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URAZY GŁOWY I NARZĄDÓW ZMYSŁÓW 

1 Ubytki w kościach sklepienia czaszki do 2 cm2 5% 

2 Ubytki w kościach sklepienia czaszki od 2 do 10 cm2 15% 

3 Ubytki w kościach sklepienia czaszki powyżej 10 cm2 25% 

4 Poważne zaburzenia neurologiczne i psychiczne po ciężkim urazie głowy w zależności od stopnia uszkodzenia  do 80% 

5 Uszkodzenie urazowe nerwu twarzowego do 10% 

6 Uszkodzenia twarzy z zaburzeniami funkcji lekkiego stopnia do 10% 

7 Uszkodzenia twarzy z zaburzeniami funkcji średniego stopnia do 20% 

8 Uszkodzenia twarzy z zaburzeniami funkcji ciężkiego stopnia do 35% 

9 Utrata nosa w całości 20% 

10 Utrata całkowita powonienia (utrata częściowa wykluczona z odpowiedzialności) 10% 

11 Utrata całkowita smaku (utrata częściowa wykluczona z odpowiedzialności) 5% 

12 Utrata całkowita wzroku w jednym oku  25% 

13 

Utrata całkowita wzroku w drugim oku (W przypadku utraty całkowitej wzroku ocena całkowitego uszczerbku na zdrowiu dla jednego oka nie może 

przekraczać 25%, dla drugiego oka 75%, a dla obu 100%. Wyjątek stanowi trwałe uszkodzenie, o którym mowa w punktach 15, 21, 22, oceniane 

również nad limit) 

75% 

14 Obniżenie ostrości wzroku zgodnie z tabelą pomocniczą 

15 Za stratę anatomiczną lub atrofię oka dolicza się do oszacowanej wartości trwałe zaburzenia wzroku 5% 

16 Koncentryczne i niekoncentryczne zwężenie pola widzenia do 20% 

17 Utrata soczewki jednego oka, w tym zaburzenia akomodacji przy tolerancji soczewki kontaktowej co najmniej 4 godziny dziennie 15% 

18 Utrata soczewki jednego oka, w tym zaburzenia akomodacji przy tolerancji soczewki kontaktowej mniej niż 4 godziny dziennie  18% 

19 Utrata soczewki jednego oka, w tym zaburzenia akomodacji przy całkowitej nietolerancji soczewki kontaktowej 25% 

20 Uszkodzenie urazowe nerwu okoruchowego lub zaburzenie równowagi mięśni okoruchowych do 25% 

21 Zaburzenia drożności przewodów łzowych jednego oka 5% 

22 Zaburzenia drożności przewodów łzowych obu oczu 10% 

23 Utrata jednej małżowiny usznej  10% 

24 Utrata obu małżowin usznych 15% 

25 Upośledzenie ostrości słuchu jednostronne lekkiego stopnia 0% 

26 Upośledzenie ostrości słuchu jednostronne średniego stopnia do 5% 

27 Upośledzenie ostrości słuchu jednostronne ciężkiego stopnia do 12% 

28 Upośledzenie ostrości słuchu obustronne lekkiego stopnia do 10% 

29 Upośledzenie ostrości słuchu obustronne średniego stopnia do 20% 

30 Upośledzenie ostrości słuchu obustronne ciężkiego stopnia do 35% 

31 Utrata słuchu jednego ucha 15% 

32 Utrata słuchu obu uszu  45% 

33 Zaburzenia błędnika jednostronne w zależności od stopnia uszkodzenia 10-20% 

34 Zaburzenia błędnika obustronne w zależności od stopnia uszkodzenia 30-50% 

35 Stan po uszkodzeniu języka z ubytkiem tkanek lub zniekształceniami bliznowymi (tylko, gdy nie ocenia się już utraty głosu według punktu 42) 15% 

36 Blizny oszpecające w części twarzowej głowy do 5% 

USZKODZENIA UZĘBIENIA (SPOWODOWANE URAZEM) 

37 Utrata jednego zęba (odpowiedzialność obejmuje jedynie utratę zęba ponad 50%) 1% 

38 Utrata każdego kolejnego zęba 1% 

39 Za utratę, złamanie i uszkodzenie mlecznych lub sztucznych zębów 0% 

40 Za utratę żywotności zęba 0% 

URAZY SZYI 

41 Zwężenie krtani i tchawicy lekkiego stopnia do 15% 

42 
Zwężenie krtani i tchawicy średniego i ciężkiego stopnia z częściową utratą głosu (Obok punktu 42 nie można jednocześnie dokonywać oceny według 

punktów 43-45) 
do 60% 

43 Utrata głosu (afonia) 25% 

44 Utrata mowy w wyniku uszkodzenia narządu mowy 30% 

45 Stan po tracheotomii z koniecznością noszenia rurki tchawicznej (nie można jednocześnie dokonywać oceny według punktów 42-44) 50% 

URAZY KLATKI PIERSIOWEJ, PŁUC, SERCA LUB PRZEŁYKU 

46 Ograniczenie ruchomości klatki piersiowej i zrosty opłucnowe potwierdzone klinicznie (badania spirometryczne) lekkiego stopnia do 10% 

47 Ograniczenie ruchomości klatki piersiowej i zrosty opłucnowe potwierdzone klinicznie (badania spirometryczne) średniego i ciężkiego stopnia do 30% 

48 Inne następstwa uszkodzenia płuc w zależności od stopnia i zakresu, jednostronnie 15-40% 

49 Inne następstwa uszkodzenia płuc w zależności od stopnia i zakresu, obustronnie (badania spirometryczne)  25-100% 

50 
Uszkodzenie serca i naczyń (jedynie po uszkodzeniu bezpośrednim, potwierdzone klinicznie, w zależności od stopnia uszkodzenia, potwierdzone 

badaniem EKG) 
10-100% 

51 Pourazowe zwężenie przełyku lekkiego stopnia do 10% 

52 Pourazowe zwężenie przełyku średniego i ciężkiego stopnia 11-50% 
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URAZY BRZUCHA I NARZĄDÓW TRAWIENIA  

53 Uszkodzenie powłok brzusznych z uszkodzeniem tłoczni brzusznej  do 25% 

54 Uszkodzenie funkcji narządów trawienia w zależności od stopnia zaburzeń odżywiania do 80% 

55 Utrata śledziony 15% 

56 Uszkodzenie zwieracza odbytu, powodujące nietrzymanie kału i gazów w zależności od zakresu do 60% 

57 Zwężenie odbytu w zależności od zakresu do 40% 

URAZY NARZĄDÓW MOCZOPŁCIOWYCH 

58 Utrata jednej nerki 20% 

59 Pourazowe następstwa uszkodzenia nerek i dróg moczowych (wraz z infekcją wtórną, w zależności od stopnia uszkodzenia) do 50% 

60 Utrata jednego jądra 10% 

61 Utrata obu jąder  20% 

62 Utrata prącia lub ciężkie zniekształcenie prącia do 45 roku życia 40% 

63 Utrata prącia lub ciężkie zniekształcenie prącia od 46-60 roku życia 20% 

64 Utrata prącia lub ciężkie zniekształcenie prącia powyżej 60 roku życia 10% 

65 Pourazowe zniekształcenie żeńskich narządów płciowych 10-50% 

URAZY KRĘGOSŁUPA I RDZENIA KRĘGOWEGO 

66 Ograniczenie ruchomości kręgosłupa lekkiego stopnia do 10% 

67 Ograniczenie ruchomości kręgosłupa średniego stopnia do 25% 

68 Ograniczenie ruchomości kręgosłupa ciężkiego stopnia do 55% 

69 Pourazowe uszkodzenie kręgosłupa i rdzenia kręgowego lekkiego stopnia 10-25% 

70 Pourazowe uszkodzenie kręgosłupa i rdzenia kręgowego średniego stopnia 26-40% 

71 Pourazowe uszkodzenie kręgosłupa i rdzenia kręgowego ciężkiego stopnia 41-100% 

URAZY MIEDNICY 

72 Ciężkie uszkodzenie miednicy z uszkodzeniem statyki kręgosłupa i funkcji kończyn dolnych u kobiet do 45 roku życia 30-65% 

73 Ciężkie uszkodzenie miednicy z uszkodzeniem statyczności kręgosłupa i funkcji kończyn dolnych u kobiet po 45 roku życia  15-50% 

74 Ciężkie uszkodzenie miednicy z uszkodzeniem statyczności kręgosłupa i funkcji kończyn dolnych u mężczyzn 15-50% 

URAZY KOŃCZYN GÓRNYCH 

Ocena przedstawiona poniżej odnosi się do osób praworęcznych, w przypadku osób leworęcznych ocena dotyczy górnej kończyny przeciwnej. 

Uszkodzenia okolic barku i ramienia 

75 Utrata kończyny górnej w stawie barkowym lub między stawem barkowym a stawem łokciowym po prawej 70% 

76 Utrata kończyny górnej w stawie barkowym lub między stawem barkowym a stawem łokciowym po lewej 60% 

77 Zesztywnienie zupełne stawu barkowego w pozycji czynnościowo niekorzystnej (pełna abdukcja, addukcja lub inna podobna pozycja) po prawej  35% 

78 Zesztywnienie zupełne stawu barkowego w pozycji czynnościowo niekorzystnej (pełna abdukcja, addukcja lub inna podobna pozycja) po lewej 30% 

79 Zesztywnienie zupełne stawu barkowego w pozycji czynnościowo niekorzystnej (abdukcja 50 st. fleksja 40-45 st., rotacja wewnętrzna 20 st.) po prawej 30% 

80 Zesztywnienie zupełne stawu barkowego w pozycji czynnościowo niekorzystnej (abdukcja 50 st. fleksja 40-45 st., rotacja wewnętrzna 20 st.) po lewej 25% 

81 Ograniczenie ruchomości stawu barkowego lekkiego stopnia (rotacja zewnętrzna, zginanie niepełne ponad 135 st.) po prawej  5% 

82 Ograniczenie ruchomości stawu barkowego lekkiego stopnia (rotacja zewnętrzna, zginanie niepełne ponad 135 st.) po lewej 4% 

83 Ograniczenie ruchomości stawu barkowego średniego stopnia (rotacja zewnętrzna do 135 st.) po prawej 10% 

84 Ograniczenie ruchomości stawu barkowego średniego stopnia (rotacja zewnętrzna do 135 st.) po lewej 8% 

85 Ograniczenie ruchomości stawu barkowego ciężkiego stopnia (rotacja zewnętrzna do 90 st.) po prawej 18% 

86 Ograniczenie ruchomości stawu barkowego ciężkiego stopnia (rotacja zewnętrzna do 90 st.) po lewej 15% 

87 Nawykowe pourazowe zwichnięcie stawu ramiennego po prawej (nastawiane trzykrotnie przez lekarza, zwichnięcie potwierdzone badaniem RTG) 20% 

88 Nawykowe pourazowe zwichnięcie stawu ramiennego po lewej (nastawiane trzykrotnie przez lekarza, zwichnięcie potwierdzone badaniem RTG) 16,50% 

89 Nieodprowadzone zwichnięcie stawu mostkowo-obojczykowego po prawej 3% 

90 Nieodprowadzone zwichnięcie stawu mostkowo-obojczykowego po lewej 2,50% 

91 Nieodprowadzone zwichnięcie stawu barkowo-obojczykowego po prawej (Tossy II i III) 6% 

92 Nieodprowadzone zwichnięcie stawu barkowo-obojczykowego po lewej (Tossy II i III) 5% 

93 Staw rzekomy kości ramiennej po prawej 35% 

94 Staw rzekomy kości ramiennej po lewej 30% 

95 
Przewlekłe zapalenie szpiku kostnego kości przedramienia jedynie po ranach otwartych lub zabiegach operacyjnych, niezbędnych do leczenia 

następstw urazu po prawej 
30% 

96 
Przewlekłe zapalenie szpiku kostnego kości przedramienia jedynie po ranach otwartych lub zabiegach operacyjnych, niezbędnych do leczenia 

następstw urazu po lewej 
25% 

97 Trwałe następstwa po zerwaniu ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia po prawej 3% 

98 Trwałe następstwa po zerwaniu ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia po lewej 2% 
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Uszkodzenia okolic stawu łokciowego i przedramienia 

99 
Zesztywnienie zupełne stawu łokciowego w pozycji czynnościowo niekorzystnej (całkowity wyprost lub całkowite zgięcie i pozycja do nich zbliżona) po 

prawej 
30% 

100 
Zesztywnienie zupełne stawu łokciowego w pozycji czynnościowo niekorzystnej (całkowity wyprost lub całkowite zgięcie i pozycja do nich zbliżona) po 

lewej 
25% 

101 Zesztywnienie zupełne stawu łokciowego w pozycji czynnościowo korzystnej (kąt zgięcia 90-95 stopni) po prawej 20% 

102 Zesztywnienie zupełne stawu łokciowego w pozycji czynnościowo korzystnej (kąt zgięcia 90-95 stopni) po prawej 16% 

103 Ograniczenie ruchomości stawu łokciowego po prawej do 18% 

104 Ograniczenie ruchomości stawu łokciowego po lewej do 15% 

105 
Zesztywnienie zupełne stawów promieniowo-łokciowych z niemożnością nawracania lub odwracania przedramienia w pozycji czynnościowo 

niekorzystnej (z maksymalną pronacją lub supinacją) po prawej 
20% 

106 
Zesztywnienie zupełne stawów promieniowo-łokciowych z niemożnością nawracania lub odwracania przedramienia w pozycji czynnościowo 

niekorzystnej (z maksymalną pronacją lub supinacją) po lewej 
16% 

107 Zesztywnienie zupełne stawów promieniowo-łokciowych w pozycji czynnościowo korzystnej (pozycja pośrednia lub lekka pronacja) po prawej do 20% 

108 Zesztywnienie zupełne stawów promieniowo-łokciowych w pozycji czynnościowo korzystnej (pozycja pośrednia lub lekka pronacja) po lewej do 16% 

109 Ograniczenie nawracania lub odwracania przedramienia po prawej do 20% 

110 Ograniczenie nawracania lub odwracania przedramienia po lewej do 16% 

111 Staw rzekomy obu kości przedramienia po prawej  40% 

112 Staw rzekomy obu kości przedramienia po lewej 35% 

113 Staw rzekomy kości promieniowej po prawej  30% 

114 Staw rzekomy kości promieniowej po lewej 25% 

115 Staw rzekomy kości łokciowej po prawej 20% 

116 Staw rzekomy kości łokciowej po lewej 15% 

117 Niestabilność stawu łokciowego po prawej do 20% 

118 Niestabilność stawu łokciowego po lewej do 15% 

119 Utrata przedramienia przy zachowanym stawie łokciowym po prawej 55% 

120 Utrata przedramienia przy zachowanym stawie łokciowym po lewej 45% 

121 
Przewlekłe zapalenie szpiku kostnego kości przedramienia po prawej (jedynie po ranach otwartych lub zabiegach operacyjnych, niezbędnych do 

leczenia następstw urazu) 
27% 

122 
Przewlekłe zapalenie szpiku kostnego kości przedramienia po lewej (jedynie po ranach otwartych lub zabiegach operacyjnych, niezbędnych do 

leczenia następstw urazu) 
22% 

Utrata lub uszkodzenia ręki 

123 Utrata ręki na poziomie nadgarstka po prawej 50% 

124 Utrata ręki na poziomie nadgarstka po lewej 42% 

125 Utrata wszystkich palców, ewentualnie w tym kości nadgarstka po prawej 50% 

126 Utrata wszystkich palców, ewentualnie w tym kości nadgarstka po lewej 42% 

127 Utrata palców ręki z wyjątkiem kciuka, w tym kości nadgarstka po prawej 45% 

128 Utrata palców ręki z wyjątkiem kciuka, w tym kości nadgarstka po lewej 40% 

129 Zesztywnienie zupełne nadgarstka w pozycji czynnościowo niekorzystnej (ustawienie w skrajnym zgięciu dłoniowym) po prawej 30% 

130 Zesztywnienie zupełne nadgarstka w pozycji czynnościowo niekorzystnej (ustawienie w skrajnym zgięciu dłoniowym) po lewej  25% 

131 Zesztywnienie zupełne nadgarstka w pozycji czynnościowo niekorzystnej (ustawienie w skrajnym zgięciu grzbietowym) po prawej 15% 

132 Zesztywnienie zupełne nadgarstka w pozycji czynnościowo niekorzystnej ustawienie w skrajnym zgięciu grzbietowym) po lewej 12,50% 

133 Zesztywnienie zupełne nadgarstka w pozycji czynnościowo korzystnej (zgięcie grzbietowe 20-40 stopni) po prawej 20% 

134 Zesztywnienie zupełne nadgarstka w pozycji czynnościowo korzystnej (zgięcie grzbietowe 20-40 stopni) po lewej 17% 

135 Staw rzekomy kości łódeczkowatej po prawej 15% 

136 Staw rzekomy kości łódeczkowatej po lewej 12% 

137 Ograniczenie ruchomości nadgarstka po prawej do 20% 

138 Ograniczenie ruchomości nadgarstka po lewej do 17% 

139 Niestabilność nadgarstka po prawej (potwierdzona badaniem RTG lub USG) do 12% 

140 Niestabilność nadgarstka po lewej (potwierdzona badaniem RTG lub USG) do 10% 

Uszkodzenia kciuka  

141 Utrata paliczka dalszego kciuka po prawej 9% 

142 Utrata paliczka dalszego kciuka po lewej 7% 

143 Utrata kciuka z kością śródręcza po prawej 25% 

144 Utrata kciuka z kością śródręcza po lewej 21% 

145 Utrata obu paliczków kciuka po prawej 18% 

146 Utrata obu paliczków kciuka po lewej 15% 

147 Zesztywnienie zupełne stawu międzypaliczkowego kciuka w pozycji czynnościowo niekorzystnej (skrajne zgięcie) po prawej 8% 

148 Zesztywnienie zupełne stawu międzypaliczkowego kciuka w pozycji czynnościowo niekorzystnej (skrajne zgięcie) po lewej 7% 

149 Zesztywnienie zupełne stawu międzypaliczkowego kciuka w pozycji czynnościowo niekorzystnej (skrajny wyprost) po prawej 7% 

150 Zesztywnienie zupełne stawu międzypaliczkowego kciuka w pozycji czynnościowo niekorzystnej (skrajny wyprost) po lewej 6% 

151 Zesztywnienie zupełne stawu międzypaliczkowego kciuka w pozycji czynnościowo korzystnej (lekkie zgięcie) po prawej 6% 
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152 Zesztywnienie zupełne stawu międzypaliczkowego kciuka w pozycji czynnościowo korzystnej (lekkie zgięcie) po lewej 5% 

153 Zesztywnienie zupełne stawu śródręczno-paliczkowego kciuka po prawej 6% 

154 Zesztywnienie zupełne stawu śródręczno-paliczkowego kciuka po lewej 5% 

155 Zesztywnienie zupełne stawu nadgarstkowo-śródręcznego kciuka w pozycji czynnościowo niekorzystnej (pełna abdukcja lub addukcja) po prawej 9% 

156 Zesztywnienie zupełne stawu nadgarstkowo-śródręcznego kciuka w pozycji czynnościowo niekorzystnej (pełna abdukcja lub addukcja) po lewej 7,50% 

157 Zesztywnienie zupełne stawu nadgarstkowo-śródręcznego kciuka w pozycji czynnościowo korzystnej (lekka opozycja) po prawej 6% 

158 Zesztywnienie zupełne stawu nadgarstkowo-śródręcznego kciuka w pozycji czynnościowo korzystnej (lekka opozycja) po lewej 5% 

159 Zesztywnienie zupełne wszystkich stawów kciuka w pozycji czynnościowo niekorzystnej po prawej do 25% 

160 Zesztywnienie zupełne wszystkich stawów kciuka w pozycji czynnościowo niekorzystnej po lewej do 21% 

161 Upośledzenie funkcji chwytania kciuka przy ograniczeniu ruchomości stawu śródręczno-paliczkowego i międzypaliczkowego po prawej do 6% 

162 Upośledzenie funkcji chwytania kciuka przy ograniczeniu ruchomości stawu śródręczno-paliczkowego i międzypaliczkowego po lewej do 5% 

163 Upośledzenie funkcji chwytania kciuka przy ograniczeniu ruchomości stawu nadgarstkowo-śródręcznego po prawej do 9% 

164 Upośledzenie funkcji chwytania kciuka przy ograniczeniu ruchomości stawu nadgarstkowo-śródręcznego po lewej do 7,5% 

Uszkodzenia palca wskazującego 

165 Utrata paliczka dalszego palca wskazującego po prawej 5% 

166 Utrata paliczka dalszego palca wskazującego po lewej 4% 

167 Utrata dwóch paliczków palca wskazującego po prawej 8% 

168 Utrata dwóch paliczków palca wskazującego po lewej 6% 

169 Utrata wszystkich trzech paliczków palca wskazującego po prawej 12% 

170 Utrata wszystkich trzech paliczków palca wskazującego po lewej 10% 

171 Utrata palca wskazującego z kością śródręcza po prawej 15% 

172 Utrata palca wskazującego z kością śródręcza po lewej 12% 

173 Zesztywnienie zupełne wszystkich trzech stawów palca wskazującego w skrajnym wyproście lub w skrajnym zgięciu po prawej 15% 

174 Zesztywnienie zupełne wszystkich trzech stawów palca wskazującego w skrajnym wyproście lub w skrajnym zgięciu po lewej 12% 

175 Upośledzenie funkcji chwytania palca wskazującego po prawej do 10% 

176 Upośledzenie funkcji chwytania palca wskazującego po lewej do 8% 

177 Niemożność pełnego wyprostu jednego ze stawów międzypaliczkowych palca wskazującego po prawej, przy braku upośledzenia funkcj i chwytania 1,50% 

178 Niemożność pełnego wyprostu jednego ze stawów międzypaliczkowych palca wskazującego po lewej, przy braku upośledzenia funkcji chwytania 1% 

179 Niemożność pełnego wyprostu stawu śródręczno-paliczkowego palca wskazującego z zaburzeniem abdukcji po prawej 2,50% 

180 Niemożność pełnego wyprostu stawu śródręczno-paliczkowego palca wskazującego z zaburzeniem abdukcji po lewej 2% 

Uszkodzenia palca środkowego, serdecznego i małego 

181 Utrata całego palca z odpowiednią kością śródręcza po prawej 9% 

182 Utrata całego palca z odpowiednią kością śródręcza po lewej 7% 

183 Utrata wszystkich trzech lub dwóch paliczków z zesztywnieniem stawu śródręczno-paliczkowego po prawej 8% 

184 Utrata wszystkich trzech lub dwóch paliczków z zesztywnieniem stawu śródręczno-paliczkowego po lewej 6% 

185 Utrata dwóch paliczków palca z zachowaną funkcją stawu śródręczno-paliczkowego po prawej 5% 

186 Utrata dwóch paliczków palca z zachowaną funkcją stawu śródręczno-paliczkowego po lewej 4% 

187 Utrata paliczka dystalnego jednego z palców po prawej 3% 

188 Utrata paliczka dystalnego jednego z palców po lewej 2% 

189 
Zesztywnienie zupełne wszystkich trzech stawów jednego z palców w skrajnym wyproście lub skrajnym zgięciu (w pozycji uniemożliwiającej funkcję 

sąsiednich palców) po prawej 
9% 

190 
Zesztywnienie zupełne wszystkich trzech stawów jednego z palców w skrajnym wyproście lub skrajnym zgięciu (w pozycji uniemożliwiającej funkcję 

sąsiednich palców) po lewej 
7% 

191 Upośledzenie funkcji chwytania kciuka (ograniczenie fleksji do dłoni) po prawej do 8% 

192 Upośledzenie funkcji chwytania kciuka (ograniczenie fleksji do dłoni) po lewej do 6% 

193 Niemożność pełnego wyprostu jednego ze stawów międzypaliczkowych przy nienaruszonej funkcji chwytania kciuka, po lewej, po prawej 1% 

194 Niemożność pełnego wyprostu stawu śródręczno-paliczkowego palca z zaburzeniem abdukcji po prawej 1,50% 

195 Niemożność pełnego wyprostu stawu śródręczno-paliczkowego palca z zaburzeniem abdukcji po lewej 1% 

Zmiany urazowe nerwów kończyny górnej 

Ocena zawiera już ewentualne zmiany wazomotoryczne i troficzne 

196 Uszkodzenie urazowe nerwu pachowego po prawej do 30% 

197 Uszkodzenie urazowe nerwu pachowego po lewej do 25% 

198 Uszkodzenie urazowe pnia nerwu promieniowego z uszkodzeniem wszystkich unerwionych mięśni po prawej do 45% 

199 Uszkodzenie urazowe pnia nerwu promieniowego z uszkodzeniem wszystkich unerwionych mięśni po lewej do 37% 

200 Uszkodzenie urazowe nerwu promieniowego z zachowaniem funkcji mięśnia trójgłowego po prawej do 35% 

201 Uszkodzenie urazowe nerwu promieniowego z zachowaniem funkcji mięśnia trójgłowego po lewej do 27% 

202 Uszkodzenie urazowe nerwu mięśniowo-skórnego po prawej do 30% 

203 Uszkodzenie urazowe nerwu mięśniowo-skórnego po lewej do 20% 

204 Uszkodzenie urazowe pnia nerwu łokciowego z uszkodzeniem wszystkich unerwionych mięśni po prawej do 40% 

205 Uszkodzenie urazowe pnia nerwu łokciowego z uszkodzeniem wszystkich unerwionych mięśni po lewej do 33% 
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206 
Uszkodzenie urazowe części dystalnej nerwu łokciowego z zachowaniem funkcji zginacza łokciowego nadgarstka i części zginacza głębokiego palców 

po prawej 
do 30% 

207 
Uszkodzenie urazowe części dystalnej stawu łokciowego z zachowaniem funkcji zginacza łokciowego nadgarstka i części zginacza głębokiego palców 

po lewej 
do 25% 

208 Uszkodzenie urazowe rdzenia nerwu środkowego z uszkodzeniem wszystkich unerwionych mięśni po prawej do 30% 

209 Uszkodzenie urazowe pnia nerwu środkowego z uszkodzeniem wszystkich unerwionych mięśni po lewej do 25% 

210 Uszkodzenie urazowe części dystalnej nerwu pośrodkowego z uszkodzeniem mięśni kłębu kciuka po prawej do 15% 

211 Uszkodzenie urazowe części dystalnej nerwu pośrodkowego z uszkodzeniem mięśni kłębu kciuka po lewej 12% 

212 Uszkodzenie urazowe wszystkich trzech nerwów, ewentualnie również całego splotu ramiennego po prawej do 60% 

213 Uszkodzenie urazowe wszystkich trzech nerwów, ewentualnie również całego splotu ramiennego po lewej do 50% 

URAZY KOŃCZYN DOLNYCH 

Uszkodzenia biodra, uda i kolana 

214 Utrata jednej kończyny dolnej w stawie biodrowym lub między stawem biodrowym a stawem kolanowym 50% 

215 Staw rzekomy kości udowej lub martwica głowy kości udowej 40% 

216 Endoproteza stawu biodrowego (poza oceną ograniczenia ruchomości stawu) 15% 

217 
Przewlekłe zapalenie szpiku kostnego kości udowej (jedynie po złamaniach otwartych lub zabiegach operacyjnych, niezbędnych do leczenia następstw 

urazu) 
25% 

218 Skrócenie jednej kończyny dolnej do 1 cm 0% 

219 Skrócenie jednej kończyny dolnej do 4 cm do 5% 

220 Skrócenie jednej kończyny dolnej do 6 cm do 15% 

221 Skrócenie jednej kończyny dolnej ponad 6 cm do 25% 

222 
Pourazowe zniekształcenia kości udowej (złamania zagojone) z odchyleniem osiowym lub rotacyjnym, za każdych całych 5° odchylenia (potwierdzone 

RTG) 
5% 

Odchylenia ponad 45° oceniane są jak utrata kończyny 

223 
Zesztywnienie zupełne biodrowego stawu w pozycji czynnościowo niekorzystnej (całkowite przywiedzenie lub całkowite odwiedzenie, całkowity wyprost 

lub całkowite zgięcie i pozycja podobna) 
40% 

224 Zesztywnienie zupełne biodrowego stawu w pozycji czynnościowo korzystnej (lekkie odwiedzenie lub niewielkie zgięcie)  30% 

225 Ograniczenia ruchomości stawu biodrowego lekkiego stopnia do 10% 

226 Ograniczenia ruchomości stawu biodrowego średniego stopnia do 20% 

227 Ograniczenia ruchomości stawu biodrowego ciężkiego stopnia do 30% 

Uszkodzenia kolana 

228 Zesztywnienie zupełne kolana w pozycji czynnościowo niekorzystnej (przyciągnięcie zupełne lub zgięcie pod kątem 20° i większym) 30% 

229 Zesztywnienie zupełne kolana w pozycji czynnościowo niekorzystnej (zgięcie pod kątem 30° i większym) 45% 

230 Zesztywnienie zupełne kolana w pozycji czynnościowo korzystnej (kąt zgięcia do 20°) do 30% 

231 Endoproteza w okolicy stawu kolanowego (poza oceną ograniczenia ruchomości stawu) 15% 

232 Ograniczenia ruchomości stawu kolanowego lekkiego stopnia do 10% 

233 Ograniczenia ruchomości stawu kolanowego średniego stopnia do 15% 

234 Ograniczenia ruchomości stawu kolanowego ciężkiego stopnia do 25% 

235 Niestabilność stawu kolanowego na skutek niewydolności jednego więzadła pobocznego 5% 

236 Niestabilność stawu kolanowego na skutek niewydolności przedniego lub tylnego więzadła krzyżowego do 15% 

239 Niestabilność stawu kolanowego na skutek niewydolności przedniego i tylnego więzadła krzyżowego do 25% 

238 
Trwałe następstwa po operacyjnym usunięciu jednej łąkotki (w zależności od zakresu usuniętej części -minimum 1/3 łąkotki, wykazane na podstawie 

wyniku operacji) 
do 5% 

239 
Trwałe następstwa po operacyjnym usunięciu obu łąkotek (w zależności od zakresu usuniętej części - minimum 1/3 każdej z łąkotek, wykazane na 

podstawie wyniku operacji) 
do 10% 

240 Trwałe następstwa po usunięciu rzepki, w tym atrofia mięśni udowych i strzałkowych do 10% 

Uszkodzenia podudzia 

241 Utrata kończyny dolnej na poziomie podudzia z zachowaniem stawu kolanowego 45% 

242 Utrata kończyny dolnej na poziomie podudzia z zesztywnieniem stawu kolanowego 50% 

243 Staw rzekomy kości goleniowej lub obu kości podudzia 30% 

244 
Przewlekłe zapalenie szpiku kostnego kości podudzia jedynie po złamaniach otwartych lub zabiegach operacyjnych, niezbędnych do leczenia 

następstw urazu 
22% 

245 
Pourazowe zniekształcenia podudzia powstałe w wyniku gojenia złamań w odchyleniu osiowym lub rotacyjnym (odchylenia muszą być wykazane na 

badaniu RTG), za każdych całych 5° 
5% 

Odchylenia ponad 45° oceniane są jak utrata na poziomie podudzia 

Uszkodzenia  okolicy stawu skokowego 

246 Utrata stopy do poziomu stawu skokowego 40% 

247 Utrata pięty w stawie Choparta 30% 

248 Utrata pięty do poziomu stawu Lisfranca 25% 

249 Zesztywnienie zupełne stawu skokowego w pozycji czynnościowo niekorzystnej (fleksja dorsalna lub fleksja podeszwowa ponad 20°) 30% 

250 Zesztywnienie zupełne stawu skokowego w pozycji pod kątem prostym 25% 

251 Zesztywnienie zupełne stawu skokowego w pozycji czynnościowo korzystnej (zgięcie do powierzchni około 5°) 20% 

252 Ograniczenia ruchomości stawu skokowego lekkiego stopnia do 6% 

253 Ograniczenia ruchomości stawu skokowego średniego stopnia do 12% 
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254 Ograniczenia ruchomości stawu skokowego ciężkiego stopnia do 20% 

255 Ograniczenie pronacji lub supinacji stopy do 12% 

256 Utrata zupełna pronacji lub supinacji stopy 15% 

257 Niestabilność stawu skokowego (potwierdzone badaniem RTG lub USG) do 20% 

258 Płaskostopie lub stopa wydrążona i inne deformacje pourazowe stopy i stawu skokowego do 25% 

259 
Przewlekłe zapalenie szpiku kostnego kości stopy i śródstopia, jedynie po złamaniach otwartych lub zabiegach operacyjnych, niezbędnych do leczenia 

następstw urazu 
15% 

Uszkodzenia  okolicy stopy 

260 Utrata wszystkich palców stopy 15% 

261 Utrata obu paliczków palucha 10% 

262 Utrata obu paliczków palucha z kością śródstopia lub z jej częścią 15% 

263 Utrata paliczka dystalnego palucha 3% 

264 Utrata innego palca stopy (w tym małego palca), za każdy palec 2% 

265 Utrata palca małego stopy z kością śródstopia lub z jej częścią 10% 

266 Zesztywnienie zupełne stawu międzypaliczkowego palucha 3% 

267 Zesztywnienie zupełne stawu śródstopno-paliczkowego palucha 7% 

268 Zesztywnienie zupełne obu stawów palucha 8% 

269 Ograniczenia ruchomości stawu międzypaliczkowego palucha do 3% 

270 Ograniczenia ruchomości stawu śródstopno-paliczkowego palucha do 7% 

271 Uszkodzenie funkcji każdego innego palca stopy innego niż paluch, za każdy palec 1% 

272 Pourazowe zmiany krążeniowe i troficzne obejmujące jedną kończynę dolną do 15% 

273 Pourazowe zmiany krążeniowe i troficzne obejmujące obie kończyny dolne do 30% 

274 Pourazowa atrofia mięśni kończyn dolnych przy ograniczonym zakresie ruchu stawów uda 5% 

275 Pourazowa atrofia mięśni kończyn dolnych przy nieograniczonym zakresie ruchu stawów podudzia  3% 

Zmiany urazowe nerwów kończyny dolnej 

Ocena zawiera już ewentualne zmiany wazomotoryczne i troficzne 

276 Uszkodzenie urazowe nerwu kulszowego do 50% 

277 Uszkodzenie urazowe nerwu udowego do 30% 

278 Uszkodzenie urazowe nerwu zasłonowego do 20% 

279 Uszkodzenie urazowe pnia nerwu piszczelowego z uszkodzeniem wszystkich unerwionych mięśni do 35% 

280 Uszkodzenie urazowe części dystalnej nerwu piszczelowego z uszkodzeniem funkcji palców do 5% 

281 Uszkodzenie urazowe pnia nerwu strzałkowego z uszkodzeniem wszystkich unerwionych mięśni do 30% 

282 Uszkodzenie urazowe nerwu strzałkowego głębokiego do 20% 

283 Uszkodzenie urazowe nerwu strzałkowego powierzchniowego do 10% 

POZOSTAŁE RODZAJE TRWAŁYCH NASTĘPSTW 

284 Blizny i zniekształcenia (oprócz punktu 36 niniejszej tabeli), które nie wpływają na uszkodzenie funkcji 
nie 

podlega 

285 Pourazowe przebarwienia skóry 
nie 

podlega 

286 Bóle pourazowe bez uszkodzenia funkcji 
nie 

podlega 

287 Zaburzenia i choroby psychiczne powstałe w wyniku urazu 
nie 

podlega 

Tabela pomocnicza przy szacowaniu stopnia uszkodzenia w przypadku obniżenia ostrości wzroku przy 

optymalnym wyrównaniu wady okularami 

Vizus 6/6 6/9 6/12 6/15 6/18 6/24 6/36 6/60 3/60 

6/6 0% 2% 4% 6% 9% 12% 15% 18% 25% 

6/9 2% 4% 6% 9% 12% 15% 18% 21% 28% 

6/12 4% 6% 9% 12% 15% 18% 21% 25% 31% 

6/15 6% 9% 12% 15% 18% 21% 25% 29% 35% 

6/18 9% 12% 15% 18% 21% 25% 29% 33% 39% 

6/24 12% 15% 18% 21% 25% 29% 33% 38% 44% 

6/36 15% 18% 21% 25% 29% 33% 38% 43% 49% 

6/60 18% 21% 25% 29% 33% 38% 43% 49% 55% 

3/60 25% 28% 31% 35% 39% 44% 49% 55% 65% 

Jeżeli dla danego przypadku brak jest odpowiedniej pozycji w powyższej tabeli ocenia się ten przypadek wg pozycji najbardziej zbliżonej. Można wówczas 
ustalić stopień uszczerbku w innej wysokości niż przewidywana w powyższej tabeli w zależności od różnicy występującej pomiędzy ocenianym stanem 
przedmiotowym a stanem przewidzianym w powyższej tabeli.




