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Art. 45 Konstytucji:Art. 45 Konstytucji:  

„Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego „Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego 
rozpatrzenia sprawy bez uzasadnionej zwłoki przez rozpatrzenia sprawy bez uzasadnionej zwłoki przez 
właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.”właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.”  

Proces cywilny rozpoczyna pozew wniesiony do sądu z Proces cywilny rozpoczyna pozew wniesiony do sądu z 
żądaniem odszkodowania albo zadośćuczynienia od żądaniem odszkodowania albo zadośćuczynienia od 
sprawcy z tytułu poniesionych strat materialnych lub sprawcy z tytułu poniesionych strat materialnych lub 
spowodowania uszczerbku na zdrowiu. spowodowania uszczerbku na zdrowiu.   

Uczestnicy postępowania to: powód (poszkodowany) i Uczestnicy postępowania to: powód (poszkodowany) i 
pozwany, którym może być osoba fizyczna lub pozwany, którym może być osoba fizyczna lub 
prawna. Obie strony mogą mieć swych prawna. Obie strony mogą mieć swych 
pełnomocników.pełnomocników.  



Odpowiedzialność cywilna jest odpowiedzialnością Odpowiedzialność cywilna jest odpowiedzialnością 
majątkową dłużnika.majątkową dłużnika.  

W zasadzie jest to odpowiedzialność nieograniczona W zasadzie jest to odpowiedzialność nieograniczona 
co do wysokości co do wysokości ––  ograniczenia mogą natomiast ograniczenia mogą natomiast 
występować przy egzekucji długu.występować przy egzekucji długu.  

Dłużnik odpowiada za dług całym swoim majątkiem, Dłużnik odpowiada za dług całym swoim majątkiem, 
zarówno obecnym, jak i w przyszłości.zarówno obecnym, jak i w przyszłości.  

Odpowiedzialność cywilna jest niezależna od Odpowiedzialność cywilna jest niezależna od 
odpowiedzialności karnej, zawodowej, odpowiedzialności karnej, zawodowej, 
administracyjnej i służbowej.administracyjnej i służbowej.  

Celem tej odpowiedzialności jest naprawienie szkody Celem tej odpowiedzialności jest naprawienie szkody ––  
a nie a nie „nagroda za udział w wypadku”„nagroda za udział w wypadku”……  



Przesłankami odpowiedzialności cywilnej są:Przesłankami odpowiedzialności cywilnej są:  

1.1. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie Niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązania (tzw. odpowiedzialność zobowiązania (tzw. odpowiedzialność 
kontraktowa) albo dokonanie czynu kontraktowa) albo dokonanie czynu 
zabronionego (tzw. odpowiedzialność zabronionego (tzw. odpowiedzialność 
deliktowa).deliktowa).  

2.2. Powstanie szkody o charakterze majątkowym Powstanie szkody o charakterze majątkowym 
(strata mienia) lub niemajątkowym (krzywda (strata mienia) lub niemajątkowym (krzywda 
osoby).osoby).  

3.3. Związek przyczynowy pomiędzy działaniem Związek przyczynowy pomiędzy działaniem 
pozwanego a wyrządzoną szkodą.pozwanego a wyrządzoną szkodą.  



SzkodąSzkodą  jest każdy uszczerbek na dobrach prawnie jest każdy uszczerbek na dobrach prawnie 
chronionych.chronionych.  

Wyróżnia się dwa rodzaje szkody: Wyróżnia się dwa rodzaje szkody:   

 szkodę majątkowąszkodę majątkową  (uszczerbek materialny, (uszczerbek materialny, 
strata na osobie lub mieniu),strata na osobie lub mieniu),  

 szkodę niemajątkowąszkodę niemajątkową  (doznaną krzywdę, czyli (doznaną krzywdę, czyli 
cierpienie fizyczne i kalectwo).cierpienie fizyczne i kalectwo).  



Art. 415 kodeksu cywilnego:Art. 415 kodeksu cywilnego:  

Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, 
obowiązany jest do jej naprawienia.obowiązany jest do jej naprawienia.  

  

Obowiązek udowodnienia zaistnienia i zakresu Obowiązek udowodnienia zaistnienia i zakresu 
szkody spoczywa na poszkodowanym.szkody spoczywa na poszkodowanym.  

  



Art.Art.  361 kodeksu cywilnego:361 kodeksu cywilnego:  

Zobowiązany do odszkodowania ponosi Zobowiązany do odszkodowania ponosi 
odpowiedzialność tylko za odpowiedzialność tylko za normalnenormalne  następstwa następstwa 
działania lub zaniechania, z którego szkoda działania lub zaniechania, z którego szkoda 
wynikła.wynikła.  

W powyższych granicach, w braku odmiennego W powyższych granicach, w braku odmiennego 
przepisu ustawy lub postanowienia umowy, przepisu ustawy lub postanowienia umowy, 
naprawienie szkody obejmuje straty, które naprawienie szkody obejmuje straty, które 
poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które 
mógłby mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie osiągnąć, gdyby mu szkody nie 
wyrządzono.wyrządzono.  



Art.Art.  363 kodeksu cywilnego:363 kodeksu cywilnego:  

Naprawienie szkody powinno nastąpić, według Naprawienie szkody powinno nastąpić, według 
wyboru poszkodowanego, bądź przez wyboru poszkodowanego, bądź przez 
przywrócenieprzywrócenie  stanu poprzedniego, bądź przez stanu poprzedniego, bądź przez 
zapłatęzapłatę  odpowiedniej sumy pieniężnej.odpowiedniej sumy pieniężnej.  

Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego 
było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą 
dla zobowiązanego nadmierne trudności lub dla zobowiązanego nadmierne trudności lub 
koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza 
się do świadczenia w pieniądzu.się do świadczenia w pieniądzu.  



Art. 444 kodeksu cywilnego: Art. 444 kodeksu cywilnego:   
W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia 

naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego 
powodu koszty.powodu koszty.  

Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia 
szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na 
koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, 
także sumę potrzebną na koszty przygotowania do także sumę potrzebną na koszty przygotowania do 
innego zawodu.innego zawodu.  

Jeżeli poszkodowany utracił Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo całkowicie lub częściowo 
zdolność do pracy zarobkowejzdolność do pracy zarobkowej  albo jeżeli zwiększyły się albo jeżeli zwiększyły się 
jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na 
przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do 
naprawienia szkody odpowiedniej naprawienia szkody odpowiedniej rentyrenty..  

Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie 
ustalić, poszkodowanemu może być przyznana ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta renta 
tymczasowatymczasowa..  



Art. 445 kodeksu cywilnego: Art. 445 kodeksu cywilnego:   

W wypadkach przewidzianych w artykule W wypadkach przewidzianych w artykule 
poprzedzającym sąd może przyznać poprzedzającym sąd może przyznać 
poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem 
zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną 
krzywdękrzywdę..  



Art. 447 kodeksu cywilnego:Art. 447 kodeksu cywilnego:  

Z ważnych powodów sąd może na żądanie Z ważnych powodów sąd może na żądanie 
poszkodowanego przyznać mu zamiast renty lub poszkodowanego przyznać mu zamiast renty lub 
jej części jej części odszkodowanie jednorazoweodszkodowanie jednorazowe. Dotyczy . Dotyczy 
to w szczególności wypadku, gdy poszkodowany to w szczególności wypadku, gdy poszkodowany 
stał się inwalidą, a przyznanie jednorazowego stał się inwalidą, a przyznanie jednorazowego 
odszkodowania ułatwi mu wykonywanie nowego odszkodowania ułatwi mu wykonywanie nowego 
zawodu.zawodu.  

W naszych realiach powództwo najczęściej żąda W naszych realiach powództwo najczęściej żąda 
jednocześnie i wypłaty jednorazowego jednocześnie i wypłaty jednorazowego 
odszkodowania i renty np. z tytułu zwiększonych odszkodowania i renty np. z tytułu zwiększonych 
potrzeb życiowych.potrzeb życiowych.  



Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub doznania Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub doznania 
rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć 
poszkodowanego, zgodnie z treścią poszkodowanego, zgodnie z treścią art. 446 art. 446 
kodeksu cywilnego kodeksu cywilnego ––  rodzinie poszkodowanego rodzinie poszkodowanego 
przysługuje zwrot kosztów leczenia i pochówku.przysługuje zwrot kosztów leczenia i pochówku.  

Dzieciom osoby zmarłej (i innym osobom będącym Dzieciom osoby zmarłej (i innym osobom będącym 
na jej utrzymaniu, np. nie pracującemu na jej utrzymaniu, np. nie pracującemu 
współmałżonkowi) wypłacana jest również renta współmałżonkowi) wypłacana jest również renta 
do czasu uzyskania przez nie zdolności do pracy do czasu uzyskania przez nie zdolności do pracy 
zarobkowej. Na sprawcę przechodzą również ew. zarobkowej. Na sprawcę przechodzą również ew. 
obowiązki alimentacyjne.obowiązki alimentacyjne.  



„Składnikami” szkody są więc: „Składnikami” szkody są więc: szkoda majątkowa szkoda majątkowa 
(to co utraciliśmy) i (to co utraciliśmy) i szkoda niemajątkowaszkoda niemajątkowa  
(krzywda) (krzywda) ––  obie „refundowane” odpowiednią obie „refundowane” odpowiednią 
sumą pieniędzy.sumą pieniędzy.  

Wartość szkody majątkowej sąd może oszacować Wartość szkody majątkowej sąd może oszacować 
we własnym zakresie.we własnym zakresie.  

Dla oszacowania szkody niemajątkowej (wysokości Dla oszacowania szkody niemajątkowej (wysokości 
krzywdy) krzywdy) ––  musi skorzystać z opinii biegłego musi skorzystać z opinii biegłego 
lekarza.lekarza.  

  



Zakres opinii sądowoZakres opinii sądowo--lekarskich wydawanych dla lekarskich wydawanych dla 
potrzeb opiniowania cywilnopotrzeb opiniowania cywilno--odszkodowawczego odszkodowawczego 
obejmuje przede wszystkim:obejmuje przede wszystkim:  

 ustalanie następstw przebytych urazów,ustalanie następstw przebytych urazów,  

 ustalanie stopnia trwałego (stałego lub ustalanie stopnia trwałego (stałego lub 
długotrwałego) uszczerbku na zdrowiu,długotrwałego) uszczerbku na zdrowiu,  

 ustalanie ryzyka wystąpienia dodatkowych skutków ustalanie ryzyka wystąpienia dodatkowych skutków 
zdrowotnych w przyszłości,zdrowotnych w przyszłości,  

 ustalenie stopnia ciężkości doznanych cierpień,ustalenie stopnia ciężkości doznanych cierpień,  

 ustalenie zasadności i wysokości kosztów: leczenia, ustalenie zasadności i wysokości kosztów: leczenia, 
rehabilitacji, protezowania, dodatkowej opieki, rehabilitacji, protezowania, dodatkowej opieki, 
specjalnej diety, transportu itp.specjalnej diety, transportu itp.  



W myśl W myśl art. 445art. 445  kodeksu cywilnego sąd może kodeksu cywilnego sąd może 
przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę 
tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za 
doznaną krzywdę.doznaną krzywdę.  

 O ile wystąpił trwały uszczerbek na zdrowiu, O ile wystąpił trwały uszczerbek na zdrowiu, 
poszkodowanemu przysługuje zadośćuczynienie poszkodowanemu przysługuje zadośćuczynienie 
pieniężne proporcjonalne do stopnia ciężkości pieniężne proporcjonalne do stopnia ciężkości 
doznanego uszczerbku.doznanego uszczerbku.  

 Jeśli nie wystąpił trwały uszczerbek na zdrowiu, Jeśli nie wystąpił trwały uszczerbek na zdrowiu, 
ale zaistniało przemijające „cierpienie fizyczne ale zaistniało przemijające „cierpienie fizyczne 
i/lub moralne” poszkodowanemu przysługuje i/lub moralne” poszkodowanemu przysługuje 
prawo do zadośćuczynienia w postaci tzw. prawo do zadośćuczynienia w postaci tzw. 
„„nawiązki za bólnawiązki za ból”.”.  



Wysokość pieniężnego odszkodowania Wysokość pieniężnego odszkodowania 
odpowiadać musi wartości materialnej szkody w odpowiadać musi wartości materialnej szkody w 
znaczeniu znaczeniu art. 444art. 444  kodeksu cywilnego.kodeksu cywilnego.  

Sąd ustala wysokość zadośćuczynienia biorąc pod Sąd ustala wysokość zadośćuczynienia biorąc pod 
uwagę m.in.:uwagę m.in.:  

 stopień oraz czas trwania cierpień fizycznych i stopień oraz czas trwania cierpień fizycznych i 
psychicznych (w tym zabiegi operacyjne),psychicznych (w tym zabiegi operacyjne),  

 trwałość skutków,trwałość skutków,  

 rokowanie na przyszłość,rokowanie na przyszłość,  

 wiek (im młodszy poszkodowany, tym wyższy wiek (im młodszy poszkodowany, tym wyższy 
stopień krzywdy).stopień krzywdy).  



Odszkodowanie obejmuje wszelkie wydatki Odszkodowanie obejmuje wszelkie wydatki 
poniesione przez poszkodowanego lub jego rodzinę.poniesione przez poszkodowanego lub jego rodzinę.  

Zwrot kosztów za wydatki poniesione w wyniku Zwrot kosztów za wydatki poniesione w wyniku 
doznanego uszczerbku na zdrowiu obejmować może doznanego uszczerbku na zdrowiu obejmować może 
m.in.:m.in.:  

 utracone zarobki podczas leczenia i rehabilitacji,utracone zarobki podczas leczenia i rehabilitacji,  
 koszty pobytu w szpitalu,koszty pobytu w szpitalu,  
 koszty zabiegów rehabilitacyjnych,koszty zabiegów rehabilitacyjnych,  
 nabycie protez i sprzętu rehabilitacyjnego,nabycie protez i sprzętu rehabilitacyjnego,  
 koszty dodatkowej opieki pielęgniarskiej,koszty dodatkowej opieki pielęgniarskiej,  
 koszty konsultacji specjalistycznych,koszty konsultacji specjalistycznych,  
 koszty niezbędnej diety,koszty niezbędnej diety,  
 koszty przejazdów chorego na leczenie.koszty przejazdów chorego na leczenie.  



Poszkodowani mają prawo do zadośćuczynienia Poszkodowani mają prawo do zadośćuczynienia 
także w przypadkach, w których wystąpiła także w przypadkach, w których wystąpiła 
niemożność lub znaczne utrudnienie w sferze niemożność lub znaczne utrudnienie w sferze 
aktywności społecznej, np.:aktywności społecznej, np.:  

 wykonywania pracy twórczej,wykonywania pracy twórczej,  

 zawarcia związku małżeńskiego,zawarcia związku małżeńskiego,  

 posiadania dzieci,posiadania dzieci,  

 utrzymywania kontaktów towarzyskich,utrzymywania kontaktów towarzyskich,  

 uprawiania sportu itp.uprawiania sportu itp.  



Celem badania sądowoCelem badania sądowo--lekarskiego, lekarskiego, 
przeprowadzanego dla potrzeb opiniowania w przeprowadzanego dla potrzeb opiniowania w 
sprawach cywilnych jest ustalenie:sprawach cywilnych jest ustalenie:  

 Istnienia Istnienia trwałegotrwałego  ((stałegostałego  lub lub długotrwałegodługotrwałego) ) 
uszczerbku na zdrowiu,uszczerbku na zdrowiu,  

 rokowań na przyszłość,rokowań na przyszłość,  

 konieczności dodatkowego odżywiania się,konieczności dodatkowego odżywiania się,  

 konieczności specjalistycznego leczenia poza konieczności specjalistycznego leczenia poza 
ubezpieczeniem,ubezpieczeniem,  

 stopnia i długotrwałości odczuwania bólu,stopnia i długotrwałości odczuwania bólu,  

 zmniejszenia szans życiowych,zmniejszenia szans życiowych,  

…oraz udzielenie odpowiedzi na wszelkie pozostałe …oraz udzielenie odpowiedzi na wszelkie pozostałe 
pytania sądu.pytania sądu.  



TrwałyTrwały  uszczerbek na zdrowiu, stanowiący uszczerbek na zdrowiu, stanowiący 
podstawę zadośćuczynienia pieniężnego za podstawę zadośćuczynienia pieniężnego za 
doznaną krzywdę, może wystąpić w dwóch doznaną krzywdę, może wystąpić w dwóch 
formach:formach:  

 Za Za stały uszczerbek na zdrowiustały uszczerbek na zdrowiu  uważa się takie uważa się takie 
naruszenie sprawności organizmu, lub narządu, naruszenie sprawności organizmu, lub narządu, 
które powoduje upośledzenie ich czynności które powoduje upośledzenie ich czynności nie nie 
rokujące poprawyrokujące poprawy..  

 Za Za długotrwały uszczerbek na zdrowiudługotrwały uszczerbek na zdrowiu  uważa uważa 
się upośledzenie czynności organizmu lub się upośledzenie czynności organizmu lub 
narządu, trwające powyżej narządu, trwające powyżej 6 miesięcy6 miesięcy, ale , ale 
mogące ulec poprawie.mogące ulec poprawie.  



Zadaniem biegłego jest określenie rozmiaru i Zadaniem biegłego jest określenie rozmiaru i 
rodzaju poniesionych szkód zdrowotnych, rodzaju poniesionych szkód zdrowotnych, 
stopnia obniżenia sprawności psychofizycznej i stopnia obniżenia sprawności psychofizycznej i 
zdolności do pracy, wpływu danego zdarzenia na zdolności do pracy, wpływu danego zdarzenia na 
pogorszenie się istniejących wcześniej schorzeń pogorszenie się istniejących wcześniej schorzeń 
(obecnie i w przyszłości) oraz stopnia nasilenia (obecnie i w przyszłości) oraz stopnia nasilenia 
się dolegliwości bólowych, konieczności się dolegliwości bólowych, konieczności 
ponoszenia dodatkowych wydatków na leki, ponoszenia dodatkowych wydatków na leki, 
rehabilitację, specjalne odżywianie itd.rehabilitację, specjalne odżywianie itd.  



W opiniowaniu w sprawach cywilnoW opiniowaniu w sprawach cywilno--
odszkodowawczych (w przeciwieństwie do odszkodowawczych (w przeciwieństwie do 
opiniowania w sprawach karnych) należy uwzględnić opiniowania w sprawach karnych) należy uwzględnić 
również to, co tylko również to, co tylko częściowoczęściowo  było następstwem było następstwem 
zdarzenia, np. pogorszenie istniejącej choroby zdarzenia, np. pogorszenie istniejącej choroby 
samoistnej lub skutków wcześniejszego urazu.samoistnej lub skutków wcześniejszego urazu.  

Przy ocenie wysokości stopnia uszczerbku na zdrowiu Przy ocenie wysokości stopnia uszczerbku na zdrowiu 
bierze się również pod uwagę, czy ew. zachowanie bierze się również pod uwagę, czy ew. zachowanie 
się powoda (np. poprzez niepodejmowanie leczenia się powoda (np. poprzez niepodejmowanie leczenia 
lub leczenie nieadekwatne do stanu zdrowia) nie lub leczenie nieadekwatne do stanu zdrowia) nie 
przyczyniło sięprzyczyniło się  do zwiększenia rozmiaru szkody do zwiększenia rozmiaru szkody 
zdrowotnej. Wówczas stopień uszczerbku na zdrowotnej. Wówczas stopień uszczerbku na 
zdrowiu ulega zmniejszeniu do zakresu, który zdrowiu ulega zmniejszeniu do zakresu, który 
teoretycznie powinien być osiągnięty przy zwykłej, teoretycznie powinien być osiągnięty przy zwykłej, 
„normalnej” dbałości poszkodowanego o swoje „normalnej” dbałości poszkodowanego o swoje 
zdrowie.zdrowie.  



Badanie lekarskie przeprowadza się zwykle z udziałem Badanie lekarskie przeprowadza się zwykle z udziałem 
konsultantów konsultantów ––  specjalistów z odpowiednich dziedzin specjalistów z odpowiednich dziedzin 
medycyny, najczęściej: ortopedii i traumatologii, medycyny, najczęściej: ortopedii i traumatologii, 
neurologii lub neurochirurgii, okulistyki, laryngologii i neurologii lub neurochirurgii, okulistyki, laryngologii i 
psychiatrii.psychiatrii.  

W razie konieczności przeprowadza się również lub zleca W razie konieczności przeprowadza się również lub zleca 
konieczne badania dodatkowe (np. EEG, TK, RTG, konieczne badania dodatkowe (np. EEG, TK, RTG, 
audiogram, badanie ostrości wzroku, badanie pola audiogram, badanie ostrości wzroku, badanie pola 
widzenia, badania laboratoryjne) widzenia, badania laboratoryjne) ––  w celu ustalenia w celu ustalenia 
aktualnego stanu zdrowia powoda i weryfikacji (w aktualnego stanu zdrowia powoda i weryfikacji (w 
oparciu o wcześniejsze wyniki oparciu o wcześniejsze wyniki ––  o ile są dostępne) o ile są dostępne) 
twierdzeń o jego pogorszeniu.twierdzeń o jego pogorszeniu.  

W razie potrzeby, na wniosek biegłych, sąd może zlecić W razie potrzeby, na wniosek biegłych, sąd może zlecić 
obserwację szpitalną poszkodowanego (najczęściej obserwację szpitalną poszkodowanego (najczęściej 
dotyczy to konieczności szpitalnej obserwacji dotyczy to konieczności szpitalnej obserwacji 
psychiatrycznej) psychiatrycznej) ––  w celu weryfikacji zakresu i stopnia w celu weryfikacji zakresu i stopnia 
ciężkości zgłaszanych objawów i dolegliwości.ciężkości zgłaszanych objawów i dolegliwości.  



Opinia sądowoOpinia sądowo--lekarska musi zawierać konkluzję o tym, lekarska musi zawierać konkluzję o tym, 
które ze stwierdzonych u badanego schorzeń i patologii które ze stwierdzonych u badanego schorzeń i patologii 
stanowią następstwo przebytego zdarzenia.stanowią następstwo przebytego zdarzenia.  

Określa się również, czy były inne urazy i jakie są ew. ich Określa się również, czy były inne urazy i jakie są ew. ich 
następstwa oraz które ze stanów chorobowych mają następstwa oraz które ze stanów chorobowych mają 
podłoże samoistne.podłoże samoistne.  

Tylko następstwa zdrowotne (niewątpliwie lub z Tylko następstwa zdrowotne (niewątpliwie lub z 
wystarczającym prawdopodobieństwem) związane z wystarczającym prawdopodobieństwem) związane z 
przedmiotowym zdarzeniem zostają zakwalifikowane przedmiotowym zdarzeniem zostają zakwalifikowane 
jako podstawa do ustalenia trwałego uszczerbku na jako podstawa do ustalenia trwałego uszczerbku na 
zdrowiu.zdrowiu.  

Jeżeli  nie ma żadnych danych o wcześniejszym Jeżeli  nie ma żadnych danych o wcześniejszym 
upośledzeniu sprawności narządu w następstwie upośledzeniu sprawności narządu w następstwie 
schorzeń samoistnych schorzeń samoistnych ––  przyjmuje się, że przed przyjmuje się, że przed 
opiniowanym zdarzeniem narząd był opiniowanym zdarzeniem narząd był całkowicie zdrowycałkowicie zdrowy..  



Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu określa się w Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu określa się w 
wartości procentowej: od wartości procentowej: od 0%0%  (co oznacza stan pełnego (co oznacza stan pełnego 
zdrowia) do zdrowia) do 100%100%  (co oznacza całkowitą (co oznacza całkowitą 
niepełnosprawność, równoznaczną z  niezdolnością do niepełnosprawność, równoznaczną z  niezdolnością do 
pracy i samodzielnej egzystencji).pracy i samodzielnej egzystencji).  

Dla ustalenia wartości uszczerbku korzysta się z pomocy Dla ustalenia wartości uszczerbku korzysta się z pomocy 
odpowiednich „Tabel norm oceny procentowej odpowiednich „Tabel norm oceny procentowej 
uszczerbku na zdrowiu”, z których najczęściej używane, uszczerbku na zdrowiu”, z których najczęściej używane, 
to:to:  

 Załącznika do Rozporządzeniu Ministra Pracy i Załącznika do Rozporządzeniu Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r., Dz. U. Nr z dnia 18 grudnia 2002 r., Dz. U. Nr 
234 poz. 1974. (tzw. „tabela ministerialna” lub „tabela 234 poz. 1974. (tzw. „tabela ministerialna” lub „tabela 
ZUS”).ZUS”).  

 Tabeli Norm Oceny Procentowej Trwałego Uszczerbku Tabeli Norm Oceny Procentowej Trwałego Uszczerbku 
na Zdrowiu” Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Zdrowiu” Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń 
S.A.S.A., załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu PZU , załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu PZU 
S.A. nr 26/2003 z dn. 22 grudnia 2003 r. („tabela PZU”).S.A. nr 26/2003 z dn. 22 grudnia 2003 r. („tabela PZU”).  







Wartości procentowe dla poszczególnych następstw Wartości procentowe dla poszczególnych następstw 
mają ustalony przedział (tzw. mają ustalony przedział (tzw. „widełki”„widełki”), w którym ), w którym 
może być ustalona może być ustalona ––  w zależności od stopnia w zależności od stopnia 
upośledzenia funkcji upośledzenia funkcji ––  wysokość stopnia uszczerbku wysokość stopnia uszczerbku 
na zdrowiu.na zdrowiu.  

 Kwota wypłacana za Kwota wypłacana za 1%1%  w ramach ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia 
społecznego, po stwierdzeniu uszczerbku będącego społecznego, po stwierdzeniu uszczerbku będącego 
następstwem wypadku przy pracy lub choroby następstwem wypadku przy pracy lub choroby 
zawodowej zawodowej ––  ma wartość „zryczałtowaną”. Określa ma wartość „zryczałtowaną”. Określa 
się ją według „Ustawy o ubezpieczeniu społecznym” się ją według „Ustawy o ubezpieczeniu społecznym” 
w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia 
(obecnie 20% z kwoty około 3400 zł ≈ (obecnie 20% z kwoty około 3400 zł ≈ 680 zł680 zł).).  

 Kwota wypłacana za Kwota wypłacana za 1%1%  uszczerbku przez prywatne uszczerbku przez prywatne 
zakłady ubezpieczeń ma wartość zakłady ubezpieczeń ma wartość 
„zindywidualizowaną” (obecnie szacunkowo w „zindywidualizowaną” (obecnie szacunkowo w 
granicach granicach 10001000--2000 zł2000 zł).).  



Ocenie podlegają również Ocenie podlegają również rokowania na rokowania na 
przyszłośćprzyszłość, np. możliwość wystąpienia „późnych” , np. możliwość wystąpienia „późnych” 
następstw obrażeń. O ile sąd uzna następstw obrażeń. O ile sąd uzna 
odpowiedzialność sprawcy za następstwa, które odpowiedzialność sprawcy za następstwa, które 
mogą wystąpić w przyszłości mogą wystąpić w przyszłości ––  w razie ich w razie ich 
wystąpienia powód będzie mógł się starać o wystąpienia powód będzie mógł się starać o 
dodatkowe odszkodowanie. Może to być np. dodatkowe odszkodowanie. Może to być np. 
wcześniejsze wystąpienie lub większy stopień wcześniejsze wystąpienie lub większy stopień 
zaawansowania (w porównaniu do osób z danej zaawansowania (w porównaniu do osób z danej 
grupy wiekowej) zmian zwyrodnieniowych w grupy wiekowej) zmian zwyrodnieniowych w 
złamanym stawie, osteoporozy itp. W takich złamanym stawie, osteoporozy itp. W takich 
przypadkach wyższa może być również kwota przypadkach wyższa może być również kwota 
wypłacana za 1% uszczerbku.wypłacana za 1% uszczerbku.  



U badanego T. L. lat 29 przeprowadzonym badaniem sądowo-lekarskim, 
neurologicznym i ortopedycznym oraz na podstawie dokumentacji 
lekarskiej stwierdzono: 
A. Stan po urazie wielomiejscowym, doznanym w dn. 28.05.2005 r., 
który spowodował: 
1. stłuczenie głowy z utratą przytomności i wstrząśnieniem mózgu, 
2. skręcenie kręgosłupa szyjnego i złamanie kompresyjne trzonu kręgu 

C6, 
3. stłuczenie kręgosłupa piersiowego ze złamaniem kompresyjnym 

kręgów Th7,Th8 i L1, 
4. złamanie żeber: VII i VIII po prawej stronie oraz VI, VII I VIII po lewej 

stronie, 
5. złamanie obojczyka prawego, 
6. stłuczenie i ranę tłuczoną ramienia prawego, 
7. zerwanie ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia, 
8. liczne rany i otarcia naskórka na ciele. 



B. Obecnymi następstwami tego urazu są: 
1. Stan po złamaniu kompresyjnym trzonu kręgu C6, z zespołem bólowym szyjnym, o 

niepewnym rokowaniu co do ustąpienia objawów. 
2. Stan po złamaniu kompresyjnym trzonów kręgów Th7 i Th8 ze zniesieniem czucia skórnego 

w okolicy przykręgosłupowej, z zespołem bólowym o niepewnym rokowaniu co do 
ustąpienia objawów. 

3. Stan po kompresyjnym złamaniu trzonu kręgu L1 – ww. złamania trzonów kręgów 
kręgosłupa bez uchwytnego ograniczenia jego ruchomości. 

4. Stan po złamaniu obojczyka prawego i jego leczeniu operacyjnym przed niedawnym czasem 
z powodu stawu rzekomego w miejscu złamania, w chwili obecnej z ograniczeniem 
unoszenia kończyny górnej prawej. 

5. Stan po złamaniu żeber: VII i VIII po prawej stronie oraz VI, VII I VIII po lewej stronie, z 
nieznacznym uwypukleniem przedniej części prawego łuku żebrowego, bez bolesności i 
zaburzeń ruchomości klatki piersiowej. 

6. Pourazowe uszkodzenie nerwu łokciowego prawego i nerwu skórnego przyśrodkowego 
przedramienia prawego, ze zgłaszanymi zaburzeniami czucia skórnego w obrębie 
unerwienia tych nerwów i wygładzeniem kłębika dłoni prawej. 

7. Stan po zerwaniu ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia lewego, bez 
ograniczenia funkcji kończyny, 

8. Deformacja tkanek miękkich w formie uwypuklenia w części górno-tylno-bocznej ramienia 
prawego. 

9. Liczne blizny na twarzy, głowie i plecach i ramieniu prawym. 



C. Zmiany chorobowe stwierdzone na podstawie dokumentacji 
medycznej powoda: 
1. Choroba Scheuermanna o niewielkim nasileniu – pojedynczy guzek 

Schmorla trzonu  Th11. 
2. Niewielkiego stopnia zmiany zwyrodnieniowe w prawym stawie 

biodrowym. 
 
D. „Jak wynika z akt sprawy powód T. L. lat 29 w dn. 28.05.2005 r. uległ 
wypadkowi samochodowemu, doznając wielomiejscowych obrażeń. 
Stwierdzane obecnie zmiany wymienione w punktach B/1-9 powyższej 
opinii stoją w związku przyczynowym z obrażeniami ciała, jakich doznał 
powód podczas przedmiotowego zdarzenia. 
Zmiany opisane w punkcie C/1-2 są samoistnymi zmianami chorobowymi, 
nie pozostającymi w związku przyczynowo-skutkowym z przebytym 
urazem”. 



E. Powyższe zmiany, będące następstwem przedmiotowego zdarzenia, 
powodują długotrwały uszczerbek na zdrowiu powoda w wysokości: 
 B-1 (punkt 89b): „Złamanie trzonu kręgu C6” ................................ 5 (pięć) % 
B-2 (punkt 90b): „Złamanie trzonów dwóch kręgów piersiowych” 
............................................................................................... 8 (osiem) % 
B-3 (punkt 91b): „Złamanie trzonu kręgu L1”.................................. 3 (trzy) % 
B-4 (punkt 101): „Złamanie obojczyka prawego” ........................... 5 (pięć) % 
B-5 (punkt 58b): „Złamania żeber” ................................................ 3 (trzy) % 
B-6 (punkt 182k + 182n): „Uszkodzenie nerwów przedramienia prawego”  
..................................................................................... 3 + 1 = 4 (cztery) % 
B-7 (punkt 115a): „Zerwanie ścięgna mięśnia dwugłowego ramienia lewego”  
................................................................................................ 1 (jeden) % 
B-8 (punkt 115a): „Deformacja tkanek miękkich ramienia prawego” 
…………………………………………………………………………………….. 0 (zero) % 
B-9 (punkty 1, 19a, 55): „Blizny pourazowe różnych okolic ciała” .................. 
.................................................................................................. 3 (trzy) % 
Łącznie: ................................................................... 32 (trzydzieści dwa) % 



NiemcyNiemcy::  
  Czynniki brane pod uwagę przy ustalaniu zadośćuczynienia to: wielkość, siła Czynniki brane pod uwagę przy ustalaniu zadośćuczynienia to: wielkość, siła 
i czas trwania bólu, cierpienie, oszpecenie, obrażenia psychiczne.i czas trwania bólu, cierpienie, oszpecenie, obrażenia psychiczne.  
  Swoboda oceny szkody, z koniecznością adekwatności odszkodowań do Swoboda oceny szkody, z koniecznością adekwatności odszkodowań do 
zakresu cierpień. Wyroki w poprzednich sprawach tworzą ramy zakresu zakresu cierpień. Wyroki w poprzednich sprawach tworzą ramy zakresu 
odszkodowań.odszkodowań.  
  Wysokość odszkodowania szacowana jest w oparciu o opinie i ekspertyzy Wysokość odszkodowania szacowana jest w oparciu o opinie i ekspertyzy 
lekarskie oraz „tabele zadośćuczynienia” (krzywda = określona kwota).lekarskie oraz „tabele zadośćuczynienia” (krzywda = określona kwota).  
  W przypadku ciężkich szkód powodujących trwałe skutki zdrowotne W przypadku ciężkich szkód powodujących trwałe skutki zdrowotne 
przyznawana jest renta.przyznawana jest renta.  
  Firmy dążą do tego, by jak najszybciej objąć poszkodowanego refundowaną Firmy dążą do tego, by jak najszybciej objąć poszkodowanego refundowaną 
przez siebie opieką medyczną i rehabilitacją przez siebie opieką medyczną i rehabilitacją ––  z góry płacą określoną kwotę z góry płacą określoną kwotę 
(np. 300 (np. 300 €€) poszkodowanemu za szybkie (np. do 3 dni od wypadku) zgłoszenie ) poszkodowanemu za szybkie (np. do 3 dni od wypadku) zgłoszenie 
szkody. Szybszy powrót do zdrowia = mniejsze odszkodowania, szkody. Szybszy powrót do zdrowia = mniejsze odszkodowania, 
przekwalifikowanie = uniknięcie płacenia renty do końca życia.przekwalifikowanie = uniknięcie płacenia renty do końca życia.  



FrancjaFrancja::  
  Zakres krzywdy oceniany w oparciu o: płeć, wiek, zawód, zwyczaje życiowe, opis Zakres krzywdy oceniany w oparciu o: płeć, wiek, zawód, zwyczaje życiowe, opis 
wypadku, ocenę medyczną, szczegóły dotyczące leczenia, rokowanie, ocenę zdolności wypadku, ocenę medyczną, szczegóły dotyczące leczenia, rokowanie, ocenę zdolności 
do pracy.do pracy.  
  Oszacowanie stopnia cierpienia i estetycznego oszpecenia (wg skali od 1 do 7).Oszacowanie stopnia cierpienia i estetycznego oszpecenia (wg skali od 1 do 7).  
  Oszacowanie uszczerbku na zdrowiu Oszacowanie uszczerbku na zdrowiu ––  określenie stopnia kalectwa w %.określenie stopnia kalectwa w %.  
WłochyWłochy::  
  Ocenia się trwały uszczerbek na zdrowiu.Ocenia się trwały uszczerbek na zdrowiu.  
  Stopień uszczerbku ustala się w oparciu o „Szacunkową tabelę ograniczeń Stopień uszczerbku ustala się w oparciu o „Szacunkową tabelę ograniczeń 
fizjologicznych”.fizjologicznych”.  
  Wysokość odszkodowania określana jest w oparciu o przyznane punkty procentowe. Wysokość odszkodowania określana jest w oparciu o przyznane punkty procentowe. 
W zależności od wieku poszkodowanego tabele określają wysokość procentowego W zależności od wieku poszkodowanego tabele określają wysokość procentowego 
uszczerbku (np. ten sam skutek u dziecka = 55%, u dorosłego = 45%). Wartość 1% uszczerbku (np. ten sam skutek u dziecka = 55%, u dorosłego = 45%). Wartość 1% 
wzrasta proporcjonalnie do stopnia inwalidztwa i maleje proporcjonalnie z każdym wzrasta proporcjonalnie do stopnia inwalidztwa i maleje proporcjonalnie z każdym 
rokiem wraz z wiekiem poszkodowanego.rokiem wraz z wiekiem poszkodowanego.  
HiszpaniaHiszpania::  
  Kwota przysługująca za 1% maleje w określonych tabelarycznie przedziałach Kwota przysługująca za 1% maleje w określonych tabelarycznie przedziałach 
wiekowych (np. 1% uszczerbku poniżej 20 r. ż. wart jest = 766 wiekowych (np. 1% uszczerbku poniżej 20 r. ż. wart jest = 766 €€, a powyżej 65 r. ż. = 539 , a powyżej 65 r. ż. = 539 
€€, przy 100% uszczerbku 1% poniżej 20 r. ż. wart jest = 3130 , przy 100% uszczerbku 1% poniżej 20 r. ż. wart jest = 3130 €€, a powyżej 65 r. = 1554 , a powyżej 65 r. = 1554 €€).).  



1.1. Czy fakt przebycia urazu automatycznie oznacza, że Czy fakt przebycia urazu automatycznie oznacza, że 
zaistniał skutek w postaci uszczerbku na zdrowiu?zaistniał skutek w postaci uszczerbku na zdrowiu?  

Oczywiście nie! Uszczerbek należy dopiero wykazać Oczywiście nie! Uszczerbek należy dopiero wykazać ––  jako jako 
trwałe następstwo przebytego urazu. Wysokości trwałego trwałe następstwo przebytego urazu. Wysokości trwałego 
(stałego lub długotrwałego) uszczerbku na zdrowiu nie (stałego lub długotrwałego) uszczerbku na zdrowiu nie 
określa się wyłącznie na podstawie ciężkości i rozległości określa się wyłącznie na podstawie ciężkości i rozległości 
przebytego urazu, długotrwałości leczenia, poziomu przebytego urazu, długotrwałości leczenia, poziomu 
zgłaszanych skarg czy „typowych” następstw przebytego zgłaszanych skarg czy „typowych” następstw przebytego 
urazu urazu ––  ale na podstawie rzeczywiście istniejących jego ale na podstawie rzeczywiście istniejących jego 
następstw. Powód w wyniku zdarzenia może niewątpliwie następstw. Powód w wyniku zdarzenia może niewątpliwie 
doznać ciężkich urazów. Jednak np. młody wiek powoda, doznać ciężkich urazów. Jednak np. młody wiek powoda, 
ogólny, dobry stan jego zdrowia przed wypadkiem, ogólny, dobry stan jego zdrowia przed wypadkiem, 
prawidłowo prowadzone leczenie i rehabilitacja mogą prawidłowo prowadzone leczenie i rehabilitacja mogą 
spowodować, że trwałe następstwa pierwotnie bardzo spowodować, że trwałe następstwa pierwotnie bardzo 
ciężkiego urazu zostaną ograniczone do minimum.ciężkiego urazu zostaną ograniczone do minimum.  



2.2. Z jakiej tabeli korzystać?Z jakiej tabeli korzystać?  
Odpowiedzialność cywilna w zakresie wypłaty odszkodowania i/lub Odpowiedzialność cywilna w zakresie wypłaty odszkodowania i/lub 

zadośćuczynienia z tytułu wypadków jest w przeważającej części zadośćuczynienia z tytułu wypadków jest w przeważającej części 
ponoszona przez prywatne zakłady ubezpieczeń. Sposób realizacji ponoszona przez prywatne zakłady ubezpieczeń. Sposób realizacji 
warunków umowy ubezpieczenia zależy od formy jej zawarcia. Zasadniczo warunków umowy ubezpieczenia zależy od formy jej zawarcia. Zasadniczo 
mogą one występować w dwóch formach:mogą one występować w dwóch formach:  

 Ubezpieczenie dobrowolneUbezpieczenie dobrowolne. Są to ubezpieczenia zawierane w oparciu o . Są to ubezpieczenia zawierane w oparciu o 
dobrowolną umowę pomiędzy ubezpieczającym a ubezpieczonym. Zakres dobrowolną umowę pomiędzy ubezpieczającym a ubezpieczonym. Zakres 
odpowiedzialności określają „Ogólne warunki ubezpieczenia” ustalone odpowiedzialności określają „Ogólne warunki ubezpieczenia” ustalone 
przez zakład ubezpieczeń. W skład „warunków” wchodzi również „Tabele przez zakład ubezpieczeń. W skład „warunków” wchodzi również „Tabele 
norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu”. Podpisując umowę, norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu”. Podpisując umowę, 
ubezpieczony godzi się na zakres ubezpieczenia zgodny z „Ogólnymi ubezpieczony godzi się na zakres ubezpieczenia zgodny z „Ogólnymi 
warunkami” oraz na to, że w razie zaistnienia odpowiedzialności zakładu warunkami” oraz na to, że w razie zaistnienia odpowiedzialności zakładu ––  
ocena zostanie dokonana w oparciu o kryteria ww. umowy dwustronnej. ocena zostanie dokonana w oparciu o kryteria ww. umowy dwustronnej. 
Podstawą ustalenia należnego odszkodowania są wyłącznie ww. „warunki” i Podstawą ustalenia należnego odszkodowania są wyłącznie ww. „warunki” i 
„tabele”. Również w razie sporu sądowego „tabele”. Również w razie sporu sądowego ––  sąd rozpatruje sprawę w sąd rozpatruje sprawę w 
granicach odpowiedzialności wynikającej z ww. dokumentów i umów.granicach odpowiedzialności wynikającej z ww. dokumentów i umów.  



2.2. Z jakiej tabeli korzystać?Z jakiej tabeli korzystać?  
 UUbezpieczenie obowiązkowebezpieczenie obowiązkowe. Są to ubezpieczenia o charakterze . Są to ubezpieczenia o charakterze 

powszechnym, których obowiązek posiadania wynika z przepisów powszechnym, których obowiązek posiadania wynika z przepisów 
ustawowych (np. OC kierowców, OC rolników, ubezpieczenie ustawowych (np. OC kierowców, OC rolników, ubezpieczenie 
budynków, OC lekarzy, OC szpitali). W takich przypadkach ryzyko budynków, OC lekarzy, OC szpitali). W takich przypadkach ryzyko 
ubezpieczeniowe spotyka nie osobę, która wcześniej zawarła umowę ubezpieczeniowe spotyka nie osobę, która wcześniej zawarła umowę 
ubezpieczenia, ale osobę przypadkową, z którą zakład ubezpieczeń ubezpieczenia, ale osobę przypadkową, z którą zakład ubezpieczeń 
nie ma zawartej żadnej umowy. Stron postępowania (powoda i nie ma zawartej żadnej umowy. Stron postępowania (powoda i 
zakładu ubezpieczeń) nie łączy żadna umowa (jest ona zawarta zakładu ubezpieczeń) nie łączy żadna umowa (jest ona zawarta 
między ew. sprawcą a zakładem ubezpieczeń). Nie ma zatem (bo nie między ew. sprawcą a zakładem ubezpieczeń). Nie ma zatem (bo nie 
może być) „Ogólnych warunków ubezpieczenia”, do których może być) „Ogólnych warunków ubezpieczenia”, do których 
przestrzegania obie strony się zobowiązały. W razie sporu sądowego przestrzegania obie strony się zobowiązały. W razie sporu sądowego 
sąd nie jest związany żadną tabelą zakładu ubezpieczeń, opiera się sąd nie jest związany żadną tabelą zakładu ubezpieczeń, opiera się 
na opinii biegłych na opinii biegłych ––  która powinna być sporządzana w oparciu o która powinna być sporządzana w oparciu o 
„obiektywną” tabelę.„obiektywną” tabelę.  



2.2. Z jakiej tabeli korzystać?Z jakiej tabeli korzystać?  
 Kodeks cywilny wraz z rozporządzeniami wykonawczymi nie zawiera Kodeks cywilny wraz z rozporządzeniami wykonawczymi nie zawiera 

jednak obiektywnej „Tabeli norm oceny procentowej uszczerbku na jednak obiektywnej „Tabeli norm oceny procentowej uszczerbku na 
zdrowiu”. Jedynym aktem prawa powszechnego, zawierającym taką zdrowiu”. Jedynym aktem prawa powszechnego, zawierającym taką 
„tabelę” stanowi wspomniane wyżej „Rozporządzenie Ministra „tabelę” stanowi wspomniane wyżej „Rozporządzenie Ministra 
Pracy”. To rozporządzenie i tabela stworzone zostały jednak dla Pracy”. To rozporządzenie i tabela stworzone zostały jednak dla 
potrzeb opiniowania o niezdolności do pracy w wyniku wypadku przy potrzeb opiniowania o niezdolności do pracy w wyniku wypadku przy 
pracy lub choroby zawodowej, dlatego granice przyjmowanego w pracy lub choroby zawodowej, dlatego granice przyjmowanego w 
niej uszczerbku na zdrowiu nie obejmują wszystkich aspektów niej uszczerbku na zdrowiu nie obejmują wszystkich aspektów 
ocenianych w ramach odpowiedzialności cywilnej.ocenianych w ramach odpowiedzialności cywilnej.  

 Zatem: Jeżeli zadośćuczynienie ma być wypłacone w ramach Zatem: Jeżeli zadośćuczynienie ma być wypłacone w ramach 
dobrowolnego ubezpieczenia na życie dobrowolnego ubezpieczenia na życie ––  należy korzystać z tabeli należy korzystać z tabeli 
zakładu ubezpieczeń. Zdarza się, że mimo to sąd życzy sobie, by zakładu ubezpieczeń. Zdarza się, że mimo to sąd życzy sobie, by 
ocenić uszczerbek na zdrowiu według „tabeli ministerialnej”.ocenić uszczerbek na zdrowiu według „tabeli ministerialnej”.  

 Jeżeli zadośćuczynienie ma być wypłacone z tytułu ubezpieczenia Jeżeli zadośćuczynienie ma być wypłacone z tytułu ubezpieczenia 
obowiązkowego (np. odpowiedzialność OC z tytułu polisy sprawcy obowiązkowego (np. odpowiedzialność OC z tytułu polisy sprawcy 
wypadku drogowego) wypadku drogowego) ––  należy korzystać z tabeli „ministerialnej”.należy korzystać z tabeli „ministerialnej”.  



2.2. Z jakiej tabeli korzystać?Z jakiej tabeli korzystać?  
 „Tabela” stworzona przez firmę PZU S.A. wydaje się najbardziej „Tabela” stworzona przez firmę PZU S.A. wydaje się najbardziej 

szczegółowa, najdokładniejsza i najwygodniejsza w stosowaniu szczegółowa, najdokładniejsza i najwygodniejsza w stosowaniu 
przez biegłych przez biegłych ––  a tym samym ustalany według niej uszczerbek a tym samym ustalany według niej uszczerbek 
na zdrowiu najdokładniej odpowiada rzeczywistemu na zdrowiu najdokładniej odpowiada rzeczywistemu 
upośledzeniu sprawności organizmu osoby poszkodowanej.upośledzeniu sprawności organizmu osoby poszkodowanej.  

 W każdym przypadku roszczenia z tytułu ubezpieczenia W każdym przypadku roszczenia z tytułu ubezpieczenia 
obowiązkowego, przy ustaleniu uszczerbku w oparciu o obowiązkowego, przy ustaleniu uszczerbku w oparciu o 
„tabelę” prywatnego zakładu ubezpieczeń, powód (a w „tabelę” prywatnego zakładu ubezpieczeń, powód (a w 
zasadzie jego pełnomocnik prawny) ZAWSZE odwoła się od zasadzie jego pełnomocnik prawny) ZAWSZE odwoła się od 
takiej oceny stwierdzając, że tabela zakładu ubezpieczeń jest takiej oceny stwierdzając, że tabela zakładu ubezpieczeń jest 
jej „prywatnym” dokumentem, a on chce mieć uszczerbek jej „prywatnym” dokumentem, a on chce mieć uszczerbek 
określony według tabeli wynikającej z aktu prawa określony według tabeli wynikającej z aktu prawa 
powszechnego tzn. według „tabeli ministerialnej”.powszechnego tzn. według „tabeli ministerialnej”.  



3.3. Czy „przeliczać” wysokość uszczerbku pomiędzy tabelami?Czy „przeliczać” wysokość uszczerbku pomiędzy tabelami?  
 Uszczerbek na zdrowiu nie zależy od „tabeli”, jaką posłużył się Uszczerbek na zdrowiu nie zależy od „tabeli”, jaką posłużył się 

biegły, ale od rzeczywistego stanu zdrowia poszkodowanego. Tabela biegły, ale od rzeczywistego stanu zdrowia poszkodowanego. Tabela 
jest jedynie narzędziem biegłego jest jedynie narzędziem biegłego ––  a nie biegły „dodatkiem” do a nie biegły „dodatkiem” do 
tabeli!tabeli!  

 Niektóre firmy ubezpieczeniowe nie korzystają z tabel, opierając się Niektóre firmy ubezpieczeniowe nie korzystają z tabel, opierając się 
wyłącznie na opinii biegłych, którzy w oparciu o swoje doświadczenie wyłącznie na opinii biegłych, którzy w oparciu o swoje doświadczenie 
ustalają procentową wysokość uszczerbku na zdrowiu.ustalają procentową wysokość uszczerbku na zdrowiu.  

 Jeżeli stopień ciężkości stwierdzanego uszczerbku na zdrowiu nie Jeżeli stopień ciężkości stwierdzanego uszczerbku na zdrowiu nie 
odpowiada kryteriom wynikającym z tabeli, biegły ma prawo (zgodnie z odpowiada kryteriom wynikającym z tabeli, biegły ma prawo (zgodnie z 
§§  8 Rozporządzenia) przekroczyć „widełki” dla danego uszczerbku, 8 Rozporządzenia) przekroczyć „widełki” dla danego uszczerbku, 
zarówno „w górę” jak i „w dół” zarówno „w górę” jak i „w dół” ––  po odpowiednim uzasadnieniu. po odpowiednim uzasadnieniu. 
Również w razie braku w tabeli odpowiedniej pozycji dla danego Również w razie braku w tabeli odpowiedniej pozycji dla danego 
przypadku, biegły ma prawo ustalić uszczerbek na zdrowiu według przypadku, biegły ma prawo ustalić uszczerbek na zdrowiu według 
pozycji „najbardziej zbliżonej” do danego przypadku.pozycji „najbardziej zbliżonej” do danego przypadku.  



3.3. Czy „przeliczać” wysokość uszczerbku pomiędzy tabelami?Czy „przeliczać” wysokość uszczerbku pomiędzy tabelami?  

 Przy ustalaniu wysokości uszczerbku można np. posłużyć się Przy ustalaniu wysokości uszczerbku można np. posłużyć się 
„tabelą” firmy PZU S.A., a ustalone wartości uszczerbku „tabelą” firmy PZU S.A., a ustalone wartości uszczerbku 
przypisać odpowiednim punktom „tabeli ministerialnej”, przypisać odpowiednim punktom „tabeli ministerialnej”, 
korzystając z ww. zasady umożliwiającej przekraczanie korzystając z ww. zasady umożliwiającej przekraczanie 
„widełek” w górę i w dół lub przyznawanie uszczerbku na „widełek” w górę i w dół lub przyznawanie uszczerbku na 
zdrowiu zdrowiu per per analogiamanalogiam  do punktów najbardziej zbliżonych do punktów najbardziej zbliżonych ––  z z 
odpowiednim uzasadnieniem.odpowiednim uzasadnieniem.  

 Podstawą pozwalającą skorzystać z takiej możliwości jest treść Podstawą pozwalającą skorzystać z takiej możliwości jest treść 
samego „Rozporządzenia” (ww. samego „Rozporządzenia” (ww. §§  8) oraz wskazana wyżej, 8) oraz wskazana wyżej, 
niewątpliwa okoliczność, że „tabela ministerialna” stworzona niewątpliwa okoliczność, że „tabela ministerialna” stworzona 
została dla potrzeb opiniowania jedynie o niezdolności do pracy została dla potrzeb opiniowania jedynie o niezdolności do pracy 
w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, dlatego w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, dlatego 
nie obejmuje zakresem skutków wszystkich aspektów nie obejmuje zakresem skutków wszystkich aspektów 
ocenianych w ramach odpowiedzialności cywilnej.ocenianych w ramach odpowiedzialności cywilnej.  



4.4. Jak (do jakiej wysokości) sumować procenty?Jak (do jakiej wysokości) sumować procenty?  
 Zgodnie z treścią Zgodnie z treścią §§  9 pkt. 1 „Rozporządzenia”: jeżeli wystąpiło 9 pkt. 1 „Rozporządzenia”: jeżeli wystąpiło 

uszkodzenie kilku kończyn, narządów lub układów, uszczerbek na uszkodzenie kilku kończyn, narządów lub układów, uszczerbek na 
zdrowiu równa się zdrowiu równa się sumiesumie  uszczerbków ustalonych za poszczególne uszczerbków ustalonych za poszczególne 
uszkodzenia. Nie mają zatem racji bytu proponowane niegdyś „sumy uszkodzenia. Nie mają zatem racji bytu proponowane niegdyś „sumy 
cząstkowe” czy „procenty składane” cząstkowe” czy „procenty składane” ––  których stosowanie miało nie których stosowanie miało nie 
dopuścić do sumarycznego przekroczenia 100% uszczerbku na zdrowiu.dopuścić do sumarycznego przekroczenia 100% uszczerbku na zdrowiu.  

 W W §§  9 pkt. 2 „Rozporządzenia” stwierdza się również, że np. przy 9 pkt. 2 „Rozporządzenia” stwierdza się również, że np. przy 
wielomiejscowym uszkodzeniu kończyny należy sumować procenty do wielomiejscowym uszkodzeniu kończyny należy sumować procenty do 
wysokości nie przekraczającej wysokości przewidzianej dla utraty wysokości nie przekraczającej wysokości przewidzianej dla utraty 
uszkodzonej części kończyny. Jest to logiczne uszkodzonej części kończyny. Jest to logiczne ––  przy istniejącej przy istniejącej 
kończynie uszczerbek na zdrowiu wynikający z upośledzenia jej funkcji kończynie uszczerbek na zdrowiu wynikający z upośledzenia jej funkcji 
nie może być wyższy, niż przewidziany dla utraty kończyny.nie może być wyższy, niż przewidziany dla utraty kończyny.  

 Per Per analogiamanalogiam  należy podobnie postępować np. w przypadkach urazów należy podobnie postępować np. w przypadkach urazów 
głowy głowy ––  wówczas granicą sumowania procentowego uszczerbku na wówczas granicą sumowania procentowego uszczerbku na 
zdrowiu powinna być wartość przewidziana dla najcięższej postaci zdrowiu powinna być wartość przewidziana dla najcięższej postaci 
encefalopatii (100%).encefalopatii (100%).  



5.5. Czy można dać więcej niż 100%?Czy można dać więcej niż 100%?  

 Według „Rozporządzenia” (Według „Rozporządzenia” (§§  9 pkt. 1) 9 pkt. 1) ––  nie, bo suma uszczerbku na zdrowiu za nie, bo suma uszczerbku na zdrowiu za 
uszkodzenia w kilku narządów lub układów nie może przekraczać 100%.uszkodzenia w kilku narządów lub układów nie może przekraczać 100%.  

 W praktyce, w wyjątkowych wypadkach W praktyce, w wyjątkowych wypadkach ––  tak.tak.  

 Wydaje się to logiczne, ponieważ przy ustalaniu procentowego uszczerbku na Wydaje się to logiczne, ponieważ przy ustalaniu procentowego uszczerbku na 
zdrowiu nie chodzi tak naprawdę o ustalenie „stanu zdrowia” poszkodowanego, zdrowiu nie chodzi tak naprawdę o ustalenie „stanu zdrowia” poszkodowanego, 
ale o sprawiedliwe ustalenie wysokości przysługującego mu zadośćuczynienia. W ale o sprawiedliwe ustalenie wysokości przysługującego mu zadośćuczynienia. W 
takiej interpretacji nie traktuje się powoda jak „butelki pełnej zdrowia”, z której takiej interpretacji nie traktuje się powoda jak „butelki pełnej zdrowia”, z której 
ktoś (sprawca) odlał część ktoś (sprawca) odlał część ––  a druga część pozostała.a druga część pozostała.  

 Zatem: Łączny uszczerbek określony przez biegłego w wyjątkowych wypadkach Zatem: Łączny uszczerbek określony przez biegłego w wyjątkowych wypadkach 
może przekroczyć 100% może przekroczyć 100% --  nie oznacza to, że poszkodowany „stracił więcej nie oznacza to, że poszkodowany „stracił więcej 
zdrowia, niż miał”, stanowi jedynie podstawę dla sądu do ustalenia wysokości zdrowia, niż miał”, stanowi jedynie podstawę dla sądu do ustalenia wysokości 
zadośćuczynienia pieniężnego.zadośćuczynienia pieniężnego.  

 W praktyce W praktyce ––  nigdy nikt nie negował takiej, uzasadnionej opinii. nigdy nikt nie negował takiej, uzasadnionej opinii. Również Również 
decyzje zakładów ubezpieczeń i wyroki sądów potwierdzają, że możliwe jest decyzje zakładów ubezpieczeń i wyroki sądów potwierdzają, że możliwe jest 
ustalenie uszczerbku na zdrowiu (dla potrzeb ustalenia adekwatnej wysokości ustalenie uszczerbku na zdrowiu (dla potrzeb ustalenia adekwatnej wysokości 
zadośćuczynienia) powyżej granicy 100%.zadośćuczynienia) powyżej granicy 100%.  



6.6. Ocena funkcji zmysłów Ocena funkcji zmysłów ––  wzroku i słuchu wzroku i słuchu ––  
musi być dokonywana zawsze po korekcji!musi być dokonywana zawsze po korekcji!  

 Oceny funkcji zmysłów dokonuje się w sytuacji Oceny funkcji zmysłów dokonuje się w sytuacji 
„normalnego”, życiowego funkcjonowania „normalnego”, życiowego funkcjonowania 
poszkodowanego, który na co dzień używa np. poszkodowanego, który na co dzień używa np. 
szkieł korekcyjnych. Należy również zwrócić szkieł korekcyjnych. Należy również zwrócić 
uwagę na fakt, że np. przy upośledzeniu uwagę na fakt, że np. przy upośledzeniu 
wzroku wzroku ––  dalsza utrata ostrości na skutek dalsza utrata ostrości na skutek 
wypadku powoduje większy uszczerbek na wypadku powoduje większy uszczerbek na 
zdrowiu niż przy oku wcześniej zdrowym.zdrowiu niż przy oku wcześniej zdrowym.  
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                                                  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   100 



7.7. Nie można sumować procentów pomiędzy różnymi sytuacjami zdrowotnymi Nie można sumować procentów pomiędzy różnymi sytuacjami zdrowotnymi 
pacjenta i jej ocenami dokonywanymi w różnym czasie!pacjenta i jej ocenami dokonywanymi w różnym czasie!  

Mimo, że jest określany jako „trwały”, stopień uszczerbku na zdrowiu może stopniowo Mimo, że jest określany jako „trwały”, stopień uszczerbku na zdrowiu może stopniowo 
ulegać zmianom w czasie: pogorszeniu ulegać zmianom w czasie: pogorszeniu ––  w następstwie nakładania się samoistnych w następstwie nakładania się samoistnych 
zmian chorobowych zmian chorobowych ––  lub polepszeniu lub polepszeniu ––  w następstwie naturalnych procesów gojenia w następstwie naturalnych procesów gojenia 
się organizmu, które zachodzą nadal po zakończeniu leczeniasię organizmu, które zachodzą nadal po zakończeniu leczenia  

Przykład:Przykład:  

 Powódka badana była w 2003 r. przez komisję lekarską powołaną przez zakład Powódka badana była w 2003 r. przez komisję lekarską powołaną przez zakład 
ubezpieczeń, która określiła jej uszczerbek na zdrowiu w wysokości: encefalopatia 30% ubezpieczeń, która określiła jej uszczerbek na zdrowiu w wysokości: encefalopatia 30% 
+ blizna na głowie 2% = + blizna na głowie 2% = 32%32%..  

 Po trzech latach zgłosiła przerost blizny i siwienie włosów w jej okolicach. Badana w Po trzech latach zgłosiła przerost blizny i siwienie włosów w jej okolicach. Badana w 
2006 r.: encefalopatia 25 % + przerastająca blizna okolicy ciemieniowej i siwienie 2006 r.: encefalopatia 25 % + przerastająca blizna okolicy ciemieniowej i siwienie 
włosów na głowie 9% = włosów na głowie 9% = 34%34%..  

 Ponieważ w ocenie pierwszej komisji lekarskiej „encefalopatia” została oceniona wyżej Ponieważ w ocenie pierwszej komisji lekarskiej „encefalopatia” została oceniona wyżej 
(30%), a blizna niżej (2%), powódka sama zsumowała sobie: 30% (poprzednio za (30%), a blizna niżej (2%), powódka sama zsumowała sobie: 30% (poprzednio za 
encefalopatię) + 9% (obecnie za bliznę) = encefalopatię) + 9% (obecnie za bliznę) = 39%39%..  

 Każda opinia jest jednak zamkniętą całością, podsumowującą stopień uszczerbku na Każda opinia jest jednak zamkniętą całością, podsumowującą stopień uszczerbku na 
zdrowiu w danym momencie. Stopień długotrwałego uszczerbku na zdrowiu może się zdrowiu w danym momencie. Stopień długotrwałego uszczerbku na zdrowiu może się 
zmieniać w czasie: ulegać pogłębieniu lub zmniejszeniu.zmieniać w czasie: ulegać pogłębieniu lub zmniejszeniu.  



8.8. Ile odejmować za choroby samoistne?Ile odejmować za choroby samoistne?  
 Sensownie, ale nie zawsze wszystko!Sensownie, ale nie zawsze wszystko!  

Zakłady ubezpieczeniowe mają tendencję Zakłady ubezpieczeniowe mają tendencję 
do negowania możliwości zaistnienia do negowania możliwości zaistnienia 
uszczerbku na zdrowiu w narządach lub uszczerbku na zdrowiu w narządach lub 
układach, które wcześniej były objęte układach, które wcześniej były objęte 
procesem chorobowym. To, że powód procesem chorobowym. To, że powód 
chorował przed wypadkiem nie musi chorował przed wypadkiem nie musi 
oznaczać, że nie mógł już więcej utracić oznaczać, że nie mógł już więcej utracić 
zdrowia w zakresie narządu lub układu zdrowia w zakresie narządu lub układu 
objętego później wypadkiem.objętego później wypadkiem.  



9.9. W jakim zakresie odnieść się do stopnia cierpień, W jakim zakresie odnieść się do stopnia cierpień, 
zwiększonych potrzeb, konieczności rehabilitacji itp.?zwiększonych potrzeb, konieczności rehabilitacji itp.?  

 W zasadzie sąd ma możliwość samodzielnej oceny stopnia W zasadzie sąd ma możliwość samodzielnej oceny stopnia 
cierpień cierpień ––  przy określonych schorzeniach czy zmianach przy określonych schorzeniach czy zmianach 
pourazowych i w oparciu o potwierdzony przez biegłego pourazowych i w oparciu o potwierdzony przez biegłego 
typowy stopień nasilenia dolegliwości bólowych.typowy stopień nasilenia dolegliwości bólowych.  

 W kwestii konieczności dodatkowego, specjalnego odżywiania, W kwestii konieczności dodatkowego, specjalnego odżywiania, 
które podnosi koszty utrzymania które podnosi koszty utrzymania ––  bardzo rzadko takie bardzo rzadko takie 
roszczenie jest uzasadnione. Tylko w wyjątkowych wypadkach roszczenie jest uzasadnione. Tylko w wyjątkowych wypadkach 
(uszkodzenia układu pokarmowego z koniecznością (uszkodzenia układu pokarmowego z koniecznością 
specjalnego żywienia, zespoły metaboliczne) istnieje specjalnego żywienia, zespoły metaboliczne) istnieje 
konieczność stosowania specjalnej diety, droższej od typowej konieczność stosowania specjalnej diety, droższej od typowej 
„diety zbilansowanej”.„diety zbilansowanej”.  



Zakres opinii sądowoZakres opinii sądowo--lekarskich wydawanych dla potrzeb lekarskich wydawanych dla potrzeb 
postępowań przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych postępowań przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych 
obejmuje przede wszystkim:obejmuje przede wszystkim:  

 ustalenie związku pomiędzy nagłym zachorowaniem lub ustalenie związku pomiędzy nagłym zachorowaniem lub 
zgonem a warunkami pracy,zgonem a warunkami pracy,  

 ustalenie stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu z tytułu ustalenie stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu z tytułu 
wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,  

 ustalenie częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy ustalenie częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy 
zawodowej,zawodowej,  

 ustalenie częściowej lub całkowitej niezdolności do ustalenie częściowej lub całkowitej niezdolności do 
zarobkowania,zarobkowania,  

 ustalenie istnienia inwalidztwa wojennego, związanego z ustalenie istnienia inwalidztwa wojennego, związanego z 
represjami itp.represjami itp.  



USTAWA  z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu 
wypadków przy pracy i chorób zawodowych. (Dz.U.02.199.1673) 
Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:  
13) "uraz" - uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania 
czynnika zewnętrznego; 
Art. 3. 1. Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną 
zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:  
  1)  podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub 
poleceń przełożonych;  
  2)  podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz 
pracodawcy, nawet bez polecenia;  
  3)  w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między 
siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku 
pracy.  
2. Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń 
określonych w ustawie, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:  
  1)  w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone w ust. 1, chyba 
że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w 
związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań; (…) 



USTAWA  jw. 
Art. 3. 2. Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń 
określonych w ustawie, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:  
  1)  w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone w ust. 1, chyba 
że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w 
związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań; (…) 
3. Za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie wywołane przyczyną 
zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia 
wypadkowego z danego tytułu podczas: 
[13 różnych okoliczności] 
4. Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła 
śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku.  
5. Za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło 
ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej 
lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje 
organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba 
psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, 
istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.  
6. Za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się wypadek, któremu w wyniku tego 
samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby. 



KODEKS PRACY: 
Art. 2351. Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób 
zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z 
wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników 
szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem 
wykonywania pracy, zwanych „narażeniem zawodowym”. 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych 
(Dz. U. Nr 105, poz. 869) 
§ 1. [Zakres regulacji]  
1. Rozporządzenie określa: 
1) wykaz chorób zawodowych;  
2) okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do 
rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu 
zawodowym; 
3) sposób i tryb postępowania dotyczący zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania 
chorób zawodowych; 
4) podmioty właściwe w sprawie rozpoznawania chorób zawodowych.  (…) 
§ 2. [Wykaz chorób] Wykaz chorób zawodowych wraz z okresem, w którym wystąpienie 
udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej 
pomimo wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym, określa załącznik do 
rozporządzenia. 



Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych 
Rozdział 3 – Niezdolność do pracy 
Art. 12. 
1. Niezdolną do pracy w rozumieniu ustawy jest osoba, która całkowicie lub 
częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia 
sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po 
przekwalifikowaniu. 
2. Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do 
wykonywania jakiejkolwiek pracy. 
3. Częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła 
zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji. 
  

NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY ZAROBKOWEJNIEZDOLNOŚĆ DO PRACY ZAROBKOWEJ  

≠≠  
NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY ZAWODOWEJNIEZDOLNOŚĆ DO PRACY ZAWODOWEJ  



Utrata zdolności do pracy może zaistnieć w formie:Utrata zdolności do pracy może zaistnieć w formie:  
 Częściowej lub całkowitej utraty zdolności do pracy zawodoweCzęściowej lub całkowitej utraty zdolności do pracy zawodowejj  tj. utraty tj. utraty 

(w znacznym stopniu lub całkowicie) zdolności do wykonywania pracy (w znacznym stopniu lub całkowicie) zdolności do wykonywania pracy 
zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami (w zakresie zawodu wyuczonego lub zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami (w zakresie zawodu wyuczonego lub 
wykonywanego). Przysługuje wtedy refundacja kosztów wykonywanego). Przysługuje wtedy refundacja kosztów 
przekwalifikowania i renta „wyrównująca” różnice zarobków pomiędzy przekwalifikowania i renta „wyrównująca” różnice zarobków pomiędzy 
zatrudnieniem podejmowanym przed zdarzeniem i po przekwalifikowaniu.zatrudnieniem podejmowanym przed zdarzeniem i po przekwalifikowaniu.  

 Całkowita utrata zdolności do pracyCałkowita utrata zdolności do pracy  (utrata zdolności do zarobkowania) (utrata zdolności do zarobkowania) 
tj. niezdolny do jakiejkolwiek pracy, nie wymagającej żadnych tj. niezdolny do jakiejkolwiek pracy, nie wymagającej żadnych 
szczególnych kwalifikacji szczególnych kwalifikacji ––  niezdolność do utrzymywania się „z pracy rąk”. niezdolność do utrzymywania się „z pracy rąk”. 
Wówczas przysługuje, wypłacana do końca życia, renta w wysokości równej Wówczas przysługuje, wypłacana do końca życia, renta w wysokości równej 
zarobkom osiąganym przed zdarzeniem.zarobkom osiąganym przed zdarzeniem.  

Warto pamiętać o tym, że zdolność do ewentualnego podjęcia pracy w Warto pamiętać o tym, że zdolność do ewentualnego podjęcia pracy w 
zakładzie pracy chronionej (np. przez osobę niewidomą) nie sprzeciwia się zakładzie pracy chronionej (np. przez osobę niewidomą) nie sprzeciwia się 
orzeczeniu całkowitej niezdolności do pracy. Praca w zakładzie pracy orzeczeniu całkowitej niezdolności do pracy. Praca w zakładzie pracy 
chronionej ma bowiem inny cel niż zarobkowanie (przede wszystkim chronionej ma bowiem inny cel niż zarobkowanie (przede wszystkim 
rehabilitację społeczną), a bez zapewnienia szczególnych warunków osoba rehabilitację społeczną), a bez zapewnienia szczególnych warunków osoba 
taka nie mogłaby konkurować z osobami zdrowymi na „normalnym” rynku taka nie mogłaby konkurować z osobami zdrowymi na „normalnym” rynku 
pracy.pracy.  



Ustawa jw. 
Art. 13. c.d. 
4. Zachowanie zdolności do pracy w warunkach określonych w 
przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych nie stanowi przeszkody do orzeczenia 
całkowitej niezdolności do pracy. 
5. W przypadku stwierdzenia naruszenia sprawności organizmu w 
stopniu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki i 
pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb 
życiowych orzeka się niezdolność do samodzielnej egzystencji. 
Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 



USTAWA  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
Art. 3. 1. Ustala się trzy stopnie niepełnosprawności, które stosuje się do realizacji celów 
określonych ustawą:  
 1)  znaczny,  
 2)  umiarkowany,  
 3)  lekki.  
2. Orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności stanowi także podstawę do 
przyznania ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów. 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 21 maja 2002 r. 
w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. 
(Dz.U.02.66.604) 
§ 2. 
3. Naruszenie sprawności organizmu uważa się za:  
 1)  trwałe (stałe) – jeżeli według wiedzy medycznej stan zdrowia nie rokuje poprawy,  
 2)  okresowe – jeżeli według wiedzy medycznej może nastąpić poprawa stanu zdrowia.  
4. Stopień niepełnosprawności osoby zainteresowanej orzeka się na czas określony lub na 
stałe. 
5. Niepełnosprawność dziecka orzeka się na czas określony, jednak na okres nie dłuższy niż 
do ukończenia przez dziecko 16 roku życia. 



Rozporządzenie jw. 
§ 27. 1. Znaczny stopień niepełnosprawności orzeka się w przypadku naruszenia sprawności 
organizmu powodującego:  
  1)  niezdolność do podjęcia zatrudnienia poza zakładem aktywności zawodowej lub zakładem 
pracy chronionej,  
  2)  całkowitą zależność od innej osoby w pełnieniu ról społecznych, właściwych dla każdego 
człowieka, zależnych od wieku, płci, czynników społecznych i kulturowych,  
  3)  niezdolność do samodzielnej egzystencji polegającą na niezdolności do zaspokajania 
podstawowych, codziennych potrzeb życiowych, takich jak: samoobsługa, samodzielne 
poruszanie się, komunikowanie z otoczeniem, powodującą całkowitą zależność od innej osoby 
lub konieczność zapewnienia specjalistycznej opieki instytucjonalnej.  
2. Umiarkowany stopień niepełnosprawności orzeka się w przypadku naruszenia sprawności 
organizmu powodującego:  
  1)  możliwość podjęcia zatrudnienia na stanowisku pracy (…) przystosowanym do potrzeb i 
możliwości wynikających z niepełnosprawności,  
  2)  możliwość pełnienia ról społecznych właściwych dla każdego człowieka, zależnych od wieku, 
płci, czynników społecznych i kulturowych, z częściową lub okresową pomocą innej osoby,  
  3)  konieczność okresowej lub częściowej pomocy i opieki innej osoby w zaspokajaniu 
podstawowych potrzeb życiowych, o których mowa w ust. 1 pkt. 3.  
3. Lekki stopień niepełnosprawności orzeka się w przypadku naruszenia sprawności organizmu 
dającego się kompensować za pomocą wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki 
pomocnicze lub lecznicze środki techniczne. 
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