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ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia,
zwanych dalej OWU, PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,
zwane dalej PKO Ubezpieczenia, zawiera z Ubezpieczającym
umowę indywidualnej kontynuacji grupowego ubezpieczenia na
życie dla Pracowników Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA
zwaną dalej Umową Ubezpieczenia.
2. Przez zawarcie Umowy Ubezpieczenia PKO Ubezpieczenia
zobowiązuje się spełnić określone w Umowie Ubezpieczenia
Świadczenia w razie zajścia w Okresie Odpowiedzialności zdarzeń
objętych Zakresem Ubezpieczenia, a Ubezpieczający zobowiązuje
się do opłacania Składek Ubezpieczeniowych.
ROZDZIAŁ 2
DEFINICJE
§ 2.
Terminy użyte w OWU oznaczają:
1) Akt przemocy – bezprawny i celowy zamach na jakiekolwiek
dobro chronione prawem, z wyłączeniem obrony koniecznej i
działania w stanie wyższej konieczności;
2) Akt terroryzmu – użycie przemocy dla osiągnięcia celów
politycznych, światopoglądowych, religijnych, rasowych lub
społecznych, skierowanej przeciw społeczeństwu lub grupie
społecznej;
3) Amatorskie nurkowanie – niezawodowe i niewyczynowe
nurkowanie z aparatem oddechowym (akwalungiem)
maksymalnie do 10 metrów głębokości;
4) Choroba – reakcja organizmu na działanie czynnika
chorobotwórczego, która prowadzi do zaburzeń
czynnościowych, zmian w tkankach, narządach, układach lub
całym ustroju, która wystąpiła w Okresie Odpowiedzialności;
5) Choroby Istniejące przed Początkiem Ochrony – choroby,
które:
a) w okresie 12 miesięcy przed Początkiem Ochrony, były
przedmiotem leczenia, rehabilitacji, operacji lub badań,
które potwierdziły istnienie choroby, lub
b) zostały zdiagnozowane po raz pierwszy w okresie 12
miesięcy przed Początkiem Ochrony;
6) Ciężkie Zachorowanie – wystąpienie Zawału Serca
z Uniesieniem Odcinka ST lub Udaru Mózgu z Długotrwałym
Ubytkiem Neurologicznym lub zajście jednego z poniższych
zdarzeń:
a) Anemia aplastyczna – ciężkie uszkodzenie szpiku kostnego
potwierdzone biopsją szpiku kostnego przebiegające
z jednoczesnym wystąpieniem niedokrwistości, neutropenii
i trombocytopenii, wymagające przetoczeń krwi. Dla celów
niniejszej definicji musi być dodatkowo zastosowana jedna
z wymienionych metod leczenia: podawanie preparatów
stymulujących szpik, stosowanie preparatów
immunosupresyjnych lub przeszczepienie szpiku kostnego,
b) Bąblowiec mózgu - usunięta chirurgicznie zmiana w mózgu
wywołana przez pasożyty, składającą się z pojedynczych
lub mnogich larw typu echinococcus (pęcherz
bąblowcowy), potwierdzona w rozpoznaniu histopatologicznym,
c) Całkowita i trwała utrata mowy – całkowita
i nieodwracalna utrata mowy wskutek resekcji krtani albo
przewlekłej choroby prowadzącej do zniszczenia krtani lub
wskutek uszkodzenia ośrodka mowy w mózgu,
d) Całkowita i trwała utrata wzroku – całkowita
i nieodwracalna obustronna utrata wzroku wskutek
choroby lub wypadku,
e) Chirurgiczna operacja na naczyniach wieńcowych –
operacja wszczepienia pomostów omijających do tętnicy
wieńcowej w celu korekcji zwężenia lub niedrożności co
najmniej dwóch tętnic wieńcowych, z wyłączeniem technik
niechirurgicznych, takich jak angioplastyka przezskórna,
terapia laserowa lub inne metody leczenia
nieoperacyjnego,
f) Ciężka Postać Choroby Parkinsona – postępująca
choroba zwyrodnieniowa ośrodkowego układu nerwowego
prowadząca do powstania ubytków neurologicznych. Do
jej stwierdzenia niezbędne jest jednoczesne spełnienie
wszystkich warunków podanych poniżej:
i. choroba nie poddaje się leczeniu farmakologicznemu,
ii. na podstawie obiektywnych objawów, można
stwierdzić, że choroba ma charakter postępujący,

g)

h)

i)

j)

k)
l)

m)

n)

iii. chory musi być niezdolny do samodzielnego
wykonywania przynajmniej trzech z wymienionych
czynności życiowych:
- Kąpiel – zdolność umycia się w wannie lub pod
prysznicem (w tym wejście i wyjście z wanny lub
prysznica) lub satysfakcjonujące umycie się w inny
sposób,
- Ubieranie się – zdolność zakładania i zdejmowania
odzieży,
- Przemieszczanie się – zdolność do przemieszczenie
się z łóżka na krzesło lub wózek inwalidzki
i z powrotem,
- Toaleta – zdolność do korzystania z toalety lub
zdolność kontrolowania funkcji jelita i pęcherza
w celu utrzymania zadawalającego poziomu higieny
osobistej,
- Odżywianie się – zdolność do spożycia
przygotowanego i podanego posiłku.
Diagnoza choroby Parkinsona musi być postawiona przez
lekarza neurologa w oparciu o obowiązujące standardy
medyczne jej rozpoznawania. Zakres ubezpieczenia nie
obejmuje przypadku zespołu Parkinsona wywołanego przez
leki lub czynniki toksyczne,
Długotrwała śpiączka – stan, w którym stwierdza się
głębokie zaburzenia świadomości, brak reakcji na bodźce
zewnętrzne, zniesienie wszystkich odruchów
neurologicznych, wymagający zastosowania środków
podtrzymujących podstawowe czynności życiowe przez co
najmniej 96 godzin. Rozpoznanie musi być potwierdzone
przez Lekarza Specjalistę.
Łagodny nowotwór mózgu – obecność zagrażającego
życiu guza wewnątrzczaszkowego będącego patologicznym
niezłośliwym rozrostem komórek mózgu, opon mózgowych
lub nerwów czaszkowych, powodującego wzrost ciśnienia
wewnątrzczaszkowego pod postacią obrzęku tarczy nerwu
wzrokowego (tarcza zastoinowa). Zakres ubezpieczenia
obejmuje przypadki całkowitego lub częściowego usunięcia
(zniszczenia) guza dostępnymi metodami zabiegowymi.
Jeżeli żadna z dostępnych metod leczniczych nie jest
możliwa do przeprowadzenia – zakres ubezpieczenia
obejmuje sytuacje, gdy guz powoduje trwały deficyt
neurologiczny utrzymujący się przynajmniej przez 3
miesiące lub jeżeli powoduje napady padaczkowe.
Rozpoznanie musi być potwierdzone przez neurologa lub
neurochirurga na podstawie badań obrazowych.
Ubezpieczenie nie obejmuje jakichkolwiek torbieli,
ziarniniaków, krwiaków, malformacji naczyń mózgowych
oraz guzów przysadki mózgowej i rdzenia kręgowego,
Masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie –
operacja usunięcia świeżego materiału zatorowego z pnia
tętnicy płucnej wykonana w trybie pilnym z powodu
ostrego zatoru tętnicy płucnej,
Odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu – zapalenie
mózgu spowodowane wirusem przenoszonym przez
kleszcze, wymagające leczenia w warunkach szpitalnych.
Rozpoznanie powinno być potwierdzone wynikami badań
płynu mózgowo-rdzeniowego oraz jednoznacznie określone
w dokumentacji szpitalnej jako pozycja A84 według
Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów
Zdrowotnych ICD 10,
Ropień mózgu leczony operacyjnie – operacja
chirurgiczna usunięcia zmiany w mózgu, która w badaniu
histopatologicznym została opisana jako ropień mózgu,
Oparzenia – oparzenia III stopnia przekraczające 15%
powierzchni ciała lub oparzenia I i II stopnia przekraczające
50% powierzchni ciała. Oparzenia muszą wymagać
leczenia szpitalnego; rozległość oparzenia oceniana jest
według reguły dziewiątek lub tabeli Lunda i Browdera,
Sepsa – wymagająca hospitalizacji, ciężka,
ogólnoustrojowa reakcja zapalna wywołana zakażeniem
bakteryjnym, w wyniku której doszło do niewydolności
wielonarządowej, czyli upośledzenia funkcji dwu lub
większej ilości narządów lub układów (centralny układ
nerwowy, układ krążenia, układ oddechowy, układ
krwiotwórczy, nerki, wątroba),
Stwardnienie rozsiane – które oznacza przewlekłą
chorobę charakteryzującą się występowaniem ubytkowych
objawów neurologicznych powstałych w wyniku
rozsianych zmian demielinizacyjnych w ośrodkowym
układzie nerwowym, przebiegającą z okresami rzutów i
remisji lub o przebiegu postępującym. Kryteria
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o)

p)
q)

r)

s)

t)

rozpoznawcze Stwardnienia rozsianego dla potrzeb
niniejszych OWU to:
- w badaniu podmiotowym stwierdzenie co najmniej
dwóch odrębnych w czasie rzutów choroby (oddzielone od
siebie okresami dłuższymi niż 30 dni);
- w badaniu przedmiotowym stwierdzenie co najmniej
dwóch objawów ubytkowych z odrębnych części
ośrodkowego układu nerwowego,
- w badaniu rezonansu magnetycznego (MRI) stwierdzenie
zmian charakterystycznych dla stwardnienia rozsianego.
Powyższe kryteria muszą być spełnione łącznie.
Tężec – ostra choroba zakaźna wywołana neurotoksyną
produkowaną przez laseczkę tężca (Clostridium tetani),
wymagająca leczenia w warunkach szpitalnych w postaci
dożylnej antybiotykoterapii oraz surowicy przeciwtężcowej,
stwierdzona przez lekarza specjalistę na podstawie
wystąpienia jednego z następujących objawów:
- bolesne skurcze mięśniowe mięśni żuchwy lub karku (tzw.
szczękościsk lub uśmiech sardoniczny),
- bolesne skurcze mięśni tułowia,
- uogólnione skurcze,
oraz objawów klinicznych takich jak: nadpobudliwość,
drażliwość, niepokój, gorączka, potliwość, tachykardia,
arytmia, labilne ciśnienie tętnicze. Rozpoznanie kliniczne
musi być potwierdzone przez izolację laseczek tężca
z miejsca zakażenia lub przez wykazanie obecności toksyny
tężcowej w surowicy krwi i udokumentowane leczeniem
szpitalnym,
Transplantacja głównych narządów – operacja
przeszczepu serca, płuca, wątroby, nerki, trzustki lub szpiku
kostnego, którą przebył chory w charakterze biorcy,
Utrata kończyn – całkowita fizyczna utrata co najmniej 2
kończyn wskutek choroby lub wypadku: w zakresie
kończyn górnych na wysokości lub powyżej nadgarstków,
w zakresie kończyn dolnych powyżej stawów skokowych,
Wścieklizna – ostra choroba zakaźna wywołana
zakażeniem wirusem wścieklizny (Rabies virus)
przebiegająca klinicznie w postaci ostrego zapalenia mózgu
i rdzenia, rozpoznana przez Lekarza Specjalistę w oparciu o
objawy kliniczne i wykrycie wirusa wścieklizny w próbkach
materiału pobranego ze śliny lub skóry, bądź wykrycie
przeciwciał przeciwko wirusowi wścieklizny w osoczu krwi
lub płynie mózgowo rdzeniowym, wymagająca
zastosowania leczenia w warunkach szpitalnych,
Zakażenie wirusem HIV w wyniku przetoczenia
preparatów krwi lub w następstwie wykonywanych
obowiązków zawodowych – zakażenie, które nastąpiło w
wyniku przetoczenia krwi lub preparatów krwiopochodnych
zakażonych ludzkim wirusem upośledzenia odporności
(HIV), bądź wystąpiło na skutek przeprowadzenia innych
rutynowych procedur medycznych. Związek przyczynowy
między zakażeniem wirusem HIV a transfuzją krwi
(preparatów krwiopochodnych) lub rutynową procedurą
medyczną musi być udowodniony przez właściwe służby
sanitarne w wyniku przeprowadzonego dochodzenia
epidemiologicznego. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje
przypadków zakażeń wirusem HIV, do których doszło w
inny sposób niż przetoczenie zakażonej krwi (preparatów
krwiopochodnych) lub w wyniku rutynowych procedur
medycznych - zwłaszcza drogą kontaktów seksualnych lub
podczas dożylnego podawania narkotyków. Z ochrony
ubezpieczeniowej wyłącza się także osoby wymagające
częstego przetaczania krwi lub preparatów
krwiopochodnych (chorzy na hemofilię). Świadczenie jest
należne przy spełnieniu następujących warunków:
- przetoczenie zakażonej krwi (preparatów
krwiopochodnych) lub wykonanie procedury medycznej
miało miejsce w okresie odpowiedzialności,
- procedura medyczna (przetoczenie krwi, preparatu
krwiopochodnego lub zabieg medyczny) była wykonana
ze wskazań medycznych i w certyfikowanej placówce
medycznej,
- do serokonwersji doszło nie wcześniej niż po 6
miesiącach od zawarcia Umowy Ubezpieczenia;
lub
- będące następstwem bezpośredniego wykonania
obowiązków zawodowych lub pełnoobjawowe AIDS
będące następstwem zakażenia wirusem HIV podczas
wykonywania obowiązków zawodowych,
Zaawansowana choroba Alzheimera – jednoznaczne
rozpoznanie choroby Alzheimera, która została stwierdzona
przez Lekarza Specjalistę na podstawie badania stanu
klinicznego, wyników powszechnie akceptowanych

u)

v)

w)

x)

standaryzowanych testów odnoszących się do badań
funkcji poznawczych oraz badań neuroradiologicznych
mózgu (np. tomografia komputerowa, rezonans
magnetyczny lub PET); choroba musi powodować stałą
niezdolność do wykonywania co najmniej trzech
podstawowych czynności w zakresie codziennej
aktywności życiowej:
- samodzielnego mycia się (w wannie lub pod
prysznicem),
- samodzielnego ubierania się (zakładanie i zdejmowanie
odzieży, mocowanie lub zapinanie części odzieży),
- samodzielnego zachowania higieny osobistej (używanie
ubikacji i przestrzeganie podstawowych zasad higieny),
- samodzielnego poruszania się (przemieszczanie się
w domu na płaskiej powierzchni),
- kontrolowania czynności wydalniczych (panowanie nad
oddawaniem stolca i moczu),
- samodzielnego jedzenia (zdolność samodzielnego picia i
jedzenia – z wyłączeniem przygotowywania posiłków);
oraz konieczność stałego nadzoru i stałej opieki osób
trzecich; wymienione wyżej warunki muszą występować
przez co najmniej 3 miesiące i powinny być
udokumentowane w dokumentacji medycznej,
Zaawansowana choroba Creutzfelda – Jakoba – choroba
rozpoznana za życia osoby chorej na podstawie badań
klinicznych przez Lekarza Specjalistę; aby stwierdzić Ciężkie
Zachorowanie musi zaistnieć takie upośledzenie
aktywności fizycznej chorego, które powoduje niemożność
wykonywania przez chorego co najmniej trzech z pięciu
podanych poniżej czynności życia codziennego:
- samodzielnego poruszania się w obrębie pomieszczeń
domowych (konieczność pomocy osoby drugiej),
- samodzielnego kontrolowania czynności fizjologicznych
w zakresie oddawania kału i moczu,
- samodzielnego ubierania się i rozbierania się
(konieczność pomocy osoby drugiej),
- samodzielnego wykonywania czynności związanych
z myciem i higieną osobistą (konieczność pomocy
osoby drugiej),
- wykonywania wszystkich czynności związanych
z samodzielnym jedzeniem gotowych posiłków,
Zaawansowana niewydolność nerek – schyłkowa postać
niewydolności nerek charakteryzująca się trwałym
i nieodwracalnym upośledzeniem funkcji obydwu nerek,
w wyniku którego konieczne jest stosowanie przewlekłych
dializ lub przeszczep nerki,
Zaawansowana niewydolność wątroby – schyłkowy okres
schorzeń wątroby prowadzący do jej marskości
z obecnością wszystkich wymienionych objawów:
- przewlekle utrzymująca się żółtaczka,
- wodobrzusze,
- encefalopatia,
- nadciśnienie wrotne;
Zakres ubezpieczenia nie obejmuje przypadków
alkoholowej marskości wątroby i schyłkowej
niewydolności wątroby spowodowanej nadużywaniem
leków,
Zaawansowany nowotwór złośliwy – guz złośliwy
charakteryzujący się niekontrolowanym wzrostem
i rozprzestrzenianiem się komórek nowotworowych oraz
inwazją i niszczeniem zdrowej tkanki; pojęciem tym objęte
są również białaczki, za wyjątkiem przewlekłej białaczki
limfatycznej, nowotwory układu limfatycznego, chłoniaki, w
tym choroba Hodgkina; obecność nowotworu złośliwego
musi być stwierdzona przez Lekarza Specjalistę na
podstawie wyniku badania histopatologicznego. Zakresem
niniejszej definicji nie są objęte wczesne postaci
nowotworów lub stanów przedrakowych:
- guzy opisywane jako nowotwory in situ, w tym dysplazja
szyjki CIN - 1, CIN - 2, CIN - 3 lub histologicznie
opisywane jako zmiany przedinwazyjne;
- czerniaki złośliwe o maksymalnej grubości poniżej 1,5
mm określonej w wyniku badania histologicznego lub
klasyfikowane poniżej 3 poziomu inwazji w skali Clark'a;
- nowotwory podstawnokomórkowe skóry oraz zmiany
opisywane jako hiperkeratozy;
- nowotwory płaskonabłonkowe skóry o ile nie
stwierdzono istnienia przerzutów do innych organów;
- mięsaki Kaposi'ego i inne guzy związane z zakażeniem
wirusem HIV;
- nowotwory prostaty histologicznie opisywane jako T1
w Klasyfikacji TNM łącznie z T1(a) lub T1(b) lub
równoważnych według innej klasyfikacji,
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y) Zgorzel gazowa – zakażenie przyranne wywołane
beztlenową laseczką Clostridium perfringens, Clostridium
Novyi (oedematiens) lub Clostridium septicum.
Rozpoznanie musi być potwierdzone przez Lekarza
Specjalistę na podstawie przebiegu klinicznego choroby i
wyizolowania szczepów wyżej wymienionych bakterii z
materiału klinicznego;
7) Dodatkowe ciężkie Choroby Dziecka – zajście jednego
z poniższych zdarzeń:
a) Bakteryjne zapalenie mózgu lub bakteryjne zapalenie
opon mózgowo-rdzeniowych – leczona w szpitalu ostra
choroba zakaźna rozpoznana na podstawie badania płynu
mózgowo-rdzeniowego oraz dodatniego wyniku posiewu
płynu mózgowo-rdzeniowego,
b) Całkowita utrata słuchu – całkowita, stała, obustronna
i nieodwracalna utrata słuchu w zakresie wszystkich
dźwięków spowodowana chorobą lub wypadkiem.
Rozpoznanie musi być potwierdzone przez lekarza
laryngologa oraz dodatkowo wynikiem badania
audiometrycznego i audiometrii impedancyjnej,
c) Dystrofia mięśniowa – grupa przewlekle postępujących,
uwarunkowanych genetycznie zwyrodnieniowych schorzeń
mięśni poprzecznie prążkowanych powodujących zaniki i
przykurcze mięśni z następową trwałą niezdolnością do
przemieszczania się. Rozpoznanie powinno być ustalone w
oparciu o dostępne badania diagnostyczne, które
jednocześnie wykluczą uszkodzenie układu nerwowego,
d) Gorączka reumatyczna z przetrwałymi powikłaniami
sercowymi – gorączka reumatyczna, której rozpoznanie
ustalono wg. kryteriów Jonesa i która spowodowała stałe
i nieodwracalne zaklasyfikowanie dziecka przez kardiologa
do co najmniej II klasy przewlekłej niewydolności serca
według NYHA (Nowojorskiego Towarzystwa
Kardiologicznego – New York Heart Association) utrzymującej się na tym samym (lub wyższym) poziomie
przez co najmniej 6 kolejnych miesięcy, przy jednoczesnym
prowadzeniu stałego optymalnego leczenia. Świadczenie
nie obejmuje gorączki reumatycznej z przetrwałymi
powikłaniami sercowymi u dzieci z wrodzonymi wadami
zastawek serca,
e) Nabyta niedokrwistość hemolityczna – stan, w którym
w następstwie skrócenia czasu przeżycia krwinek
czerwonych dochodzi do zmniejszenia stężenia
hemoglobiny przez okres co najmniej 3 miesięcy do
poziomu poniżej 9g/l. Ubezpieczenie nie obejmuje
niedokrwistości hemolitycznych wrodzonych,
spowodowanych nocną napadową hemoglobinurią lub
powstałych na skutek działania substancji toksycznych lub
leków (niesterydowe leki przeciwzapalne, antybiotyki, leki
przeciwmalaryczne). Rozpoznanie musi być postawione na
podstawie przeprowadzonych badań hematologicznych,
f) Nabyta przewlekła choroba serca – Choroba serca, która
nie jest schorzeniem wrodzonym, została rozpoznana
i leczona przez kardiologa jako schorzenie nabyte.
Wymagane jest spełnienie następujących kryteriów:
- Dziecko w momencie wdrożenia leczenia zostało
zaklasyfikowane co najmniej do II klasy przewlekłej
niewydolności serca według NYHA i pomimo 6miesięcznego leczenia nie zostało wyleczone i pozostało co
najmniej w II klasie NYHA, albo:
- Jak wyżej lecz po 6- miesięcznym leczeniu pomimo
uzyskania wyleczenia - przez następne 6 miesięcy
utrzymuje się u dziecka niewydolność krążenia na poziomie
co najmniej II stopnia wg NYHA.
Zakres ubezpieczenia nie obejmuje przypadków gdy jedyną
przyczyną uszkodzenia serca jest obecność ubytków w
przegrodach serca,
g) Nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis) – przebycie
ciężkiego zakażenia wirusem polio, w wyniku którego
doszło do trwałego uszczerbku na zdrowiu obejmującego
trwałe porażenie przynajmniej jednej kończyny dystalnie
od nadgarstka lub kostki na poziomie stopnia O lub 1 w
skali Lovetta z jednoczasowymi zaburzeniami połykania
oraz osłabieniem mięśni oddechowych przez co najmniej 3
miesiące od rozpoznania choroby. Schorzenie musi być
jednoznacznie rozpoznane i zdiagnozowane przez
neurologa w oparciu o wyniki badań płynu mózgowordzeniowego i surowicy krwi,
h) Porażenie (paraliż) kończyn – powstała w następstwie
urazu kręgosłupa lub choroby rdzenia kręgowego
i potwierdzona przez neurologa trwała i całkowita utrata
funkcji dwóch lub więcej kończyn (na poziomie stopnia 0
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lub 1 w skali Lovetta rozumianych jako anatomiczna
całość),
i) Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby – przewlekłe
zapalenie wątroby spowodowane wirusem zapalenia
wątroby typu B lub C, potwierdzone w badaniu biopsyjnym
wątroby, w którym wyznaczniki procesu zapalnego
utrzymują się co najmniej 6 miesięcy. Definicja nie
obejmuje przypadków, w których wirusowe zapalenie
wątroby współistnieje z toksycznym uszkodzeniem
wątroby spowodowanym nadużywaniem alkoholu;
Dziecko – dziecko biologiczne Ubezpieczonego, przysposobione
albo pasierb (jeżeli nie żyje biologiczny ojciec lub matka
niebędący małżonkiem Ubezpieczonego);
Dziecko pełnoletnie – dziecko biologiczne albo przysposobione
Ubezpieczonego, które ukończyło 18 rok życia;
Leczenie Szpitalne – całodobowy, trwający nieprzerwanie
dłużej niż 72 godziny, pobyt w związku z Chorobą
lub Nieszczęśliwym Wypadkiem, w celach leczniczych,
diagnostycznych, wykonania zabiegu chirurgicznego,
podleganie innym rodzajom opieki medycznej służącym
ochronie zdrowia lub leczenie stanów nagłych, których
odroczenie w czasie pomocy medycznej może skutkować
utratą zdrowia, w działającym zgodnie z prawem zakładzie
opieki zdrowotnej, którego zadaniem jest całodobowa opieka
nad chorymi i ich leczenie w warunkach stałych, i w specjalnie
do tych celów przystosowanych pomieszczeniach,
posiadającym odpowiednią infrastrukturę do przeprowadzenia
badań diagnostycznych i wykonywania zabiegów
chirurgicznych, zatrudniającym w pełnym wymiarze godzin
zawodowy i wykwalifikowany personel medyczny; leczeniem
szpitalnym nie jest: pobyt w domu opieki, pobyt mający na celu
leczenie alkoholizmu i innych uzależnień, w placówce
zajmującej się chirurgią plastyczną lub kosmetyczną,
hospicjum, ośrodku rekonwalescencyjnym, rehabilitacyjnym,
sanatoryjnym, wypoczynkowym oraz leczenie w trybie
dziennym;
Leczenie Specjalistyczne – przeprowadzenie w Okresie
Odpowiedzialności poniższych form leczenia:
a) ablacja – zabieg wykonywany za pomocą prądu o częstotliwości radiowej w celu leczenia zaburzeń rytmu serca,
b) chemioterapia – metoda systemowego leczenia choroby
nowotworowej za pomocą przynajmniej jednego leku przeciwnowotworowego z grupy leków L według klasyfikacji
ATC podanego drogą pozajelitową,
c) wszczepienie kardiowertera/defibrylatora – wszczepienie
urządzenia elektronicznego z funkcją detekcyjną
i defibrylacyjną chorym, którzy mają poważne zaburzenia
rytmu pochodzenia komorowego lub epizody nagłego
zatrzymania krążenia,
d) radioterapia – leczenie choroby nowotworowej za pomocą
promieniowania jonizującego,
e) wszczepienie rozrusznika serca – (stymulator serca,
kardiostymulator) urządzenie elektroniczne wszczepiane
chorym, służące do pobudzania rytmu serca,
f) terapia interferonowa – podawanie drogą pozajelitową
interferonu jako metoda leczenia przewlekłego wirusowego
zapalenia wątroby typu C;
Lekarz Specjalista – lekarz, który posiada ważny dokument
o uzyskaniu tytułu specjalisty i nie utracił prawa do
wykonywania zawodu lekarza;
Lekarz Zaufania – wskazana przez PKO Ubezpieczenia osoba
uprawniona do wykonywania zawodu lekarza lub wskazany
przez PKO Ubezpieczenia zakład opieki zdrowotnej;
Licencjonowane linie lotnicze – przedsiębiorstwo transportu
lotniczego uprawnione, stosownie do wymogów państwa
siedziby przedsiębiorstwa, do wykonywania regularnych lub
czarterowych przewozów lotniczych pasażerów, bagażu,
towarów lub poczty;
Macocha – aktualna żona biologicznego ojca Ubezpieczonego,
niebędąca jego biologiczną matką, a także wdowa po nim, o ile
po jego śmierci nie wstąpiła ponownie w związek małżeński.
Żony biologicznego ojca Ubezpieczonego nie uważa się za
Macochę w przypadku, gdy Ubezpieczony został
przysposobiony;
Małżonek – osoba, która pozostaje w związku małżeńskim z
Ubezpieczonym;
Nauka – kształcenie w szkole średniej w systemie
stacjonarnym dziennym lub wieczorowym albo studia
stacjonarne prowadzone jako dzienne lub wieczorowe;
Nieszczęśliwy Wypadek – zaistniałe w Okresie
Odpowiedzialności zdarzenie nagłe, wywołane działającą nagle
i niezależnie od woli oraz stanu zdrowia przyczyną zewnętrzną,
z wyłączeniem działania czynników biologicznych
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(drobnoustrojów chorobotwórczych i pasożytów), będące
bezpośrednią i wyłączną przyczyną wystąpienia zdarzenia
objętego Zakresem Ubezpieczenia. Za nieszczęśliwy wypadek w
rozumieniu niniejszej definicji nie uznaje się w szczególności:
zawału, wylewu, udaru, choroby zakaźnej, zaziębienia, zapalenia
płuc, krwawienia narządów wewnętrznych;
Nieszczęśliwy Wypadek w Pracy – szczególny przypadek
Nieszczęśliwego Wypadku, który nastąpił w związku z pracą
wykonywaną przez Ubezpieczonego:
a) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika
zwykłych czynności lub poleceń przełożonych, lub
b) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika
czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia, lub
c) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji
pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy
a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze
stosunku pracy, lub
d) w czasie podróży służbowej, chyba że wypadek
spowodowany został postępowaniem, które nie pozostaje
w związku z wykonywaniem powierzonych zadań,
e) orzeczony przez uprawniony organ do orzekania w sprawie
zajścia wypadku w pracy w oparciu o ustawy i przepisy
wykonawcze obowiązujące w dniu wydania tego
orzeczenia;
Ojczym – aktualny mąż biologicznej matki Ubezpieczonego,
niebędący jego biologicznym ojcem, a także wdowiec po niej, o
ile po jej śmierci nie wstąpił ponownie w związek małżeński.
Męża biologicznej matki Ubezpieczonego nie uważa się za
Ojczyma, w przypadku gdy Ubezpieczony został
przysposobiony;
Okres Karencji – okres, liczony od pierwszego dnia Okresu
Odpowiedzialności, w trakcie którego odpowiedzialność PKO
Ubezpieczenia z tytułu zajścia zdarzenia objętego Zakresem
Ubezpieczenia jest ograniczona do zdarzeń spowodowanych
Nieszczęśliwym Wypadkiem;
Okres Odpowiedzialności – okres, w którym PKO
Ubezpieczenia udziela Ubezpieczonemu ochrony
ubezpieczeniowej na podstawie niniejszych OWU;
Okres Opóźnienia – okres 60 dni licząc od pierwszego dnia
okresu, za który Składki Ubezpieczeniowe są należne, jeżeli nie
nastąpiło ich opłacenie;
OIT – Oddział Intensywnej Terapii wyodrębniony organizacyjnie
jako osobny oddział w strukturach szpitala, wyposażony
w sprzęt umożliwiający stałe monitorowanie podstawowych
czynności życiowych oraz podjęcie czynności zastępczych
w przypadku niewydolności narządów lub układów ustroju;
Operacja Chirurgiczna – zabieg chirurgiczny polegający na
naruszeniu ciągłości tkanek, wykonywany przez uprawnionego
lekarza lub zespół uprawnionych lekarzy podczas jednego
pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, przeprowadzony w
znieczuleniu ogólnym, przewodowym lub miejscowym,
wymieniony w tabeli Operacji Chirurgicznych stanowiącej
Załącznik nr 1 do OWU;
Opłacenie Składek – uznanie rachunku bankowego PKO
Ubezpieczenia kwotą należnej Składki Ubezpieczeniowej;
Partner – osoba, z którą Ubezpieczony pozostaje w związku
nieformalnym, w przypadku niepozostawania Ubezpieczonego
w związku małżeńskim. Taka osoba powinna być wskazana
przez Ubezpieczonego we wniosku o zawarcie Umowy
Ubezpieczenia lub w Okresie Odpowiedzialności w pisemnym
oświadczeniu Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem, że oświadczenie
to zostanie złożone do PKO Ubezpieczenia przed dniem zajścia
zdarzenia dotyczącego Partnera;
Pobyt na OIT – trwający nieprzerwanie co najmniej 48 godzin
pobyt na OIT w związku z Chorobą lub Nieszczęśliwym
Wypadkiem, w celach leczniczych, diagnostycznych,
wykonania zabiegu chirurgicznego, podleganie innym rodzajom
opieki medycznej służącym ochronie zdrowia w działającym
zgodnie z prawem zakładzie opieki zdrowotnej, którego
zadaniem jest całodobowa opieka nad chorymi i ich leczenie w
warunkach stałych, i w specjalnie do tych celów
przystosowanych pomieszczeniach, posiadającym
odpowiednią infrastrukturę do przeprowadzenia badań
diagnostycznych i wykonywania zabiegów chirurgicznych,
zatrudniającym w pełnym wymiarze godzin zawodowy
i wykwalifikowany personel medyczny;
Początek Ochrony – pierwszy dzień Okresu Odpowiedzialności,
a w przypadku zachowania ciągłości ubezpieczeniowej
pierwszy dzień, w którym: Ubezpieczony był objęty ochroną
ubezpieczeniową z tytułu grupowego ubezpieczenia na życie
przewidzianego dla Pracowników Grupy Kapitałowej PKO
Banku Polskiego SA;

30) Polisa – dokument wystawiony przez PKO Ubezpieczenia,
potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia w formie
Indywidualnej Kontynuacji Ubezpieczenia i jej warunki;
31) Pozostawanie pod wpływem Alkoholu – stan po spożyciu
alkoholu w ilości, która powoduje, że zawartość alkoholu we
krwi wynosi od 0,2 ‰ wzwyż albo stężenie alkoholu w
wydychanym powietrzu wynosi od 0,1mg/dcm3 wzwyż;
32) Rekonwalescencja – trwający nieprzerwanie, bezpośrednio po
14 – dniowym Leczeniu Szpitalnym, za które PKO Ubezpieczenia
ponosi odpowiedzialność – pobyt na zwolnieniu lekarskim
wydanym przez oddział szpitalny, w którym odbywało się
Leczenie Szpitalne;
33) Rocznica Ubezpieczenia – każda kolejna rocznica dnia,
w którym rozpoczął się Okres Odpowiedzialności;
34) Rodzic – rodzic biologiczny albo przysposabiający
Ubezpieczonego, przy czym w przypadku, gdy Ubezpieczony
został przysposobiony za rodzica nie uważa się rodzica
biologicznego. Za rodzica Ubezpieczonego uważa się również
Ojczyma i Macochę Ubezpieczonego;
35) Rok Ubezpieczeniowy – rok rozpoczynający się w dniu
początku Okresu Odpowiedzialności oraz w każdą Rocznicę
Ubezpieczenia;
36) Składka Ubezpieczeniowa – kwota, do której wpłacania na
wskazany w Umowie Ubezpieczenia rachunek bankowy PKO
Ubezpieczenia, w wysokości i terminach określonych w
Umowie Ubezpieczenia, zobowiązany jest Ubezpieczający;
37) Suma Ubezpieczenia – określona w Umowie Ubezpieczenia
kwota stanowiąca podstawę do obliczania wysokości
Świadczenia;
38) Szczególny Przypadek Wypadku Komunikacyjnego –
szczególny przypadek Nieszczęśliwego Wypadku zaistniały w
związku z ruchem lądowego środka transportu publicznego,
samochodu osobowego lub samochodu ciężarowego,
spowodowany zderzeniem tego pojazdu z osobą, przedmiotem,
zwierzęciem lub innym pojazdem;
39) Szczególny Przypadek Wypadku Komunikacyjnego w Pracy –
szczególny przypadek Nieszczęśliwego Wypadku w Pracy
zaistniały w związku z ruchem lądowego środka transportu
publicznego, samochodu osobowego lub samochodu
ciężarowego, spowodowany zderzeniem tego pojazdu z osobą,
przedmiotem, zwierzęciem lub innym pojazdem;
40) Świadczenie – kwota należna z tytułu zajścia w Okresie
Odpowiedzialności zdarzenia objętego Zakresem Ubezpieczenia;
41) Trwała i Całkowita Niezdolność do Pracy i Samodzielnej
Egzystencji – trwała i całkowita niezdolność do pracy
zarobkowej i samodzielnej egzystencji orzeczona przez
uprawniony organ do orzekania w sprawie oceny zdolności do
pracy, która zgodnie z aktualną wiedzą medyczną nie rokuje
poprawy orzeczona w oparciu o ustawy i przepisy wykonawcze
wydane na ich podstawie obowiązujące w dniu wydania tego
orzeczenia lub w oparciu o opinię Lekarza Zaufania. Trwała i
Całkowita Niezdolność do Pracy oznacza niezdolność do pracy
w jakimkolwiek zawodzie. Niezdolność do Samodzielnej
egzystencji oznacza naruszenie sprawności organizmu w
stopniu, który powoduje konieczność stałej lub długotrwałej
opieki i pomocy innej osoby w celu zaspokojenia
podstawowych potrzeb życiowych oraz zgodnie z aktualną
wiedzą medyczną nie ma pozytywnych rokowań co do
odzyskania przez Ubezpieczonego zdolności do pracy;
42) Trwała Utrata Zdrowia – trwałe i nieodwracalne uszkodzenie
ciała lub trwały i nieodwracalny rozstrój zdrowia. Stopień
Trwałej Utraty Zdrowia ustala się na podstawie tabeli
stanowiącej załącznik nr 2 do OWU;
43) Ubezpieczający – osoba fizyczna, która zawarła Umowę
Ubezpieczenia z PKO Ubezpieczenia, będąca zarazem
Ubezpieczonym;
44) Ubezpieczony – osoba fizyczna, która jest objęta ochroną
ubezpieczeniową;
45) Udar Mózgu – zespół objawów klinicznych związanych
z nagłym wystąpieniem zaburzenia czynności mózgu, który
powstał w następstwie krwawienia wewnątrzmózgowego,
zakrzepu lub zatoru naczynia mózgowego, utrzymujący się
ponad 24 godziny;
46) Udar Mózgu z Długotrwałym Ubytkiem Neurologicznym –
nagłe zaburzenia w krążeniu mózgowym, polegające na
niedokrwieniu mózgu, wylewie krwi do mózgu lub zatorze
z materiału pochodzenia pozaczaszkowego, powodujące
następstwa neurologiczne. Rozpoznanie musi być potwierdzone
przez Lekarza Specjalistę na podstawie występowania
typowych, utrwalonych objawów neurologicznych i typowych
zmian w badaniu tomograficznym mózgu lub w rezonansie
mózgu. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje objawów
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mózgowych związanych z tzw. przemijającym niedokrwieniem
mózgu, z migreną, uszkodzeń mózgu w wyniku urazu;
Uposażony – wskazana przez Ubezpieczonego osoba,
uprawniona, zgodnie z Umową Ubezpieczenia, do otrzymania
Świadczenia w przypadku zgonu Ubezpieczonego;
Uposażony Zastępczy – wskazana przez Ubezpieczonego
osoba, uprawniona, zgodnie z Umową Ubezpieczenia, do
otrzymania Świadczenia w przypadku zgonu Ubezpieczonego,
jeżeli brak jest uprawnionego Uposażonego;
Zakres Ubezpieczenia – wskazany w Umowie Ubezpieczenia
zbiór zdarzeń; zajście któregokolwiek z tych zdarzeń uprawnia
Ubezpieczonego lub osobę uprawnioną do Świadczenia;
Zawał Serca – martwica części mięśnia sercowego
w następstwie nagłego zatkania światła jednej lub kilku tętnic
wieńcowych. Diagnoza powinna w dokumentacji zawierać opis
typowych bólów w klatce piersiowej, wyników badań
laboratoryjnych specyficznych dla mięśnia sercowego
odbiegających od wartości prawidłowych (np. CPK, CKMB)
i ich typowej ewolucji w czasie oraz charakterystycznych dla
zawału serca zmian EKG;
Zawał Serca z Uniesieniem Odcinka ST – martwica części
mięśnia sercowego w następstwie niedokrwienia danego
obszaru. Rozpoznanie musi być potwierdzone przez Lekarza
Specjalistę. Jako kryteria rozpoznawcze zawału serca
z uniesieniem odcinka ST przyjmuje się wystąpienie wszystkich
z wymienionych niżej objawów:
- typowe objawy bólu w klatce piersiowej lub ich
odpowiedniki,
- pojawienie się nowych zmian w EKG – uniesienie odcinka ST
(typowe dla Zawału Serca z Uniesieniem Odcinka ST),
- podwyższony poziom we krwi enzymów wskaźnikowych
Zawału Serca z Uniesieniem Odcinka ST np.: CK(MB), CPK,
mioglobina, troponiny;
Zakres ubezpieczenia nie obejmuje:
- Zawałów Serca bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI),
- innych ostrych zespołów wieńcowych (np. niestabilna
choroba wieńcowa),
- bezobjawowych Zawałów Serca.

ROZDZIAŁ 3
ZAKRES UBEZPIECZENIA
§ 3.
1. Zakres Ubezpieczenia obejmuje zgon Ubezpieczonego w trakcie
Okresu Odpowiedzialności.
2. Zakresem Ubezpieczenia, w zależności od postanowień Umowy
Ubezpieczenia, mogą być również objęte inne zdarzenia w życiu
Ubezpieczonego zaistniałe w Okresie Odpowiedzialności, takie jak:
1) zgon Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego Wypadku –
zgon Ubezpieczonego, którego bezpośrednią i wyłączną
przyczyną jest Nieszczęśliwy Wypadek;
2) zgon Ubezpieczonego wskutek Szczególnego Przypadku
Wypadku Komunikacyjnego – zgon Ubezpieczonego, którego
bezpośrednią i wyłączną przyczyną jest Szczególny Przypadek
Wypadku Komunikacyjnego, gdy Ubezpieczony był pasażerem
lądowego środka transportu publicznego albo pasażerem lub
kierującym samochodem osobowym lub samochodem
ciężarowym;
3) zgon Ubezpieczonego w następstwie Zawału Serca lub Udaru
Mózgu – zgon Ubezpieczonego, którego bezpośrednią
i wyłączną przyczyną jest Zawał Serca lub Udar Mózgu;
4) zgon Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego Wypadku
w Pracy – zgon Ubezpieczonego, którego bezpośrednią
i wyłączną przyczyną jest Nieszczęśliwy Wypadek w Pracy;
5) Trwała Utrata Zdrowia przez Ubezpieczonego wskutek
Nieszczęśliwego Wypadku – Trwała Utrata Zdrowia przez
Ubezpieczonego, której bezpośrednią i wyłączną przyczyną jest
Nieszczęśliwy Wypadek;
6) Trwała Utrata Zdrowia przez Małżonka/Partnera wskutek
Nieszczęśliwego Wypadku – Trwała Utrata Zdrowia przez
Małżonka/Partnera, której bezpośrednią i wyłączną przyczyną
jest Nieszczęśliwy Wypadek;
7) Trwała Utrata Zdrowia przez Dziecko wskutek Nieszczęśliwego
Wypadku – Trwała Utrata Zdrowia przez Dziecko, której
bezpośrednią i wyłączną przyczyną jest Nieszczęśliwy
Wypadek;
8) Trwała Utrata Zdrowia przez Ubezpieczonego w następstwie
Zawału Serca z Uniesieniem Odcinka ST lub Udaru Mózgu
z Długotrwałym Ubytkiem Neurologicznym – Trwała Utrata
Zdrowia przez Ubezpieczonego, której bezpośrednią i wyłączną
przyczyną jest Zawał Serca z Uniesieniem Odcinka ST lub Udar
Mózgu z Długotrwałym Ubytkiem Neurologicznym;
9) Ciężkie Zachorowanie Ubezpieczonego obejmujące wystąpienie
zachorowania spośród wymienionych w § 2 pkt 6);

10) Leczenie Szpitalne Ubezpieczonego, jeżeli było spowodowane
inną przyczyną niż Nieszczęśliwy Wypadek;
11) Leczenie Szpitalne Ubezpieczonego spowodowane
Nieszczęśliwym Wypadkiem;
12) Leczenie Szpitalne Ubezpieczonego spowodowane Szczególnym
Przypadkiem Wypadku Komunikacyjnego;
13) Leczenie Szpitalne Ubezpieczonego spowodowane
Nieszczęśliwym Wypadkiem w Pracy;
14) Leczenie Szpitalne Ubezpieczonego spowodowane Szczególnym
Przypadkiem Wypadku Komunikacyjnego w Pracy;
15) Leczenie Szpitalne Ubezpieczonego spowodowane Zawałem
Serca z Uniesieniem Odcinka ST lub Udarem Mózgu
z Długotrwałym Ubytkiem Neurologicznym;
16) Pobyt Ubezpieczonego na OIT;
17) Rekonwalescencja Ubezpieczonego po 14 dniowym Leczeniu
Szpitalnym;
18) Leczenie Specjalistyczne Ubezpieczonego;
19) Trwała i Całkowita Niezdolność do Pracy i Samodzielnej
Egzystencji Ubezpieczonego;
20) Operacja Chirurgiczna Ubezpieczonego;
21) Operacja Chirurgiczna Ubezpieczonego podczas Leczenia
Szpitalnego dłuższego niż 14 dni;
22) Operacja Chirurgiczna Ubezpieczonego spowodowana
Zawałem Serca z Uniesieniem Odcinka ST lub Udarem Mózgu z
Długotrwałym Ubytkiem Neurologicznym lub Zaawansowanym
nowotworem złośliwym;
23) Operacja Chirurgiczna Ubezpieczonego w narkozie;
24) osierocenie Dziecka przez Ubezpieczonego;
25) urodzenie się Dziecka Ubezpieczonemu – urodzenie się żywego
Dziecka Ubezpieczonemu albo przysposobienie Dziecka przez
Ubezpieczonego potwierdzone aktem urodzenia, w którym
przysposabiający wymieniony jest jako rodzic dziecka lub
prawomocnym orzeczeniem sądu stwierdzającym
przysposobienie;
26) zgon Dziecka – zgon Dziecka lub urodzenie się po 22 tygodniu
ciąży martwego Dziecka Ubezpieczonemu;
27) zgon Dziecka wskutek Nieszczęśliwego Wypadku – zgon
Dziecka, którego bezpośrednią i wyłączną przyczyną jest
Nieszczęśliwy Wypadek;
28) Ciężkie Zachorowanie Dziecka - obejmujące wyłącznie
Zaawansowaną niewydolność nerek, Zaawansowany
nowotwór złośliwy, Chirurgiczne operacje na naczyniach
wieńcowych, Transplantację głównych narządów, Oparzenia,
Łagodny nowotwór mózgu, Anemię aplastyczna, Długotrwałą
śpiączkę, Tężec, Utratę kończyn, Całkowitą i trwałą utratę
wzroku, Całkowitą i trwała utrata mowy, Zakażenie wirusem
HIV w wyniku przetoczenia preparatów krwi lub w następstwie
wykonywanych obowiązków zawodowych oraz Dodatkowe
ciężkie Choroby Dziecka;
29) Leczenie Szpitalne Dziecka;
30) Leczenie Szpitalne Dziecka wskutek Nieszczęśliwego Wypadku;
31) zgon Małżonka/Partnera;
32) zgon Małżonka/Partnera wskutek Nieszczęśliwego Wypadku –
zgon Małżonka/Partnera, którego bezpośrednią i wyłączną
przyczyną jest Nieszczęśliwy Wypadek;
33) Ciężkie Zachorowanie Małżonka/Partnera obejmujące
wszystkie zachorowania wymienione w § 2 pkt 6);
34) Leczenie Szpitalne Małżonka/Partnera;
35) zgon Rodzica Ubezpieczonego lub Rodzica Małżonka/Partnera;
36) zgon Rodzica Ubezpieczonego lub Rodzica Małżonka/Partnera
wskutek Nieszczęśliwego Wypadku, których bezpośrednią
i wyłączną przyczyną jest Nieszczęśliwy Wypadek.
ROZDZIAŁ 4
OKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI
§ 4.
1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2-4, Okres Odpowiedzialności
rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego
następującego po miesiącu, w którym Ubezpieczający złożył
wniosek o zawarcie Umowy Ubezpieczenia i opłacił pierwszą
Składkę Ubezpieczeniową, nie wcześniej jednak niż pierwszego dnia
miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym
Ubezpieczający przestał być objęty ochrona ubezpieczeniową
z tytułu grupowego ubezpieczenia na życie przewidzianego dla
Pracowników Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA.
2. W trakcie trwania Okresu Odpowiedzialności w stosunku do
zdarzeń objętych Zakresem Ubezpieczenia stosuje się Okresy
Karencji określone w ust. 3.
3. W trakcie Okresu Odpowiedzialności wobec Ubezpieczonego
stosuje się następujące Okresy Karencji:
1) 1 miesięczny Okres Karencji z tytułu Leczenia Szpitalnego
Ubezpieczonego, jeżeli było spowodowane inną przyczyną niż
Nieszczęśliwy Wypadek; Leczenia Szpitalnego Ubezpieczonego
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spowodowanego Zawałem Serca z Uniesieniem Odcinka ST lub
Udarem Mózgu z Długotrwałym Ubytkiem Neurologicznym,
Leczenia Szpitalnego Dziecka, Leczenia Szpitalnego
Małżonka/Partnera;
2) 3 miesięczny Okres Karencji z tytułu Ciężkiego Zachorowania
Ubezpieczonego, Ciężkiego Zachorowania Dziecka, Leczenia
Specjalistycznego Ubezpieczonego;
3) 6 miesięczny Okres Karencji z tytułu Ciężkiego Zachorowania
Małżonka/Partnera, Operacji Chirurgicznej Ubezpieczonego,
Operacji Chirurgicznej Ubezpieczonego podczas Leczenia
Szpitalnego dłuższego niż 14 dni, Operacji Chirurgicznej
Ubezpieczonego spowodowanej Zawałem Serca z Uniesieniem
Odcinka ST lub Udarem Mózgu z Długotrwałym Ubytkiem
Neurologicznym lub Zaawansowanym nowotworem złośliwym,
Operacji Chirurgicznej Ubezpieczonego w narkozie.
Okres ochrony ubezpieczeniowej z tytułu grupowego ubezpieczenia
na życie dla pracowników Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego
SA, w stosunku do Ubezpieczonego zostanie zaliczony na poczet
karencji określonych w ust. 3, pod warunkiem zachowania ciągłości
ochrony ubezpieczeniowej.
Okres Odpowiedzialności wobec Ubezpieczonego kończy się
w dniu:
1) zgonu Ubezpieczonego;
2) upływu ostatniego dnia okresu, na który zawarto Umowę
Ubezpieczenia;
3) doręczenia do PKO Ubezpieczenia oświadczenia
Ubezpieczającego o odstąpieniu od Umowy Ubezpieczenia, na
mocy postanowienia § 15 ust. 1 lub 2;
4) rozwiązania Umowy Ubezpieczenia na mocy postanowień § 15
ust. 4;
5) wypowiedzenia przez Ubezpieczającego Umowy Ubezpieczenia
na mocy postanowień § 15 ust. 5.
Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 Okres Odpowiedzialności
z tytułu wystąpienia zdarzeń objętych Zakresem Ubezpieczenia
dotyczących Partnera, rozpoczyna się:
1) pierwszego dnia Okresu Odpowiedzialności – w przypadku
złożenia wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia wraz ze
wskazaniem Partnera;
2) pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po
miesiącu, w którym Ubezpieczony wskazał lub zmienił Partnera
z zastrzeżeniem ust. 8.
W przypadku zmiany Partnera do zdarzeń objętych zakresem
ubezpieczenia dotyczących Partnera stosuje się Okresy Karencji
określone w ust. 2.
Odpowiedzialność PKO Ubezpieczenia z tytułu wystąpienia
Ciężkiego Zachorowania Małżonka/Partnera oraz Leczenia
Szpitalnego Małżonka/Partnera kończy się wraz z upływem Roku
Ubezpieczeniowego, w którym Małżonek/Partner ukończy 70. rok
życia.
Odpowiedzialność PKO Ubezpieczenia z tytułu wystąpienia
Ciężkiego Zachorowania Dziecka, Leczenia Szpitalnego Dziecka,
Leczenia Szpitalnego Dziecka wskutek Nieszczęśliwego Wypadku
oraz Trwałej Utraty Zdrowia przez Dziecko wskutek Nieszczęśliwego
Wypadku kończy się w stosunku do danego Dziecka wraz z
upływem Roku Ubezpieczeniowego, w którym Dziecko ukończy 26
rok życia.

ROZDZIAŁ 5
WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PKO
UBEZPIECZENIA
§ 5.
1. PKO Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zgonu
Ubezpieczonego, jeśli nastąpił on wskutek (o ile pozostawało to w
adekwatnym związku przyczynowo-skutkowym z wystąpieniem
zdarzenia ubezpieczeniowego):
1) wojny, działań zbrojnych, stanu wojennego, działania energii
jądrowej;
2) czynnego udziału Ubezpieczonego w zamieszkach lub w aktach
terroryzmu bądź innych aktach przemocy;
3) samobójstwa Ubezpieczonego w okresie pierwszych 6 miesięcy
od rozpoczęcia Okresu Odpowiedzialności.
2. PKO Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zgonu
Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego Wypadku, zgonu
Ubezpieczonego w następstwie Zawału Serca lub Udaru Mózgu,
zgonu Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego Wypadku w Pracy,
zgonu Ubezpieczonego wskutek Szczególnego Przypadku Wypadku
Komunikacyjnego, Trwałej Utraty Zdrowia przez Ubezpieczonego
Wskutek Nieszczęśliwego Wypadku, Trwałej Utraty Zdrowia przez
Ubezpieczonego w następstwie Zawału Serca z Uniesieniem
Odcinka ST lub Udaru Mózgu z Długotrwałym Ubytkiem
Neurologicznym, Ciężkiego Zachorowania Ubezpieczonego które
nastąpiły wskutek (o ile pozostawało to w adekwatnym związku

przyczynowo-skutkowym z wystąpieniem zdarzenia
ubezpieczeniowego):
1) wojny, działań zbrojnych, stanu wojennego, działania energii
jądrowej;
2) czynnego udziału Ubezpieczonego w zamieszkach lub w aktach
terroryzmu bądź innych aktach przemocy; przez akt terroryzmu
rozumie się użycie przemocy dla osiągnięcia celów
politycznych, światopoglądowych, religijnych, rasowych lub
społecznych, skierowanej przeciw społeczeństwu lub grupie
społecznej;
3) usiłowania lub dokonania przestępstwa przez Ubezpieczonego;
4) Pozostawania pod wpływem Alkoholu przez Ubezpieczonego,
zażycia środków odurzających lub substancji
psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
wyłączając przypadki, gdy Ubezpieczony przyjmował te środki
w ramach zaleconej przez lekarza terapii medycznej;
5) prowadzenia pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu przez
Ubezpieczonego, jeżeli Ubezpieczony nie posiadał ważnych
uprawnień wymaganych przez prawo o ruchu drogowym o ile
miało to wpływ na wystąpienie zdarzenia albo jeżeli
Ubezpieczony kierował tym pojazdem Pozostając pod wpływem
Alkoholu, pozostając pod wpływem środków odurzających (w
tym leków), środków psychotropowych lub narkotyków;
6) wypadku drogowego spowodowanego przez Ubezpieczonego,
który był osobą pieszą Pozostającą pod wpływem Alkoholu,
pozostając pod wpływem środków odurzających (w tym
leków), środków psychotropowych lub narkotyków;
7) leczenia lub innych zabiegów o charakterze medycznym,
którym dobrowolnie poddał się Ubezpieczony, prowadzonymi
poza kontrolą osób uprawnionych np. terapia znachorska;
8) uprawiania przez Ubezpieczonego narciarstwa zjazdowego,
snowboardingu lub saneczkarstwa poza wyznaczonymi trasami
zjazdowymi, jazdy bobslejem, kolarstwa ekstremalnego, walki
wręcz, wspinaczki górskiej lub skałkowej wymagającej użycia
specjalistycznego sprzętu, speleologii, skoków bungee,
zorbingu, wyścigów, rajdów lub akrobacji motorowych lub
motorowodnych, wyścigów konnych, górskich spływów
wodnych, nurkowania (z wyłączeniem Amatorskiego
nurkowania), skoków do wody, żeglarstwa morskiego lub
oceanicznego, paralotniarstwa, szybownictwa, baloniarstwa,
lotniarstwa, motolotniarstwa, spadochroniarstwa, myślistwa
oraz wypraw na bieguny i tereny lodowcowe lub śnieżne
wymagających użycia sprzętu asekuracyjnego;
9) wypadku lotniczego, za wyjątkiem przypadków, gdy
Ubezpieczony był pasażerem bądź członkiem załogi samolotu
Licencjonowanych linii lotniczych.
§ 6.
1. PKO Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zgonu
Małżonka/Partnera, zgonu Dziecka oraz zgonu Rodzica lub Rodzica
Małżonka/Partnera, który nastąpił wskutek (o ile pozostawało to w
adekwatnym związku przyczynowo-skutkowym z wystąpieniem
zdarzenia ubezpieczeniowego):
1) wojny, działań zbrojnych, stanu wojennego, działania energii
jądrowej;
2) czynnego udziału tej osoby w aktach terroryzmu bądź innych
aktach przemocy; przez akt terroryzmu rozumie się użycie
przemocy dla osiągnięcia celów politycznych,
światopoglądowych, religijnych, rasowych lub społecznych,
skierowanej przeciw społeczeństwu lub grupie społecznej;
3) samobójstwa tej osoby w okresie pierwszych 6 miesięcy od
rozpoczęcia Okresu Odpowiedzialności.
2. PKO Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zgonu
Rodzica Ubezpieczonego lub zgonu Rodzica Małżonka/Partnera
wskutek Nieszczęśliwego Wypadku, zgonu Małżonka/Partnera
wskutek Nieszczęśliwego Wypadku, zgonu Dziecka wskutek
Nieszczęśliwego Wypadku, Ciężkiego Zachorowania
Małżonka/Partnera i Ciężkiego Zachorowania Dziecka, Trwałej
Utraty Zdrowia przez Małżonka/Partnera wskutek Nieszczęśliwego
Wypadku, Trwałej Utraty Zdrowia Dziecka wskutek Nieszczęśliwego
Wypadku, Leczenia Szpitalnego Małżonka/Partnera, Leczenia
Szpitalnego Dziecka oraz Leczenia Szpitalnego Dziecka wskutek
Nieszczęśliwego Wypadku które nastąpiły wskutek (o ile
pozostawało to w adekwatnym związku przyczynowo-skutkowym z
wystąpieniem zdarzenia ubezpieczeniowego):
1) wojny, działań zbrojnych, stanu wojennego, działania energii
jądrowej;
2) czynnego udziału tej osoby w zamieszkach lub w aktach
terroryzmu bądź innych aktach przemocy; przez akt terroryzmu
rozumie się użycie przemoc y dla osiągnięcia celów
politycznych, światopoglądowych, religijnych, rasowych lub
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społecznych, skierowanej przeciw społeczeństwu lub grupie
społecznej;
usiłowania lub dokonania przestępstwa przez tę osobę;
Pozostawania pod wpływem Alkoholu, zażycia środków
odurzających lub substancji psychotropowych lub środków
zastępczych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
przeciwdziałaniu narkomanii przez tę osobę, wyłączając
przypadki, gdy środki te przyjmowane były w ramach zaleconej
przez lekarza terapii medycznej;
prowadzenia pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu przez
tę osobę, jeżeli nie posiadała ważnych uprawnień wymaganych
przez prawo o ruchu drogowym albo jeżeli kierowała tym
pojazdem pozostając pod wpływem Alkoholu, pozostając pod
wpływem środków odurzających (w tym leków), środków
psychotropowych lub narkotyków;
wypadku drogowego spowodowanego przez tę osobę, jeżeli
była osobą pieszą Pozostającą pod wpływem Alkoholu,
pozostając pod wpływem środków odurzających (w tym
leków), środków psychotropowych lub narkotyków;
leczenia lub innych zabiegów o charakterze medycznym,
którym dobrowolnie poddała się ta osoba, prowadzonymi poza
kontrolą osób uprawnionych np. terapia znachorska;
uprawiania przez tę osobę narciarstwa zjazdowego,
snowboardingu lub saneczkarstwa poza wyznaczonymi trasami
zjazdowymi, jazdy bobslejem, kolarstwa ekstremalnego, walki
wręcz, wspinaczki górskiej lub skałkowej wymagającej użycia
specjalistycznego sprzętu, speleologii, skoków bungee,
zorbingu, wyścigów, rajdów lub akrobacji motorowych lub
motorowodnych, wyścigów konnych, górskich spływów
wodnych, nurkowania (z wyłączeniem Amatorskiego
nurkowania), skoków do wody, żeglarstwa morskiego lub
oceanicznego, paralotniarstwa, szybownictwa, baloniarstwa,
lotniarstwa, motolotniarstwa, spadochroniarstwa, myślistwa
oraz wypraw na bieguny i tereny lodowcowe lub śnieżne
wymagających użycia sprzętu asekuracyjnego;
wypadku lotniczego, za wyjątkiem przypadków, gdy ta osoba
była pasażerem bądź członkiem załogi samolotu
Licencjonowanych linii lotniczych.

§ 7.
PKO Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu Trwałej
Utraty Zdrowia przez Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego
Wypadku, Trwałej Utraty Zdrowia przez Małżonka/Partnera
wskutek Nieszczęśliwego Wypadku, Trwałej Utraty Zdrowia przez
Dziecko wskutek Nieszczęśliwego Wypadku, Trwałej Utraty Zdrowia
przez Ubezpieczonego w następstwie Zawału Serca z Uniesieniem
Odcinka ST lub Udaru Mózgu z Długotrwałym Ubytkiem
Neurologicznym, powstałej w wyniku uszkodzenia ciała
spowodowanego leczeniem lub zabiegami medycznymi, bez
względu na to, przez kogo zabiegi były wykonywane.
§ 8.
1. PKO Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu Trwałej i
Całkowitej Niezdolności do Pracy i Samodzielnej Egzystencji
Ubezpieczonego, która powstała wskutek okoliczności
wymienionych w § 5 ust. 2.
2. PKO Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu
wystąpienia Trwałej i Całkowitej Niezdolności do Pracy
i Samodzielnej Egzystencji Ubezpieczonego w okresie 24 miesięcy
od Początku Ochrony będącej skutkiem:
1) Chorób Istniejących przed Początkiem Ochrony;
2) uszkodzenia ciała, które powstało w okresie 12 miesięcy przed
Początkiem Ochrony.
§ 9.
1. PKO Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu Ciężkiego
Zachorowania Ubezpieczonego, Ciężkiego Zachorowania
Małżonka/Partnera, Ciężkiego Zachorowania Dziecka którego
przyczyny zostały zdiagnozowane lub były leczone w okresie 24
miesięcy przed rozpoczęciem Okresu Odpowiedzialności, za
wyjątkiem tych zachorowań zawartych w katalogu Ciężkich
Zachorowań, których przyczyny zostały zdiagnozowane lub leczone
w okresie odpowiedzialności z tytułu grupowej umowy
ubezpieczenia na życie przewidzianej dla Pracowników Grupy
Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA i Ubezpieczony posiadał z
tego tytułu ochronę ubezpieczeniową w chwili zawarcia Umowy
Ubezpieczenia.
§ 10.
1. PKO Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu Leczenia
Szpitalnego Ubezpieczonego, jeżeli było spowodowane inną
przyczyną niż Nieszczęśliwy Wypadek, Leczenia Szpitalnego
Ubezpieczonego spowodowanego Nieszczęśliwym Wypadkiem,
które powstało wskutek okoliczności wymienionych w § 5 ust. 2.

2.

PKO Ubezpieczenia w okresie 24 miesięcy od Początku Ochrony nie
ponosi odpowiedzialności z tytułu Leczenia Szpitalnego
Ubezpieczonego, jeżeli było spowodowane inną przyczyną niż
Nieszczęśliwy Wypadek, Leczenia Szpitalnego Ubezpieczonego
spowodowanego Nieszczęśliwym Wypadkiem, Leczenia
Specjalistycznego Ubezpieczonego, Leczenia Szpitalnego
Małżonka/Partnera, Leczenia Szpitalnego Dziecka oraz Leczenia
Szpitalnego Dziecka wskutek Nieszczęśliwego Wypadku jeżeli
leczenie to:
1) wystąpiło podczas pełnienia służby wojskowej;
2) było skutkiem Chorób Istniejących przed Początkiem Ochrony;
3) było skutkiem uszkodzenia ciała, które powstało w okresie 12
miesięcy przed Początkiem Ochrony.
3. PKO Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu Leczenia
Szpitalnego Ubezpieczonego, jeżeli było spowodowane inną
przyczyną niż Nieszczęśliwy Wypadek, Leczenia Szpitalnego
Ubezpieczonego spowodowanego Nieszczęśliwym Wypadkiem,
Leczenia Szpitalnego Małżonka/Partnera, Leczenia Szpitalnego
Dziecka oraz Leczenia Szpitalnego Dziecka wskutek
Nieszczęśliwego Wypadku w przypadku, gdy związane było
wyłącznie z wykonaniem rutynowego badania lekarskiego lub
badań kontrolnych, diagnostyki laboratoryjnej lub badań
rentgenowskich, gdy nie istnieją obiektywne wskazania do
wykonania tych badań w ramach hospitalizacji.
4. PKO Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu Leczenia
Szpitalnego Ubezpieczonego, jeżeli było spowodowane inną
przyczyną niż Nieszczęśliwy Wypadek, Leczenia Szpitalnego
Małżonka/Partnera, Leczenia Szpitalnego Dziecka w przypadku, gdy
jedynym celem jest rehabilitacja, chyba że rehabilitacja jest
wynikiem Nieszczęśliwego Wypadku, Udaru Mózgu z Długotrwałym
Ubytkiem Neurologicznym, Zawału Serca z Uniesieniem Odcinka ST
lub Ciężkiego Zachorowania, które nastąpiły w trakcie trwania
Okresu Odpowiedzialności.
5. Postanowienia ust. 1, 2, 3 i 4 stosuje się również do Leczenia
Szpitalnego Ubezpieczonego spowodowanego Szczególnym
Przypadkiem Wypadku Komunikacyjnego; Leczenia Szpitalnego
Ubezpieczonego spowodowanego Nieszczęśliwym Wypadkiem
w Pracy; Leczenia Szpitalnego Ubezpieczonego spowodowanego
Szczególnym Przypadkiem Wypadku Komunikacyjnego w Pracy;
Leczenia Szpitalnego Ubezpieczonego spowodowanego Zawałem
serca z Uniesieniem Odcinka ST lub Udarem Mózgu
z Długotrwałym Ubytkiem Neurologicznym, Pobytu
Ubezpieczonego na OIT.
6. PKO Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu
Rekonwalescencji Ubezpieczonego po 14 dniowym Leczeniu
Szpitalnym:
1) jeżeli pobyt w szpitalu, bezpośrednio po którym następuje
Rekonwalescencja spowodowany był leczeniem niepłodności;
2) jeżeli Rekonwalescencja ma miejsce w okresie urlopu dla
poratowania zdrowia (urlopu zdrowotnego).
7. W przypadku Leczenia Szpitalnego lub Pobytu na OIT, który miał
miejsce w trakcie Rekonwalescencji, PKO Ubezpieczenia ponosi
odpowiedzialność albo z tytułu Leczenia Szpitalnego i ewentualnie
za Pobyt na OIT albo z tytułu Rekonwalescencji Ubezpieczonego po
14 dniowym Leczeniu Szpitalnym, według wyboru Ubezpieczonego.
Wyboru Ubezpieczony dokonuje poprzez złożenie odpowiedniego
wniosku o wykonanie zobowiązania albo z tytułu Leczenia
Szpitalnego i ewentualnie Pobytu na OIT albo z tytułu
Rekonwalescencji Ubezpieczonego po 14 dniowym Leczeniu
Szpitalnym.
§ 11.
1. PKO Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu Operacji
Chirurgicznej Ubezpieczonego, która nastąpiła wskutek okoliczności
wymienionych w § 5 ust. 2.
2. PKO Ubezpieczenia w okresie 24 miesięcy od Początku Ochrony nie
ponosi odpowiedzialności z tytułu Operacji Chirurgicznej
Ubezpieczonego, która jest następstwem:
1) Chorób Istniejących przed Początkiem Ochrony;
2) obrażeń ciała zaistniałych w okresie 12 miesięcy przed
Początkiem Ochrony;
3) leczenia lub operacji, które nie stanowią medycznej
konieczności;
4) leczenia w klinice medycyny naturalnej;
5) poddania się przez Ubezpieczonego operacji plastycznej lub
kosmetycznej, z wyjątkiem operacji, która jest niezbędna w celu
usunięcia skutków Nieszczęśliwego Wypadku zaistniałego w
Okresie Odpowiedzialności;
6) leczenia choroby AIDS lub zakażenia wirusem HIV
Ubezpieczonego;
7) pełnienia przez Ubezpieczonego zasadniczej służby wojskowej.
3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się również do Operacji
Chirurgicznej Ubezpieczonego podczas Leczenia Szpitalnego
Strona 8/14

dłuższego niż 14 dni, Operacji Chirurgicznej Ubezpieczonego
spowodowanej Zawałem serca z Uniesieniem Odcinka ST lub
Udarem Mózgu z Długotrwałym Ubytkiem Neurologicznym lub
Zaawansowanym nowotworem złośliwym, Operacji Chirurgicznej
Ubezpieczonego w narkozie.
§ 12.
Jeżeli zdarzenie objęte Zakresem Ubezpieczenia zaszło po upływie trzech
lat od zawarcia Umowy Ubezpieczenia, PKO Ubezpieczenia nie może
podnieść zarzutu, że przy zawieraniu Umowy Ubezpieczenia, podano
wiadomości nieprawdziwe, w szczególności że zatajona została choroba
Ubezpieczonego.
ROZDZIAŁ 6
ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA
§ 13.
1. Umowa Ubezpieczenia zawierana jest na wniosek
Ubezpieczającego.
2. We wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia Ubezpieczający
określa Zakres ubezpieczenia poprzez dokonanie wyboru jednego
z dostępnych wariantów ubezpieczenia i wysokość
odpowiadających im Sum Ubezpieczenia.
3. Wniosek o zawarcie Umowy Ubezpieczenia może zostać złożony
przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
4. Umowę Ubezpieczenia może zawrzeć osoba, która ukończyła 18 rok
życia i nie ukończyła 70 roku życia.
5. Jeżeli PKO Ubezpieczenia zaakceptuje złożony przez
Ubezpieczającego wniosek o zawarcie Umowy Ubezpieczenia,
wskaże Ubezpieczającemu numer rachunku do zapłaty pierwszej
Składki Ubezpieczeniowej.
6. Jeżeli nie umówiono się inaczej, Umowę Ubezpieczenia uważa się za
zawartą z dniem zapłaty pierwszej Składki Ubezpieczenowej na
rachunek PKO Ubezpieczenia wskazany zgodnie z ust. 7 powyżej.
7. Potwierdzeniem zawarcia Umowy Ubezpieczenia jest Polisa.
§ 14.
1. Umowa Ubezpieczenia zawierana jest na okres jednego roku.
2. Umowa Ubezpieczenia może zostać przedłużona na kolejny okres
jednego roku pod warunkiem, że żadna ze stron Umowy
Ubezpieczenia w terminie nie później niż na 60 dni przed
zakończeniem Umowy Ubezpieczenia nie złoży oświadczenia
o nieprzedłużaniu Umowy Ubezpieczenia na kolejny okres roczny.
3. W terminie nie później niż na 60 dni przez upływem rocznego
okresu Umowy Ubezpieczenia, każda ze stron może złożyć wniosek
o przedłużenie Umowy Ubezpieczenia na zmienionych warunkach,
w szczególności dotyczących wysokości Składki Ubezpieczeniowej
lub Sumy Ubezpieczenia. W przypadku złożenia propozycji
przedłużenia Umowy Ubezpieczenia na zmienionych warunkach,
druga strona w terminie 30 dni ma prawo nie wyrazić zgody na
zmienione warunki – w takim wypadku Umowa Ubezpieczenia
rozwiązuje się z upływem ostatniego dnia rocznego okresu trwania
Umowy Ubezpieczenia.
4. Umowa ubezpieczenia nie przedłuża się w trybie określonym w ust.
2 i 3 powyżej, jeżeli przed upływem rocznego okresu Umowy
Ubezpieczenia Ubezpieczający ukończył 70 rok życia.
5. Ubezpieczający nie możę być jednocześnie objęty ochroną z tytułu
Umowy Ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych OWU i
umowy grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Grupy
Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA.
ROZDZIAŁ 7
ODSTĄPIENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA
§ 15.
1. Ubezpieczający ma prawo pisemnego odstąpienia od Umowy
Ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia, w którym zawarto Umowę
Ubezpieczenia.
2. W przypadku gdy Umowa Ubezpieczenia zawierana jest na
odległość, Ubezpieczający może także odstąpić od umowy,
składając oświadczenie na piśmie w ciągu 30 dni od dnia
poinformowania go o zawarciu Umowy Ubezpieczenia lub od dnia
przekazania mu informacji wskazanych w art. 39 ust. 1 ustawy o
prawach konsumenta, w zależności od tego, który z tych terminów
jest terminem późniejszym. Termin uważa się za zachowany, jeżeli
przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane. Ubezpieczający
nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem, jednakże w
przypadku rozpoczętego za zgodą Ubezpieczającego udzielania
przez PKO Ubezpieczenia ochrony ubezpieczeniowej przed upływem
terminów, o których mowa powyżej, PKO Ubezpieczenia może
żądać zapłaty składki za okres udzielania ochrony
ubezpieczeniowej.
3. W terminie 14 dni od otrzymania od Ubezpieczającego pisemnego
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Ubezpieczenia, PKO
Ubezpieczenia zwraca Ubezpieczającemu opłaconą Składkę

4.
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Ubezpieczeniową pomniejszoną o część Składki Ubezpieczeniowej
za okres, w którym PKO Ubezpieczenia udzielało ochrony
ubezpieczeniowej.
Umowa Ubezpieczenia ulega rozwiązaniu, gdy:
1) Ubezpieczający wypowiedział Umowę Ubezpieczenia – Umowa
Ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem ostatniego dnia
miesiąca kalendarzowego, w którym wypowiedzenie zostało
doręczone do PKO Ubezpieczenia;
2) w Okresie Opóźnienia nie zostały opłacone Składki mimo
wezwania w terminie 30 dni wysłanego Ubezpieczającemu
przez PKO Ubezpieczenia po 30 dniu Okresu Opóźnienia –
Umowa Ubezpieczenia ulega rozwiązaniu po upływie terminu
wyznaczonego w wezwaniu;
3) upłynął okres, na jaki zawarto Umowę Ubezpieczenia
w przypadku złożenia przez stronę oświadczenia
o nieprzedłużaniu Umowy Ubezpieczenia w oparciu
o postanowienia § 14 ust. 2 lub 3.
W każdym momencie Okresu Odpowiedzialności Ubezpieczający
ma prawo wypowiedzieć Umowę Ubezpieczenia. Wypowiedzenie
jest skuteczne z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w
którym do PKO Ubezpieczenia wpłynęło oświadczenie
Ubezpieczającego o wypowiedzeniu Umowy Ubezpieczenia.

ROZDZIAŁ 8
SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA
§ 16.
1. Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacania Składek
Ubezpieczeniowych w wysokości, z częstotliwością i w terminach
określonych w Umowie Ubezpieczenia.
2. Wysokość Składki Ubezpieczeniowej ustalają strony w Umowie
Ubezpieczenia.
3. Składka Ubezpieczeniowa ustalana jest jako składka regularna
opłacana z częstotliwością miesięczną, kwartalną, półroczną lub
roczną.
4. Wysokość Składki Ubezpieczeniowej zależy od Zakresu
Ubezpieczenia, wysokości Sumy Ubezpieczenia oraz innych
czynników ryzyka ponoszonego przez PKO Ubezpieczenia.
5. Składka Ubezpieczeniowa w całości przeznaczona jest na pokrycie
kosztów ochrony ubezpieczeniowej i kosztów działalności
ubezpieczeniowej PKO Ubezpieczenia
ROZDZIAŁ 9
SUMA UBEZPIECZENIA
§ 17.
Wysokość Sumy Ubezpieczenia strony ustalają w we Wniosku o
zawarcie Umowy Ubezpieczenia. Ustalona wysokość Sumy
Ubezpieczenia pozostanie niezmieniona przez roczny okres trwania
Umowy Ubezpieczenia.
ROZDZIAŁ 10
UPOSAŻONY I UPOSAŻONY ZASTĘPCZY
§ 18.
1. Ubezpieczony ma prawo wskazać jednego lub więcej Uposażonych.
2. Ubezpieczony ma prawo odwołać lub zmienić Uposażonego w
każdym czasie.
3. Ubezpieczony, wskazując Uposażonych, zobowiązany jest określić
procentowy udział każdego z Uposażonych w kwocie Świadczenia, z
dokładnością do jednego procenta. W przypadku, gdy
Ubezpieczony wskazał kilku Uposażonych i nie określił wysokości
przypadających im udziałów uznaje się, że udziały wszystkich
Uposażonych są równe.
4. Jeżeli suma wskazanych przez Ubezpieczonego procentowych
udziałów każdego Uposażonego w kwocie świadczenia nie jest
równa 100%, PKO Ubezpieczenia niezwłocznie będzie dążyć do
wyjaśnienia rzeczywistej woli Ubezpieczonego. W przypadku
niemożliwości ustalenia woli Ubezpieczonego, PKO Ubezpieczenia
dokona podziału proporcjonalnego uwzględniając wartości
udziałów Uposażonych wskazanych przez Ubezpieczonego.
5. Wskazanie Uposażonego jest bezskuteczne w przypadku, gdy
Uposażony zmarł przed Ubezpieczonym. W takim przypadku, udział
zmarłego Uposażonego dolicza się proporcjonalnie do udziałów
pozostałych Uposażonych.
6. Ubezpieczony ma prawo wskazać jednego lub więcej Uposażonych
Zastępczych. Postanowienia ust. 2, 3, 4 i 5 stosuje się także do
Uposażonego Zastępczego.
7. W przypadku zgonu Ubezpieczonego, jeżeli nie ma wskazanego
Uposażonego i Uposażonego Zastępczego, albo gdy wszyscy
Uposażeni zmarli przed zgonem Ubezpieczonego lub utracili prawo
do świadczenia, wówczas Świadczenie zostanie wypłacone według
kolejności pierwszeństwa:
1) małżonkowi Ubezpieczonego;
2) dzieciom Ubezpieczonego – w częściach równych;
Strona 9/14

8.

9.

3) rodzicom Ubezpieczonego – w częściach równych;
4) rodzeństwu Ubezpieczonego – w częściach równych;
5) pozostałym osobom będącym spadkobiercami
Ubezpieczonego, z wyłączeniem Skarbu Państwa.
W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Świadczenie może być
wypłacone kolejnej osobie wyłącznie, gdy żadna z osób
wskazanych w poprzedzających punktach nie żyła dłużej niż
Ubezpieczony lub zgodnie z postanowieniem ust. 9 nie jest
uprawniona do otrzymania Świadczenia.
Świadczenie nie może być wypłacone osobie, która umyślnie
przyczyniła się do zgonu Ubezpieczonego.

ROZDZIAŁ 11
WYPŁATA ŚWIADCZENIA
§ 19.
1. Świadczenie z tytułu zgonu Ubezpieczonego PKO Ubezpieczenia
wypłaca osobie uprawnionej zgodnie z § 18, z wyjątkiem
Świadczenia wypłacanego zgodnie z postanowieniami § 22 ust. 8.
Pozostałe Świadczenia wypłacane są Ubezpieczonemu, chyba że
Umowa Ubezpieczenia stanowi inaczej.
2. W celu rozpatrzenia roszczenia osoba uprawniona składa w PKO
Ubezpieczenia wniosek o wypłatę Świadczenia wraz z dokumentami
niezbędnymi do ustalenia odpowiedzialności PKO Ubezpieczenia
lub wysokości Świadczenia, wskazanymi w formularzu wniosku o
wypłatę świadczenia.
3. W przypadku, o którym mowa w § 18 ust. 7 pkt 5), PKO
Ubezpieczenia wypłaca Świadczenie po otrzymaniu od osoby
uprawnionej do Świadczenia dokumentu potwierdzającego nabycie
spadku po Ubezpieczonym przez tę osobę, zgodnie z prawem
spadkowym.
§ 20.
1. Wysokość Świadczenia zostaje ustalona na dzień powstania
zdarzenia objętego Zakresem Ubezpieczenia.
2. Wysokość Świadczeń z tytułu zdarzeń objętych Zakresem
Ubezpieczenia określona jest w Umowie Ubezpieczenia i Polisie.
§ 21.
1. PKO Ubezpieczenia wypłaca Świadczenie z tytułu Trwałej Utraty
Zdrowia przez Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego Wypadku,
Trwałej Utraty Zdrowia przez Małżonka/Partnera wskutek
Nieszczęśliwego Wypadku lub Trwałej Utraty Zdrowia przez Dziecko
wskutek Nieszczęśliwego Wypadku maksymalnie do 100% Sumy
Ubezpieczenia przewidzianej dla tych zdarzeń, z tytułu wszystkich
zaistniałych w Okresie Odpowiedzialności zdarzeń.
2. PKO Ubezpieczenia wypłaca Świadczenie z tytułu Trwałej Utraty
Zdrowia przez Ubezpieczonego w następstwie Zawału Serca
z Uniesieniem Odcinka ST lub Udaru Mózgu z Długotrwałym
Ubytkiem Neurologicznym maksymalnie do 100% Sumy
Ubezpieczenia przewidzianej dla tych zdarzeń, z tytułu wszystkich
zaistniałych w Okresie Odpowiedzialności zdarzeń.
3. Stopień Trwałej Utraty Zdrowia określany jest na podstawie
dokumentacji medycznej niezwłocznie po zakończeniu leczenia, z
uwzględnieniem zaleconej przez lekarza rehabilitacji leczniczej.
Stopień Trwałej Utraty Zdrowia może być ustalany przez PKO
Ubezpieczenia w oparciu o opinię Lekarza Zaufania wydaną na
podstawie zgromadzonej dokumentacji medycznej lub
bezpośredniego badania lekarskiego. Późniejsza zmiana stopnia
Trwałej Utraty Zdrowia nie powoduje zmiany wysokości
Świadczenia.
4. Przy ustalaniu stopnia Trwałej Utraty Zdrowia stosuje się tabelę
norm oceny procentowej Trwałej Utraty Zdrowia, która stanowi
załącznik nr 2 do OWU.
5. W przypadku Trwałej Utraty Zdrowia przez Ubezpieczonego w
następstwie Zawału Serca z Uniesieniem Odcinka ST lub Udaru
Mózgu z Długotrwałym Ubytkiem Neurologicznym, w przypadku
Udaru Mózgu z Długotrwałym Ubytkiem Neurologicznym, istnienie
trwałego uszkodzenia neurologicznego musi potwierdzić lekarz
neurolog, nie wcześniej niż 6 tygodni po zdarzeniu.
6. W razie utraty lub uszkodzenia organu, narządu lub układu, których
funkcje przed wypadkiem były już upośledzone wskutek samoistnej
choroby, trwałego inwalidztwa lub trwałego uszczerbku, stopień
Trwałej Utraty Zdrowia przez Ubezpieczonego określa się w
wysokości różnicy pomiędzy stopniem trwałego uszczerbku danego
organu, narządu lub układu po wypadku, a stopniem trwałego
uszczerbku istniejącym bezpośrednio przed Nieszczęśliwym
Wypadkiem albo Zawałem Serca z Uniesieniem Odcinka ST lub
Udarem Mózgu z Długotrwałym Ubytkiem Neurologicznym.
7. Z uwagi na znaczne koszty rehabilitacji leczniczej, Ubezpieczony ma
prawo złożyć wniosek o wypłatę części Świadczenia z tytułu Trwałej
Utraty Zdrowia przez Ubezpieczonego, do Trwałej Utraty Zdrowia
przez Małżonka/Partnera wskutek Nieszczęśliwego Wypadku lub
Trwałej Utraty Zdrowia przez Dziecko wskutek Nieszczęśliwego

Wypadku przed zakończeniem leczenia usprawniającego.
Niezależnie od ustalonego ostatecznie stopnia Trwałej Utraty
Zdrowia, wypłacona Ubezpieczonemu część Świadczenia nie
podlega zwrotowi.
§ 22.
1. PKO Ubezpieczenia wypłaca Świadczenie z tytułu Operacji
Chirurgicznej Ubezpieczonego w wysokości zgodnej z tabelą
stanowiącą Załącznik nr 1 do OWU.
2. Wysokość Świadczenia z tytułu Operacji Chirurgicznej
Ubezpieczonego jest iloczynem procentu Świadczenia wskazanego
w tabeli, będącej Załącznikiem nr 1 do OWU oraz kwoty
(podstawy), określonej w Umowie Ubezpieczenia i Polisie.
3. W przypadku przekroczenia kwoty (podstawy), o której mowa w
ust. 2, ostatnie ze Świadczeń z tytułu Operacji Chirurgicznej
Ubezpiecoznego ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu, tak aby
suma wypłaconych Świadczeń z tytułu Operacji Chirurgicznej
Ubezpieczonego była równa tej kwocie (podstawie).
4. Świadczenie za każdą z Operacji Chirurgicznej Ubezpieczonego
wskazaną w Załączniku nr 1 do OWU spełniane jest wyłącznie
jeden raz w Okresie Odpowiedzialności.
5. W przypadku przeprowadzenia więcej niż jednej Operacji
Chirurgicznej Ubezpieczonego w trakcie jednego pobytu w szpitalu
Ubezpieczonego, Ubezpieczonemu przysługuje wyłącznie jedno,
najwyższe Świadczenie z tytułu Operacji Chirurgicznej
Ubezpieczonego.
6. W przypadku zgonu Ubezpieczonego w trakcie Operacji
Chirurgicznej Ubezpieczonego, Operacji Chirurgicznej
Ubezpieczonego podczas Leczenia Szpitalnego dłuższego niż 14 dni,
Operacji Chirurgicznej Ubezpieczonego spowodowanej Zawałem
Serca z Uniesieniem Odcinka ST lub Udarem Mózgu z
Długotrwałym Ubytkiem Neurologicznym lub Zaawansowanym
nowotworem złośliwym lub Operacji Chirurgicznej Ubezpieczonego
w narkozie PKO Ubezpieczenia wypłaca Świadczenie z tytułu zgonu
Ubezpieczonego.
7. W przypadku Operacji Chirurgicznej Ubezpieczonego podczas
Leczenia Szpitalnego dłuższego niż 14 dni, Operacji Chirurgicznej
Ubezpieczonego spowodowanej Zawałem Serca z Uniesieniem
Odcinka ST lub Udarem Mózgu z Długotrwałym Ubytkiem
Neurologicznym lub Zaawansowanym nowotworem złośliwym lub
Operacji Chirurgicznej Ubezpieczonego w narkozie wysokość
należnego świadczenia ustalana jest na podstawie wysokości
Sumy Ubezpieczenia aktualnej w dniu wykonania Operacji
Chirurgicznej.
8. Świadczenie z tytułu osierocenia Dziecka wypłacane jest dla
każdego niepełnoletniego Dziecka niezależnie od tego czy jest ono
uprawnione do Świadczenia, zgodnie z § 18. Świadczenie
wypłacane jest również Dziecku, które ukończyło 18 rok życia, lecz
nie przekroczyło 25 roku życia, jeżeli kontynuuje Naukę. Dziecku
niepełnosprawnemu w znacznym stopniu, na mocy orzeczenia
lekarskiego, Świadczenie wypłacane jest bez względu na wiek
Dziecka.
§ 23.
1. Świadczenie z tytułu zgonu Ubezpieczonego wskutek
Nieszczęśliwego Wypadku, zgonu Ubezpieczonego wskutek
Szczególnego Przypadku Wypadku Komunikacyjnego, zgonu
Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego Wypadku w Pracy, zgonu
Dziecka wskutek Nieszczęśliwego Wypadku, zgonu
Małżonka/Partnera wskutek Nieszczęśliwego Wypadku, zgonu
Rodzica Ubezpieczonego lub Rodzica Małżonka/Partnera wskutek
Nieszczęśliwego Wypadku nie przysługuje, jeżeli zgon nastąpił po
upływie 180 dni od dnia zajścia Nieszczęśliwego Wypadku.
2. Świadczenie z tytułu zgonu Ubezpieczonego w następstwie Zawału
Serca lub Udaru Mózgu nie przysługuje, jeżeli zgon nastąpił po
upływie 180 dni od dnia Zawału Serca lub Udaru Mózgu.
3. Jeżeli PKO Ubezpieczenia wypłaci Świadczenie z tytułu Trwałej
Utraty Zdrowia przez Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego
Wypadku, a następnie w okresie 180 dni od dnia zajścia
Nieszczęśliwego Wypadku nastąpi zgon Ubezpieczonego, będący
następstwem tego wypadku, kwota wypłaconego Świadczenia, o
którym mowa powyżej, będzie potrącona z kwoty Świadczenia
wypłacanego z tytułu zgonu Ubezpieczonego wskutek
Nieszczęśliwego Wypadku.
4. Jeżeli PKO Ubezpieczenia wypłaci Świadczenie z tytułu Trwałej
Utraty Zdrowia przez Ubezpieczonego w następstwie Zawału Serca
z Uniesieniem Odcinka ST lub Udaru Mózgu z Długotrwałym
Ubytkiem Neurologicznym, a następnie w okresie 180 dni od dnia
zajścia Zawału Serca z Uniesieniem Odcinka ST lub Udaru Mózgu
z Długotrwałym Ubytkiem Neurologicznym nastąpi zgon
Ubezpieczonego, będący następstwem tego zdarzenia, kwota
wypłaconego Świadczenia, o którym mowa powyżej, będzie
potrącona z kwoty Świadczenia wypłacanego z tytułu zgonu
Ubezpieczonego w następstwie Zawału Serca lub Udaru Mózgu.
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Jeżeli PKO Ubezpieczenia wypłaci Świadczenie z tytułu Trwałej
Utraty Zdrowia przez Małżonka/Partnera wskutek Nieszczęśliwego
Wypadku, a następnie w okresie 180 dni od dnia zajścia
Nieszczęśliwego Wypadku nastąpi zgon Małżonka/Partnera,
będący następstwem tego wypadku, kwota wypłaconego
Świadczenia, o którym mowa powyżej, będzie potrącona z kwoty
Świadczenia wypłacanego z tytułu zgonu Ubezpieczonego zgonu
Małżonka/Partnera wskutek Nieszczęśliwego Wypadku.
Jeżeli PKO Ubezpieczenia wypłaci Świadczenie z tytułu Trwałej
Utraty Zdrowia przez Dziecko wskutek Nieszczęśliwego Wypadku,
a następnie w okresie 180 dni od dnia zajścia Nieszczęśliwego
Wypadku nastąpi zgon Dziecka, będący następstwem tego
wypadku, kwota wypłaconego Świadczenia, o którym mowa
powyżej, będzie potrącona z kwoty Świadczenia wypłacanego z
tytułu zgonu Ubezpieczonego zgonu Dziecka wskutek
Nieszczęśliwego Wypadku.
W przypadku, gdy w tym samym okresie Leczenie Szpitalne
stanowiłoby jednocześnie, co najmniej dwa objęte Zakresem
Ubezpieczenia następujące zdarzenia:
1) Leczenie Szpitalne Ubezpieczonego, jeżeli było spowodowane
inną przyczyną niż Nieszczęśliwy Wypadek, lub
2) Leczenie Szpitalne Ubezpieczonego spowodowane
Nieszczęśliwym Wypadkiem, lub
3) Leczenie Szpitalne Ubezpieczonego spowodowane Szczególnym
Przypadkiem Wypadku Komunikacyjnego, lub
4) Leczenie Szpitalne Ubezpieczonego spowodowane
Nieszczęśliwym Wypadkiem w Pracy, albo
5) Leczenie Szpitalne Ubezpieczonego spowodowane Szczególnym
Przypadkiem Wypadku Komunikacyjnego w Pracy, lub
6) Leczenie Szpitalne Ubezpieczonego spowodowane Zawałem
Serca z Uniesieniem Odcinka ST lub Udarem Mózgu z
Długotrwałym Ubytkiem Neurologicznym,
– PKO Ubezpieczenia wypłaci Ubezpieczonemu za ten sam okres
Leczenia Szpitalnego wyłącznie jedno Świadczenie, dla którego
w wariancie ubezpieczenia tego Ubezpieczonego przewidziano
najwyższą Sumę Ubezpieczenia.
Świadczenie z tytułu Leczenia Szpitalnego Ubezpieczonego, jeżeli
było spowodowane inną przyczyną niż Nieszczęśliwy Wypadek,
Leczenia Szpitalnego wskutek Nieszczęśliwego Wypadku, Leczenia
Szpitalnego Ubezpieczonego spowodowanego Szczególnym
Przypadkiem Wypadku Komunikacyjnego; Leczenia Szpitalnego
Ubezpieczonego spowodowanego Nieszczęśliwym Wypadkiem w
Pracy, Leczenia Szpitalnego Ubezpieczonego spowodowanego
Szczególnym Przypadkiem Wypadku Komunikacyjnego w Pracy,
Leczenia Szpitalnego Ubezpieczonego spowodowanego Zawałem
Serca z Uniesieniem Odcinka ST lub Udarem Mózgu z
Długotrwałym Ubytkiem Neurologicznym, jest należne za cały
okres leczenia w Okresie Odpowiedzialności łącznie za okres nie
dłuższy niż 90 dni leczenia w trakcie każdego Roku
Ubezpieczeniowego.
Świadczenie z tytułu Pobytu Ubezpieczonego na OIT w zależności
od wariantu ubezpieczenia jest wypłacane w formie Świadczenia
niezależnego od długości pobytu na OIT lub uzależnionego od
długości tego pobytu za okres nie dłuższy niż 5 dni leczenia w
trakcie każdego Pobytu na OIT. Świadczenie z tytułu Pobytu
Ubezpieczonego na OIT nie przysługuje jeżeli Pobyt Ubezpieczonego
na OIT miał miejsce podczas Leczenia Szpitalnego, za które PKO
Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności.
Świadczenie z tytułu Leczenia Szpitalnego Małżonka/Partnera oraz
Leczenia Szpitalnego Dziecka jest należne za cały okres leczenia w
Okresie Odpowiedzialności łącznie za okres nie dłuższy niż 90 dni
leczenia w trakcie każdego Roku Ubezpieczeniowego osobno dla
każdego ze świadczeń. W przypadku Leczenia Szpitalnego Dziecka
limit 90 dni leczenia w trakcie każdego Roku Ubezpieczeniowego
liczony jest łącznie dla wszystkich Dzieci Ubezpieczonego.
Świadczenie z tytułu Leczenia Szpitalnego Dziecka wskutek
Nieszczęśliwego Wypadku jest należne za cały okres leczenia w
Okresie Odpowiedzialności łącznie za okres nie dłuższy niż 60 dni
leczenia w trakcie każdego Roku Ubezpieczeniowego i liczony jest
osobno na każde zgłoszone Dziecko Ubezpieczonego.
Świadczenie z tytułu Rekonwalescencji Ubezpieczonego po 14
dniowym Leczeniu Szpitalnym jest wypłacane maksymalnie za 30
dni Rekonwalescencji.
W przypadku wypłacenia świadczenia z tytułu Leczenia
Specjalistycznego Ubezpieczonego, tj.:
1) chemioterapii albo radioterapii;
2) terapii interferonowej;
3) wszczepienia kardiowertera/defibrylatora;
4) wszczepienia rozrusznika serca;
5) ablacji;
odpowiedzialność PKO Ubezpieczenia wygasa w zakresie tego specjalistycznego leczenia. W przypadku przeprowadzenia

u Ubezpieczonego zarówno radioterapii jaki i chemioterapii
wypłacone zostanie tylko jedno świadczenie.
14. W przypadku jednego zdarzenia kwalifikującego się lub
skutkującego wystąpieniem dwóch lub więcej pozycji wchodzących
w zakres pojęć zdefiniowanych jako Ciężkie Zachorowanie,
przysługuje wypłata tylko jednego Świadczenia za Ciężkie
Zachorowanie, które zostało zdiagnozowane jako pierwsze.
15. Suma wypłaconych Świadczeń z tytułu Ciężkiego Zachorowania
Ubezpieczonego, Ciężkiego Zachorowania Dziecka w Okresie
Odpowiedzialności nie może przekroczyć 200% Sumy
Ubezpieczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego. Z tytułu Ciężkiego
Zachorowania Małżonka/Partnera PKO Ubezpieczenia wypłaca
wyłącznie jedno Świadczenie.
16. Za dzień zajścia Ciężkiego Zachorowania przyjmuje się:
1) w przypadku Zaawansowanej choroby Alzheimera – dzień
rozpoznania choroby z uwzględnieniem okresu, o którym mowa
w definicji choroby określonej w OWU;
2) w przypadku Zaawansowanej choroby Creutzfelda – Jakoba,
Udaru Mózgu z Długotrwałym Ubytkiem Neurologicznym,
Zawału Serca z Uniesieniem Odcinka ST, Zakażenie wirusem
HIV w wyniku przetoczenia preparatów krwi lub w następstwie
wykonywanych obowiązków zawodowych, Ciężkiej Postaci
Choroby Parkinsona, Łagodnego Nowotworu Mózgu,
Stwardnienia rozsianego, Anemii aplastycznej, Całkowitej
Utraty słuchu, Wścieklizny, Tężca, Zgorzeli gazowej,
Odkleszczowego wirusowego zapalenia mózgu, Sepsy, Dystrofii
mięśniowej, Gorączki reumatycznej z przetrwałymi
powikłaniami sercowymi, Nabytej niedokrwistości
hemolitycznej, Nabytej przewlekłej choroby serca, Nagminnego
porażenia dziecięcego (poliomyelitis), Porażenia (paraliżu)
kończyn, Bąblowca mózgu – dzień rozpoznania choroby
zgodnie z definicją danej choroby określoną w OWU;
3) w przypadku Zaawansowanej niewydolności nerek – dzień
wystawienia zaświadczenia o zakwalifikowaniu do dializoterapii
lub do przeszczepu nerki;
4) w przypadku Zaawansowanej niewydolności wątroby – dzień
uzyskania zaświadczenia o występowaniu wszystkich objawów
wymienionych w definicji choroby określonej w OWU;
5) w przypadku Zaawansowanego nowotworu złośliwego – dzień
badania histopatologicznego;
6) w przypadku Oparzenia – dzień, w którym nastąpiło Oparzenie;
7) w przypadku Chirurgicznej operacji na naczyniach wieńcowych,
Transplantacji głównych narządów, Masywnego zatoru tętnicy
płucnej leczonego operacyjnie– dzień dokonania zabiegu
operacyjnego;
8) w przypadku Długotrwałej śpiączki, Całkowitej i trwałej utraty
mowy oraz Całkowitej i trwałej utraty wzroku – dzień zajścia
zdarzenia, o którym mowa odpowiednio w definicji choroby
określonej w OWU;
9) w przypadku Utraty kończyn – dzień, w którym nastąpiła utarta
kończyn;
10) W przypadku Bakteryjnego zapalenia mózgu lub bakteryjnego
zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych - data dodatniego
wyniku posiewu płynu mózgowo-rdzeniowego.
11) w przypadku Ropnia mózgu leczonego operacyjnie – dzień
zabiegu operacyjnego;
12) w przypadku Przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby –
dzień badania biopsyjnego.
§ 24.
1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia objętego
Zakresem Ubezpieczenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego
zawiadomienia, PKO Ubezpieczenia informuje o tym
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami
występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje
postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia,
zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości Świadczenia, a także
informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny
sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są
potrzebne do ustalenia odpowiedzialności PKO Ubezpieczenia lub
wysokości Świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego
prowadzenia postępowania.
2. PKO Ubezpieczenia zobowiązane jest do wypłaty Świadczenia
w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zajściu
zdarzenia objętego Zakresem Ubezpieczenia, z zastrzeżeniem
postanowień ust. 3.
3. Jeżeli w terminie określonym w ust. 2, ustalenie okoliczności
koniecznych do określenia odpowiedzialności PKO Ubezpieczenia
albo wysokości Świadczenia okazałoby się niemożliwe, Świadczenie
zostanie wypłacone w terminie 14 dni od dnia, w którym przy
zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności
było możliwe. Jednakże bezsporną część Świadczenia PKO
Ubezpieczenia spełni w terminie przewidzianym w ust. 2.
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Jeżeli w terminie określonym w ust. 2 PKO Ubezpieczenia nie
wypłaci Świadczenia, powinno zawiadomić na piśmie osobę
zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia
roszczeń z Umowy Ubezpieczenia w całości lub w części, a także
powinno wypłacić bezsporną część Świadczenia.
Jeżeli Świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej
wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, PKO
Ubezpieczenia powinno poinformować o tym na piśmie osobę
występującą z roszczeniem oraz wskazując na okoliczności oraz na
podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę
wypłaty Świadczenia. Informacja powinna zawierać pouczenie o
możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
Powództwo o roszczenia wynikające z Umowy Ubezpieczenia
można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej
albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby
Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uposażonego lub innego
uprawnionego z Umowy Ubezpieczenia.
Powództwo o roszczenie wynikające z Umowy Ubezpieczenia
można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej
albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy
Ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z Umowy
Ubezpieczenia.

ROZDZIAŁ 15
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 25.
1. Umowa Ubezpieczenia może zawierać postanowienia dodatkowe
lub odmienne od ustalonych w niniejszych OWU. W przypadku
rozbieżności pierwszeństwo stosowania mają postanowienia
Umowy Ubezpieczenia.
2. Strony mają prawo na mocy porozumienia w formie pisemnej pod
rygorem nieważności zmieniać lub uchylać postanowienia Umowy
Ubezpieczenia.
§ 26.
Wypłaty kwot z tytułu Umowy Ubezpieczenia podlegają przepisom
regulującym opodatkowanie osób fizycznych i osób prawnych,
obowiązującym w momencie dokonywania wypłat.
§ 27.
1. Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uposażony, Uposażony Zastępczy
lub uprawniony z Umowy Ubezpieczenia mogą złożyć reklamację
dotyczącą usług świadczonych przez PKO Ubezpieczenia.
2. Reklamacje można składać w każdej jednostce PKO Ubezpieczenia:
1) w formie pisemnej - osobiście, albo przesyłką pocztową w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe,
2) ustnie - telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas
wizyty klienta w jednostce, o której mowa powyżej,
3) w formie elektronicznej - za pośrednictwem formularza
kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej:
www.pkoubezpieczenia.pl.
3. Złożenie reklamacji niezwłocznie po uzyskaniu informacji
o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia składającego
reklamację ułatwi i przyspieszy rzetelne rozpatrzenie reklamacji.
4. Odpowiedź na reklamację powinna zostać udzielona przez PKO
Ubezpieczenia bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie
30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu
wystarczy wysłanie przez PKO Ubezpieczenia odpowiedzi przed
jego upływem.
5. Jeżeli w terminie określonym w ust. 4 ustalenie okoliczności
koniecznych do rozpatrzenia reklamacji okazałoby się niemożliwe,
PKO Ubezpieczenia powiadomi składającego reklamację
wyjaśniając przyczynę opóźnienia, wskazując okoliczności, które
muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określając
przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia
odpowiedzi, nie późniejszy niż 60 dni od dnia otrzymania
reklamacji.
6. Składający reklamację zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu
reklamacji w formie wybranej przez siebie poprzez jej określenie
w treści reklamacji lub wskazanie numeru telefonu, adresu e-mail
lub adresu korespondencyjnego, na który ma zostać przesłane
powiadomienie o rozpatrzeniu reklamacji.
7. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w postaci papierowej
lub za pomocą trwałego nośnika informacji (w rozumieniu ustawy
z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych). Odpowiedź o
której mowa w zdaniu poprzedzającym PKO Ubezpieczenia może
dostarczyć pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek
składającego reklamację.

8.

Skargi lub zażalenia niebędące reklamacjami w rozumieniu ust. 1
PKO Ubezpieczenia rozpatruje w terminie 30 dni od otrzymania
skargi lub zażalenia.
9. Jeżeli w terminie określonym w ust. 8 ustalenie okoliczności
koniecznych do rozpatrzenia skargi lub zażalenia okazałoby się
niemożliwe, PKO Ubezpieczenia powiadomi skarżącego o
przyczynach braku możliwości dotrzymania terminu wskazując
okoliczności, które jeszcze powinny zostać ustalone oraz
przewidywany termin udzielenia odpowiedzi na skargę lub
zażalenie, jednak, nie późniejszy niż 60 dni od dnia otrzymania
skargi lub zażalenia.
10. Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu, Uposażonemu, Uposażonemu
Zastępczemu lub uprawnionemu z Umowy Ubezpieczenia,
będącemu konsumentem, przysługuje prawo zwrócenia się o
pomoc do Rzecznika Finansowego lub do Miejskich i Powiatowych
Rzeczników Konsumenta.
11. PKO Ubezpieczenia podlega nadzorowi Komisji Nadzoru
Finansowego.
12. Informacje dotyczące wnoszenia i rozpatrywania reklamacji
publikowane są dodatkowo na stronie internetowej
www.pkoubezpieczenia.pl.
13. Na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego
i o Rzeczniku Finansowym Ubezpieczający, Ubezpieczony,
Uposażony Zastępczy lub inny uprawniony z umowy ubezpieczenia,
będący osobą fizyczną, który wyczerpał drogę postępowania
reklamacyjnego przed PKO Ubezpieczenia, może złożyć wniosek do
Rzecznika Finansowego (https://rf.gov.pl/) o pozasądowe
rozwiązanie sporu.
14. Językiem stosowanym w relacjach pomiędzy stronami w zakresie
wynikającym z realizacji Umowy Ubezpieczenia jest język polski.
§ 28.
Korespondencja pomiędzy stronami Umowy Ubezpieczenia wysyłana
jest pod ostatni znany adres drugiej strony. Strony Umowy
Ubezpieczenia zobowiązane są do niezwłocznego informowania drugiej
strony Umowy Ubezpieczenia o zmianie swoich danych adresowych.
§ 29.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU stosuje się przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej oraz inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.
§ 30.
Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej PKO
Ubezpieczenia jest dostępne na stronie internetowej
www.pkoubezpieczenia.pl oraz w siedzibie PKO Ubezpieczenia.
§ 31.
Zgodnie z obowiązującą na dzień wejścia w życie niniejszych OWU
ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w przypadku ogłoszenia upadłości
zakładu ubezpieczeń albo oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości
zakładu ubezpieczeń lub umorzenia postępowania upadłościowego,
jeżeli majątek dłużnika oczywiście nie wystarcza nawet na zaspokojenie
kosztów postępowania upadłościowego albo w przypadku zarządzenia
likwidacji przymusowej zakładu ubezpieczeń, jeżeli roszczenia osób
uprawnionych nie mogą być pokryte z aktywów stanowiących pokrycie
rezerw techniczno -ubezpieczeniowych, do zadań Ubezpieczeniowego
Funduszu Gwarancyjnego należy zaspokajanie roszczeń osób
uprawnionych z umów ubezpieczenia na życie, w wysokości 50%
wierzytelności, do kwoty nie większej niż równowartość w złotych
30.000 euro według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy
Bank Polski obowiązującego w dniu ogłoszenia upadłości, oddalenia
wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenia postępowania
upadłościowego albo w dniu zarządzenia likwidacji przymusowej.
§ 32.
Niniejsze ogólne warunki indywidualnej kontynuacji grupowego
ubezpieczenia na życie dla Pracowników Grupy Kapitałowej PKO Banku
Polskiego SA zostały zatwierdzone w dniu 10 października 2018 roku.
W imieniu i na rzecz PKO Ubezpieczenia:
Prezes Zarządu
Sławomir Łopalewski

Członek Zarządu
Tomasz Mańko
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INFORMACJE WYMAGANE PRZEPISAMI ART. 39 UST. 1 USTAWY Z DNIA 30 MAJA 2014 R. O PRAWACH KONSUMENTA
W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na odległość, ubezpieczyciel zobowiązany jest do podania następujących informacji:
1. Nazwa, adres siedziby przedsiębiorcy, organ który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numer, pod którym
przedsiębiorca został zarejestrowany oraz dane dotyczące instytucji udzielającej zezwolenia na działalność przedsiębiorcy:
Przedsiębiorcą zawierającym umowę ubezpieczenia na odległość jest ubezpieczyciel działający pod nazwą: PKO Życie Towarzystwo
Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłodnej 52, 00-872 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000031094, NIP 521-04-19914, kapitał zakładowy: 89 308 936,29 zł (opłacony w całości) posiadająca zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w
Dziale I Ubezpieczenia na życie, wydane przez Ministra Finansów.
Ubezpieczyciel jest członkiem Polskiej Izby Ubezpieczeń (dalej „PIU”) stanowiącej samorząd gospodarczy ubezpieczycieli oraz stosuje
Zasady Dobrych Praktyk Ubezpieczeniowych uchwalone przez PIU, których wersja elektroniczna jest dostępna pod adresem:
https://piu.org.pl/zasady-dobrych-praktyk/
2.

Istotne właściwości świadczenia i jego przedmiot:

Szczegółowy opis przedmiotu wybranego ubezpieczenia, zakres ochrony ubezpieczeniowej, początek i koniec odpowiedzialności (w tym
okresy karencji) oraz opis wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności ubezpieczyciela, a także zasady ustalania i wypłaty świadczeń opisane
są w ogólnych warunkach ubezpieczenia, na podstawie których zawierana jest umowa.
3.

Cena lub wynagrodzenie obejmujące wszystkie składniki, w tym opłaty i podatki:

Jedyny koszt jaki ponosi Klient w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia, to wartość składki, która jest prezentowana Klientowi przed
zawarciem umowy, na podstawie wybranego przez klienta zakresu ochrony i na podstawie stawek określonych we wniosku o zawarcie
umowy ubezpieczenia.
Składka wyliczana jest w oparciu o taryfę składek obowiązującą w dniu zawierania umowy oraz z uwzględnieniem kryteriów opisanych
w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
4. Ryzyko związane z usługą finansową, jeżeli wynika ono z jej szczególnych cech lub charakteru czynności:
Świadczenie ubezpieczyciela będzie polegać na zapewnianiu Klientowi ochrony ubezpieczeniowej przed ryzykami wskazanymi w umowie
ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia będzie zależał od wybranego przez Klienta wariantu ubezpieczenia. Szczegółowe informacje na temat
ubezpieczonych ryzyk znajdują się w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
5. Zasady zapłaty wynagrodzenia:
W trakcie składania wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia Klient jest informowany o sposobach i terminach opłacenia składki. W
zależności od wybranego ubezpieczenia, składka może być płatna jako składka periodyczna (tj. z określoną częstotliwością), wówczas do
zawarcia umowy konieczne jest opłacenie pierwszej składki periodycznej albo może być płatna w pełnej kwocie jednorazowo.
Klient ma możliwość opłacenia składki przelewem.
6.

Prawo oraz sposób odstąpienia od umowy zawartej na odległość:

Klient będący osobą fizyczna, który zawarł umowę ubezpieczenia może odstąpić od niej na piśmie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania
niniejszej informacji lub otrzymania potwierdzenia, że umowa została zawarta, w zależności od tego który z tych terminów jest terminem
późniejszym. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane. Klient nie ponosi kosztów
związanych z odstąpieniem, jednakże w przypadku rozpoczętego za zgodą Klienta udzielania przez Towarzystwo ochrony ubezpieczeniowej
przed upływem terminów, o których mowa powyżej, poniesie on koszt składki za okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.
7. Dodatkowe koszty ponoszone przez Klienta wynikające z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość:
Klient nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia na odległość.
8. Minimalny okres, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe:
Minimalny okres, na jaki może zostać zawarta umowa ubezpieczenia określony jest w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Umowa
ubezpieczenia zawierana jest na okres jednego roku z możliwością jej przedłużenia na zasadach opisanych w ogólnych warunkach
ubezpieczenia.
9.

Miejsce i sposób składania reklamacji:

Reklamacje można kierować osobiście, pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem strony internetowej ubezpieczyciela. Szczegółowe
zasady składania reklamacji określone są w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
10.

Możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umowy:

Ubezpieczający, ubezpieczony lub inny uprawniony z umowy ubezpieczenia, będący osobą fizyczną, który wyczerpał drogę postępowania
reklamacyjnego przed ubezpieczycielem, może złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego (https://rf.gov.pl/) pozasądowe rozwiązanie
sporu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku
Finansowym. Ww. osoby mogą zwrócić się też o pomoc do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumenta. W przypadku umowy
ubezpieczenia zawieranej za pośrednictwem Internetu, konsument ma prawo skorzystać z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów i
złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Informacja o powyższym, znajduje się również w WU.
11. Istnienie funduszu gwarancyjnego lub innych systemów gwarancyjnych:
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Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia częściowe zaspakajanie roszczeń osób uprawnionych z umów ubezpieczenia na życie w
sytuacjach wskazanych w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Informacja o powyższym znajduje się w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
12.

Język stosowany w relacjach przedsiębiorcy z Klientem:

Językiem stosowanym w relacjach związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia oraz jej realizacją jest język polski. Informacja
powyższym, znajduje się również w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
13.

Prawo właściwe państwa, które stanowi podstawę dla stosunków przedsiębiorcy z Klientem przed zawarciem umowy na odległość
oraz prawo właściwe do zawarcia i wykonania umowy:

Prawo Rzeczypospolitej Polskiej stanowi podstawę dla stosunków pomiędzy ubezpieczającym a ubezpieczycielem przed zawarciem umowy
ubezpieczenia oraz do realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy ubezpieczenia pomiędzy ubezpieczycielem a uprawnionym z
umowy ubezpieczenia. Informacja o powyższym, znajduje się również w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
14. Sąd właściwy do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem umowy:
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z wykonaniem umowy ubezpieczenia jest sąd powszechny według przepisów o
właściwości ogólnej lub sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego lub
uprawnionego z umowy ubezpieczenia, spadkobiercy ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. Informacja o powyższym,
znajduje się również w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
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UI/załącznik/OWU/173/10-2018/A

ZAŁĄCZNIK NR 1
Do Ogólnych Warunków Indywidualnej Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie dla Pracowników Grupy Kapitałowej PKO Banku
Polskiego SA

Tabela % kwoty (podstawy) określonej w Umowie Ubezpieczenia i Certyfikacie i stanowiącej bazę do obliczenia wysokości Świadczenia z tytułu
Operacji Chirurgicznych.
Spis Operacji Chirurgicznych

% kwoty (podstawy)

GRUPA A - Operacje w zakresie układu nerwowego
I.

Operacje w zakresie struktur wewnątrz-czaszkowych i nerwów czaszkowych

1 Kraniotomia z usunięciem ropnia nadtwardówkowego

10

2 Kraniotomia z usunięciem krwiaka nadtwardówkowego

10

3 Kraniotomia z usunięciem obcego ciała z czaszki

30

4 Kraniotomia z usunięciem krwiaka podtwardówkowego

10

5 Kraniotomia z usunięciem krwiaka śródmózgowego

30

6 Drenaż krwiaka śródmózgowego

30

7 Lobotomia/traktotomia

50

8 Wycięcie zmiany opony mózgu

30

9 Wycięcie tkanki mózgu

30

10 Wycięcie guza móżdżku

30

11 Usunięcie ropnia móżdżku

30

12 Wycięcie guza pnia mózgu

30

13 Rekonstrukcja opon mózgowych

30

14 Operacja przepukliny mózgowej

30

15 Wentrykulostomia

30

16 Pozaczaszkowy drenaż mózgu

30

17 Wszczepienie stymulatora mózgu

30

18 Operacja tętniaka lub naczyniaka mózgu

30

19 Wycięcie zmiany nerwu czaszkowego

30

20 Odbarczenie nerwu czaszkowego

30

21 Operacja naprawcza nerwu czaszkowego

30

22 Rekonstrukcja nerwu czaszkowego

30

23 Przecięcie ciała modzelowatego – kalozotomia

100

24 Drenaż przestrzeni podpajęczynówkowej

10

25 Wycięcie lub zniszczenie splotu naczyniówkowego opon mózgowych

10

26 Drenaż ropnia przestrzeni podpajęczynówkowej

10

27 Podwiązanie tętnicy oponowej środkowej

10

28 Kauteryzacja splotu naczyniówkowego opon mózgowych

10

29 Podwiązanie naczyń przestrzeni podtwardówkowej

10

30 Drenaż przestrzeni podtwardówkowej

10

31 Drenaż wodniaka śródczaszkowego

10

32 Dekortykacja opon mózgu

10

33 Wycięcie zmiany tkanki mózgu

50

34 Rozległa resekcja tkanki mózgowej

100

35 Usunięcie ropnia pnia mózgu

50

36 Stereotaktyczna ablacja tkanki mózgowej

30

37 Przeszczep opony twardej mózgu

30
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II. Operacje rdzenia kręgowego, opon rdzenia kręgowego i kanału środkowego rdzenia kręgowego
38 Wycięcie zmiany rdzenia kręgowego lub opon rdzeniowych

30

39 Wycięcie tkanki rdzenia kręgowego

30

40 Przecięcie dróg rdzenia kręgowego

30

41 Operacja przepukliny oponowej lub/i rdzeniowej

30

42 Drenaż przestrzeni podoponowej rdzenia

10

43 Sympatektomia szyjna

30

44 Sympatektomia lędźwiowa

30

45 Wycięcie rdzenia kręgowego lub opon rdzeniowych

30

46 Wszczepienie neurostymulatora rdzenia kręgowego

30

47 Operacja odbarczająca kanału kręgowego lub korzenia nerwu rdzeniowego

10

48 Operacja odbarczająca kanału kręgowego lub korzenia nerwu rdzeniowego ze stabilizacją

10

III. Operacje nerwów obwodowych
49 Wycięcie nerwiaka nerwu słuchowego

10

50 Wycięcie zmiany nerwu obwodowego

5

51 Operacje naprawcze nerwu obwodowego

5

52 Operacje naprawcze nerwu współczulnego

5

53 Rekonstrukcja nerwu obwodowego

5

GRUPA B - Operacje gruczołów dokrewnych oraz gruczołu piersiowego
I.

Operacje gruczołów dokrewnych

54 Częściowe wycięcie tarczycy

10

55 Całkowite wycięcie tarczycy

30

56 Wycięcie przewodu tarczowo-językowego

30

57 Częściowe wycięcie przytarczyc

10

58 Całkowite wycięcie przytarczyc

30

59 Częściowe wycięcie nadnerczy

10

60 Obustronne wycięcie nadnerczy

30

61 Operacja szyszynki

50

62 Wycięcie przysadki mózgowej

100

63 Zniszczenie przysadki mózgowej

100

64 Częściowe wycięcie grasicy

10

65 Całkowite wycięcie grasicy

30

66 Torakoskopowe wycięcie grasicy

10

67 Transplantacja grasicy

30

II. Operacje gruczołu piersiowego
68 Wycięcie zmiany piersi

10

69 Subtotalna mammektomia

30

70 Wycięcie brodawki sutkowej

5

71 Rekonstrukcja lub zabieg naprawczy brodawki sutkowej

5

72 Jednostronne całkowite wycięcie piersi

30

73 Obustronne całkowite wycięcie piersi

50

74 Całkowita jednoczasowa rekonstrukcja piersi

30

75 Jednostronny wszczep do piersi

10

76 Przeszczep skóry na pierś

10

77 Przeszczep uszypułowany na pierś

10

78 Rekonstrukcja piersi płatem mięśniowym lub skórno-mięśniowym

10

79 Całkowita obustronna jednoczasowa rekonstrukcja piersi

50

GRUPA C - Operacje oka
80 Wycięcie gruczołu łzowego

5
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81 Wycięcie zmiany gruczołu łzowego

5

82 Wycięcie woreczka/dróg łzowych

5

83 Zespolenie dróg łzowych z jamą nosową

5

84 Wycięcie zmiany ze spojówki

5

85 Operacja naprawcza skaleczenia spojówki

5

86 Usunięcie zrostów spojówki lub/i powieki

5

87 Rekonstrukcja spojówki z przeszczepem

5

88 Wycięcie skrzydlika rogówki

5

89 Przeszczep rogówki

5

90 Nacięcie tęczówki

5

91 Usunięcie zrostów tęczówki

5

92 Wycięcie tęczówki

5

93 Wycięcie zmiany tęczówki

5

94 Trepanacja twardówki z usunięciem tęczówki

5

95 Wytworzenie przetoki twardówki

5

96 Usunięcie zmiany twardówki

5

97 Naprawa garbiaka twardówki

5

98 Wzmocnienie twardówki

5

99 Usunięcie soczewki lub wprowadzenie sztucznej soczewki
100 Usunięcie ciała szklistego

10
5

101 Usunięcie mięśnia okoruchowego

10

102 Wycięcie gałki ocznej

30

103 Zabieg naprawczy wielu struktur oka

30

104 Operacyjne zaopatrzenie pękniętej gałki ocznej

30

105 Wycięcie zmiany oczodołu

30

106 Osteoplastyka oczodołu

30

107 Usunięcie lub wycięcie zmiany ciałka rzęskowego

5

108 Operacje brwi

5

109 Usunięcie zmiany powieki

5

110 Inna plastyczna operacja naprawcza powieki

5

GRUPA D - Operacje ucha
111 Całkowite wycięcie ucha zewnętrznego

10

112 Rekonstrukcja kosteczek słuchowych

30

113 Operacja naprawcza błony bębenkowej

5

114 Operacja naprawcza wyrostka sutkowatego

10

115 Wycięcie zmiany ucha środkowego

10

116 Wycięcie zmiany ucha wewnętrznego

30

117 Drenaż ucha wewnętrznego

10

118 Ablacja struktur ucha wewnętrznego

30

119 Rekonstrukcja ucha wewnętrznego

30

120 Operacja przetoki ucha wewnętrznego

10

121 Wszczepienie protezy ślimaka

30

122 Wytworzenie przetoki limfatycznej

10

123 Odbarczenie błędnika

30

124 Inne operacje ucha

10

GRUPA E – Operacje nosa i zatok przynosowych
125 Operacyjne tamowanie krwotoku z nosa

5

126 Wycięcie małżowiny wewnętrznej nosa

5

127 Wycięcie nosa

30
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128 Otwarcie zatoki szczękowej

5

129 Wycięcie zmiany zatoki szczękowej

5

130 Wyłonienie zatoki szczękowej

5

131 Otwarcie zatoki czołowej

5

132 Wycięcie zmiany zatoki czołowej

5

133 Obliteracja zatoki czołowej

5

134 Wycięcie zatoki czołowej

5

135 Otwarcie komórek sitowych

5

136 Wycięcie komórek sitowych

5

137 Otwarcie zatoki klinowej

5

138 Usunięcie zatoki klinowej

5

139 Otwarcie wielu zatok nosa

5

GRUPA F – Operacje gardła, krtani i tchawicy
140 Wycięcie gardła

30

141 Wycięcie zmiany gardła

5

142 Rozszerzanie gardła

5

143 Operacje naprawcze nozdrzy tylnych

5

144 Operacje naprawcze gardła po usunięciu nowotworu

5

145 Zamknięcie przetoki gardła

5

146 Wycięcie częściowe krtani

10

147 Wycięcie całkowite krtani

30

148 Wycięcie zmiany krtani

5

149 Rozszerzenie krtani

5

150 Operacja przetoki krtani

5

151 Wycięcie chrząstki krtani

10

152 Operacja naprawcza krtani

10

153 Wycięcie strun głosowych

10

154 Wszczepienie protezy głosowej

30

155 Jednoczasowe wycięcie krtani i gardła

50

156 Przeszczep krtani
157 Tracheostomia (nie obejmuje tracheostomii czasowej)

100
5

158 Operacja naprawcza tchawicy

10

159 Operacja przetoki tchawicy

10

160 Całkowita jednoczasowa rekonstrukcja krtani i tchawicy
161 Częściowe wycięcie tchawicy

100
30

GRUPA G – Operacje płuca i oskrzeli
162 Operacja naprawcza oskrzela

10

163 Operacja przetoki oskrzelowej

10

164 Wycięcie zmiany oskrzela

10

165 Wycięcie oskrzela

30

166 Wycięcie zmiany płuca

30

167 Wycięcie płuca

50

168 Przeszczep płuca

100

169 Jednoczasowy przeszczep płuca i serca

100

170 Wycięcie zmiany śródpiersia
171 Rekonstrukcja przewodu zatokowo-nosowego
172 Zabieg naprawczy opłucnej

30
5
10

GRUPA H - Operacje jamy ustnej
173 Wycięcie zmiany języka

5
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174 Częściowe wycięcie języka

5

175 Całkowite usunięcie języka

10

176 Wycięcie zmiany ślinianki

5

177 Częściowe wycięcie ślinianki

5

178 Całkowite usunięcie ślinianki

5

179 Operacje naprawcze ślinianki lub przewodu ślinowego

5

180 Zamknięcie przetoki ślinowej

5

181 Wycięcie zmiany podniebienia twardego

5

182 Wycięcie zmiany podniebienia miękkiego

5

183 Korekcja deformacji podniebienia
184 Wycięcie zmiany wargi
185 Wycięcie zmiany śluzówki jamy ustnej
186 Rekonstrukcja struktur jamy ustnej (z wyłączeniem zębów i dziąseł)

10
5
5
10

187 Wycięcie języczka

5

188 Wycięcie migdałka lub zmiany migdałka

5

GRUPA I - Operacje przewodu pokarmowego
I.

Operacje przełyku i żołądka

189 Częściowe wycięcie przełyku

30

190 Całkowite wycięcie przełyku

50

191 Śródpiersiowe zespolenie omijające przełyku

50

192 Wytworzenie sztucznego przełyku

50

193 Zamostkowe wytworzenie przełyku

50

194 Przedmostkowe zespolenie omijające przełyku

50

195 Wprowadzenie endoprotezy przełyku

30

196 Szycie rozerwania przełyku

10

197 Usunięcie zwężenia przełyku

10

198 Podwiązanie żylaków przełyku
199 Jednoczasowe usunięcie przełyku i żołądka

10
100

200 Wytworzenie przetoki przełykowej

10

201 Operacja przetoki żołądkowej

10

202 Podwiązanie żylaków wpustu żołądka

10

203 Pyloromyotomia

10

204 Pyloroplastyka

10

205 Częściowe wycięcie żołądka

30

206 Całkowite wycięcie żołądka

50

207 Wagotomia choroby wrzodowej żołądka

10

208 Zaszycie wrzodu żołądka

10

209 Zatamowanie krwotoku w żołądku lub dwunastnicy

10

210 Zespolenie omijające żołądka

30

211 Operacja antyrefluksowa

10

212 Szycie rozerwania żołądka

10

213 Inwersja uchyłka żołądka

10

II. Operacje dwunastnicy, jelita czczego i krętego
214 Wycięcie dwunastnicy

30

215 Zaszycie wrzodu dwunastnicy

10

216 Wagotomia choroby wrzodowej dwunastnicy

10

217 Zespolenie omijające dwunastnicy

30

218 Operacja przetoki dwunastniczej

10

219 Szycie rozerwanej dwunastnicy

10
Strona 5/14

220 Częściowe wycięcie jelita cienkiego

30

221 Całkowite wycięcie jelita cienkiego

50

222 Zespolenie omijające jelita cienkiego

30

223 Zamknięcie przetoki jelita cienkiego

10

224 Wyłonienie jelita cienkiego

10

225 Rekonstrukcja przetoki jelitowej

10

226 Szycie rozerwanego jelita cienkiego

10

227 Odprowadzenie skrętu jelita

10

228 Odprowadzenie wgłobienia jelita

10

229 Ufiksowanie jelita cienkiego

10

230 Plikacja jelita cienkiego

10

231 Wycięcie wyrostka robaczkowego

5

III. Operacje okrężnicy i odbytnicy
232 Wycięcie poprzecznicy

30

233 Hemikolektomia prawostronna

50

234 Hemikolektomia lewostronna

50

235 Wycięcie esicy
236 Totalna śródbrzuszna kolektomia

30
100

237 Zespolenie omijające jelita grubego

30

238 Operacja przetoki jelita grubego

10

239 Mnogie resekcje segmentalne jelita grubego

50

240 Wyłonienie jelita grubego

10

241 Plikacja jelita grubego

10

242 Ufiksowanie jelita grubego

10

243 Szycie rozerwania jelita grubego

10

244 Odbarczenie zarośniętego odbytu

10

245 Opierścienienie odbytu

10

246 Operacja przetoki odbytu

10

247 Wszczepienie sztucznego zwieracza odbytu

10

248 Operacja wypadającego odbytu

10

249 Wycięcie odbytu

30

250 Szycie rozerwania odbytnicy

10

251 Wycięcie odbytnicy

30

252 Ufiksowanie odbytnicy

10

253 Przeszczep mięśnia smukłego

10

254 Wycięcie cysty lub zatoki pilonidalnej
255 Wycięcie kątnicy
256 Operacja żylaków odbytu

5
30
5

GRUPA J - Operacje narządów jamy brzusznej
257 Częściowe wycięcie śledziony

10

258 Całkowite wycięcie śledziony

30

259 Wycięcie zmiany śledziony

10

260 Przeszczep śledziony

30

261 Częściowe wycięcie wątroby

30

262 Całkowite wycięcie wątroby

50

263 Wycięcie zmiany wątroby

10

264 Przeszczep wątroby

100

265 Wewnątrznaczyniowa operacja na naczyniach wątrobowych

10

266 Ufiksowanie wątroby

30
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267 Zespolenie przewodu wątrobowego

30

268 Wycięcie pęcherzyka żółciowego

5

269 Cholecystostomia

5

270 Szycie przewodu żółciowego

5

271 Wycięcie dróg żółciowych

30

272 Zespolenie przewodu żółciowego

30

273 Wycięcie zmiany dróg żółciowych

10

274 Plastyka przewodu żółciowego wspólnego

30

275 Zespolenie pęcherzyka żółciowego

30

276 Wycięcie brodawki Vatera

10

277 Wycięcie przewodu pęcherzykowego

5

278 Wytworzenie przetoki torbieli trzustki

10

279 Wycięcie zmiany trzustki

30

280 Częściowe wycięcie trzustki

30

281 Całkowite wycięcie trzustki

50

282 Jednoczasowe całkowite wycięcie trzustki i dwunastnicy

100

283 Operacja Whipplea

100

284 Zespolenie trzustki

30

285 Zespolenie przewodu trzustkowego

30

GRUPA K - Operacje serca
286 Zamknięta walwulotomia

10

287 Otwarta walwuloplastyka

30

288 Wszczepienie zastawki aortalnej

50

289 Wszczepienie zastawki mitralnej

50

290 Wszczepienie zastawki płucnej

50

291 Wszczepienie zastawki trójdzielnej

50

292 Operacja naprawcza pierścienia zastawki

30

293 Przezskórna walwuloplastyka

30

294 Zamknięcie przewodu tętniczego Botalla

10

295 Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego

30

296 Zamknięcie ubytku międzykomorowego

30

297 Zamknięcie ubytku przegrody serca

30

298 Korekcja całkowita zespołu Fallota

100

299 Operacja naprawcza złożonych wad wielkich naczyń

100

300 Całkowita korekcja całkowitego nieprawidłowego spływu żył płucnych

100

301 Korekcja całkowita wspólnego pnia tętniczego

100

302 Przezskórna angioplastyka wieńcowa

5

303 Pomostowanie tętnic wieńcowych

30

304 Operacja tętniaka tętnicy wieńcowej

30

305 Operacje mięśni brodawkowatych serca

10

306 Operacje nici ścięgnistych serca

10

307 Wycięcie osierdzia

30

308 Operacja naprawcza tętniaka serca

30

309 Wycięcie tętniaka serca

30

310 Przebudowanie komory serca

30

311 Chirurgicznie zmniejszenie komory serca

30

312 Przeszczep serca

100

313 Wszczepienie sztucznego serca

100

314 Wszczepienie systemu mechanicznego wspomagania serca

10
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315 Wszczepienie systemu stymulującego serce

5

316 Wszczepienie kardiowertera/defibrylatora

5

317 Wszczepienie układu resynchronizującego serce CRT

5

318 Otwarta koronaroplastyka

30

319 Operacje beleczek mięśniowych serca

30

320 Pomosty dla rewaskularyzacji serca

30

321 Przezskórna operacja tętnicy płucnej

10

322 Przezskórne zamknięcie uszka przedsionka

10

GRUPA L - Operacje naczyń tętniczych oraz żylnych
323 Rekonstrukcja tętnicy szyjnej

10

324 Rekonstrukcja tętnic brzusznych

10

325 Endarterektomia tętnic kończyny dolnej

10

326 Wycięcie lub zespolenie tętnic kończyny dolnej

10

327 Pomostowanie aorty brzusznej lub/i tętnic kończyn dolnych

30

328 Operacja tętniaka tętnicy mózgowej

30

329 Operacja naprawcza aorty

30

330 Pomost aorty brzusznej lub/i tętnic brzusznych

30

331 Rekonstrukcja innej tętnicy

10

332 Szycie tętnicy

10

333 Rekonstrukcja tętnicy podobojczykowej

10

334 Wewnątrznaczyniowa operacja naprawcza aorty

30

335 Wewnątrznaczyniowa operacja naprawcza tętnic kończyn dolnych

10

336 Wewnątrznaczyniowa operacja naprawcza gałęzi trzewnych aorty

10

337 Wewnątrznaczyniowa operacja naprawcza tętnicy mózgowej

30

338 Wewnątrznaczyniowa operacja naprawcza innej tętnicy

5

Wycięcie tętniaka z zespoleniem żył: brzusznych, biodrowych, wrotnych, nerkowych, śledzionowych, żyły głównej
339 dolnej

30

340 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem

10

341 Wewnątrznaczyniowa operacja tętnicy szyjnej

10

342 Rekonstrukcja tętnicy mózgowej

30

343 Rekonstrukcja tętnicy płucnej

30

344 Wycięcie tętniaka naczyń klatki piersiowej

30

345 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego ze wstawką

10

346 Wycięcie tętniaka naczyń kończyny górnej

10

347 Endarterektomia naczyń kończyny górnej

10

348 Zespolenie żył jamy brzusznej

30

349 Operacje żylaków kończyn dolnych

5

GRUPA M - Operacje układu moczowego
I.

Operacje nerki

350 Operacja nerki przez nefrostomię

10

351 Operacja torbieli nerki

5

352 Usunięcie kamienia z nerki

5

353 Pielostomia

5

354 Wycięcie lub zniszczenie zmiany układu kielichowo-miedniczkowego

10

355 Wycięcie lub zniszczenie zmiany nerki

10

356 Ablacja termiczna zmiany nerki

10

357 Wycięcie kielicha nerkowego

10

358 Częściowe wycięcie nerki

10

359 Całkowite wycięcie nerki

30

360 Obustronne jednoczasowe wycięcie nerek

100
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361 Przeszczep nerki

100

362 Umocowanie lub podwieszenie nerki nadmiernie ruchomej

30

363 Zaopatrzenie uszkodzenia urazowego nerki

10

364 Operacja przetoki nerkowej

10

365 Zespolenie układu moczowego

10

366 Plastyka układu moczowego

10

367 Usunięcie skrzepu z układu moczowego

5

368 Usunięcie kamienia z układu moczowego

5

369 Usunięcie ciała obcego z układu moczowego

5

370 Usunięcie przeszkody z układu moczowego

5

II. Operacje moczowodu
371 Usunięcie zmiany z moczowodu

5

372 Korekcja zwężenia moczowodu

5

373 Nacięcie moczowodu

5

374 Częściowe wycięcie moczowodu

5

375 Całkowite usunięcie moczowodu

10

376 Operacja przetoki moczowodowej

10

377 Reimplantacja moczowodu do pęcherza moczowego

10

378 Wszczepienie moczowodu do jelita

10

379 Wytworzenie końcowej przetoki kałowej z wszczepieniem moczowodów

30

380 Reimplantacja moczowodu

10

381 Zeszycie rany moczowodu
382 Zamknięcie przetoki moczowodu
383 Umocowanie moczowodu

5
10
5

384 Operacja moczowodu objętego zwłóknieniem zaotrzewnowym

10

385 Operacja przeciwodpływowa zewnątrzpęcherzowa

10

386 Uzupełnienie moczowodu wszczepem

5

387 Protezowanie moczowodu

10

388 Sfałdowanie moczowodu

5

389 Uwolnienie moczowodu ze zrostów

5

390 Wszczepienie elektronicznego stymulatora moczowodu

10

III. Operacje pęcherza moczowego i cewki moczowej
391 Usunięcie kamienia z pęcherza moczowego

5

392 Operacja naprawcza ujścia pęcherza moczowego

10

393 Plastyka pęcherza i cewki moczowej

30

394 Operacja naprawcza uchyłka pęcherza moczowego

10

395 Plastyka ujścia pęcherza moczowego

10

396 Sfałdowanie ujścia pęcherza moczowego

10

397 Korekcja zwężenia cewki moczowej

5

398 Nacięcie i opróżnienie ropnia stercza

5

399 Operacja przetoki pęcherza moczowego
400 Wycięcie lub zniszczenie zmiany pęcherza moczowego

10
5

401 Wycięcie uchyłka pęcherza moczowego

10

402 Częściowe wycięcie pęcherza moczowego

10

403 Całkowite wycięcie pęcherza moczowego

30

404 Operacja przetoki pochwowej

10

405 Wytworzenie zastępczego pęcherza moczowego

30

406 Operacja naprawcza cewki moczowej
407 Operacja przetoki cewki moczowej

5
10
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408 Sfałdowanie cewki moczowej

5

409 Wszczepienie sztucznego zwieracza cewki moczowej

5

410 Wszczepienie protezy cewki moczowej

5

411 Operacja spodziectwa

5

412 Operacyjne leczenie nietrzymania moczu
413 Wycięcie lub zniszczenie tkanki stercza
414 Wycięcie lub zniszczenie zmiany stercza
415 Całkowite wycięcie stercza

10
5
5
10

416 Wycięcie zmiany cewki moczowej

5

417 Wycięcie uchyłka cewki moczowej

5

418 Operacja przetoki moczowodowej

10

419 Operacja przetoki pęcherza moczowego

10

420 Operacja przetoki macicznej

10

421 Rekonstrukcja pęcherza moczowego

30

422 Wytworzenie zespolenia pęcherza moczowego

10

423 Wszczepienie elektronicznego stymulatora pęcherza moczowego

5

424 Częściowe wycięcie cewki moczowej

5

425 Całkowite wycięcie cewki moczowej

10

GRUPA N - Operacje męskich narządów płciowych
426 Operacja wodniaka jądra

5

427 Wycięcie zmiany jądra

5

428 Jednostronne wycięcie jądra

5

429 Wycięcie jedynego jądra

5

430 Wycięcie obu jąder jednoczasowe

10

431 Sprowadzenie jąder

5

432 Protezowanie jądra

5

433 Operacja żylaków powrózka nasiennego

5

434 Operacja naprawcza powrózka nasiennego

5

435 Operacja pęcherzyków nasiennych

5

436 Operacja najądrza

5

437 Wycięcie najądrza

5

438 Wycięcie nasieniowodu

5

439 Wycięcie lub zniszczenie zmiany prącia

5

440 Całkowite wycięcie prącia

10

441 Częściowe wycięcie prącia

5

442 Protezowanie prącia

10

443 Reimplantacja prącia

10

444 Operacja naprawcza prącia

5

445 Operacja naprawcza napletka

5

446 Wycięcie moszny

10

GRUPA O - Operacje żeńskiego układu rozrodczego
447 Operacja gruczołu Bartholina

5

448 Wycięcie lub zniszczenie zmiany w zatoce Douglasa

5

449 Zamknięcie zatoki Douglasa

5

450 Wycięcie zmiany pochwy

5

451 Wycięcie pochwy

10

452 Operacja naprawcza pochwy

10

453 Operacja przetoki pochwowej

10

454 Rekonstrukcja sklepienia pochwy

10
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455 Wycięcie zmiany sromu
456 Wycięcie sromu

5
10

457 Uwolnienie zrostów sromu

5

458 Operacja łechtaczki

5

459 Operacja jajnika i/lub jajowodu

5

460 Obustronne wycięcie jajników i/lub jajowodów

10

461 Wycięcie zmiany szyjki macicy

5

462 Usunięcie mięśniaków macicy

5

463 Wycięcie zmiany trzonu macicy

5

464 Usunięcie tkanki trzonu macicy

5

465 Operacja naprawcza przegrody macicy

5

466 Usunięcie zrostów macicy

5

467 Zniszczenie zmiany trzonu macicy

5

468 Przyszycie macicy do powłok brzusznych

5

469 Szycie rozdarcia macicy

5

470 Zamknięcie przetoki macicy

5

471 Zabieg naprawczy poporodowego rozdarcia macicy

5

472 Zabieg naprawczy wrodzonej wady macicy

5

473 Wycięcie macicy

10

474 Inne otwarte operacje macicy

10

475 Wyłyżeczkowanie macicy
476 Operacje aparatu zawieszającego macicę
477 Terapeutyczne endoskopowe operacje płodu

5
10
5

GRUPA P - Operacje skóry
478 Przeszczep wolny skóry

5

479 Przeszczep płata skóry owłosionej

5

480 Przeszczep innej niż własna tkanki do skóry

5

481 Uszypułowany lub płatowy przeszczep skóry

5

482 Miejscowy przeszczep uszypułowanego tkanką podskórną płata skóry

5

483 Operacja uwolnienia blizny z użyciem płata skórnego

5

484 Przeszczep płata skórno-powięziowego

10

485 Wprowadzenie ekspandera pod skórę

5

486 Przeszczep śluzówki

5

GRUPA R - Operacje tkanek miękkich
487 Wycięcie torbieli bocznej szyi lub pozostałości szczeliny skrzelowej

5

488 Wycięcie zmiany ściany klatki piersiowej (z usunięciem żeber)

10

489 Dekortykacja płuca

10

490 Rekonstrukcja ściany klatki piersiowej

30

491 Operacja naprawcza przepony

30

492 Operacja przepukliny przeponowej

30

493 Szycie rany przepony

30

494 Wycięcie zmiany lub tkanki przepony

10

495 Doszczętne blokowe wycięcie węzłów chłonnych

10

496 Operacja przepukliny pachwinowej obustronna

10

497 Operacja przepukliny pachwinowej jednostronna

5

498 Operacja przepukliny pępkowej

5

499 Operacja przepukliny udowej jednostronna
500 Operacja przepukliny udowej obustronna
501 Operacja przepukliny ściany jamy brzusznej o nieokreślonym umiejscowieniu

5
10
5
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502 Operacja naprawcza przepukliny lędźwiowej

5

503 Operacja naprawcza przepukliny zasłonowej

5

504 Operacja naprawcza przepukliny sieciowej

5

505 Operacja naprawcza przepukliny zaotrzewnowej

5

506 Operacja przepukliny w bliźnie pooperacyjnej

5

507 Plikacja przepony

10

508 Operacja moczownika

5

509 Wycięcie tkanek otrzewnowej

5

510 Operacja naprawcza dotycząca sieci

5

511 Operacja naprawcza dotycząca krezki jelita

5

512 Wycięcie zmiany otrzewnej

5

513 Uwolnienie zrostów otrzewnowych

5

514 Operacja przewodu limfatycznego

10

515 Wycięcie ścięgna

5

516 Wycięcie torbieli galaretowatej pochewki ścięgna

5

517 Operacja kaletki

5

518 Wycięcie powięzi

5

519 Wycięcie mięśnia

5

520 Uwolnienie przykurczu mięśnia

5

521 Operacja naprawcza ścięgna

5

522 Operacja naprawcza mięśnia

5

523 Przeszczepienie mięśnia

10

524 Uwolnienie mięśnia

5

525 Uwolnienie ścięgna

5

526 Operacja naprawcza otrzewnej

5

527 Wycięcie pochewki ścięgna

5

528 Operacja naprawcza dotycząca powięzi

5

GRUPA S - Operacje kości i stawów szkieletu oraz kręgosłupa
529 Podniesienie złamanego fragmentu czaszki

30

530 Uzupełnienie ubytku kości czaszki

10

531 Otwarte nastawienie złamania kości nosa

10

532 Wycięcie zmiany kości twarzoczaszki

5

533 Wycięcie kości twarzoczaszki

10

534 Otwarte nastawienie złamania kości jarzmowej

10

535 Otwarte nastawienie złamania szczęki

10

536 Otwarte nastawienie złamania żuchwy

10

537 Otwarte nastawienie kości twarzy

10

538 Otwarte nastawienie złamania oczodołu

10

539 Przeszczep kostny kości twarzy

10

540 Otwarte nastawienie zwichnięcia stawu skroniowo-żuchwowego

10

541 Częściowe wycięcie żuchwy

10

542 Całkowite wycięcie żuchwy

30

543 Wycięcie krążka międzykręgowego kręgosłupa

10

544 Usunięcie przepukliny jądra miażdżystego

10

545 Usztywnienie (artrodeza) stawów kręgosłupa

10

546 Operacja odbarczająca kręgosłup szyjny

10

547 Operacja złamania kręgu

10

548 Rekonstrukcja wielu kości twarzoczaszki

30

549 Rekonstrukcja jednej kości twarzoczaszki

10
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550 Wycięcie zmiany kości
551 Wycięcie martwaka kości

5
5

552 Osteotomia bez rozdzielenia (z wyłączeniem stóp i rąk)

10

553 Osteotomia klinowa (z wyłączeniem stóp i rąk)

10

554 Inna osteotomia (z wyłączeniem stóp i rąk)

10

555 Resekcja kości (z wyłączeniem stóp i rąk)

10

556 Zamknięte nastawienie złamania kości ze stabilizacją wewnętrzną
557 Otwarte nastawienie złamania kości ze stabilizacją wewnętrzną
558 Zamknięta stabilizacja oddzielonej nasady kości

5
10
5

559 Otwarta stabilizacja oddzielonej nasady kości

10

560 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu złamania kości

10

561 Uwolnienie torebki stawowej

5

562 Uwolnienie stawu

5

563 Uwolnienie więzadła

5

564 Otwarte nastawienie zwichnięcia
565 Wycięcie łękotki kolana

10
5

566 Usztywnienie (artrodeza) stawu biodrowego

10

567 Usztywnienie (artrodeza) stawu kolanowego

10

568 Usztywnienie (artrodeza) stawu barkowego

10

569 Usztywnienie (artrodeza) stawu łokciowego

10

570 Operacja stabilizująca więzadła stawu kolanowego
571 Operacja stabilizująca staw barkowy

5
10

572 Szycie torebki stawowej lub/i więzadeł kończyny górnej

5

573 Operacja stabilizująca rzepkę stawu kolanowego

5

574 Szycie torebki stawowej lub/i więzadeł kończyny dolnej

5

575 Całkowita endoprotezoplastyka stawu biodrowego

30

576 Częściowa endoprotezoplastyka stawu biodrowego

10

577 Artroplastyka nadgarstka lub śródręcza

10

578 Artroplastyka śródręczno-paliczkowa i międzypaliczkowa

10

579 Całkowita endoproteza nadgarstka

30

580 Całkowita endoprotezoplastyka stawu stopy, palców stopy

10

581 Całkowita endoprotezoplastyka stawu skokowego

10

582 Rekonstrukcja mikrochirurgiczna naczyń i/lub nerwów stopy

10

583 Policyzacja palca

10

584 Całkowita rekonstrukcja kciuka

10

585 Korekcja stopy końsko-szpotawej

10

586 Częściowa endoprotezoplastyka stawu barkowego

10

587 Częściowa endoprotezoplastyka stawu łokciowego

10

588 Całkowita endoprotezoplastyka stawu barkowego

30

589 Całkowita endoprotezoplastyka stawu łokciowego

30

590 Całkowita endoprotezoplastyka stawu kolanowego

30

591 Całkowite wycięcie kości ektopowej

10

592 Częściowe wycięcie kości ektopowej

5

GRUPA T - Pozostałe operacje
593 Amputacja kciuka

10

594 Amputacja kończyny górnej na wysokości nadgarstka

10

595 Wyłuszczenie nadgarstka

30

596 Amputacja kończyny górnej na wysokości przedramienia

30

597 Wyłuszczenie w stawie łokciowym

30
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598 Amputacja kończyny górnej na wysokości ramienia

30

599 Wyłuszczenie w stawie barkowym

30

600 Amputacja kończyny górnej z odjęciem łopatki

50

601 Amputacja palucha

10

602 Amputacja kończyny dolnej na wysokości stawu skokowego

10

603 Wyłuszczenie w stawie skokowym

30

604 Amputacja kończyny dolnej na wysokości podudzia

30

605 Amputacja kończyny dolnej na wysokości kolana

30

606 Wyłuszczenie w stawie kolanowym

30

607 Amputacja kończyny dolnej na wysokości uda

30

608 Wyłuszczenie w stawie biodrowym

50

609 Amputacja kończyny dolnej z częścią miednicy

50

610 Replantacja kciuka

10

611 Replantacja kończyny górnej na wysokości nadgarstka

30

612 Replantacja kończyny górnej na wysokości ramienia

50

613 Replantacja palucha

10

614 Replantacja kończyny dolnej na wysokości stawu skokowego

30

615 Replantacja kończyny dolnej na wysokości podudzia

30

616 Replantacja kończyny dolnej na wysokości uda

50

617 Przeszczep całej twarzy

100

618 Oczyszczanie miednicy

100
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TABELA NORM OCENY PROCENTOWEJ
TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU
WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU
Rekomendacja:
POLSKA IZBA UBEZPIECZE
POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY UBEZPIECZENIOWEJ

A. Uszkodzenia głowy
L.p.

Procent trwałego
uszczerbku na zdrowiu

Opis

1. Uszkodzenie skóry, pow ok czaszki (bez uszkodze kostnych):
a)

Blizny - rozleg e (powy ej 5 cm d ugo ci lub 2,5 cm ), szpec ce, ci gaj ce – w zale no ci od rozmiaru,
widoczno ci, tkliwo ci itp.

1 - 10

Utrata skóry ow osionej – oskalpowanie (w zale no ci od obszaru):
b)

poni ej 25% powierzchni skóry ow osionej

1 - 10

c)

od 25% do 75% powierzchni skóry ow osionej

11 - 20

d)

powy ej 75% powierzchni skóry ow osionej

21 - 30

Uwaga:
W przypadku skutecznej replantacji skalpu lub uzupe nienia ubytku skóry ow osionej przeszczepem skóry oraz odtworzenia w asnego ow osienia
nale y ocenia wg punktu 1 a).
2. Uszkodzenie ko ci sklepienia i podstawy czaszki w zale no ci od rozleg o ci obra e , wg obie , fragmentacji
3. Ubytki w ko ciach sklepienia czaszki o

1 - 10

cznej powierzchni - w zale no ci od rozmiarów:

a)

poni ej 10 cm

b)

od 10 do 50 cm

11 - 15

1 - 10

c)

powy ej 50 cm

16 - 25

Uwaga:
Je eli powsta y ubytek ko ci zosta uzupe niony operacj plastyczn z dobrym efektem, wielko trwa ego uszczerbku na zdrowiu, ocenion wg
powy szej zasady, nale y zmniejszy o po ow . 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 uszczerbku za uszkodzenia lub ubytki ko ci wg poz. 2 lub 3 i osobno za uszkodzenia pow ok
czaszki wg poz.1.
Nawracaj cy p ynotok uszny lub nosowy, przewlek e zapalenie ko ci, ropowica podczepcowa leczona operacyjnie 4. uznane jako utrwalone, utrzymuj ce si mimo prawid owego leczenia, powik ania obra e wymienionych w poz. 1, 2,
3 – ocenia si dodatkowo – w zale no ci od rodzaju i stopnia powik a

1 - 15

5. Pora enia i niedow ady pochodzenia mózgowego (uwzgl dniaj c skal Lovetta i/lub skal Ashwortha):
a)

pora enie po owicze, pora enie ko czyn dolnych uniemo liwiaj ce samodzielne stanie i chodzenie
(0 - 1° wed ug skali Lovetta lub 5° wed ug skali Ashwortha)

b)

g boki niedow ad po owiczy lub obu ko czyn dolnych znacznie utrudniaj cy sprawno
(2° do 3° wed ug skali Lovetta lub 4° - 3° wed ug skali Ashwortha)

c)

redniego stopnia niedow ad po owiczy lub niedow ad obu ko czyn dolnych (3° - 4° wed ug skali Lovetta lub
3° - 2° wed ug skali Ashwortha)

40 - 60

d)

nieznacznego stopnia (niewielki, dyskretny) niedow ad po owiczy lub obu ko czyn dolnych
(4° lub 4/5° wed ug skali Lovetta lub 2 - 1°, 1° wed ug skali Ashwortha), dyskretny deficyt si y przy obecno ci
zaburze napi cia mi niowego, niedostatecznej precyzji ruchów itp.

5 - 35

e)

pora enie ko czyny górnej (0 - 1° wed ug skali Lovetta lub 5° wed ug skali Ashwortha)
z niedow adem ko czyny dolnej (3 - 4° wed ug skali Lovetta lub 3 - 2° wed ug skali Ashwortha)

prawej 70 - 90
lewej 60 - 80

f)

niedow ad ko czyny górnej (3 - 4° wed ug skali Lovetta lub 3 - 2° wed ug skali Ashwortha)
z pora eniem ko czyny dolnej (0 - 1° wed ug skali Lovetta lub 5° wed ug skali Ashwortha)

prawej 70 - 90
lewej 60 - 80

g)

monoparezy pochodzenia o rodkowego dotycz ce ko czyny górnej (0 - 1° wed ug skali Lovetta
lub 5° wed ug skali Ashwortha):

prawa 50 - 60
lewa 40 - 50

h)

monoparezy pochodzenia o rodkowego dotycz ce ko czyny górnej
(2° - 2/3° wed ug skali Lovetta lub 4 - 3° wed ug skali Ashwortha)

prawa 30 - 50
lewa 20 - 40

i)

monoparezy pochodzenia o rodkowego dotycz ce ko czyny górnej
(3 - 4° wed ug skali Lovetta lub 3 - 2° wed ug skali Ashwortha)

prawa 10 - 30
lewa 5 - 20

j)

monoparezy pochodzenia o rodkowego dotycz ce ko czyny dolnej
(0 - 1° wed ug skali Lovetta lub 5° wed ug skali Ashwortha)

100

ko czyn

60 - 80

40 - 50
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k)

monoparezy pochodzenia ośrodkowego dotyczące kończyny dolnej
(2 - 2/3° według skali Lovetta lub 4 - 3° według skali Ashwortha)

25 - 40

l)

monoparezy pochodzenia ośrodkowego dotyczące kończyny dolnej
(3 - 3/4° według skali Lovetta lub 3 - 2° według skali Ashwortha)

15 - 25

ł)

monoparezy pochodzenia ośrodkowego dotyczące kończyny dolnej
(4 - 4/5° według skali Lovetta lub 2/1,1° według skali Ashwortha)

5 - 15

Uwaga:
- W przypadku współistnienia zaburzeń mowy pochodzenia ośrodkowego oceniać dodatkowo według punktu 11 uwzględniając, że całkowity
uszczerbek na zdrowiu z tytułu uszkodzenia mózgu nie może przekroczyć 100%.
- W przypadku różnicy w nasileniu niedowładu pomiędzy kończynami dolnymi należy oceniać według punktu od 5 j do 5 ł oddzielnie dla każdej
kończyny.
SKALA LOVETTA
0º - brak czynnego skurczu mięśnia - brak siły mięśniowej
1º - ślad czynnego skurczu mięśnia – 5% prawidłowej siły mięśniowej
2º - wyraźny skurcz mięśnia i zdolność wykonania ruchu przy pomocy i odciążeniu odcinka ruchomego – 20% prawidłowej siły mięśniowej
3º - zdolność do wykonywania ruchu czynnego samodzielnego z pokonaniem ciężkości danego odcinka – 50% prawidłowej siły mięśniowej
4º - zdolność do wykonania czynnego ruchu z pewnym oporem – 80% prawidłowej siły mięśniowej
5º - prawidłowa siła, tj. zdolność wykonywania czynnego ruchu z pełnym oporem – 100% prawidłowej siły mięśniowej
SKALA ASHWORTHA
1° – brak wzmożonego napięcia mięśniowego
2° - nieznaczny wzrost napięcia mięśniowego występujący w trakcie zgięcia lub prostowania kończyny
3° - bardziej zaznaczony wzrost napięcia mięśniowego, ale dotknięta część łatwo poddaje się zginaniu
4° - wyraźny wzrost napięcia mięśniowego, ruch bierny trudny do wykonania
5° – sztywność badanego odcinka podczas zgięcia i prostowania
6. Zespoły pozapiramidowe:
a)

utrwalony zespół pozapiramidowy znacznie utrudniający sprawność ustroju i wymagający opieki drugiej
osoby

b)

znacznego stopnia zespół pozapiramidowy utrudniający sprawność ustroju i samoobsługę nie wymagający
opieki drugiej osoby

41 - 80

c)

średniego stopnia zespół pozapiramidowy utrudniający sprawność ustroju i samoobsługę

21 - 40

d)

nieznacznego stopnia zespół pozapiramidowy utrudniający sprawność ustroju

11 - 20

e)

zaznaczony zespół pozapiramidowy

100

5 - 10

Zaburzenia równowagi i zaburzenia sprawności ruchowej (ataksja, dysmetria) pochodzenia centralnego, zespoły
7.
móżdżkowe:
a)

uniemożliwiające chodzenie i samodzielne funkcjonowanie

100

b)

utrudniające w dużym stopniu chodzenie i sprawność ruchową

41 - 80

c)

utrudniające w miernym stopniu chodzenie i sprawność ruchową

11 - 40

d)

utrudniające w niewielkim stopniu chodzenie i sprawność ruchową, dyskretne upośledzenie zborności
i precyzji ruchów

1 - 10

8. Padaczka jako izolowane następstwo uszkodzenia mózgu:
a)

padaczka z bardzo częstymi napadami - 3 napady w tygodniu i więcej

30 - 40

b)

padaczka z napadami - powyżej 2 na miesiąc

20 - 30

c)

padaczka z napadami - 2 i mniej na miesiąc

10 - 20

d)

padaczka z napadami o różnej morfologii - bez utrat przytomności

1 - 10

Uwaga:
Podstawą rozpoznania padaczki są: powtarzające się napady padaczkowe, typowe zmiany EEG, dokumentacja ambulatoryjna względnie szpitalna
potwierdzające rozpoznanie, ustalone rozpoznanie przez lekarza leczącego (podejrzenie padaczki nie jest wystarczające do uznania uszczerbku
z tego tytułu). Ocena częstości napadów po leczeniu.
W przypadku współistnienia padaczki z innymi objawami organicznego uszkodzenia mózgu należy oceniać wg punktu 9.
9.

Zaburzenia neurologiczne i psychiczne spowodowane organicznym uszkodzeniem mózgu (encefalopatie)
w zależności od stopnia zaburzeń neurologicznych i psychicznych:
a)

ciężkie zaburzenia psychiczne i neurologiczne utrudniające znacznie lub uniemożliwiające samodzielną
egzystencję

b)

encefalopatia ze znacznymi zmianami charakterologicznymi i/lub dużym deficytem neurologicznym

50 - 80

c)

encefalopatia ze zmianami charakterologicznymi i/lub deficytem neurologicznym o średnim nasileniu

25 - 50

d)

encefalopatia z niewielkimi zmianami charakterologicznymi i/lub niewielkim deficytem neurologicznym

10 - 25

80 - 100

Uwaga:
Rozpoznanie encefalopatii powinno być potwierdzone występowaniem trwałego deficytu w stanie neurologicznym i psychicznym, udokumentowane
badaniem neurologicznym, psychiatrycznym, psychologicznym (testami psychologicznymi, np. tzw. triady psychoorganicznej
i in.) oraz zmianami w obrazie EEG, TK(CT) lub RM(NMR).
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10.

Zaburzenia adaptacyjne, nerwice, tzw. zespoły cerebrasteniczne i inne utrwalone skargi subiektywne powstałe
w następstwie urazów czaszkowo - mózgowych:
a)

utrwalone skargi subiektywne związane z urazem głowy w zależności od stopnia zaburzeń (bóle głowy,
zawroty głowy, zaburzenia pamięci i koncentracji, zaburzenia snu, drażliwość, nadpobudliwość) utrzymujące
się powyżej 6 miesięcy od urazu mimo leczenia

b)

zespół stresu pourazowego, utrwalone nerwice związane z urazem czaszkowo - mózgowym lub ciężkim
uszkodzeniem ciała - w zależności od stopnia zaburzeń, wymagające stałego leczenia psychiatrycznego

1-5

6 - 20

11. Zaburzenia mowy:
a)

afazja całkowita (sensoryczna lub sensoryczno - motoryczna) z agrafią i aleksją

100

b)

afazja całkowita motoryczna

c)

afazja w znacznym stopniu utrudniająca porozumiewanie się

40 - 59

d)

afazja w umiarkowanym i niewielkim stopniu utrudniająca porozumiewanie się

20 - 39

e)

afazja nieznacznego stopnia, afazja amnestyczna, dyskretne zaburzenia mowy, dysfazja

10 - 19

60

Zespoły podwzgórzowe i inne utrwalone zaburzenia wewnątrzwydzielnicze z potwierdzonym pochodzeniem
12.
ośrodkowym (moczówka prosta, cukrzyca, nadczynność tarczycy itp.):
a)

znacznie upośledzające czynność ustroju

31 - 50

b)

nieznacznie upośledzające czynność ustroju

15 - 30

13. Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwów ruchowych gałki ocznej (nerwy: okoruchowy, bloczkowy, odwodzący):
a)

z objawami dwojenia obrazu, opadania powieki i zaburzeniami akomodacji

20 - 35

b)

z objawami dwojenia obrazu i opadania powieki

11 - 20

c)

z objawami dwojenia obrazu bez opadania powieki

5 - 10

d)

zaburzenia akomodacji lub inne zaburzenia czynności mięśni wewnętrznych oka

1 - 10

14. Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwu trójdzielnego – w zależności od stopnia uszkodzenia:
a)

czuciowe (w tym neuralgia pourazowa)

1 - 10

b)

ruchowe

1 - 10

c)

czuciowo – ruchowe

3 - 20

15. Uszkodzenie nerwu twarzowego:
a)

obwodowe całkowite z niedomykaniem powieki

20

b)

obwodowe częściowe w zależności od nasilenia dolegliwości

3 - 19

c)

izolowane uszkodzenie centralne

2 - 10

Uwaga:
Współistnienie uszkodzenia nerwu twarzowego z pęknięciem kości skalistej oceniać wg poz. 48. Uszkodzenie centralne nerwu twarzowego
współistniejące z innymi objawami świadczącymi o uszkodzeniu mózgu oceniać wg punktu 5. lub 9.
16.

Utrwalone uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwów językowo - gardłowego i błędnego w zależności od stopnia
zaburzeń mowy, połykania, oddechu, krążenia i przewodu pokarmowego:
a)

niewielkiego stopnia

b)

średniego stopnia

10 – 25

5 – 10

c)

dużego stopnia

25 -50

17. Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwu dodatkowego – w zależności od stopnia uszkodzenia

3 - 15

18. Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwu podjęzykowego – w zależności od stopnia uszkodzenia

5 - 20

Uwaga:
Jeżeli uszkodzeniom nerwów czaszkowych towarzyszą inne uszkodzenia mózgu należy oceniać wg punktu 9.
B. Uszkodzenia twarzy
19. Uszkodzenia powłok twarzy (blizny i ubytki):
a)

oszpecenia - szpecące, rozległe (powyżej 2 cm długości, lub powyżej 1,5 cm² powierzchni) blizny, bez zaburzeń
funkcji – w zależności od rozmiarów blizn i ubytków w powłokach twarzy

1 - 10

b)

oszpecenia z miernymi zaburzeniami funkcji – w zależności od rozmiarów blizn i ubytków w powłokach twarzy
oraz stopnia zaburzeń funkcji po optymalnej korekcji

5 - 25

c)

oszpecenia połączone z dużymi zaburzeniami funkcji (sumując ocenę za oszpecenie z oceną poszczególnych
zaburzeń funkcji - przyjmowania pokarmów, zaburzeń oddychania, mowy, zaburzenia funkcji powiek itp.)
- w zależności od rozmiarów blizn i ubytków w powłokach twarzy oraz stopnia zaburzeń funkcji po optymalnej
korekcji

26 - 60

d)

blizny po oparzeniach powyżej stopnia IIA – za 1%TBSA (całkowitej powierzchni ciała)

5
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20.

Uszkodzenia nosa (w tym złamania kości nosa, przegrody nosa, uszkodzenia części chrzęstnej, ubytki części
miękkich):
a)

widoczne, szpecące zniekształcenie nosa, utrzymujące się po korekcji, bez zaburzeń oddychania
i powonienia – w zależności od rozległości uszkodzenia

b)

uszkodzenie struktury chrzęstno - kostnej nosa z zaburzeniami oddychania utrzymującymi się po korekcji
- w zależności od rozległości uszkodzenia i stopnia zaburzeń oddychania

c)

uszkodzenie struktury chrzęstno - kostnej nosa z zaburzeniami oddychania i powonienia, utrzymujące się po
korekcji – w zależności od stopnia zaburzeń w oddychaniu i powonieniu

d)

zaburzenia lub utrata powonienia w następstwie uszkodzenia przedniego dołu czaszki

e)

utrata znacznej części nosa lub utrata całkowita (łącznie z kośćmi nosa)

1-5
6 - 15
10 - 20
2-5
20 - 30

Uwaga:
Jeżeli zniekształceniu nosa towarzyszą blizny nosa oceniać łącznie wg punktu 20. Jeżeli uszkodzenie nosa wchodzi w zespół uszkodzeń objętych
punktem 19, należy stosować ocenę wg punktu 19.
21. Utrata zębów:
a)

stałe siekacze i kły – za każdy ząb:
I utrata częściowa korony (poniżej ½ korony)

0,5

II utrata korony (co najmniej ½ korony) i /lub korzenia
b)

1

pozostałe zęby – za każdy ząb:
I utrata korony (co najmniej ½ korony)

0,5

II całkowita utrata zęba wraz z korzeniem
22.

1

Złamania kości oczodołu, kości szczękowych, kości jarzmowej, w zależności od zrostu w przemieszczeniu,
utrwalonych zniekształceń, asymetrii zgryzu, upośledzenia żucia, zaburzeń czucia:
a)

nieznacznego stopnia

b)

średniego stopnia

6 - 10

1-5

c)

znacznego stopnia

11 - 20

Uwaga:
W przypadku urazu oczodołu z dwojeniem obrazu bez zaburzeń ostrości wzroku, należy oceniać dodatkowo wg punktu 27b, w przypadku zaburzeń
ostrości wzroku według tabeli 27a. W przypadku pojawienia się dużych deficytów neurologicznych dotyczących unerwienia twarzy orzekać
dodatkowo z punktu właściwego dla danego nerwu. Jeżeli uszkodzeniom kości twarzoczaszki towarzyszy oszpecenie oceniać jedynie wg punktu 19.
W przypadku złamania żuchwy z innymi kośćmi twarzoczaszki, następstwa uszkodzeń żuchwy oceniać oddzielnie od złamania pozostałych kości
twarzoczaszki - dodatkowo z punktu 24.
23.

Utrata szczęki lub żuchwy łącznie z oszpeceniem i utratą zębów – w zależności od wielkości ubytków, oszpecenia i
powikłań:
a)

częściowa

10 - 35

b)

całkowita

40 – 50

24. Złamania żuchwy wygojone z przemieszczeniem odłamów:
a)

bez zaburzeń czynności stawu żuchwowo - skroniowego - w zależności od stopnia zniekształcenia
i rozwarcia szczęk

b)

z zaburzeniami czynności stawu żuchwowo - skroniowego - w zależności od stopnia zaburzeń żucia
i rozwarcia szczęk

1-5
6 - 15

25. Ubytek podniebienia:
a)

z zaburzeniami mowy i połykania – w zależności od stopnia zaburzeń

10 - 25

b)

z dużymi zaburzeniami mowy i połykania – w zależności od stopnia zaburzeń

26 - 40

26. Ubytki i urazy języka - w zależności od wielkości ubytków, zniekształceń, zaburzeń mowy, trudności w połykaniu:
a)

ubytki języka, w zależności od wielkości uszkodzeń – ubytki niewielkiego stopnia bez istotnych zaburzeń mowy

b)

ubytki języka - ubytki i zniekształcenia średniego stopnia upośledzające odżywianie i mowę w stopniu
nieznacznie utrudniającym porozumiewanie się, w zależności od stopnia

c)

duże ubytki języka i znaczne zniekształcenia, upośledzające odżywianie i mowę w stopniu umiarkowanie
i znacznie utrudniającym porozumiewanie się, w zależności od stopnia

d)

całkowita utrata języka

1-3
4 - 15
16 - 40
50
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C. Uszkodzenia narządu wzroku
27. Obniżenie ostrości wzroku bądź utrata jednego lub obu oczu:
a)

przy obniżeniu ostrości wzroku lub utracie wzroku jednego lub obu oczu, trwały uszczerbek ocenia się wg poniższej tabeli:

Tabela 27a
Ostrość
wzroku
oka prawego

1,0
(10/1
0)

Ostrość
wzroku
oka lewego

0,9
(9/10
)

0,8
(8/10
)

0,7
(7/10
)

0,6
(6/10
)

0,5
(5/10
)

0,4
(4/10
)

0,3
(3/10
)

0,2
(2/10)

0,1
(1/10)

0

Procent trwałego uszczerbku

1,0
(10/10)

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
(5/10)

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

b)

utrwalone dwojenie obrazu bez zaburzeń ostrości wzroku

c)

utrata wzroku jednego oka z jednoczesnym wyłuszczeniem gałki ocznej

100
1 - 10
40

Uwaga:
Ostrość wzroku zawsze określa się po optymalnej korekcji szkłami, zarówno przy zmętnieniu rogówki lub soczewki, jak i przy współistnieniu
uszkodzenia siatkówki lub nerwu wzrokowego. Ocenę końcową należy pomniejszyć o ewentualne wcześniejsze upośledzenie ostrości wzroku.
Wartość uszczerbku w punkcie 27 c obejmuje oszpecenie związane z wyłuszczeniem gałki ocznej.
28. Porażenie nastawności (akomodacji) przy braku zaburzeń ostrości wzroku po korekcji:
a)

jednego oka

15

b)

obu oczu

30

29. Uszkodzenie gałki ocznej wskutek urazów tępych:
a)

z zaburzeniami ostrości wzroku

b)

bez zaburzeń ostrości wzroku, z widocznym defektem kosmetycznym lub deformacją
w obrębie gałki ocznej – w zależności od stopnia

wg tabeli 27a
1-5

30. Uszkodzenie gałki ocznej - wskutek urazów drążących:

31.

a)

z zaburzeniami ostrości wzroku

b)

bez zaburzeń ostrości wzroku, z widocznym defektem kosmetycznym lub deformacją
w obrębie gałki ocznej – w zależności od stopnia

wg tabeli 27 a
1-5

Uszkodzenie gałki ocznej wskutek urazów chemicznych, termicznych, spowodowanych
promieniowaniem elektromagnetycznym oraz energią elektryczną:
a)

w zależności od zaburzeń ostrości wzroku

b)

bez zaburzeń ostrości wzroku, z widocznym defektem kosmetycznym lub deformacją
w obrębie gałki ocznej – w zależności od stopnia

wg tabeli 27a
1-5

32. Koncentryczne zwężenie pola widzenia oceniać wg poniższej tabeli 32:
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Tabela 32
Zwężenie do

Przy nienaruszonym drugim oku
60°

W obu oczach

Przy ślepocie drugiego oka

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%

25 - 35%

90 - 95%

95 - 100%

poniżej 10°
33. Połowicze i inne niedowidzenia:
a)

dwuskroniowe

50

b)

dwunosowe

25

c)

jednoimienne

d)

inne ubytki pola widzenia (jednooczne)

25
1 - 15

34. Bezsoczewkowość pourazowa bez współistnienia zaburzeń ostrości wzroku po optymalnej korekcji:
a)

w jednym oku

15

b)

w obu oczach

30

Uwaga:
W przypadku gdy współistnieją nie dające się skorygować zaburzenia ostrości wzroku ocenia się dodatkowo wg tabeli 27a z ograniczeniem do
35% dla jednego oka i 100% za oba oczy.
35.

36.

Pseudosoczewkowość pourazowa (usunięcie soczewki wskutek urazu z wszczepieniem sztucznej soczewki
wewnątrzgałkowej) przy współistnieniu nie poddających się korekcji zaburzeń ostrości wzroku:
a)

w jednym oku

wg tabeli 27a
w granicach 15 - 35

b)

w obu oczach

wg tabeli 27a
w granicach 30 –100

Zaburzenia w drożności przewodów łzowych (łzawienie), po korekcji operacyjnej – w zależności od stopnia
i natężenia objawów:
a)

w jednym oku

5 - 10

b)

w obu oczach

10 - 15

37. Odwarstwienie siatkówki jednego oka - pourazowe – oceniać wg tabeli 27a i 32 i/lub punktu 33d, nie mniej niż

3

Uwaga:
Odwarstwienie siatkówki jednego oka, tylko jeśli występuje po urazie oka lub głowy (odejmując inwalidztwo istniejące przed urazem).
Odwarstwienia siatkówki bez potwierdzonego urazu oka lub głowy, po wysiłku, dźwignięciu, pochyleniu, skoku itp. nie są uznawane za pourazowe.
Jaskra - wtórna pourazowa, po potwierdzonym urazie oka lub głowy - ocena wg tabeli ostrości wzroku 27a oraz
38. tabeli koncentrycznego zwężenia pola widzenia 32, z zastrzeżeniem, że ogólny procent trwałego uszczerbku na
zdrowiu nie może wynosić więcej niż 35% za jedno oko i 100% za oba oczy, nie mniej niż
39. Wytrzeszcz tętniący - w zależności od stopnia

3
35 - 100

40. Zaćma pourazowa - oceniać wg tabeli ostrości wzroku (poz. 27a), po zakończonym leczeniu i optymalnej korekcji.
41. Przewlekłe zapalenie spojówek w związku z urazem oka:
a)

niewielkie zmiany

b)

duże zmiany, blizny rogówki i spojówki, zrosty powiek

1-5
6 - 10

Uwaga:
Suma orzeczonego uszczerbku na zdrowiu z tytułu uszkodzeń poszczególnych struktur oka nie może przekroczyć wartości uszczerbku przewidzianej
za całkowitą utratę wzroku w jednym oku (35%) lub w obu oczach (100%). Jeżeli uraz powiek lub tkanek oczodołu wchodzi w skład uszkodzeń
innych części twarzy oceniać według punktu 19 lub 22 uzupełniając ocenę o punkt 27a.
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D. Uszkodzenia narządu słuchu
42. Upośledzenie ostrości słuchu:
a)

Przy upośledzeniu ostrości słuchu, trwały uszczerbek ocenia się wg niżej podanej tabeli:

Tabela 42a
Obliczanie procentowego uszczerbku na zdrowiu z tytułu utraty słuchu wg Rosera (w mod.)
Ucho prawe

26 - 40 dB

41 - 70 dB

Pow. 70 dB

0 – 25 dB 0

5%

10%

20%

26 - 40 dB 5%

15%

20%

30%

41 - 70 dB 10%

20%

30%

40%

20%

30%

40%

50%

Ucho lewe

pow. 70 dB

0 - 25 dB

Uwaga:
Oblicza się oddzielnie średnią dla ucha prawego i lewego biorąc pod uwagę częstotliwości dla 500, 1000 i 2000 Hz. Jeżeli różnica pomiędzy
wartościami dla 500 Hz i 2000 HZ jest większa niż 40 dB, ubytek słuchu wylicza się jako średnią z czterech progów: 500, 1000, 2000 i 4000 Hz.
Jeżeli różnica pomiędzy wartościami dla 500 Hz i 2000 Hz jest większa niż 40 dB, ale próg słyszalności dla 4000 Hz jest lepszy niż dla 2000 Hz,
ubytek słuchu wylicza się jako średnią z trzech progów 500, 1000, 4000 Hz.
b)

pourazowe, utrwalone szumy uszne - w zależności od stopnia nasilenia

1-5

Uwaga:
Jeżeli szum uszny towarzyszy deficytowi słuchu należy oceniać wyłącznie według tabeli 42a, natomiast jeżeli towarzyszy zaburzeniom równowagi to
oceniać wg punktu 48.
43. Urazy małżowiny usznej:

44.

a)

zniekształcenie małżowiny (blizny, oparzenia i odmrożenia) lub utrata części małżowiny - w zależności od
stopnia uszkodzeń

b)

całkowita utrata jednej małżowiny

15

c)

całkowita utrata obu małżowin

30

Zwężenie lub zarośnięcie zewnętrznego przewodu słuchowego - jednostronne lub obustronne z upośledzeniem
słuchu:

1 - 10

oceniać wg tabeli 42a

45. Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego, w związku z urazem:

46.

a)

jednostronne

b)

obustronne

5
10

Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego pourazowe, powikłane perlakiem, próchnicą kości lub polipem ucha w zależności od stopnia powikłań:
a)

jednostronne

b)

obustronne

47. Uszkodzenie ucha środkowego, błony bębenkowej, kosteczek słuchowych, kości skroniowej

5 - 15
10 - 20
oceniać wg tabeli 42a

48. Uszkodzenie ucha wewnętrznego:
a)

z uszkodzeniem części słuchowej

b)

z uszkodzeniem części statycznej (zawroty głowy, nudności, niewielkie zaburzenia równowagi)

c)

z uszkodzeniem części statycznej (zawroty głowy, zaburzenia równowagi utrudniające poruszanie się,
nudności, wymioty)

d)

z uszkodzeniem części słuchowej i statycznej - w zależności od stopnia uszkodzenia

oceniać wg tabeli 42a
1 - 20
21 - 50
ocena wg tabeli 42a,
zwiększając stopień
inwalidztwa, wg p. 48b lub
48c

49. Uszkodzenie nerwu twarzowego łącznie z pęknięciem kości skalistej:
a)

jednostronne

5 - 25

b)

dwustronne

10 - 60

E. Uszkodzenia szyi, krtani, tchawicy i przełyku
50. Uszkodzenie gardła z upośledzeniem funkcji
51.

5 - 10

Uszkodzenie lub zwężenie krtani, uszkodzenie nerwów krtaniowych, pozwalające na obchodzenie się bez rurki
tchawiczej - w zależności od stopnia uszkodzenia:
a)

niewielka okresowa duszność, chrypka

b)

świst krtaniowy, duszność przy umiarkowanych wysiłkach, zachłystywanie się, w zależności od nasilenia
objawów

5 - 10
11 - 30
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52. Uszkodzenie krtani, powodujące konieczność stałego noszenia rurki tchawiczej:
a)

z zaburzeniami głosu - w zależności od stopnia

b)

z bezgłosem

30 - 59
60

53. Uszkodzenie tchawicy ze zwężeniem jej światła - w zależności od stopnia jej zwężenia:
a)

bez niewydolności oddechowej

1 - 10

b)

duszność w trakcie wysiłku fizycznego

11 - 20

c)

duszność w trakcie chodzenia po poziomym odcinku drogi wymagająca okresowego zatrzymania się
w celu nabrania powietrza

21 - 40

d)

duże zwężenie, utrzymujące się po korekcji, potwierdzone badaniem bronchoskopowym z dusznością
spoczynkową

41 - 60

54. Uszkodzenie przełyku:
a)

z trwałym zwężeniem, bez zaburzeń w odżywianiu

1-5

b)

z częściowymi trudnościami w odżywianiu - w zależności od stopnia upośledzenia stanu odżywiania, nie
wymagające zabiegów rekonstrukcyjnych

c)

ze znacznymi zaburzeniami drożności, trudnościami w odżywianiu, wymagające zabiegów rekonstrukcyjnych,
w zależności od stopnia upośledzenia stanu odżywiania

21 - 50

d)

powikłania po uszkodzeniu przełyku i zabiegach rekonstrukcyjnych, zwężenia w zespoleniach, stałe przetoki,
itp. – ocena wg poz. 54c, zwiększając stopień uszczerbku, w zależności od stopnia powikłań o

10 - 30

6 - 20

55. Uszkodzenie tkanek miękkich skóry, mięśni - w zależności od blizn, ruchomości szyi, ustawienia głowy:
a)

blizny skórne, rozległe (powyżej 5 cm długości), widoczne, szpecące, bez ograniczenia ruchomości szyi,
w zależności od rozmiaru, widoczności, tkliwości blizn

b)

zmiany z trwałym ograniczeniem ruchomości szyi małego i średniego stopnia – do 50% zakresu ruchomości

c)

zmiany ze znacznym ograniczeniem ruchomości szyi – powyżej 50% zakresu ruchomości,
z niesymetrycznym ustawieniem głowy

d)

blizny po oparzeniach powyżej stopnia IIA – za 1%TBSA (całkowitej powierzchni ciała)

1-5
6 - 14
15 - 30
2

Uwaga:
Zakresy ruchomości kręgosłupa szyjnego: zgięcie 50°, prostowanie 60°, rotacja po 80°, pochylanie na boki po 45°.
Uszkodzenie tkanek miękkich z jednoczesnym uszkodzeniem kręgosłupa szyjnego - oceniać wg punktu 89.
F. Uszkodzenia klatki piersiowej i ich następstwa
56.

Urazy części miękkich klatki piersiowej, grzbietu - w zależności od stopnia zniekształcenia, rozległości blizn, ubytków
mięśni i stopnia upośledzenia oddychania:
a)

widoczne zniekształcenia, ubytki i blizny skórne, rozległe (powyżej 5 cm długości), widoczne, szpecące, nie
ograniczające ruchomości klatki piersiowej

b)

mierne ograniczenie ruchomości klatki piersiowej - blizny, ubytki mięśniowe z niewielkim zmniejszeniem
wydolności oddechowej

c)

średniego stopnia ograniczenie ruchomości klatki piersiowej - blizny, ubytki mięśniowe ze średnim
zmniejszeniem wydolności oddechowej

11 - 25

d)

znacznego stopnia ograniczenie ruchomości klatki piersiowej, rozległe ściągające blizny, duże ubytki
mięśniowe ze znacznym zmniejszeniem wydolności oddechowej

26 - 40

e)

blizny po oparzeniach powyżej stopnia IIA – za 3%TBSA (całkowitej powierzchni ciała)

1-5
6 - 10

1

Uwaga:
Stopnie upośledzenia wydolności oddechowej zawarte są w uwadze po punkcie 62.
57. Uszkodzenie lub utrata sutka u kobiet (u mężczyzn orzekanie wg p.56):
a)

blizny lub częściowa utrata brodawki w zależności od rozległości blizn

b)

znaczna lub całkowita utrata brodawki – do 45 roku życia

10 -15

1–5

c)

znaczna lub całkowita utrata brodawki – po 45 roku życia

5 - 10

d)

częściowe uszkodzenie sutka lub jego częściowa utrata w zależności od wielkości ubytku do 45 roku życia

5 - 15

e)

częściowe uszkodzenie sutka lub jego częściowa utrata w zależności od wielkości ubytku po 45 roku życia

f)

znaczna lub całkowita utrata sutka – do 45 roku życia

15 - 20

g)

znaczna lub całkowita utrata sutka – po 45 roku życia

11 - 15

h)

utrata sutka z częścią mięśnia piersiowego - oceniać wg powyższych punktów dodając, w zależności od
stopnia deformacji, dysfunkcji klatki piersiowej i kończyny górnej

1 - 10

1 - 10

58. Złamania (co najmniej 2 - ch) żeber:
a)

z obecnością zniekształceń i bez zmniejszenia wydolności oddechowej

1-5
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b)

z miernym ograniczeniem ruchomości klatki piersiowej - z niewielkiego stopnia zmniejszeniem wydolności
oddechowej

c)

ze średniego stopnia ograniczeniem ruchomości klatki piersiowej - ze średniego stopnia zmniejszeniem
wydolności oddechowej

11 – 25

d)

ze znacznego stopnia ograniczeniem ruchomości klatki piersiowej, ze znacznym zmniejszeniem wydolności
oddechowej

26 - 40

6 – 10

Uwaga:
Stopnie upośledzenia wydolności oddechowej zawarte są w uwadze po punkcie 62.
59. Złamanie mostka:
a)

bez zniekształceń, z potwierdzonym przewlekłym zespołem bólowym

b)

ze zrostem w przemieszczeniu, w zależności od stopnia zniekształceń i dolegliwości

1–3
4 - 10

Złamania żeber lub mostka powikłane przewlekłym zapaleniem kości, obecnością ciał obcych (z wyjątkiem ciał
60. obcych związanych z zastosowaniem technik operacyjnych), przetokami - ocenia się wg poz. 58 - 59, zwiększając
stopień uszczerbku - w zależności od stop - nia powikłań i upośledzenia funkcji o

1 - 15

61. Uszkodzenie płuc i opłucnej (zrosty opłucnowe, uszkodzenie tkanki płucnej, ubytki tkanki płucnej, ciała obce itp.):

62.

a)

uszkodzenie płuc i opłucnej bez cech niewydolności oddechowej

b)

z objawami niewydolności oddechowej niewielkiego stopnia

1–5

c)

z objawami niewydolności oddechowej średniego stopnia

10 – 25

d)

z niewydolnością oddechową znacznego stopnia

25 - 40

5 – 10

Uszkodzenie tkanki płucnej powikłane przetokami oskrzelowymi, ropniem płuc – oceniać wg p.61, zwiększając
stopień uszczerbku - w zależności od stopnia powikłań o

10 - 20

Uwaga:
Przy ocenie wg punktów 56, 58, 60 - 62 poza badaniem rentgenowskim, uszkodzenia tkanki płucnej i stopnie niewydolności oddechowej muszą być
potwierdzone badaniem spirometrycznym i/ lub badaniem gazometrycznym. W przypadku gdy następstwa obrażeń klatki piersiowej są oceniane z
kilku punktów tabeli, a niewydolność oddechowa towarzyszy tym następstwom, trwały uszczerbek na zdrowiu wynikający ze stopnia niewydolności
oddechowej ustala się wyłącznie w oparciu o jeden z tych punktów (oprócz p.60 i 62).
STOPNIE UPOŚLEDZENIA WYDOLNOŚCI ODDECHOWEJ:
- niewielkiego stopnia zmniejszenie wydolności oddechowej
- VC 70 – 80%, FEV1 70 - 80%, FEV1%VC – 70 - 80% - w odniesieniu do wartości należnych,
- średniego stopnia zmniejszenie wydolności oddechowej
- VC 50 – 70%, FEV1 50 – 70%, FEV1%VC 50 - 70% - w odniesieniu do wartości należnych,
- znaczne zmniejszenie wydolności oddechowej
– VC poniżej 50%, FEV1 poniżej 50%, FEV1%VC poniżej 50% - w odniesieniu do wartości należnych.
63. Uszkodzenie serca lub osierdzia:
a)

wymagające leczenia operacyjnego, z wydolnym układem krążenia, EF powyżej 55%, powyżej 10 MET, bez
zaburzeń kurczliwości

b)

I klasa NYHA, EF 50% - 55%, powyżej 10 MET, niewielkie zaburzenia kurczliwości

6 - 15

c)

II klasa NYHA, EF 45% - 55% 7 - 10 MET, umiarkowane zaburzenia kurczliwości

16 - 25

d)

III klasa NYHA, EF 35% – 45%, 5 - 7 MET, nasilone zaburzenia kurczliwości

26 - 55

e)

IV klasa NYHA, EF <35%, poniżej 5 MET, znaczne zaburzenia kurczliwości

56 - 90

5

Uwaga:
Stopień wydolności układu krążenia musi być oceniony na podstawie badania klinicznego, badań obrazowych serca i / lub badania EKG
wysiłkowego. Przy zaliczaniu następstw do poszczególnych podpunktów, muszą być spełnione co najmniej dwa z następujących kryteriów:
klasyfikacja NYHA, EF, MET i zaburzeń kurczliwości.
KLASYFIKACJA NYHA - KLASYFIKACJA NOWOJORSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO WYRÓŻNIA NASTĘPUJĄCE STANY
CZYNNOŚCIOWE SERCA:
Klasa I

Choroba serca bez ograniczenia fizycznej aktywności. Podstawowa aktywność fizyczna nie powoduje zmęczenia, duszności, kołatania
serca i bólów wieńcowych.

Klasa II

Choroba serca powodująca niewielkie ograniczenia aktywności fizycznej. Dobre samopoczucie w spoczynku. Podstawowa aktywność
powoduje zmęczenie, duszność, kołatanie serca, bóle wieńcowe.

Klasa III

Choroba serca powodująca ograniczenie aktywności fizycznej. Dobre samopoczucie w spoczynku. Mniejsza niż podstawowa aktywność
fizyczna powoduje zmęczenie, duszność, kołatanie serca, bóle wieńcowe.

Klasa IV

Choroba serca, która przy jakiejkolwiek aktywności fizycznej wywołuje dyskomfort. Objawy niewydolności serca lub niewydolności
wieńcowej mogą występować nawet w spoczynku. Jeśli zostanie podjęta jakakolwiek aktywność fizyczna, wzrasta dyskomfort.

DEFINICJA EF – FRAKCJA WYRZUTOWA LEWEJ KOMORY:
Frakcja wyrzutowa lewej komory - objętość krwi wyrzucana z lewej komory w czasie skurczu serca. Frakcja wyrzutowa jest wyrażana
w procentach - stosunek objętości krwi wypływającej w czasie skurczu z lewej komory do całkowitej objętości lewej komory. Frakcja wyrzutowa
wyraża zdolność serca do skurczu i jest wykładnikiem wydolności hemodynamicznej serca.
DEFINICJA RÓWNOWAŻNIKA METABOLICZNEGO – MET, STOSOWANEGO PRZY OCENIE PRÓBY WYSIŁKOWEJ:
MET - y (MET - równoważnik metaboliczny jest jednostką spoczynkowego poboru tlenu, ok. 3,5 ml tlenu na kilogram masy ciała na minutę)
uzyskuje się, dzieląc objętość tlenu (w ml/min) przez iloczyn: masy ciała (w kg) x 3,5. Liczbę 3,5 przyjmuje się jako wartość odpowiadającą zużyciu
tlenu w spoczynku i wyraża w mililitrach tlenu na kilogram masy ciała na minutę.
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64.

Uszkodzenia przepony – rozerwanie przepony, przepukliny przeponowe - w zależności od stopnia zaburzeń funkcji
przewodu pokarmowego, oddychania i krążenia:
a)

bez zaburzeń funkcji po leczeniu operacyjnym, w zależności od rozległości uszkodzeń

1–5

b)

zaburzenia niewielkiego stopnia

c)

zaburzenia średniego stopnia

11 – 20

d)

zaburzenia dużego stopnia

21 - 40

6 – 10

F. Uszkodzenia brzucha i ich następstwa
65.

Uszkodzenia powłok jamy brzusznej (przepukliny urazowe, przetoki, blizny itp.), okolicy lędźwiowej i krzyżowej
- w zależności od charakteru blizn, ubytków, umiejscowienia i rozmiarów uszkodzenia:
a)

widoczne zniekształcenia, ubytki i blizny skórne, rozległe (powyżej 5 cm długości), widoczne, szpecące

b)

uszkodzenia powłok i ubytki mięśniowe, przepukliny pourazowe utrzymujące się po korekcji

c)

blizny po oparzeniach powyżej stopnia IIA – za 3%TBSA (całkowitej powierzchni ciała)

1-5
5 - 15
1

Uwaga:.
Za przepukliny urazowe uważa się wyłącznie przepukliny spowodowane pourazowym uszkodzeniem powłok brzusznych (np. po rozerwaniu mięśni
powłok brzusznych). Przepukliny pachwinowe, pępkowe itp., oraz wszystkie, które uwidoczniły się po wysiłku, dźwignięciu, gwałtownym ruchu - nie
są uznawane za pourazowe.
66. Uszkodzenia żołądka, jelit, sieci, krezki jelita:

67.

a)

Wymagające leczenia operacyjnego, bez zaburzeń funkcji przewodu pokarmowego

b)

z niewielkiego stopnia zaburzeniami funkcji i dostatecznym stanem odżywiania

c)

z zaburzeniami trawienia i niedostatecznym stanem odżywiania – w zależności od stopnia zaburzeń i stanu
odżywiania

d)

z zaburzeniami trawienia i niedostatecznym stanem odżywiania - odżywianie jedynie pozajelitowe

1–5
6 - 10
11 - 40
50

Trwałe przetoki jelitowe, kałowe i odbyt sztuczny - w zależności od możliwości zaopatrzenia sprzętem stomijnym
i miejscowych powikłań przetoki:
a)

jelita cienkiego

30 – 80

b)

jelita grubego

20 - 60

Uszkodzenie dużych naczyń krwionośnych jamy brzusznej i miednicy (aorty brzusznej, tętnic biodrowych
68. wspólnych, zewnętrznych i wewnętrznych) nie powodujące upośledzenia funkcji innych narządów w zależności od
rozległości uszkodzenia naczyń

1 - 10

69. Uszkodzenie odbytu, zwieracza odbytu:
a)

blizny, zwężenia, niewielkie dolegliwości

b)

powodujące stałe, całkowite nietrzymanie kału i gazów

1-5
60

70. Uszkodzenia odbytnicy:
a)

pełnościenne uszkodzenie – niewielkie dolegliwości, bez zaburzeń funkcji

b)

wypadanie błony śluzowej

c)

wypadanie odbytnicy w zależności od stopnia wypadania, utrzymujące się po leczeniu operacyjnym

1-5
6 - 10
11 - 30

71. Uszkodzenia śledziony:

72.

a)

leczone zachowawczo (krwiak, pęknięcie narządu – potwierdzone badaniem obrazowym)

2

b)

leczone operacyjnie z zachowaniem narządu

5

c)

utrata u osób powyżej 18 roku życia

15

d)

utrata u osób poniżej 18 roku

20

Uszkodzenie wątroby i przewodów żółciowych, pęcherzyka żółciowego lub trzustki - w zależności od powikłań
i zaburzeń funkcji:
a)

bez zaburzeń funkcjonalnych, pourazowa utrata pęcherzyka żółciowego

1-5

b)

zaburzenia czynności wątroby w stopniu A wg Childa - Pugha, zaburzenia czynności zewnątrzwydzielniczej
trzustki niewielkiego stopnia lub utrata części narządu

c)

zaburzenia czynności wątroby w stopniu B wg Childa - Pugha, zaburzenia czynności zewnątrz i wewnątrzwydzielniczej trzustki średniego stopnia lub utrata znacznej części narządu

16 - 40

d)

zaburzenia czynności wątroby w stopniu C wg Childa - Pugha, ciężkie zaburzenia czynności zewnątrz i wewnątrzwydzielniczej trzustki

41 - 60

6 - 15

Uwaga:
Przetokę trzustkową oceniać wg – ilości wydzielanej treści, stopnia wydolności zewnątrzwydzielniczej oraz zmian wtórnych powłok jamy brzusznej
wg punktu 72 b - d. Przetokę żółciową oceniać wg ilości wydzielanej treści oraz zmian wtórnych powłok brzusznych wg punktu 72 b - d.
Zwężenia dróg żółciowych – orzekać wg częstości nawrotów zapaleń dróg żółciowych oraz zmian wtórnych w wątrobie wg punktu 72 b - d.
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KLASYFIKACJA CHILDA –PUGHA - w odniesieniu do wartości należnych
Parametr

Liczba punktów
1

2

3

Albumina (g/dl) w sur.

>3,5

2,8 - 3,5

<2,8

Bilirubina (umol/l) w sur.

<25

25 - 40

>40

<4

4-6

>6

Czas protrombinowy
(sek. ponad normę)
Wodobrzusze

brak

Nasilenie encefalopatii

brak

niewielkie

nasilone
I - II°

III - IV°

GRUPA A – 5 - 6 pkt, GRUPA B – 7 - 9 pkt, GRUPA C – 10 - 15 pkt.
G. Uszkodzenia narządów moczowo - płciowych
73.

Uszkodzenie jednej nerki lub obu nerek powodujące upośledzenie ich funkcji – w zależności od stopnia upośledzenia
funkcji

5 - 25

74. Utrata jednej nerki przy drugiej zdrowej i prawidłowo działającej
Utrata jednej nerki i upośledzenie funkcjonowania drugiej nerki - w zależności od stopnia upośledzenia funkcji
75.
pozostałej nerki

30
35 - 75

76. Uszkodzenie moczowodu, powodujące zwężenie jego światła:

77.

a)

nie powodujące zaburzeń funkcji

b)

z zaburzeniem funkcji układu moczowego

1–5
6 - 20

Uszkodzenie pęcherza - w zależności od stopnia zmniejszenia jego pojemności, zaburzeń w oddawaniu moczu,
przewlekłych stanów zapalnych:
a)

Wymagające leczenia operacyjnego, bez zaburzeń funkcji

b)

niewielkiego i średniego stopnia zaburzenia funkcji

c)

znacznego stopnia zaburzenia funkcji

3-5
6 - 15
16 - 30

Przetoki górnych dróg moczowych, pęcherza moczowego i cewki moczowej, utrzymujące się po leczeniu
78.
zabiegowym:
a)

upośledzające jakość życia (w zależności od możliwości i sposobu zaopatrzenia przetoki i innych zaburzeń
wtórnych) w stopniu średnim

10 - 25

b)

upośledzające jakość życia (w zależności od możliwości i sposobu zaopatrzenia przetoki i innych zaburzeń
wtórnych) w stopniu znacznym

26 - 50

79. Zwężenia cewki moczowej:
a)

powodujące trudności w oddawaniu moczu

5 – 15

b)

z nietrzymaniem moczu lub zaleganiem moczu

16 – 40

c)

z nietrzymaniem lub zaleganiem moczu z powikłaniami

41 - 60

Uwaga:
Stopień zaburzeń w oddawaniu moczu powinien być potwierdzony badaniami urodynamicznymi.
80. Utrata całkowita prącia
81. Uszkodzenie lub częściowa utrata prącia - w zależności od stopnia uszkodzenia i zaburzenia funkcji

40
3 - 35

Uszkodzenie lub utrata jednego jądra, jajnika oraz pozostałych struktur układu rozrodczego (nieujętych
82.
w pozostałych punktach tabeli) – w zależności od stopnia uszkodzenia i upośledzenia funkcji:
a)

w wieku do 50 roku życia

2 - 20

b)

w wieku po 50 roku życia

1 - 10

83. Utrata obu jąder lub obu jajników:
a)

w wieku do 50 roku życia

40

b)

w wieku po 50 roku życia

20

84. Pourazowy wodniak jądra:
a)

wyleczony operacyjnie

b)

w zależności od nasilenia zmian utrzymujących się po leczeniu operacyjnym

2
3 - 10

85. Utrata macicy:
a)

w wieku do 50 lat

40

b)

w wieku powyżej 50 lat

15
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86. Pourazowe uszkodzenie krocza, worka mosznowego, sromu, pochwy, pośladków:
a)

rozległe blizny, ubytki, deformacje

b)

wypadanie pochwy, utrzymujące się po leczeniu zabiegowym

c)

wypadanie pochwy i macicy, utrzymujące się leczeniu zabiegowym

1-5
5 - 10
30

H. Ostre zatrucia, nagłe działania czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych
(orzeczenie stopnia inwalidztwa może nastąpić nie wcześniej niż po 6 - ciu miesiącach)
87. Nagłe zatrucia gazami oraz substancjami chemicznymi – uznane za nieszczęśliwy wypadek:
1 a)
b)

powodujące trwałe upośledzenie funkcji narządów lub układów w stopniu niewielkim lub średnim, które nie są
oceniane w odrębnych punktach odpowiednich dla danego narządu lub układu
z trwałym uszkodzeniem układu krwiotwórczego

1 - 15
10 - 25

Uwaga:
Trwałe upośledzenie funkcji narządów lub układów w stopniu znacznym – oceniać według punktów odpowiednich dla danego narządu lub układu.
Inne następstwa zatruć oraz ogólne następstwa działania czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych
88. (porażenia prądem, porażenia piorunem, następstwa ukąszeń) w zależności od stopnia uszkodzenia powodujące
trwałe upośledzenie funkcji narządów lub układów w stopniu niewielkim lub średnim

1 - 15

Uwaga:
Trwałe upośledzenie funkcji narządów lub układów w stopniu znacznym – oceniać według punktów odpowiednich dla danego narządu lub układu.
Jeśli potwierdzono, że do zatrucia doszło w wyniku nieszczęśliwego wypadku – uszkodzenie wzroku i słuchu oceniać według odpowiednich Tabel do
punktów 27a, 32, 42. Miejscowe następstwa działania czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych oceniać według punktów odpowiednich
dla danej okolicy ciała.
I. Uszkodzenia kręgosłupa, rdzenia kręgowego i ich następstwa
89.

Uszkodzenie kostno - więzadłowe kręgosłupa szyjnego potwierdzone badaniami dodatkowymi (RTG czynnościowe,
TK, RM):
a)

z ograniczeniem ruchomości do 25%

b)

z ograniczeniem ruchomości 26% - 50%

6 - 14

1-5

c)

z ograniczeniem ruchomości 51% - 75%

15 - 20

d)

z ograniczeniem ruchomości ponad 75%

21 - 29

e)

zesztywnienie w pozycji zbliżonej do fizjologicznej

30

f)

zesztywnienie w niekorzystnym ustawieniu głowy

45

g)

obniżenie wysokości trzonu o co najmniej 10%, ocena wg p. 89 a - f, dodając, w zależności od stopnia
zniekształcenia

h)

niestabilności (na podstawie czynnościowych zdjęć rtg: przemieszczenie sąsiednich trzonów i/lub rotację)
ocenia się wg poz. 89 a - g, zwiększając stopień inwalidztwa o

i)

uszkodzenia kręgosłupa powikłane zapaleniem kręgów, obecnością ciała obcego itp. – ocenia się wg p. 89a h zwiększając stopień inwalidztwa o

2 - 10
1-8
5

Uwaga:
Przy występowaniu objawów korzeniowych dodatkowa ocena wg poz. 94. Jeżeli jedyną przyczyną ograniczenia ruchomości kręgosłupa szyjnego
jest zespół bólowy korzeniowy lub uraz w mechanizmie zgięciowo - odgięciowym („ whiplash”, „smagnięcia biczem”) z zespołem bólowym bez
uszkodzeń korzeni nerwowych, orzekać wyłącznie według pozycji 94. Łączny stopień pourazowego inwalidztwa kręgosłupa szyjnego nie może
przekroczyć 45%. Zakresy ruchomości: zgięcie 50°, prostowanie 60°, rotacja po 80°, pochylanie na boki po 45°.
90.

Uszkodzenia kostno - więzadłowe kręgosłupa w odcinku piersiowym (Th1 - Th10) potwierdzone badaniami
dodatkowymi (RTG, TK, RM):
a)

z ograniczeniem ruchomości do 50%

1-9

b)

z ograniczeniem ruchomości powyżej 50%

c)

zesztywnienie w pozycji fizjologicznej

d)

zesztywnienie w ustawieniu niekorzystnym

e)

obniżenie wysokości trzonu co najmniej 10%, ocenia się wg poz. 90 a - d, zwiększając stopień inwalidztwa, w
zależności od stopnia zniekształcenia o

1-5

f)

niestabilności (na podstawie czynnościowych zdjęć rtg: przemieszczenie sąsiednich trzonów kręgów i/lub
rotacja) ocenia się wg poz. 90 a - e zwiększając stopień inwalidztwa o

1-7

g)

uszkodzenia kręgosłupa powikłane zapaleniem kręgów, obecnością ciała obcego itp. – ocenia się wg p. 90a - f
zwiększając stopień inwalidztwa o

10 - 19
20
25 –30

5

Uwaga:
Przy występowaniu objawów korzeniowych dodatkowa ocena wg poz. 94. Jeżeli jedyną przyczyną ograniczenia ruchomości kręgosłupa jest zespół
bólowy orzekać wyłącznie według pozycji 94. Łączny stopień pourazowego inwalidztwa kręgosłupa piersiowego nie może przekroczyć 30%. Zakresy
ruchomości: zgięcie 60°, rotacja po 30°, test Schobera 10 – 11 cm (od C7 do S1) z tego odcinek piersiowy 2 - 3 cm.
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91.

Uszkodzenia kostno - więzadłowe kręgosłupa w odcinku piersiowo - lędźwiowym (Th11 - L5) potwierdzone
badaniami dodatkowymi (RTG, TK, RM):
a)

z ograniczeniem ruchomości do 25%

1-5

b)

z ograniczeniem ruchomości 26% - 50%

6 - 14

c)

z ograniczeniem ruchomości powyżej 50%

15 - 29

d)

zesztywnienie w pozycji zbliżonej do fizjologicznej

30

e)

zesztywnienie w niekorzystnym ustawieniu tułowia

40

f)

obniżenie wysokości trzonu co najmniej o 10%, ocenia się wg poz. 91 a - e, zwiększając stopień inwalidztwa,
w zależności od stopnia zniekształcenia, o

g)

niestabilności (na podstawie czynnościowych zdjęć rtg: przemieszczenie sąsiednich trzonów kręgów i/lub
rotacja) - ocenia się wg poz. 91 a - f zwiększając stopień inwalidztwa o

h)

uszkodzenia kręgosłupa powikłane zapaleniem kręgów, obecnością ciała obcego itp. – ocenia się wg p. 91a g zwiększając stopień inwalidztwa o

3 - 12
1-9
5

Uwaga:
Przy występowaniu objawów korzeniowych dodatkowa ocena wg poz. 94. Jeżeli jedyną przyczyną ograniczenia ruchomości kręgosłupa jest zespół
bólowy korzeniowy orzekać wyłącznie według pozycji 94. Łączny stopień pourazowego inwalidztwa kręgosłupa lędźwiowego nie może przekroczyć
40%. Kręgozmyk rzekomy (zwyrodnieniowy) i prawdziwy (na tle kręgoszczeliny) nie jest traktowany jako następstwo nieszczęśliwego wypadku.
ZAKRESY RUCHOMOŚCI: zgięcie 60°, wyprost 25°, pochylanie na boki po 25°, test Schobera 10 – 11 cm (od C7 do S1) z tego odcinek lędźwiowy
7 - 8 cm.
92.

Izolowane złamanie wyrostków poprzecznych, kolczystych, ościstych - w zależności od ograniczenia ruchomości
kręgosłupa, ocenia się wg p.p. 89 - 91.

93. Uszkodzenie rdzenia kręgowego:

94.

a)

zaburzenia czucia, zespoły bólowe bez niedowładów w zależności od stopnia zaburzeń

1 - 10

b)

zaburzenia ze strony zwieraczy i narządów płciowych bez niedowładów, zespół stożka końcowego oraz
objawy piramidowe bez niedowładu, w zależności od stopnia zaburzeń

5 - 30

c)

niewielki niedowład kończyn górnych i/lub dolnych (4° w skali Lovetta lub 2° według skali Ashwortha), zespół
Brown - Sequarda, będący następstwem uszkodzenia rdzenia w odcinku szyjnym z niedowładem kończyn (4°
w skali Lovetta lub 2° według skali Ashwortha) lub uszkodzenie rdzenia w odcinku piersiowym - z
niedowładem kończyny dolnej (3 - 4° w skali Lovetta lub 3 - 2° według skali Ashwortha)

5 - 30

d)

średniego stopnia niedowład kończyn górnych lub dolnych (3° w skali Lovetta lub 3° według skali
Ashwortha), zespół Brown - Sequarda, będący następstwem uszkodzenia rdzenia w odcinku szyjnym
z niedowładem kończyn (3° w skali Lovetta lub 3° według skali Ashwortha), lub uszkodzenie rdzenia
w odcinku piersiowym - z niedowładem kończyny dolnej (0 - 2° w skali Lovetta lub 5 - 4° według skali
Ashwortha)

31 –60

e)

głęboki niedowład kończyn górnych lub dolnych (2° w skali Lovetta lub 4° według skali Ashwortha),
niedowład czterokończynowy (3° w skali Lovetta lub 3° według skali Ashwortha), zespół Brown - Sequarda,
będący następstwem połowiczego uszkodzenia rdzenia z niedowładem kończyn (2° w skali Lovetta lub 4°
według skali Ashwortha)

61 - 90

f)

porażenie kończyn górnych i/lub dolnych (0 - 1° w skali Lovetta lub 5° według skali Ashwortha), głęboki
niedowład czterokończynowy (2° w skali Lovetta lub 4° według skali Ashwortha), zespół Brown - Sequarda,
będący następstwem połowiczego uszkodzenia rdzenia z porażeniem kończyn (0 - 1° w skali Lovetta lub 5°
według skali Ashwortha)

100

Urazowe zespoły korzeniowe (bólowe, ruchowe, czuciowe lub mieszane) oraz utrwalone urazowe zespoły bólowe
bez uszkodzenia korzeni - w zależności od stopnia:
a)

szyjne bólowe

b)

szyjne bez niedowładów – ból, zaburzenia czucia, osłabienie lub brak odruchów

5 - 15

1-4

c)

szyjne z obecnością niedowładów - w zależności od stopnia niedowładu i zaników mięśniowych
(co najmniej 2 cm)

5 - 30

d)

piersiowe

1 - 10

e)

lędźwiowo - krzyżowe bólowe

f)

lędźwiowo - krzyżowe bez niedowładów - ból, zaburzenia czucia, osłabienie lub brak odruchów

5 - 15

g)

lędźwiowo – krzyżowe z obecnością niedowładów - w zależności od stopnia niedowładu i zaników
mięśniowych (co najmniej 2 cm)

5 - 30

h)

guziczne (w tym złamania kości guzicznej)

1-4

1-5

Uwaga:
Zaburzenia stwierdzane w punkcie 94 a - h muszą mieć potwierdzenie w obiektywnej dokumentacji medycznej z diagnostyki i leczenia następstw
zdarzenia. Zespół bólowy po urazie w mechanizmie zgięciowo - odgięciowym („smagnięcia biczem”) orzekać wyłącznie według pozycji 94a lub 94b.
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J. Uszkodzenia miednicy
95.

Utrwalone rozejście spojenia łonowego i/lub zwichnięcie stawu krzyżowo - biodrowego - w zależności od stopnia
przemieszczenia i zaburzeń chodu:
a)

utrwalone rozejście spojenia łonowego, bez dolegliwości ze strony stawów krzyżowo - biodrowych, bez
zaburzeń chodu

b)

utrwalone rozejście spojenia łonowego z dolegliwościami ze strony stawów krzyżowo - biodrowych,
z zaburzeniami chodu

5 - 15

c)

utrwalone zwichnięcie stawu krzyżowo - biodrowego niewielkiego stopnia nie wymagające leczenia
operacyjnego, w zależności od stopnia zaburzeń chodu

2-9

d)

utrwalone zwichnięcie stawu krzyżowo - biodrowego znacznego stopnia, leczone operacyjnie, w zależności od
stopnia zaburzeń chodu

1-4

10 - 30

Uwaga:
Jeżeli rozejściu spojenia łonowego towarzyszy złamanie kości miednicy oceniać według punktu 96 lub 98.
96.

Złamanie miednicy z przerwaniem obręczy biodrowej, jedno - lub wielomiejscowe - w zależności od zniekształcenia i
upośledzenia chodu:
a)

w odcinku przednim jednostronne (kość łonowa, kość łonowa i kulszowa)

1 - 10

b)

w odcinku przednim obustronnie

5 - 15

c)

w odcinku przednim i tylnym (typ Malgaigne’a)

10 - 30

d)

w odcinku przednim i tylnym obustronnie

20 - 40

Uwaga:
Złamania stabilne kości miednicy, złamania awulsyjne oceniać według punktu 98.
97.

Złamanie panewki stawu biodrowego, z centralnym, lub bez centralnego zwichnięcia stawu - w zależności od
upośledzenia funkcji stawu

oceniać wg p.143

Uwaga:
Uraz stawu biodrowego wygojony sztucznym stawem oceniać wg punktu 146.
98. Izolowane złamania kości miednicy i kości krzyżowej bez przerwania obręczy kończyny dolnej:
a)

jednomiejscowe złamanie kości miednicy (np. złamanie jednej gałęzi kości łonowej lub kulszowej), kości
krzyżowej – bez istotnego zniekształcenia i z niewielkimi zaburzeniami funkcji

1-3

b)

jednomiejscowe złamanie kości miednicy (np. złamanie jednej gałęzi kości łonowej lub kulszowej), kości
krzyżowej – ze zniekształceniem i zaburzeniami funkcji

4-8

c)

mnogie złamania kości miednicy i /lub kości krzyżowej - bez istotnego zniekształcenia i z niewielkimi
zaburzeniami funkcji

2-7

d)

mnogie złamania kości miednicy i/ lub kości krzyżowej ze zniekształceniem i z zaburzeniami funkcji

5 - 15

Uwaga:
Towarzyszące złamaniom uszkodzenia narządów miednicy i objawy neurologiczne ocenia się dodatkowo wg pozycji dotyczących odpowiednich
uszkodzeń narządów miednicy lub uszkodzeń neurologicznych.
K. Uszkodzenia kończyny górnej
Łopatka
99. Złamanie łopatki:
a)

wygojone złamanie łopatki z nieznacznym przemieszczeniem i niewielkimi zaburzeniami funkcji kończyny

prawa 1 - 5
lewa 1 - 3

b)

wygojone złamanie łopatki z wyraźnym przemieszczeniem i niewielkim upośledzeniem funkcji kończyny
– z ograniczeniem ruchomości do 30%

prawa 6 - 12
lewa 4 - 9

c)

wygojone złamanie łopatki z wyraźnym przemieszczeniem i średnim upośledzeniem funkcji kończyny
– z ograniczeniem ruchomości w zakresie 31 - 50%

prawa 13 - 20
lewa 10 - 15

d)

wygojone złamanie łopatki z wyraźnym przemieszczeniem i znacznym upośledzeniem funkcji kończyny
– z ograniczeniem ruchomości powyżej 50%

prawa 21 - 40
lewa 16 - 30

Uwaga:
Normy pozycji 99 uwzględniają również ewentualne powikłania neurologiczne.
Obojczyk
100.

Stan po wadliwym wygojeniu złamania obojczyka w zależności od stopnia zniekształcenia i ograniczenia
ruchomości:
a)

niewielkiego stopnia deformacja z ograniczeniem ruchomości stawu ramienno - łopatkowego do 20%

prawy 1 - 8
lewy 1 - 6

b)

deformacja z wyraźnym ograniczeniem ruchomości stawu ramienno - łopatkowego powyżej 20%

prawy 9 - 20
lewy 7 - 15

101. Staw rzekomy obojczyka - w zależności od zniekształceń, przemieszczeń, upośledzenia funkcji kończyny:
a)

zmiany wtórne z ograniczeniem ruchomości w stawie ramienno - łopatkowym do 20%

prawy 10 - 14
lewy 8 - 12
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b)

zmiany wtórne z ograniczeniem ruchomości w stawie ramienno - łopatkowym powyżej 20%

prawy 15 - 25
lewy 13 - 20

Uwaga:
W przypadku złamania obojczyka powikłanego stawem rzekomym orzekać wyłącznie z punktu 101.
102.

Zwichnięcie, podwichnięcie stawu obojczykowo - barkowego lub obojczykowo - mostkowego - w zależności od
ograniczenia ruchów, stopnia zniekształcenia i upośledzenia funkcji:
a)

brak lub niewielka deformacja i ograniczenie ruchomości do 10% (Iº)

prawy 1 - 5
lewy 1 - 3

b)

wyraźna deformacja i ograniczenie ruchomości do 20% (IIº, IIº/IIIº)

prawy 6 - 10
lewy 4 - 8

c)

wyraźna deformacja i ograniczenie ruchomości powyżej 20% (IIº/IIIº, IIIº)

prawy 11 - 25
lewy 9 - 20

Uwaga:
W przypadku, gdy deficyt funkcji kończyny górnej wynika z nakładania się skutków złamania obojczyka oraz uszkodzeń neurologicznych, deficyt
funkcji kończyny oceniać jedynie wg pozycji 181. W przypadku nie nakładania się deficytów oceniać dodatkowo według pozycji 181.
103.

Uszkodzenia obojczyka powikłane przewlekłym zapaleniem kości - ocenia się wg poz. 100 - 102 - zwiększając
stopień trwałego uszczerbku o

5

Bark – staw ramienno - łopatkowy
Uszkodzenia stawu łopatkowo - ramiennego (zwichnięcia, złamania - głowy, nasady bliższej kości ramiennej, panewki,
104. szyjki łopatki, skręcenia) oraz uszkodzenia pozostałych struktur barku - w zależności od ubytków tkanek, ograniczenia
ruchów, zaników mięśni, przemieszczeń i zniekształceń złamanej głowy kości ramiennej itp.:
a)

niewielkie zmiany z ograniczeniem ruchomości do 30%

prawy 1 - 11
lewy 1 - 7

b)

średnie zmiany z ograniczeniem ruchomości w zakresie 31% - 50%

prawy 12 - 19
lewy 8 - 14

c)

znaczne zmiany z ograniczeniem ruchomości powyżej 50%

prawy 20 - 35
lewy 15 - 30

Uwaga:
Uszkodzenie stawu ramienno - łopatkowego wygojone sztucznym stawem należy oceniać według punktu 104, nie mniej niż 10%.
105.

Zastarzałe nieodprowadzalne zwichnięcie stawu łopatkowo - ramiennego w zależności od zakresu ruchów
i ustawienia kończyny

106. Nawykowe zwichnięcie stawu ramienno - łopatkowego potwierdzone dokumentacją lekarską i radiologiczną

prawy 20 - 35
lewy 15 - 30
prawy 5 - 25
lewy 5 - 20

Uwaga:
Kolejnych epizodów nawykowego zwichnięcia nie należy traktować jako kolejnego nieszczęśliwego wypadku lecz jako skutek ostatniego urazowego
zwichnięcia stawu łopatkowo - ramiennego. Przy orzekaniu według punktu 106 należy zebrać szczegółowy wywiad w kierunku przebytych wcześniej
urazowych zwichnięć w stawie oraz zapoznać się z dodatkową dokumentacją medyczną – w celu ustalenia daty ostatniego zwichnięcia urazowego
oraz daty pierwszego zwichnięcia nawykowego. Konieczna analiza dokumentacji medycznej i wypadkowej wraz z analizą mechanizmu urazu celem
identyfikacji przedmiotowego zdarzenia jako nieszczęśliwego wypadku.
107. Staw wiotki, cepowy w następstwie pourazowych ubytków kości - w zależności od zaburzeń funkcji

prawy 25 - 40
lewy 20 - 35

Uwaga:
Staw wiotki z powodu porażeń - ocenia się wg norm neurologicznych.
108. Zesztywnienie stawu barkowego (całkowity brak ruchomości w stawie ramienno - łopatkowym):
a)

w ustawieniu czynnościowo korzystnym - w zależności od ustawienia i funkcji

prawy 20 - 35
lewy 15 - 30

b)

w ustawieniu czynnościowo niekorzystnym

prawy 40
lewy 35

109.

Bliznowaty przykurcz stawu barkowego - w zależności od zaburzeń czynności stawu: orzekać według punktu 104 lub
108.

110.

Uszkodzenie barku powikłane przewlekłym zapaleniem kości, przetokami itp. - ocenia się wg poz. 104 - 109,
zwiększając stopień uszczerbku o

5

Uwaga:
W przypadku, gdy deficyt funkcji kończyny górnej wynika z nakładania się skutków uszkodzeń barku oraz uszkodzeń neurologicznych, deficyt funkcji
kończyny oceniać jedynie wg pozycji 181. W przypadku nie nakładania się deficytów oceniać dodatkowo według pozycji 181.
111. Utrata kończyny w stawie ramienno - łopatkowym

prawy 70
lewy 65

112. Utrata kończyny wraz z łopatką

prawy 75
lewy 70

ZAKRESY RUCHOMOŚCI STAWU RAMIENNO - ŁOPATKOWEGO
- zgięcie 0 - 180°, wyprost 0 - 60°, odwodzenie 0 - 90°, unoszenie 90 - 180° (niekiedy odwodzenie i unoszenie określane jest jednym terminem odwodzenie i wtedy zakres ruchu wynosi 0 - 180°), przywodzenie 0 - 50°, rotacja zewnętrzna 0 - 70°, rotacja wewnętrzna 0 - 100° (pozycja
funkcjonalna, swobodna - 20 - 40° zgięcia, 20 - 50° odwiedzenia i 30 - 50° rotacji wewnętrznej).
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Ramię
113.

Złamanie trzonu kości ramiennej - w zależności od przemieszczeń, ograniczeń ruchu w stawie łopatkowo
- ramiennym i łokciowym:
a)

upośledzenie funkcji kończyny z ograniczeniem ruchomości w stawie ramienno - łopatkowym lub łokciowym
do 30%

prawe 1 - 15
lewe 1 - 10

b)

upośledzenie funkcji kończyny z ograniczeniem ruchomości w stawie ramienno - łopatkowym lub łokciowym
powyżej 30%

prawe 16 - 30
lewe 11 - 25

c)

złamania powikłane przewlekłym zapaleniem kości, brakiem zrostu, stawem rzekomym itp. ocenia się wg poz.
113 a lub b, zwiększając stopień inwalidztwa w zależności od zaburzeń funkcji o

5 - 15

114. Uszkodzenia mięśni, uszkodzenia ścięgien i ich przyczepów - w zależności od zmian wtórnych i upośledzenia funkcji:
a)

zmiany niewielkie

prawe 1 - 5
lewe 1 - 4

b)

zmiany średnie

prawe 6 - 12
lewe 5 - 9

c)

zmiany duże

prawe 13 - 20
lewe 10 - 15

Uwaga:
Według tej pozycji orzekać jedynie uszkodzenia bez złamań kości. W przypadku współistnienia złamań kości orzekać według punktu 113.
115. Utrata kończyny w obrębie ramienia:
a)

z zachowaniem tylko 1/3 bliższej kości ramiennej

prawe 70
lewe 65

b)

przy dłuższych kikutach

prawe 65
lewe 60

116. Trwałe przepukliny mięśniowe ramienia

oceniać wg p.114a.

Staw łokciowy
117.

Złamania w obrębie łokcia (nasada dalsza kości ramiennej, nasada bliższa kości promieniowej i łokciowej) w zależności od zaburzeń osi, ograniczenia ruchów w stawie łokciowym oraz innych zmian wtórnych:
a)

niewielkie zmiany z ograniczeniem ruchomości do 20%

prawy 1 - 5
lewy 1 - 4

b)

średnie zmiany z ograniczeniem ruchomości w zakresie 21 - 50%

prawy 6 - 15
lewy 5 - 10

c)

duże zmiany z ograniczeniem ruchomości powyżej 50%

prawy 16 - 30
lewy 11 - 25

118. Zesztywnienie stawu łokciowego:

119.

a)

w zgięciu zbliżonym do kąta prostego i z zachowanymi ruchami obrotowymi przedramienia

prawy 25
lewy 20

b)

w zgięciu zbliżonym do kąta prostego i w zależności od ograniczenia zakresu ruchów obrotowych
przedramienia

prawy 26 - 30
lewy 21 - 25

c)

w ustawieniu wyprostnym lub zbliżonym (do 20°)

prawy 45
lewy 40

d)

w innych niekorzystnych ustawieniach - w zależności od przydatności czynnościowej kończyny

prawy 30 - 45
lewy 25 - 40

Uszkodzenia łokcia - zwichnięcia, skręcenia, uszkodzenia tkanek miękkich - w zależności od ograniczenia ruchów,
zaników mięśni, przemieszczeń, zniekształceń oraz innych zmian wtórnych:
a)

niewielkie zmiany z ograniczeniem ruchomości do 20%

prawy 1 - 5
lewy 1 - 4

b)

średnie zmiany z ograniczeniem ruchomości w zakresie 21 - 50%

prawy 6 - 15
lewy 5 - 10

c)

duże zmiany z ograniczeniem ruchomości powyżej 50%

prawy 16 - 30
lewy 11 - 25

Uwaga:
Według tej pozycji orzekać jedynie uszkodzenia bez złamań kości. W przypadku współistnienia złamań kości orzekać według punktu 117.
120. Cepowy staw łokciowy, utrwalony mimo leczenia - w zależności od stopnia wiotkości i stanu mięśni
121.

prawy 15 - 30
lewy 10 - 25

Uszkodzenia stawu łokciowego powikłane przewlekłym stanem zapalnym, przetokami itp. ocenia się według pozycji
117 - 120, zwiększając stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu o

5

Uwaga:
Funkcjonalny pełny wyprost stawu łokciowego 0°, pełne zgięcie 140°, supinacja i pronacja 0° - 80°. (pozycja funkcjonalna 80° zgięcia).
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Przedramię
122.

Złamania w obrębie dalszych nasad jednej lub obu kości przedramienia, powodujące ograniczenia ruchomości
nadgarstka i zniekształcenia - w zależności od stopnia zaburzeń funkcji:
a)

niewielkie zmiany z ograniczeniem ruchomości do 30%

prawe 1 – 6
lewe 1 - 5

b)

średnie zmiany z ograniczeniem ruchomości w zakresie 31 - 60%

prawe 7 - 15
lewe 6 - 10

c)

duże zmiany z ograniczeniem ruchomości powyżej 60%

prawe 16 - 25
lewe 11 - 20

d)

usztywnienie nadgarstka w położeniu korzystnym (wyprost i pronacja)

prawe 15 - 20
lewe 10 - 15

e)

usztywnienie nadgarstka w położeniu niekorzystnym

prawe 20 - 30
lewe 15 - 25

123. Złamania trzonów jednej lub obu kości przedramienia - w zależności od zniekształceń i zaburzeń czynnościowych:

124.

a)

niewielkie zmiany

prawe 1 – 6
lewe 1 - 5

b)

średnie zmiany

prawe 7 – 15
lewe 6 - 10

c)

duże zmiany, zmiany wtórne i inne

prawe 16 – 30
lewe 11 - 25

Izolowane uszkodzenie części miękkich przedramienia, skóry, mięśni, ścięgien, naczyń - w zależności od rozmiarów,
uszkodzenia i upośledzenia funkcji, zmian wtórnych (troficzne, krążeniowe, blizny i inne):
a)

niewielkie zmiany

prawe 1 – 5
lewe 1 - 4

b)

średnie zmiany

prawe 6 – 10
lewe 5 - 8

c)

znaczne zmiany

prawe 11 – 20
lewe 9 - 15

Uwaga:
Według tej pozycji orzekać jedynie uszkodzenia bez złamań kości. W przypadku współistnienia złamań kości orzekać według punktów 122, 123, 125,
126.
125.

Staw rzekomy kości łokciowej lub promieniowej - w zależności od zniekształceń, ubytków kości, upośledzenia funkcji
i innych zmian wtórnych:
a)

średniego stopnia

prawe 10 – 20
lewe 10 - 15

b)

dużego stopnia

prawe 21 – 35
lewe 16 - 30

Uwaga:
W przypadku złamania jednej kości przedramienia powikłanej stawem rzekomym orzekać wyłącznie z punktu 125.
126.

Brak zrostu, staw rzekomy obu kości przedramienia - w zależności od zniekształceń, ubytków kości, upośledzenia
funkcji, zmian wtórnych:
a)

średniego stopnia

prawe 10 – 25
lewe 10 - 20

b)

dużego stopnia

prawe 26 – 40
lewe 21 - 35

Uwaga:
W przypadku złamania obu kości przedramienia powikłanych stawem rzekomym orzekać wyłącznie z punktu 126.
127.

Uszkodzenie przedramienia powikłane przewlekłym zapaleniem kości, przetokami, ubytkiem tkanki kostnej
- ocenia się wg poz. 122 - 126, zwiększając stopień trwałego uszczerbku o

5

128. Utrata kończyny w obrębie przedramienia - w zależności od charakteru kikuta i jego przydatności do oprotezowania

prawe 55 – 60
lewe 50 - 55

129. Utrata przedramienia w okolicy nadgarstka

prawe 55
lewe 50

ZAKRESY RUCHOMOŚCI PRZEDRAMIENIA: nawracanie 0 - 80°, odwracanie 0 - 80° (pozycja funkcjonalna, swobodna - 20° nawrócenia).
Nadgarstek
130.

Uszkodzenia nadgarstka: skręcenia, zwichnięcia, złamania - w zależności od blizn, ubytków, zniekształceń,
niestabilności, upośledzenia funkcji, zmian troficznych i innych zmian wtórnych:
a)

niewielkie zmiany z ograniczeniem ruchomości do 30%

prawy 1 – 6
lewy 1 - 5

b)

średnie zmiany z ograniczeniem ruchomości w zakresie 31 - 60%

prawy 7 – 15
lewy 6 - 10
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c)

duże zmiany z ograniczeniem ruchomości powyżej 60%

prawy 16 – 25
lewy 11 - 20

131. Całkowite zesztywnienie w obrębie nadgarstka:

132.

a)

w ustawieniu czynnościowo korzystnym - w zależności od stopnia upośledzenia funkcji ręki i palców

prawy 15 – 20
lewy 10 - 15

b)

w ustawieniu czynnościowo niekorzystnym - w zależności od stopnia upośledzenia funkcji ręki i palców

prawy 21 – 30
lewy 16 - 25

Uszkodzenie nadgarstka powikłane trwałymi zmianami troficznymi, przewlekłym ropnym zapaleniem kości
nadgarstka, przetokami - ocenia się wg poz. 130 - 131, zwiększając stopień trwałego uszczerbku o

133. Utrata ręki na poziomie nadgarstka

5
prawy 55
lewy 50

ZAKRESY RUCHOMOŚCI NADGARSTKA:
zgięcie dłoniowe 60° (czynne), 80° (bierne), zgięcie grzbietowe 60° (czynne), 80° (bierne), odchylenie promieniowe 20°, odchylenie łokciowe 30°
(pozycja funkcjonalna – od 10° zgięcia dłoniowego do 10° zgięcia grzbietowego i od 0° do 10° odchylenia łokciowego).
Śródręcze
134.

Uszkodzenie śródręcza: kości, części miękkich - w zależności od ubytków, zniekształceń oraz upośledzenia funkcji
ręki, palców i innych zmian wtórnych:
a)

b)

c)

d)

I kość śródręcza (w zależności od funkcji kciuka):
I

z ograniczeniem ruchomości kciuka do 30%

prawe 1 – 6
lewe 1 - 5

II

z ograniczeniem ruchomości w zakresie 31 - 60%

prawe 7 – 12
lewe 6 - 9

III

z ograniczeniem ruchomości powyżej 60%

prawe 13 – 20
lewe 10 - 15

II kość śródręcza (w zależności od ruchomości palca wskazującego):
I

z ograniczeniem ruchomości do 30%

prawe 1 – 5
lewe 1 - 3

II

z ograniczeniem ruchomości w zakresie 31 - 60%

prawe 6 – 9
lewe 4 - 6

III

z ograniczeniem powyżej 60%

prawe 10 – 15
lewe 7 - 10

III kość śródręcza (w zależności od ruchomości palca III i innych zmian wtórnych):
I

z ograniczeniem ruchomości w zakresie 20 - 50%

prawe 1 – 2
lewe 1

II

z ograniczeniem ruchomości powyżej 50%

prawe 3 – 5
lewe 2 - 4

IV, V kość śródręcza (w zależności od ruchomości odpowiednich palców i innych zmian wtórnych) – ocena
osobna dla każdej kości śródręcza:
I

z ograniczeniem ruchomości w zakresie 20 - 50%

prawe 1 – 2
lewe 1

II

z ograniczeniem ruchomości powyżej 50%

prawe 3 – 4
lewe 2

Kciuk
135.

136.

Utrata w zakresie kciuka – w zależności od rozmiaru ubytku, jakości kikuta, zniekształceń, ograniczenia ruchomości
palca oraz upośledzenia funkcji ręki i innych zmian wtórnych:
a)

częściowa lub całkowita utrata opuszki

prawy 1 – 4
lewy 1 - 2

b)

częściowa lub całkowita utrata paliczka paznokciowego w zależności od zmian wtórnych

prawy 5 – 10
lewy 3 - 6

c)

utrata paliczka paznokciowego i paliczka podstawnego (do 2/3 długości paliczka podstawnego)
- w zależności od zmian wtórnych

prawy 11 – 15
lewy 7 - 10

d)

utrata paliczka paznokciowego i paliczka podstawnego poniżej 2/3 długości lub utrata obu paliczków bez
kości śródręcza

prawy 16 – 20
lewy 11 - 15

e)

utrata obu paliczków z kością śródręcza

prawy 20 – 25
lewy 15 - 20

Inne uszkodzenia kciuka (złamania, zwichnięcia, uszkodzenia tkanek miękkich) w zależności od upośledzenia
ruchomości kciuka oraz funkcji ręki i zmian wtórnych:
a)

niewielkie zmiany z ograniczeniem ruchomości do 25%

prawy 1 – 5
lewy 1 - 3
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b)

średnie zmiany z ograniczeniem ruchomości w zakresie 26 - 50%

prawy 6 – 10
lewy 4 - 8

c)

znaczne zmiany z ograniczeniem ruchomości w zakresie 51 - 75%

prawy 11 – 15
lewy 9 - 12

d)

bardzo duże zmiany z ograniczeniem ruchomości powyżej 75%

prawy 16 – 20
lewy 13 - 15

e)

rozległe zmiany palca i ręki, graniczące z funkcjonalną utratą palca wraz z pierwszą kością śródręcza

prawy 20 – 25
lewy 15 - 20

Uwaga:
Przy ocenie stopnia zaburzeń czynności kciuka bierze się pod uwagę przede wszystkim zdolność odwodzenia, przeciwstawiania i chwytu.
ZAKRESY RUCHOMOŚCI KCIUKA:
- staw śródręczno - paliczkowy 0 - 60° (pozycja funkcjonalna 20° zgięcia)
- staw międzypaliczkowy 0 - 80° (pozycja funkcjonalna 20° zgięcia)
- odwodzenie 0 - 50°
- przywodzenie – maksymalna odległość między kresą zgięciową stawu międzypaliczkowego kciuka, a kresą zgięciową stawu śródręczno paliczkowego palca V – pełny zakres ruchu – 0 cm, brak ruchu – 8 cm
- opozycja (przeciwstawianie) - maksymalna odległość między kresą zgięciową stawu międzypaliczkowego kciuka, a kresą zgięciową stawów
śródręczno - paliczkowych na wysokości III stawu śródręczno - paliczkowego – pełny zakres ruchu – 8 cm, brak ruchu – 0 cm
Palec wskazujący
137.

138.

Utrata w obrębie wskaziciela - w zależności od zniekształceń, jakości kikuta, ograniczenia ruchów wskaziciela,
upośledzenia funkcji ręki:
a)

utrata częściowa lub całkowita opuszki

prawy 1 – 2
lewy 1

b)

utrata paliczka paznokciowego

prawy 3 – 5
lewy 2 - 3

c)

utrata paliczka paznokciowego z częścią paliczka środkowego

prawy 6 – 9
lewy 4 - 7

d)

utrata paliczka środkowego

prawy 10
lewy 8

e)

utrata trzech paliczków

prawy 15
lewy 10

f)

utrata wskaziciela z kością śródręcza

prawy 15 – 20
lewy 10 - 15

Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie wskaziciela: złamania, zwichnięcia, uszkodzenia części miękkich
- w zależności od zniekształceń, zaburzeń czucia, ograniczenia ruchów palca, upośledzenia funkcji ręki, przykurczów
stawów, zesztywnień, zmian troficznych i innych zmian wtórnych - w zależności od stopnia:
a)

niewielkie zmiany z ograniczeniem ruchomości do 20%

prawy 1 – 3
lewy 1 - 2

b)

zmiany średniego stopnia z ograniczeniem ruchomości w zakresie 21 - 40%

prawy 4 – 6
lewy 3 - 4

c)

zmiany dużego stopnia z ograniczeniem ruchomości w zakresie 41 - 70%

prawy 7 – 11
lewy 5 - 7

d)

zmiany znacznego stopnia z ograniczeniem ruchomości powyżej 70%

prawy 12 – 15
lewy 8 - 10

e)

rozległe zmiany palca i ręki, graniczące z funkcjonalną utratą palca wraz z kością śródręcza

prawy 15 – 20
lewy 10 - 15

Palec trzeci, czwarty i piąty
139. Palec III, IV i V - w zależności od poziomu utraty:
a)

palec III – utrata częściowa lub całkowita opuszki

prawy 1 – 2
lewy 1

b)

palec III – utrata paliczka paznokciowego

prawy 3
lewy 2

c)

palec III - utrata dwóch paliczków

prawy 7
lewy 5

d)

palec III – utrata trzech paliczków

prawy 10
lewy 8

e)

palec IV - utrata częściowa lub całkowita opuszki

prawy 1
lewy 0,5

f)

palec IV - utrata paliczka paznokciowego

prawy 2
lewy 1
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g)

palec IV – utrata dwóch paliczków

prawy 4
lewy 2

h)

palec IV - utrata trzech paliczków

prawy 7
lewy 3

i)

palec V – za utratę każdego paliczka

prawy 1
lewy 1

140. Utrata palców III, IV lub V z kością śródręcza:
a)

palec III

prawy 12
lewy 10

b)

palec IV

prawy 9
lewy 5

c)

palec V

prawy 5
lewy 4

Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie palców III, IV lub V - złamania, zwichnięcia, uszkodzenia części miękkich
141. – w zależności od zniekształceń, zaburzeń czucia, ograniczenia ruchów palca, przykurczów stawów, zesztywnień,
zmian troficznych i innych zmian wtórnych - za każdy palec w zależności od stopnia:
a)

b)

c)

palec III:
I

ograniczenie ruchomości do 50% bez zmian wtórnych

prawy 1 – 2
lewy 1 - 2

II

ograniczenie ruchomości powyżej 50% bez zmian wtórnych

prawy 3 – 5
lewy 3 - 4

III

ograniczenie ruchomości do 50% ze zmianami wtórnymi

prawy 1 – 5
lewy 1 - 4

IV

ograniczenie ruchomości powyżej 50% ze zmianami wtórnymi

prawy 6 – 10
lewy 5 - 8

palec IV:
I

ograniczenie ruchomości do 50% bez zmian wtórnych

prawy 1 – 2
lewy 1

II

ograniczenie ruchomości powyżej 50% bez zmian wtórnych

prawy 3 – 4
lewy 2

III

ograniczenie ruchomości do 50% ze zmianami wtórnymi

prawy 1 – 4
lewy 1 - 2

IV

ograniczenie ruchomości powyżej 50% ze zmianami wtórnymi

prawy 5 – 7
lewy 3

palec V:
I

ograniczenie ruchomości do 50% bez zmian wtórnych

prawy 1
lewy 1

II

ograniczenie ruchomości powyżej 50% bez zmian wtórnych

prawy 2
lewy 2

III

ograniczenie ruchomości do 50% ze zmianami wtórnymi

prawy 2
lewy 2

IV

ograniczenie ruchomości powyżej 50% ze zmianami wtórnymi

prawy 3
lewy 3

Uwaga:
Łączny stopień pourazowego inwalidztwa ręki nie może przekroczyć 55% - prawej i 50% - lewej. Przy uszkodzeniach obejmujących większą liczbę
palców globalna ocena musi być niższa niż łączna całkowita utrata tych palców i odpowiadać stopniowi użyteczności ręki. Niektóre przykłady
podano powyżej w p.140c.
ZAKRESY RUCHOMOŚCI - PALCE II - V:
- staw śródręczno - paliczkowy 0 - 90° (pozycja funkcjonalna 30° zgięcia)
- staw międzypaliczkowy bliższy 0 - 100° (pozycja funkcjonalna 40° zgięcia)
- staw międzypaliczkowy dalszy 0 - 70° (pozycja funkcjonalna 20° zgięcia)
L. Uszkodzenia kończyny dolnej
Staw biodrowy
142. Utrata kończyny dolnej:
a)

przez wyłuszczenie jej w stawie biodrowym

70

b)

odjęcie powyżej ½ uda

60

Uszkodzenia stawu biodrowego – zwichnięcia, złamania panewki, złamania bliższej nasady kości udowej, złamania
143. szyjki, złamania krętarzowe, urazowe złuszczenia głowy kości udowej oraz uszkodzenia tkanek miękkich okolicy
stawu biodrowego - w zależności od ubytków, stopnia ograniczenia ruchów, zniekształceń i zmian wtórnych:
a)

niewielkie zmiany z ograniczeniem ruchomości do 30%

2 - 12
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b)

średnie zmiany z ograniczeniem ruchomości w zakresie 31 - 60%

13 - 24

c)

duże zmiany z ograniczeniem ruchomości powyżej 60%

25 - 40

144. Zesztywnienie stawu biodrowego - w zależności od ustawienia i wtórnych zaburzeń statyki i dynamiki:
a)

w ustawieniu czynnościowo korzystnym

30 - 35

b)

w ustawieniu czynnościowo niekorzystnym

36 - 45

145.

Przykurcze i zesztywnienia powikłane przewlekłym zapaleniem tkanki kostnej, z przetokami itp. - ocenia się wg poz.
143, zwiększając stopień inwalidztwa o

146.

Pourazowa endoprotezoplastyka stawu biodrowego, w zależności od ruchomości, dolegliwości bólowych,
konieczności zaopatrzenia ortopedycznego, możliwości i zaburzeń chodu:

5

a)

bez ograniczeń funkcji

15

b)

niewielkie zmiany z ograniczeniem ruchomości do 50%

16 - 25

c)

znaczne zmiany z ograniczeniem ruchomości powyżej 50%

26 - 45

Uwaga:
Należy zwracać uwagę na zgłaszane jako wynik urazowego uszkodzenia biodra zmiany chorobowe: krwiopochodne ropne zapalenie kości, gruźlica
kostno - stawowa, nowotwory, martwice aseptyczne kości, biodro szpotawe dorastających i inne zniekształcenia powodujące zaburzenia statyki.
Przy tego rodzaju stanach chorobowych ocenę inwalidztwa ogranicza się wyłącznie do spowodowanego przedmiotowym nieszczęśliwym
wypadkiem. W przypadku, gdy deficyt funkcji kończyny dolnej wynika z nakładania się skutków uszkodzeń biodra oraz uszkodzeń neurologicznych,
deficyt funkcji kończyny oceniać jedynie wg pozycji 181. W przypadku nie nakładania się deficytów oceniać dodatkowo według pozycji 181.
ZAKRESY RUCHOMOŚCI STAWU BIODROWEGO
- zgięcie 0 - 120°, wyprost 0 - 20°, odwodzenie 0 - 50°, przywodzenie 0 - 40°, rotacja (obracanie) na zewnątrz 0 - 45°,
rotacja do wewnątrz 0 - 50°.
Udo
Złamanie kości udowej - w zależności od zniekształceń, zaburzenia osi kończyny, skrócenia, zaników mięśni,
147. ograniczenia ruchów w stawie biodrowym i kolanowym, zaburzeń chodu, zaburzeń funkcji kończyny i innych zmian
wtórnych:
a)

skrócenie w zakresie 1 - 3 cm bez zmian wtórnych

3 - 10

b)

skrócenie w zakresie 3,1 - 5 cm bez zmian wtórnych

11 - 20

c)

skrócenie powyżej 5 cm bez zmian wtórnych

21 - 30

d)

niewielkie zmiany ze skróceniem do 3 cm

10 - 15

e)

średnie zmiany ze skróceniem w zakresie 3,1 - 5 cm, upośledzenie chodu w stopniu średnim

16 - 29

f)

duże zmiany ze skróceniem powyżej 5 cm, upośledzenie chodu w stopniu znacznym

30 - 40

Uwaga:
Ocena zmian wtórnych według tej pozycji powinna być zgodna z wartościami uszczerbku opisanymi w punktach 143 i 154 opisującymi procentowo
utratę ruchomości w stawach biodrowym i kolanowym z ograniczeniem do 60%.
148.

Staw rzekomy kości udowej, ubytki kości udowej uniemożliwiające obciążenie kończyny, - w zależności od stopnia
upośledzenia funkcji, skrócenia, zmian zapalnych i zaburzeń wtórnych

40 - 60

149. Izolowane uszkodzenia tkanek miękkich – w zależności od zaburzeń funkcji kończyny:
a)

niewielkiego stopnia

1-5

b)

średniego stopnia

6 - 10

c)

znacznego stopnia

11 - 20

Uwaga:
Według tej pozycji oceniać jedynie uszkodzenia bez złamań kości. W przypadku współistnienia złamań kości oceniać według punktu 147.
150.

Uszkodzenie dużych naczyń, tętniaki pourazowe - w zależności od stopnia zaburzeń ukrwienia kończyny
i powikłań

5 - 30

151.

Uszkodzenie uda powikłane przewlekłym ropnym zapaleniem kości, przetokami, skostnieniem pozaszkieletowym ocenia się wg punktu 147 zwiększając stopień uszczerbku - w zależności od rozmiarów powikłań o

5 - 10

152.

Uszkodzenie uda powikłane współistniejącym uszkodzeniem nerwu kulszowego ocenia się wg punktu 147 - 150,
zwiększając stopień trwałego uszczerbku - w zależności od rozmiarów uszkodzenia nerwu o

10 - 60

Uwaga:
Łączny stopień uszczerbku ocenianego wg poz. 147 - 152 i poz. 153 nie może przekroczyć 60%.
153. Utrata kończyny - w zależności od długości kikuta i jego przydatności do oprotezowania

55 - 60

Kolano
154.

Złamania kości tworzących staw kolanowy i inne uszkodzenia - w zależności od zniekształceń, przykurczów,
ograniczenia ruchów, stabilności stawu i innych zmian wtórnych. Dodatkowo ocenia się wg poz. 155, 156:
a)

utrata ruchomości w zakresie 0 - 40° za każde 2° ubytku ruchu

1

b)

utrata ruchomości w zakresie 41° - 90° za każde 5°

1

c)

utrata ruchomości w zakresie 91° - 120°za każde 10° ubytku ruchu

1
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d)

zesztywnienie stawu kolanowego w pozycji funkcjonalnie korzystnej (0 - 15°)

25

e)

zesztywnienie stawu kolanowego w pozycji funkcjonalnie niekorzystnej

35

Uszkodzenia aparatu więzadłowo – torebkowego w zależności od stabilności stawu oraz wydolności statyczno 155.
dynamicznej kończyny. Dodatkowa ocenia się wg poz. 154.:

156.

a)

niestabilność jednopłaszczyznowa Iº, z niewielkimi zmianami wtórnymi (zaniki mięśniowe i zmniejszenie siły
mięśniowej, itp.)

b)

niestabilność jednopłaszczyznowa II°, dwupłaszczyznowa I°, w zależności od zmian wtórnych (zaniki
mięśniowe i zmniejszenie siły mięśniowej, itp.)

c)

niestabilność jednopłaszczyznowa III° lub dwupłaszczyznowa II°, w zależności od zmian wtórnych (zaniki
mięśniowe i zmniejszenie siły mięśniowej, itp.)

13 - 19

d)

niestabilność dwupłaszczyznowa III°, w zależności od zmian wtórnych (zaniki mięśniowe i zmniejszenie siły
mięśniowej, itp.)

20 - 25

e)

pełna niestabilność wielopłaszczyznowa, w zależności od zmian wtórnych (zaniki mięśniowe i zmniejszenie
siły mięśniowej, itp.)

26 - 35

Inne następstwa urazów stawu kolanowego (zaburzenia osi stawu, przewlekłe wysiękowe zapalenia, przewlekłe
dolegliwości bólowe, chondromalacja, niestabilności rzepki, złamania rzepki, uszkodzenia łąkotek, w zależności od
funkcji stawu kolanowego oraz stopnia nasilenia istniejących dolegliwości. Ocenia się wg poz. 154 i/lub 155,
zwiększając stopień inwalidztwa o

1-4
5 - 12

1 - 10

Uwaga:
Łączny stopień pourazowego inwalidztwa stawu kolanowego nie może przekroczyć 40%. Patrz analogiczna uwaga do p.106. Należy zwracać uwagę
na mechanizm urazu, obrażenia (rozerwanie torebki stawowej i krwiak śródstawowy), sposób leczenia (unieruchomienie
w opatrunku gipsowym lub nie), a także współistnienie predyspozycji pod postacią zmian anatomicznych lub chorób. Analiza powinna być oparta o
pełną dokumentację medyczną.
Uwaga:
Uszkodzenie stawu kolanowego wygojone sztucznym stawem należy oceniać według punktu 154 i 156, nie mniej niż 15%.
157. Utrata kończyny na poziomie stawu kolanowego

50

Uwaga:
Prawidłowo funkcjonalny zakres ruchów w stawie kolanowym przyjmuje się od 0° dla wyprostu do 120° dla zgięcia.
Podudzie
158.

Złamanie kości podudzia w zależności od zniekształceń, skrócenia, ograniczenia ruchomości w stawie skokowym i
kolanowym oraz innych zmian wtórnych:
a)

izolowane skrócenie w zakresie 1 - 3 cm bez zmian wtórnych

2 - 10

b)

izolowane skrócenie w zakresie 3,1 - 5 cm bez zmian wtórnych

11 - 20

c)

izolowane skrócenie powyżej 5 cm bez zmian wtórnych

21 - 30

d)

niewielkie zmiany ze skróceniem w zakresie 0 - 3 cm

3 - 15

e)

średnie zmiany ze skróceniem w zakresie 3,1 - 5 cm

16 - 29

f)

duże zmiany ze skróceniem powyżej 5 cm

30 - 40

Uwaga:
Ocena zmian wtórnych według tej pozycji powinna być zgodna z wartościami uszczerbku opisanymi w punktach 154 i 162 opisującymi procentowo
utratę ruchomości w stawach kolanowym i skokowo - goleniowym z ograniczeniem do 40%.
159. Izolowane złamanie strzałki - w zależności od przemieszczeń, zniekształceń, upośledzenia funkcji kończyny
160.

1-3

Uszkodzenia tkanek miękkich podudzia, skóry, mięśni, naczyń, ścięgna Achillesa i innych ścięgien – w zależności od
rozległości uszkodzenia oraz ograniczeń czynnościowych i innych zmian wtórnych:
a)

niewielkie zmiany z ograniczeniem ruchomości do 30%

b)

średnie zmiany z ograniczeniem ruchomości w zakresie 31 - 50%

c)

znaczne zmiany z ograniczeniem ruchomości powyżej 50%

1-5
6 - 10
11 - 20

Utrata kończyny w obrębie podudzia - w zależności od charakteru kikuta, długości, przydatności do oprotezowania i
161.
zmian wtórnych w obrębie kończyny:
a)

przy długości kikuta do 8 cm mierząc od szpary stawowej

b)

przy dłuższych kikutach

50
45 - 50

Uwaga:
W przypadku, gdy deficyt funkcji kończyny dolnej wynika z nakładania się skutków uszkodzeń podudzia oraz uszkodzeń neurologicznych, deficyt
funkcji kończyny oceniać jedynie wg pozycji 181. W przypadku nie nakładania się deficytów oceniać dodatkowo według pozycji 181.
Staw goleniowo - skokowy i skokowo - piętowy, stopa
Uszkodzenie stawu skokowo – goleniowego i skokowo - piętowego: złamania, skręcenia, zwichnięcia, uszkodzenia
162. więzadeł, torebki stawowej itp. - w zależności od zniekształceń, ograniczenia ruchomości, zmian wtórnych i
utrzymujących się dolegliwości:
a)

niewielkiego stopnia z ograniczeniem ruchomości do 20%

1-4
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163.

b)

średniego stopnia z ograniczeniem ruchomości w zakresie 21 - 50%

c)

dużego stopnia z ograniczeniem powyżej 50%

d)

powikłane przewlekłym zapaleniem kości, stawów, przetokami oraz innymi zmianami wtórnymi, zwiększyć
ocenę inwalidztwa o

5 - 10
11 - 20
5

Zesztywnienie stawu skokowo - goleniowego w zależności od utrzymujących się dolegliwości oraz ograniczenia
funkcji:
a)

pod kątem zbliżonym do prostego ±5º

b)

w innych ustawieniach czynnościowo niekorzystnych w zależności od ustawienia

c)

w ustawieniach niekorzystnych z przetokami, zapaleniem kości itp. - zwiększyć ocenę inwalidztwa o

20
21 - 30
5

164. Złamania kości skokowej lub piętowej - w zależności od utrzymujących się dolegliwości oraz ograniczenia funkcji:

165.

a)

niewielkie zmiany z ograniczeniem ruchomości do 20%

b)

średnie zmiany z ograniczeniem ruchomości w zakresie 21 - 50%

c)

duże zmiany z ograniczeniem ruchomości powyżej 50%

1-4
5 - 10
11 - 20

Utrata kości skokowej i/lub piętowej - w zależności od wielkości, blizn, zniekształceń, zaburzeń statyczno dynamicznych stopy i innych powikłań:
a)

częściowa utrata

20 - 30

b)

całkowita utrata

30 - 40

166. Uszkodzenie kości stępu z przemieszczeniem, zniekształceniem oraz innymi zmianami wtórnymi:

167.

a)

zmiany niewielkiego stopnia z ograniczeniem ruchomości do 20%

b)

zmiany średniego stopnia z ograniczeniem ruchomości w zakresie 21 - 50%

c)

zmiany znacznego stopnia z ograniczeniem ruchomości powyżej 50%

1-4
5 - 10
11 - 20

Złamania kości śródstopia - w zależności od przemieszczeń, zniekształceń stopy, zaburzeń statyczno-dynamicznych
i innych zmian wtórnych:
a)

b)

I lub V kości śródstopia:
I

niewielkie zmiany bez zniekształceń

II

znaczne zmiany, zniekształcenie, ograniczenie ruchomości stopy

1-4
5 - 10

II, III lub IV kości śródstopia:
I

niewielkie zmiany

1-3

II

znaczne zmiany ze zniekształceniem i ograniczeniem ruchomości stopy

4-7

c)

złamania dwóch kości śródstopia – w zależności od zniekształceń i zaburzeń czynnościowych

2 - 10

d)

złamania trzech i więcej kości śródstopia – w zależności od zniekształceń i zaburzeń czynnościowych

3 - 15

Złamania kości śródstopia powikłane zapaleniem kości, przetokami, wtórnymi zmianami troficznymi ocenia się wg
168.
poz. 167 zwiększając stopień inwalidztwa o
169.

5

Inne uszkodzenia okolicy stępu i śródstopia – skręcenia, stłuczenia, uszkodzenia mięśni, ścięgien w zależności od
zniekształceń, zmian troficznych, zaburzeń dynamicznych stopy i innych zmian wtórnych:
a)

zmiany niewielkie

b)

średnie zmiany

c)

duże zmiany

1-4
5 - 10
11 - 15

170. Utrata stopy w całości

45

171. Utrata stopy na poziomie stawu Choparta

40

172. Utrata stopy na poziomie stawu Lisfranka
173. Utrata stopy w obrębie kości śródstopia w zależności od rozległości utraty przodostopia i jakości kikuta

35
20 - 30

ZAKRESY RUCHOMOŚCI STAWU SKOKOWEGO
- zgięcie grzbietowe 0 - 20°, zgięcie podeszwowe 0 – 40 - 50°, nawracanie 0 - 10°, odwracanie 0 - 40°, przywodzenie 0 - 10°, odwodzenie 0 - 10°.
Uwaga:
W przypadku, gdy deficyt funkcji kończyny dolnej wynika z nakładania się skutków uszkodzeń stopy oraz uszkodzeń neurologicznych, deficyt funkcji
kończyny oceniać jedynie wg pozycji 181. W przypadku nie nakładania się deficytów oceniać dodatkowo według pozycji 181.
Palce stopy
174. Utrata w zakresie palucha - w zależności od wielkości ubytków, charakteru kikuta:
a)

ubytki opuszki lub częściowa utrata paliczka paznokciowego palucha

b)

utrata paliczka paznokciowego palucha

c)

utrata w obrębie paliczka podstawnego palucha

d)

utrata paliczka podstawnego palucha

1-3
4
5-7
8
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175.

Inne uszkodzenia palucha - zwichnięcia, złamania, uszkodzenia tkanek miękkich - w zależności od rozległości blizn,
ubytków, zniekształcenia, upośledzenia funkcji stopy, ograniczenia ruchomości:
a)

niewielkie zmiany, ograniczenie ruchomości do 30%.

1-2

b)

średnie zmiany, ograniczenie ruchomości w zakresie 31 - 50%

3-4

c)

duże zmiany, ograniczenie ruchomości powyżej 50%

5-7

176. Utrata palucha:
a)

wraz z kością śródstopia - w zależności od rozmiaru utraty kości śródstopia

9 - 12

b)

wraz z co najmniej trzema innymi palcami stopy

15

c)

wraz ze wszystkim innymi palcami stopy

20

177. Utrata w zakresie palców II, III, IV, V:
a)

częściowa utrata

1

b)

całkowita utrata

2

178. Utrata palca V z kością śródstopia
179.

Utrata palców II, III, IV z kością śródstopia - w zależności od wielkości utraty kości śródstopia, ustawienia stopy i
innych zmian wtórnych

180.

Uszkodzenia II, III, IV i V palca - zwichnięcia, złamania, uszkodzenia tkanek miękkich - w zależności od rozległości
ubytków, zniekształcenia, ustawienia, stopnia upośledzenia funkcji i liczby uszkodzonych palców:
a)

średnie i znaczne zmiany w obrębie każdego palca

b)

łącznie za wszystkie uszkodzone palce II - V jednej stopy

3-8
3-5

1
1-5

ZAKRESY RUCHOMOŚCI PALCÓW STOPY
- zgięcie 0 - 40° (czynne), 0 - 60° (bierne)
- wyprost 0 - 45°(czynne), 0 - 80° (bierne).
Uwaga:
Łączny stopień pourazowego inwalidztwa kończyny dolnej nie może przekroczyć wartości za amputację na tym poziomie. Wartość uszczerbku
ustalona za uszkodzenie jednego palca nie może przekroczyć wartości przewidzianej za całkowitą utratę tego palca.
M. Porażenia lub niedowłady poszczególnych nerwów obwodowych
181. Uszkodzenie częściowe lub całkowite - w zależności od stopnia zaburzeń:
a)

nerwu przeponowego poniżej jego połączenia z nerwem podobojczykowym

5 - 15

b)

nerwu piersiowego długiego

prawa 5 – 15
lewa 5 - 10

c)

nerwu pachowego - części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu

prawa 3 – 25
lewa 2 - 20

d)

nerwu mięśniowo - skórnego - części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu

prawa 3 – 20
lewa 2 - 15

e)

nerwu promieniowego powyżej odejścia gałązki do mięśnia trójgłowego ramienia - części czuciowej,
ruchowej lub całego nerwu

prawa 3 – 35
lewa 2 - 30

f)

nerwu promieniowego poniżej odejścia gałązki do mięśnia trójgłowego ramienia - części czuciowej, ruchowej
lub całego nerwu

prawa 3 – 30
lewa 2 - 20

g)

nerwu promieniowego nad wejściem do kanału mięśnia odwracacza przedramienia - części czuciowej,
ruchowej lub całego nerwu

prawa 3 – 25
lewa 2 - 15

h)

nerwu promieniowego po wyjściu z kanału mięśnia odwracacza przedramienia - części czuciowej, ruchowej
lub całego nerwu

prawa 2 – 15
lewa 1 - 10

i)

nerwu pośrodkowego w zakresie ramienia - części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu

prawa 3 – 35
lewa 2 - 25

j)

nerwu pośrodkowego w zakresie nadgarstka - części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu

prawa 3 – 20
lewa 2 - 15

k)

nerwu łokciowego - części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu

prawa 2 – 25
lewa 1 - 20

l)

splotu barkowego części nadobojczykowej (górnej)

prawa 10 – 25
lewa 5 - 20

m)

splotu barkowego części podobojczykowej (dolnej)

prawa 10 – 45
lewa 5 - 40

n)

pozostałych nerwów odcinka szyjno - piersiowego

1 - 15

o)

nerwu zasłonowego - części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu

1 - 15

p)

nerwu udowego - części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu

1 - 30

q)

nerwów pośladkowych (górnego i dolnego)

1 - 20

r)

nerwu sromowego wspólnego

2 - 20
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s)

nerwu kulszowego przed podziałem na nerw piszczelowy i strzałkowy

5 - 60

t)

nerwu piszczelowego - części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu

3 - 30

u)

nerwu strzałkowego - części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu

2 - 20

v)

splotu lędźwiowo - krzyżowego

w)

pozostałych nerwów odcinka lędźwiowo - krzyżowego

15 - 60
1 - 10

Uwaga:
Wskazana ocena kliniczna i ocena ilościowa oparta na badaniach przewodnictwa nerwowo - mięśniowego (EMG).
182. Kauzalgie potwierdzone obserwacją szpitalną - w zależności od stopnia

10 - 40

Uwaga:
W ocenie tej zawiera się deficyt związany z uszkodzeniem typowym dla danego nerwu.
UWAGI OGÓLNE:
Przy wielomiejscowych uszkodzeniach kończyny górnej lub dolnej (lub jej części) w ustaleniu ostatecznej wysokości trwałego uszczerbku na
zdrowiu należy brać pod uwagę całkowitą funkcję kończyny (lub jej części) a nie tylko wynik matematyczny sumowania procentów trwałego
uszczerbku za poszczególne uszkodzenia. Łączny stopień pourazowego inwalidztwa kończyny dolnej nie może przekroczyć wartości za amputację na
tym poziomie. Uszkodzenie kikuta amputowanych kończyn, wymagające zmiany protezy, reamputacji lub niemożności zastosowania protezy
- oceniać wg amputacji na wyższym poziomie. Przy bliznach po oparzeniach skóry powyżej stopnia IIA zalecana jest dodatkowa ocena z tytułu
utraty funkcji skóry: na twarzy za 1% TBSA – 5% uszczerbku, na szyi – za 1% TBSA – 2% uszczerbku, na kończynach za 1% TBSA – 1% uszczerbku, na
rękach za 1% TBSA – 4% uszczerbku, na tułowiu za 3% TBSA – 1% uszczerbku.
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