
Pojęcia użyte w niniejszych tabelach oznaczają:

amputacja – całkowita anatomiczna strata (usunięcie) narządu;

niedowład – całkowita i trwała utrata funkcji nerwu;

utrata – amputacja lub całkowita i trwała utrata funkcji danego organu;

zesztywnienie – całkowite zniesienie ruchomości w stawie.

Tabela inwalidztwa – wersja A

Rodzaj inwalidztwa Procent inwalidztwa

Utrata wzroku w obu oczach 100%

Całkowita utrata słuchu 100%

Niedowład czterokończynowy 100%

Utrata mowy 100%

Utrata obu kończyn dolnych lub obu podudzi 100%

Utrata obu kończyn górnych lub obu przedramion 100%

Utrata ramienia 75%

Utrata przedramienia 70%

Utrata kończyny dolnej powyżej kolana 70%

Utrata kończyny dolnej poniżej kolana 60%

Utrata wzroku w jednym oku 50%

Utrata dłoni 50%

Utrata stopy 50%

Utrata słuchu w jednym uchu 30%

Utrata kciuka 15%

Utrata dużego palca u stopy 10%

Utrata każdego z palców dłoni oprócz kciuka 5%

Utrata każdego z palców u stopy oprócz palucha 4%

Tabela inwalidztwa – wersja B

Rodzaj inwalidztwa Procent inwalidztwa

Narządy zmysłów

Utrata wzroku w obu oczach 100%

Całkowita utrata słuchu 100%

Utrata mowy 100%

Utrata słuchu w jednym uchu 30%

Utrata wzroku w jednym oku 50%

Głowa

Trwały niedowład w zakresie nerwu twarzowego 30%

Utrata szczęki dolnej 50%

Utrata szczęki górnej 40%

Rodzaj inwalidztwa Procent inwalidztwa

Trwałe blizny na twarzy o powierzchni powyżej 5 
cm kwadratowych lub długości powyżej 15 cm 15%

Oskalpowanie 25%

Utrata jednej małżowiny usznej 10%

Utrata obu małżowin usznych 20%

Narząd ruchu

Utrata obu dłoni lub obu stóp 100%

Utrata obu kończyn górnych lub obu przedramion 100%

Utrata jednej kończyny górnej i jednego podudzia 100%

Utrata jednej dłoni i jednej stopy 100%

Niedowład czterokończynowy 100%

Uszkodzenie kręgosłupa z całkowitym i trwałym 
niedowładem kończyn dolnych i zwieraczy 80%

Całkowity niedowład kończyn dolnych 70%

Całkowity niedowład kończyny górnej 60%

Trwałe uszkodzenie miednicy upośledzające 
chodzenie 30%

Zesztywnienie szyjnego odcinka kręgosłupa 
dotyczące minimum 3 kręgów szyjnych 25%

Kończyna górna

Całkowity niedowład w zakresie splotu 
barkowego 60%

Zesztywnienie barku 35%

Całkowity niedowład nerwu pośrodkowego 
w zakresie ramienia 25%

Całkowity niedowład nerwu promieniowego 
w zakresie przedramienia 15%

Całkowity niedowład nerwu łokciowego 25%

Amputacja jednego ramienia 60%

Amputacja jednego przedramienia 50%

Amputacja jednej dłoni 50%

Amputacja kciuka 15%

Amputacja każdego z palców dłoni oprócz kciuka 5%

Zesztywnienie w zakresie stawu łokciowego 30%

Zesztywnienie w zakresie stawu nadgarstkowego 25%

Zesztywnienie kciuka uniemożliwiające chwyt 15%

Kończyna dolna

Całkowity niedowład w zakresie całej kończyny 
dolnej 60%

Całkowity niedowład w zakresie nerwu udowego 40%

Załącznik 
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Rodzaj inwalidztwa Procent inwalidztwa

Całkowity niedowład w zakresie nerwu 
kulszowego 40%

Całkowity niedowład w zakresie nerwu 
strzałkowego 15%

Utrata kończyny dolnej powyżej kolana 70%

Utrata kończyny dolnej poniżej kolana 60%

Utrata stopy 50%

Utrata dużego palca u stopy 10%

Utrata każdego z palców u stopy oprócz palucha 4%

Zesztywnienie w zakresie stawu biodrowego 
w ustawieniu czynnościowo korzystnym 25%

Zesztywnienie w zakresie stawu biodrowego 
w ustawieniu czynnościowo niekorzystnym 40%

Zesztywnienie w zakresie stawu kolanowego 20%

Zesztywnienie w zakresie stawu skokowego 25%

Klatka piersiowa i jama brzuszna

Uszkodzenie szkieletu kostnego klatki piersiowej 
skutkujące trwałą niewydolnością oddechową 
potwierdzoną spirometrycznie i gazometrycznie 

50%

Uszkodzenie płuc i opłucnej skutkujące trwałą 
niewydolnością oddechową potwierdzoną 
spirometrycznie i gazometrycznie 

50%

Uszkodzenie nerwu przeponowego skutkujące 
zaburzeniem ruchomości przepony 10%

Uszkodzenie struktur serca wymagające 
interwencji kardiochirurgicznej 40%

Uszkodzenie przełyku powodujące konieczność 
trwałego odżywiania się płynami 30%

Amputacja gruczołu piersiowego jako efekt 
leczenia urazu 30%

Rodzaj inwalidztwa Procent inwalidztwa

Amputacja jelita cienkiego jako efekt leczenia 
urazu, obejmująca co najmniej 50% długości 
narządu i powodująca trwałe upośledzenie 
trawienia i stanu odżywiania 

25%

Amputacja jelita grubego jako efekt leczenia 
urazu, obejmująca co najmniej 50% długości 
narządu, powodująca trwałe zaburzenie 
perystaltyki i formowania stolca 

15%

Urazowe uszkodzenie zwieraczy odbytu 
powodujące stałe nietrzymanie gazów i stolca 60%

Uszkodzenie wątroby skutkujące trwałą 
niewydolnością narządu 40%

Uszkodzenie trzustki skutkujące trwałą 
niewydolnością narządu 40%

Amputacja nerki bez cech niewydolności drugiej 
nerki jako efekt leczenia urazu 20%

Amputacja nerki z cechami trwałej niewydolności 
drugiej nerki jako efekt leczenia urazu 75%

Uszkodzenie pęcherza moczowego lub cewki 
moczowej skutkujące trwałym nietrzymaniem 
moczu 

25%

Amputacja obu jąder 30%

Amputacja obu jajników 30%

Amputacja jednego jądra lub jednego jajnika  
(do 45. roku życia) 15%

Amputacja macicy (poniżej 45. roku życia) 30%

Amputacja macicy (powyżej 45. roku życia) 20%

Amputacja prącia 30%

Trwałe blizny na skórze poza twarzą 
o powierzchni większej niż 30% powierzchni ciała 20%

Niniejszy załącznik został zatwierdzony uchwałą Zarządu z 12 stycznia 2021 r.


