha 
b+ utrata paliczka paznokciowego palucha 
c+ utrata ca"ego palucha 

 1 - 5 
5
7

176. Inne uszkodzenia palucha � w zale'no$ci od rozleg"o$ci uszkodzenia *cz&$ci mi&kkich+:
a+ niewielkie zmiany 
b+ du'e zmiany 

 1 - 3 
 3 - 7 

177. Utrata palucha wraz z ko$ci% $ródstopia � w zale'no$ci od rozmiaru utraty ko$ci $ródstopia  10 - 20 
178. Uszkodzenia, ubytki w zakresie palców II, III, IV i V:

a+ cz&$ciowa utrata, niewielkie zmiany 
b+ ca"kowita utrata, du'e zmiany 

 1 - 2 
2

179. Utrata palca V z ko$ci% $ródstopia  5 - 10 
180. Utrata palców II, III i IV z ko$ci% $ródstopia � w zale'no$ci od wielko$ci utraty ko$ci  $ródstopia, ustawienia stopy 

i innych zmian wtórnych  3 - 5 
181 Inne drobne uszkodzenia i zniekszta"cenia palców � w zale'no$ci od stopnia upo$ledzenia funkcji, "%cznie 

UWAGA:
Uszkodzenie kikuta amputowanych ko!czyn, wymagaj%ce zmiany protezy, reamputacji lub niemo'no$ci 
zastosowania protezy � ocenia( wg amputacji na wy'szym poziomie.

 1 - 5 

XIV Pora+enia lub niedow!ady poszczególnych nerwów obwodowych

182. Uszkodzenie cz&$ciowe lub ca"kowite � w zale'no$ci od stopnia zaburze!:
a+ nerwu przeponowego poni'ej jego po"%czenia z nerwem podobojczykowym 
b+ nerwu piersiowego d"ugiego 
c+ nerwu pachowego 
d+ nerwu mi&$niowo � skórnego 
e+ nerwu promieniowego powy'ej odej$cia ga"%zki do  mi&$nia trójg"owego ramienia 
f+ nerwu promieniowego poni'ej odej$cia ga"%zki do mi&$nia trójg"owego ramienia 
g+ nerwu promieniowego nad wej$ciem do kana"u mi&$nia odwracacza przedramienia 
h+ nerwu promieniowego po wyj$ciu z kana"u mi&$nia odwracacza przedramienia 
i+ nerwu po$rodkowego w zakresie ramienia 
j+ nerwu po$rodkowego w zakresie nadgarstka 
k+ nerwu "okciowego 
l+ splotu barkowego cz&$ci nadobojczykowej *górnej+ 
"+ splotu barkowego cz&$ci podobojczykowej *dolnej+ 
m+ pozosta"ych nerwów odcinka szyjno � piersiowego 
n+ nerwu zas"onowego 
o+ nerwu udowego 
p+ nerwów po$ladkowych *górnego i dolnego+ 
r+ nerwu sromowego wspólnego 
s+ nerwu kulszowego przed podzia"em na nerw piszczelowy i strza"kowy *norm& w wys.  ponad 50) stosowa( 

tylko przy nieuleczalnych owrzodzeniach+ 
t+ nerwu piszczelowego *norm& w wys. ponad 30)  stosowa( tylko przy nieuleczalnych owrzodzeniach+ 
u+ nerwu strza"kowego 
v+ splotu l&d<wiowo � krzy'owego 
z+ pozosta"ych nerwów odcinka l&d<wiowo � krzy'owego 

UWAGA:
Wed"ug poz. 182 ocenia si& tylko uszkodzenia nerwów obwodowych. W przypadku wspó"istnienia uszkodze! 
kostnych, mi&$niowych i nerwowych nale'y stosowa( ocen& wg poz. dotycz%cych uszkodze! ko!czyn górnych i 
dolnych.

 5 - 15 
 5 - 25 
 10 - 25 
 10 - 35 
 5 - 25 
 5 - 25 
 2 - 10 
 10 - 30 
 5 - 20 
 5 - 25 
 10 - 20 
 20 - 40 

 5 - 10 
 7 - 20 
 5 - 20 
 5 - 30 
 3 - 20 
 3 - 20 
 1 - 7 
 5 - 25 
 5 - 10 
 3 - 15 
 5 - 15 
 15 - 35 

183. Kauzalgie potwierdzone obserwacj% szpitaln% � w zale'no$ci od stopnia zmian troficznych i nasilenia bólów 50 30

UNIQA wz. 1025

Procent
trwa"ego

inwalidztwa

Prawa Lewa

 1 - 15 
 5 - 20 
 5 - 25 
 5 - 15 
 3 - 20 

 20 - 60 
 10 - 40 
 10 - 20 
 40 - 60 
 1 - 10 

 5 � 15 


