
Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana odwołanie, dotyczące wypłaty świadczenia z tytułu trwałego 

uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku uprzejmie informujemy, że Towarzystwo
nie znajduje podstaw do zmiany decyzji. 

Uprzejmie informujemy, że całość dokumentacji medycznej została ponownie wnikliwie 
przeanalizowana. W wyniku tej analizy decyzja dotycząca wypłaty świadczenia z tego tytułu w 
wysokości 5%, została podtrzymana. Wysokość trwałego uszczerbku na zdrowiu doznanego 
wskutek nieszczęśliwego wypadku, ustalana jest przez lekarza wyznaczonego przez Towarzystwo. 
Ocena dokonywana jest na podstawie „Tabel procentowego uszczerbku na zdrowiu wskutek 
nieszczęśliwego wypadku" obowiązujących w Towarzystwie i dostępnych na stronie internetowej 
oraz w siedzibie Towarzystwa. 

W Pana przypadku lekarz Konsultant Medyczny na podstawie otrzymanej dokumentacji 
medycznej i przeprowadzonego badania orzeczniczego ocenił występujący u Pana trwały 
uszczerbek na zdrowiu w wysokości 5% w oparciu o pozycję tabeli: poz. 378 – 5%. Uprzejmie 
informujemy, że przyznany przez Konsultanta Medycznego trwały uszczerbek na zdrowiu jest 
adekwatny do opisu następstw nieszczęśliwego wypadku wynikającego z posiadanej przez 
Towarzystwo dokumentacji medycznej i uwzględnia wszystkie utrwalone dolegliwości. 
W jego opinii, wysokość orzeczonego uszczerbku jest adekwatna do skutków doznanego urazu. 
Ocena uszczerbku na zdrowiu jest zgodnie z zasadami orzecznictwa dokonywana po zakończeniu 
leczenia i rehabilitacji. W Pana przypadku badanie przeprowadzono po rekonstrukcji więzadłowej, 
badanie wykazało bardzo dobry efekt zabiegu, który poprzez skuteczną rekonstrukcję zniósł 
całkowicie niestabilność kolana. Powoływanie się zatem na stan wyjściowy / uszkodzenie więzadła/
jako podstawę do orzekania jest z powyżej wykazanych powodów bezzasadne. 
Zasady orzekania na podstawie tabeli obowiązującej w towarzystwie powodują, że przedmiotem 
oceny uszczerbku są trwałe odchylenia w badaniu przedmiotowym wykazane przez badającego 
ortopedę, a nie poszczególne elementy opisu badań dodatkowych, czy też zjawisk wykazanych w 
artroskopii. Zmiany opisane w piśmie odwoławczym powodują określone przez badającego 
ograniczenia ruchomości i dolegliwości które opisano w formularzu i orzeczono z ich powodu 5% 
uszczerbku na zdrowiu. Orzeczenie sporządzono zgodnie z przytoczonymi powyżej zasadami 
orzekania i właściwie interpretując tabelę uszczerbkową.
W analizowanym przypadku orzeczony został zatem maksymalny procent uszczerbku na zdrowiu
przewidziany dla tego typu następstw wypadku. Dlatego też, Towarzystwo podtrzymało decyzję o 
wypłacie 5.0% sumy ubezpieczenia z tego tytułu. Ponadto pragniemy poinformować, że badanie 
kliniczne przeprowadzone przez orzecznika nie pozostawia wątpliwości merytorycznych, jest 
opisane w sposób wystarczający i nie rodzi konieczności ponownej weryfikacji.


