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odbycia kary w świetle opinii Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej AM w Poznaniu 

17.55-18.00 Dyskusja 

18.00-19.00 WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA ORZECZNICTWA 
LEKARSKIEGO 

21.00-24.00 Spotkanie towarzyskie 

WTOREK - 08.06.2004 r. 

08.00-09.00 Śniadanie 

09.00-10.00 KONFERENCJA OKRĄGŁEGO STOŁU 

moderator: Jerzy T. Marcinkowski 

10.00-12.30 Sesja: ORZECZNICTWO RENTOWE 

przewodniczą: Anna Wilmowska, Alicja Barwicka, Halina Krześniak 

10.00-10.15 HALINA KRZEŚNIAK: Orzecznictwo lekarskie dla celów ustalenia uprawnień do świadczeń 
z ubezpieczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej 

10.15-10.30 PIOTR KOWALSKI, ELŻBIETA SKUPIEŃ: Uwagi o pragmatyce orzecznictwa o zdolności do pracy 
na podstawie doświadczeń z opiniowania w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej 
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 
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10.30-10.45 WOJCIECH ROTTENGRUBER, KRZYSZTOF ŁUKASIK, GRZEGORZ WESOŁOWSKI: Orzekanie 
niezdolności do pracy u niepełnosprawnych z niedorozwojem umysłowym 

10.45-11.00 JAROSŁAW BERENT, AGNIESZKA P. JURCZYK, MICHAŁ NOWICKI, PAWEŁ BABIŃSKI, STEFAN SZRAM: 
Odpowiedzialność karna lekarza orzecznika ZUS za czyny związane z wydawaniem 
orzeczeń 

11.00-11.15 ALICJA BARWICKA: Promocja zdrowia jako istotny element realizacji programu rehabilitacji 
leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS 

11.15-11.30 ROBERT WITEK, MARTA FICEK: Analiza przypadków przeprowadzonej rehabilitacji leczniczej 
układu oddechowego w materiale Oddziału ZUS w Tarnowie 

11.30-11.45 RYSZARD SZOZDA: Orzeczenie lekarza orzecznika a opinia biegłego sądowego w aspekcie 
tak zwanych „zasad orzeczniczych ZUS” (o ile takie istnieją) 

11.45-12.00 M. STARNAWSKA, KRZYSZTOF ŁUKASIK: Promocja zdrowia i profilaktyka wybranych chorób 
cywilizacyjnych 

12.00-12.15 ROBERT WITEK: Analiza czynników wpływających na uzyskanie prawa do świadczeń 
z ubezpieczenia społecznego u pacjentów ze schorzeniami przewlekłymi na podstawie 
przebiegu orzekania o niezdolności do pracy  i oceny jakości życia osób z rozpoznaną 
cukrzycą typu 1 i 2. 

12.15-12.30 Dyskusja 

12.30-12.45 Przerwa kawowa 

12.45-13.45 Sesja: BŁĄD MEDYCZNY 

przewodniczą: Krzysztof Kordel, Jerzy T. Marcinkowski 

12.45-13.00 ADAM SANDAUER: Następstwa błędów medycznych 

13.00-13.15 MARZENA ŁABĘCKA, MARGIT KIS-WOJCIECHOWSKA: Przykłady nieuznanych błędów 
medycznych w oparciu o opinie sądowo-lekarskie Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej 
w Poznaniu 

13.15-13.30 TADEUSZ KACZMAREK, JERZY T. MARCINKOWSKI: Ryzyko popełnienia błędu lekarskiego 
w postępowaniu orzeczniczym dotyczącym oceny niezdolności do pracy 

13.30-13.45 Dyskusja 

13.45-14.00 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI 

14.00-15.00 Obiad 
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I.  ORZECZNICTWO LEKARSKIE W SPRAWACH  

DOTYCZĄCYCH USZCZERBKU NA ZDROWIU 
 
EVALUATION OF HEALTH HARM LEVEL IN PERCENT  
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WITOLD OBRZUT, ROBERT WITEK 

OCENA TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU W ORZECZNICTWIE LEKARSKIM 

WYKONYWANYM DLA POTRZEB FIRM UBEZPIECZENIOWYCH 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Oddział Tarnów; adres dla korespondencji: Witold Obrzut, ul. Hlonda 8/19, 41-412 Mysłowice; 
tel. 501-014-601; e-mail: witoldobrzut@wp.pl  

SŁOWA KLUCZOWE: ORZECZNICTWO – UBEZPIECZENIE – WYPADEK 

Orzecznictwo lekarskie jest czynnością nieodłącznie związaną z wykonywaniem zawodu 
lekarza. W swojej pracy lekarz codziennie wydaje wiele opinii i orzeczeń, związanych ze stanem 
zdrowia pacjenta, koniecznością dalszego leczenia, powstrzymania się od wykonywania pracy, itp. 
Szczególnym rodzajem opinii i orzeczeń lekarskich, są orzeczenia wydawane dla potrzeb firm 
ubezpieczeniowych. 

Autorzy przedstawiają najważniejsze zagadnienia związane z ubezpieczeniami, mające 
decydujący wpływ na proces wydawania orzeczeń i opinii lekarskich dla tych celów. Znajomość 
tych zagadnień jest niezbędna dla każdego lekarza wydającego orzeczenia w sprawach 
ubezpieczeniowych. Celowe byłoby uściślenie pewnych określeń i definicji, związanych z pojęciami 
uszczerbku na zdrowiu i nieszczęśliwego wypadku. 

Przedstawiono również specyfikę badania lekarskiego związanego z orzecznictwem 
ubezpieczeniowym i sposoby dokumentacji wyników tego badania. 

Omówiono również najczęściej spotykane problemy w pracy lekarza orzekającego dla celów 
ubezpieczeniowych. 

Autorzy zwracają uwagę na konieczność wprowadzenia metod standaryzacji badania 
lekarskiego, i prowadzenia dokumentacji związanej z orzecznictwem dla celów 
ubezpieczeniowych.  

W podsumowaniu autorzy postulują, aby Polskie Towarzystwo Orzecznictwa Lekarskiego było 
forum współpracy pomiędzy firmami ubezpieczeniowymi i środowiskiem lekarzy orzeczników, które 
opracuje i wdroży standardy orzecznicze, pozwalające na eliminowanie większości spornych 
kwestii w relacjach poszkodowany – klient firmy ubezpieczeniowej i lekarz orzecznik – badany – 
poszkodowany i firma ubezpieczeniowa. 

WITOLD OBRZUT, ROBERT WITEK 

ASSESSMENT OF PERMANENT HEALTH DAMAGE IN MEDICAL EXPERT OPINIONS FOR INSURANCE 

COMPANIES 

Social Insurance Institution – Tarnow Branch; postal address: Witold Obrzut, Hlonda 8/19 St., 41-412 Myslowice; tel. 501-014-601;  
e-mail: witoldobrzut@wp.pl  

KEY WORDS: EXPERT OPINIONS – INSURANCE – ACCIDENT 

Medical expert opinions constitute a part of doctor’s profession. On a daily basis doctors give opinions 
and issue expert opinions on patients’ health condition, necessity of further treatment, abstention from work, 
etc. The documents issued for the needs of insurance companies are specific.  

 The authors of the article discuss the crucial issues related to insurance, which affect medical reports 
and expert opinions for these purposes. All doctors issuing the documents for insurance companies should 
be familiar with those matters. It is also essential to specify more clearly specify terms and definitions related 
to health damage and accident. The specific character of medical examination and its documentation for the 
needs of insurance companies has also been described. Also, the most common problems encountered 
by doctors in this area have been discussed. 

According to the authors there seems to be a need for standardisation of medical examination and 
documentation for insurance purposes.  

In conclusion the authors suggest that Polish Association of Medical Reports is a forum for cooperation 
between insurance companies and the group of doctors issuing medical expert opinions, which would 
prepare and implement standards of medical reports and eliminate majority of questionable issues 
in relationships: between insurance company, client and doctor issuing a medical report; and doctor issuing 
a medical report, insurance company client and insurance company. 

mailto:witoldobrzut@wp.pl
mailto:witoldobrzut@wp.pl
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PAWEŁ CZARNECKI, DIONIZY BILSKI1 

ANALIZA AKTUALNEJ TABELI OCENY PROCENTOWEJ USZCZERBKU NA ZDROWIU 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Oddział w Łodzi; adres do korespondencji: Dionizy Bilski, ul. Gorkiego 13/34, 92-525 Łódź 

SŁOWA KLUCZOWE: ORZECZNICTWO WYPADKOWE – USZCZERBEK NA ZDROWIU – 
TABELA USZCZERBKÓW NA ZDROWIU 

Autorzy podjęli próbę dokonania krytycznej analizy tzw. tabeli oceny procentowej uszczerbku 
na zdrowiu, która od 2003 r. obowiązuje przy ustaleniu wysokości roszczeń o jednorazowe 
odszkodowania ubezpieczonych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Stosowanie 
tabeli tych ocen w praktyce nierzadko nasuwa szereg wątpliwości a także umożliwia różną 
interpretację jej poszczególnych zapisów. Dotyczy to głównie skutków doznanych urazów 
mechanicznych. Wątpliwości te zazwyczaj wynikają z użytych tam nieprecyzyjnych sformułowań 
i braku zdefiniowania określeń lub niedostosowania do ogólnie przyjętego nazewnictwa 
w medycynie urazowej. Skutkuje to możliwością różnych ocen procentowych doznanego 
uszczerbku na zdrowiu pomimo takiego samego uszkodzenia czynności narządu, układu czy 
organizmu. Autorzy sugerują konieczność modyfikacji stosowanej tabeli – po zasięgnięciu opinii 
lekarzy stosujących w praktyce jej zasady (tj. lekarzy orzeczników ZUS i biegłych sądowych). 
Zmiany polegałyby na przeredagowaniu niektórych zapisów lub ich uzupełnieniu przez 
zdefiniowanie pojęć i określeń w niej zawartych i chociaż zapewne nie wyeliminowałyby wszystkich 
wątpliwości – ze względu na konieczność skrótowego przedstawienia skutków doznanych 
fizycznych urazów lub chorób zawodowych – to należy sądzić, że w znacznym stopniu 
zmniejszyłyby możliwość ich różnej interpretacji. Potwierdziłoby to wiarygodność stosowanych 
w praktyce ocen, a być może przyczyniło się także do zmniejszenia liczby odwołań 
poszkodowanych do sądów ze wszystkimi tego pozytywnymi skutkami. 

PAWEŁ CZARNECKI, DIONIZY BILSKI2 

THE ANALYSIS OF THE CURRENT TABLE OF PERCENTAGE EVALUATION OF HEALTH INJURY 

Social Insurance Institution – Lodz Branch; postal address: Dionizy Bilski, Gorkiego 13/34 St., 92-525 Lodz 

KEY WORDS: INJURY AT WORK – CERTIFICATION – INJURY TABLE 

The authors undertook the attempt to make a critical analysis of the so called table of percentage 
evaluation of health injury, which has been in use since 2003, to assess single claim of the insured for injury 
at work and occupational disease. Practical application of this table can be both ambiguous and may result 
in various interpretations of a single record. It mainly concerns the effects of mechanical injuries where some 
doubts may arise from notions which are not precise enough and/or from the lack of necessary definitions 
or terms not adjusted to the vocabulary commonly used in traumatology. All these may result in different 
percentage evaluation of health detriment even though the actual detriment of a given organ, system 
or organism is the same. The authors suggest the necessity to modify the present percentage table after 
it has been agreed on and consulted with the physicians currently using it (i.e. expert physicians and court 
experts). The changes would involve rewriting some of the records or their completion by defining 
the concepts and terms included. Although this would probably not entirely eliminate all doubts – due to 
the brevity of the presentation of physical injury or occupational disease – it would certainly decrease the 
possibility of various interpretations. This would consequently confirm the credibility of evaluation used and 
might also lead to the decrease in the number of court appeals of injured with all its advantages. 

 

                                                
1 Zastępca Głównego Lekarza Orzecznika 
2 Vice-Main Medical Certification Expert 
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II. SĄDOWO-LEKARSKA OCENA NASTĘPSTW WYPADKÓW 

KOMUNIKACYJNYCH I WYPADKÓW PRZY PRACY 
 
FORENSIC MEDICAL CERTIFICATIONS OF TRAFFIC ACCIDENTS  
AND ACCIDENTS AT WORK VICTIMS 
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CZESŁAW ŻABA, MARZENA ŁABĘCKA, ZYGMUNT PRZYBYLSKI  

TRUDNOŚCI OPINIODAWCZE OBRAŻEŃ KRĘGOSŁUPA U OFIAR WYPADKÓW 

DROGOWYCH NA PODSTAWIE PRZYPADKÓW OPINIOWANYCH  W ZAKŁADZIE 

MEDYCYNY SĄDOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W POZNANIU 

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; ul. Święcickiego 6,  
60-781 Poznań 

SŁOWA KLUCZOWE: KRĘGOSŁUP – WYPADKI DROGOWE 

Przedstawiono problematykę trudności opiniowania obrażeń kręgosłupa u ofiar wypadków 
drogowych na bazie spraw opiniowanych w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Akademii 
Medycznej w Poznaniu. W pracy prześledzono jak często występowały tego rodzaju sprawy oraz 
jakie wykonywane były badania diagnostyczne w przypadku urazu kręgosłupa. Odcinek szyjny 
kręgosłupa w opiniowanym materiale był najczęstszą przyczyną doznanych urazów. Największe 
trudności opiniodawcze występują w tzw. „uszkodzeniach biczowych”. Przy obrażeniach tego typu 
istotne znaczenie mają uszkodzenia więzadła podłużnego przedniego i tylnego dla uwidoczniania, 
których wymagana jest diagnostyka specjalistycznych w postaci KT, RM będąca kosztowa i mało 
dostępna. W analizowanym materiale powyższych badań nie przeprowadzono w żadnym 
przypadku bezpośrednio po doznanym urazie kręgosłupa. Czynnikiem powodującym trudności 
opiniodawcze jest także jakość dokumentacji medycznej, a ponadto obrażenia kręgosłupa 
w dokumentacji są bardzo różnorodnie opisywane. W dokumentacji medycznej zwykle brak jest 
pełnego zakresu badań klinicznych jak i dodatkowych, a zwłaszcza obrazowych. W niektórych 
przypadkach autorzy nie mogli wykluczyć agrawacji objawów z uwagi na brak metod 
diagnostycznych. 

 

CZESŁAW ŻABA, MARZENA ŁABĘCKA, ZYGMUNT PRZYBYLSKI  

DIFFICULTIES OF SPINE TRAUMA EXPERTISE’S AFTER ROAD ACCIDENTS IN CASES EVALUATED 

IN DEPARTMENT OF FORENSIC MEDICINE POZNAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES 

Department of Forensic Medicine, Poznan University of Medical Sciences; Święcickiego 6 St., 60-781 Poznan 

KEY WORDS: SPINE TRAUMA – ROAD ACCIDENTS 

We introduced expertise difficulties of spine injuries caused by road accidents basing on expert opinions 
from Department of Forensic Medicine Poznan University of Medical Sciences. We traced frequency 
of mentioned cases and diagnostic applied to investigate cases of spine injury. Injuries of cervical section 
of spine were the most frequent in evaluated cases. We noticed the largest difficulties analyzing so-called 
"wish-plash damages". At injuries of these type damages of anterior and posterior longitudinal ligaments 
which demands expensive accessory diagnostics as CT and NMR. Such diagnostics was not prepared 
in analysed cases directly after road accident. Another factor affecting medical expertise is quality of medical 
documentation, moreover description of spine injuries varies in documentation from different sources – we 
noticed lack of full range of accessory investigations especially imaging. In some cases authors could not 
exclude exaggeration of symptoms due to lack of diagnostics. 
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KAZIMIERZ DĄBROWICZ,1 KRZYSZTOF KORDEL,2 SŁAWOMIR ALEKSANDER WIŚNIEWSKI2 

WSTRZĄŚNIENIE SIATKÓWKI JAKO NASTĘPSTWO URAZU KOMUNIKACYJNEGO 

DIAGNOSTYKA I ORZECZNICTWO W PRAKTYCE 

1Prywatny Gabinet Okulistyczny 

2Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul, Święcickiego 6,  
60-781 Poznań; kierownik: prof. dr hab. med. Zygmunt Przybylski 

SŁOWA KLUCZOWE: WSTRZĄŚNIENIE SIATKÓWKI – URAZ KOMUNIKACYJNY 

Przedstawiono 10 przypadków badanych i opiniowanych w Zakładzie Medycyny Sądowej, 
które doznały podczas wypadków komunikacyjnych urazów tępych tylnego odcinka gałki ocznej. 
U wszystkich w różnym czasie od wypadku, ale nie bezpośrednio po nim, rozpoznano 
wstrząśnienie siatkówki. Celowym jest rutynowe badanie ofiar wypadków – ocena dna oka 
i badanie pola widzenia – bezpośrednio po urazie twarzoczaszki – zbyt późne rozpoznanie nie 
rokuje poprawy i jest powodem znacznego inwalidztwa. 
 

KAZIMIERZ DĄBROWICZ,1 KRZYSZTOF KORDEL,2 SŁAWOMIR ALEKSANDER WIŚNIEWSKI2 

COMMOTIO RETINAE 
AS A CONSEQUENCE OF CAR ACCIDENT – DIAGNOSTICS AND EXPERT EVIDENCE 
1Prywatny Gabinet Okulistyczny 

2Department of Forensic Medicine, Poznan University of Medical Sciences; Święcickiego 6 St., 60-781Poznan 

KEY WORDS: COMMOTIO RETIANE – ACCIDENT INJURY 

We report 10 cases referred to our department after car accident due to forensic medical certification 
of blunt ocular trauma especially of posterior segment of eyeball. In different time after accident, but not 
directly after injury, we recognize commotio retinae in all cases. We conclude that visual area and fundal 
examination should be routinely executed directly after craniofacial injury. To late diagnosis is prognostically 
unfavourable and could result in severe disability. 
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CZESŁAW CHOWANIEC, AGNIESZKA NOWAK, MAŁGORZATA CHOWANIEC, CHRISTIAN JABŁOŃSKI 

SĄDOWO-LEKARSKA OCENA NASTĘPSTW OBRAŻEŃ GŁOWY U OFIAR WYPADKÓW 

KOMUNIKACYJNYCH DLA POTRZEB ORZECZNICTWA CYWILNO-ODSZKODOWAWCZEGO 

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach;  ul. Medyków 18, 40-752 Katowice; 
tel. (0-32) 20-88-444, fax (0-32) 252-75-91; e-mail: aagniieeszkaa@poczta.onet.pl  

SŁOWA KLUCZOWE: OBRAŻENIA GŁOWY – WYPADEK KOMUNIKACYJNY -
- ORZECZNICTWO LEKARSKIE 

W ostatnich latach w materiale aktowym Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej obserwuje się 
wzrost liczby napływających spraw dotyczących oceny trwałych następstw neurologicznych 
urazów głowy u ofiar wypadków drogowych oraz oceny związku przyczynowo-skutkowego tychże 
następstw pourazowych ze zdarzeniem komunikacyjnym. Ze względu na charakter rozpoznań 
klinicznych neurologicznych i neurologiczno-psychiatrycznych oraz istniejące trudności w ich 
obiektywizacji słusznym wydaje się podjęcie próby wypracowania odpowiednich algorytmów 
postępowania opiniodawczego w tego rodzaju sprawach. 

 

CZESŁAW CHOWANIEC, AGNIESZKA NOWAK, MAŁGORZATA CHOWANIEC, CHRISTIAN JABŁOŃSKI 

FORENSIC-MEDICAL EVALUATION OF HEAD INJURIES IN TRAFFIC ACCIDENTS VICTIMS FOR USE  
IN CIVIL – COMPENSATIVE CERTIFICATION 

Chair and Department of Forensic Medicine, Silesian University of Medical Sciences; postal address: Medyków 18 St., 40-752 Katowice; tel. (0-32) 20-88-444,  
fax (0-32) 252-75-91; e-mail: aagniieeszkaa@poczta.onet.pl  

KEY WORDS: HEAD INJURIES – ROAD TRAFFIC ACCIDENTS – MEDICAL CERTIFICATION 

In the last years in the materials of Forensic Medicine Department, of Medical University of Silesia, 
Katowice we have been observing an increasing number of incoming cases referring to estimation of stable 
neurological results of head injuries in victims of road traffic accidents and estimation of cause and effect 
relationship between posttraumatic changes and the road accidents. Concerning neurological and 
neuropsychiatric clinical diagnosis and difficulty in making them objective it seems to be reasonable to try 
to establish some guidelines in these cases. 

mailto:aagniieeszkaa@poczta.onet.pl
mailto:aagniieeszkaa@poczta.onet.pl
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ROBERT WITEK, WOJCIECH WYSZKOWSKI, WITOLD OBRZUT 

PRZYCZYNY PROBLEMÓW Z ORZEKANIEM O WYPADKACH PRZY PRACY ZWIĄZANE 

Z ORZECZNICTWEM SĄDOWYM JAKO WYKŁADNIĄ PODSTAWOWYCH SKŁADNIKÓW 

USTAWOWEJ DEFINICJI WYPADKU PRZY PRACY 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Oddział w Tarnowie; ul. Kościuszki 32, 33-100 Tarnów; e-mail: witek@voltronik.pl 

SŁOWA KLUCZOWE: WYPADEK PRZY PRACY – ORZECZNICTWO SĄDOWE -
- ORZECZNICTWO LEKARSKIE  

Świadczenia wynikające z  ubezpieczeń  wypadkowych, związanych z ubezpieczeniem 
społecznym,  kształtowane są  w znacznym stopniu przez orzecznictwo sądowe. Fakt ten wynika 
z nieprecyzyjnej prawnej definicji wypadku przy pracy, oraz braku ustawowego określenia 
składowych definicji wypadku ( uraz, przyczyna zewnętrzna, nagłość zdarzenia). 

Powoduje to w konsekwencji różną prawną możliwość interpretacji tych pojęć, i prowadzi 
do niespójnych zasad orzekania w tym zakresie. 

Autorzy podejmują próbę omówienia wykładni podstawowych składników definicji wypadku 
przy pracy na podstawie orzeczeń sądowych, z ich analizą w kontekście aktualnej koncepcji 
ubezpieczenia wypadkowego, przeciwstawnego zasadzie odpowiedzialności cywilnej, 
(„ubezpieczenie sum”, i „ubezpieczenie szkód”). 

W pracy wskazano również, na fakt, iż orzecznictwo sądowe  skłania się ku wykładni mającej 
na celu socjalną ochronę ofiary wypadku i łagodzenia skutków ryzyka. 

Takie rozwiązania są jedną z  przyczyn braku jednolitości w orzecznictwie wypadkowym, 
a także, co nie mniej ważne, przyczyną utrudniającą  skłonienie odpowiednich podmiotów 
do prowadzenia skutecznej prewencji wypadkowej. 

 

ROBERT WITEK, WOJCIECH WYSZKOWSKI, WITOLD OBRZUT 

PROBLEMS WITH ASSESSMENT AND GIVING LEGAL EXPERT OPINIONS ON WORK-
-RELATED ACCIDENTS ON THE BASIS OF THEIR LEGAL DEFINITION 

Social Insurance Instytution - Bronch in Tarnów; postal adress:  Kościuszki 32 St., 33-100 Tarnow; e-mail: witek@voltronik.pl 

 KEY WORDS: WORK-RELATED ACCIDENT, LAW COURTS’ DECISIONS, MEDICAL EXPERT OPINIONS 

  
Benefits resulting from accident insurance connected with social insurance are significantly based on 

law courts’ decisions. It is due to the lack of a precise definition of a work-related accident as well as legally 
specified components of the definition (i.e. injury, external cause, emergency). Consequently, there is 
a number of different legal interpretations of these notions, which leads to inconsistent rules of decisions 
given by experts in this area. 

  
The authors attempt to define the basic components of the definition of the work-related accident on the 

basis of law courts’ decisions and their analysis in relation to the current form of accident insurance, 
in contrast with civil liability (loss insurance and damage insurance) 

  
It is also stressed in the article that courts’ decisions aim at social protection of accident victim and 

lessening the effects of the risk. 
Such solutions are one of the reasons for inconsistency in legal accident decisions.  Furthermore, it also 

makes it difficult, for suitable institutions in charge, to run appropriate accident prevention. 
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ELŻBIETA BLOCH-BOGUSŁAWSKA, EWA WOLSKA, PIOTR ENGELGARDT 

ZAWAŁ SERCA JAKO WYPADEK PRZY PRACY W MATERIALE KATEDRY I ZAKŁADU 
MEDYCYNY SĄDOWEJ W BYDGOSZCZY W LATACH 2000-2004 

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Akademia Medyczna w Bydgoszczy; ul. Marii Skłodowskiej Curie 9, 85-094 Bydgoszcz; 
tel. (052) 585-35-52, fax (052) 585-35-53 

SŁOWA KLUCZOWE: ZAWAŁ SERCA – WYPADEK PRZY PRACY 

Zawał serca w przeważającej większości przypadków rozwija się na podłożu zmian 
miażdżycowych tętnic wieńcowych. Do zawału mięśnia sercowego dojść może również 
w sytuacjach nagłego, zwiększonego zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen w sytuacjach 
nadmiernego wysiłku fizycznego lub psychicznego związanego np. z wykonywaną pracą 
zawodową. 

Zgodnie z obowiązującą aktualnie ustawą, pod pojęciem wypadku przy pracy rozumie się 
„nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło 
w związku z pracą”. Zarówno wymieniona ustawa, jak i orzeczenia Sądu Najwyższego, nie 
określają w sposób jednoznaczny kryteriów „przyczyny zewnętrznej” wypadku przy pracy. 
Trudności w zdefiniowaniu tego pojęcia sprawiają, że opiniowanie w przypadkach zawałów serca 
w związku z wykonywaną pracą, stanowi w chwili obecnej poważny problem orzeczniczy. 

W niniejszej pracy przeanalizowano 12 przypadków zawałów serca pozostających w związku 
czasowym z wykonywaną pracą, będących przedmiotem opiniowania w tut. Zakładzie w latach 
2000-2004. Wszyscy poszkodowani to mężczyznami w wieku 43-61 lat. Odwołujący jako 
przyczynę zewnętrzną wystąpienia zawału serca podawali zdenerwowanie związane 
z wykonywaniem czynności służbowych (6), nadmierny wysiłek fizyczny (5), w 1 przypadku jako 
przyczynę zewnętrzną podano sam fakt przebywania w miejscu pracy. We wszystkich 
12 przypadkach stwierdzono co najmniej dwa, poza płcią, czynniki ryzyka wystąpienia zawału 
mięśnia sercowego (hipercholesterolemia, otyłość, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu 2, 
nikotynizm, zaawansowana miażdżyca tętnic wieńcowych). Po dokładnym przeanalizowaniu 
wszystkich okoliczności, w jakich doszło do powstania zawału serca, w większości przypadków 
(11) stwierdzono, że wykonywane w dniu wystąpienia zawału czynności służbowe nie spełniały 
kryteriów nadmiernego obciążenia fizycznego lub psychicznego, a przyczyną mającą większy 
udział w wywołaniu martwicy mięśnia sercowego, była przyczyna wewnętrzna. W 1 przypadku, 
gdzie praca zawodowa wykonywana była w trudnych warunkach pogodowych, wymagała dużego 
wysiłku fizycznego oraz związana była z dużym stresem psychicznym i wielogodzinnym brakiem 
możliwości odpoczynku, uznano, że warunki pracy miały istotny wpływ na wystąpienie zawału 
serca. 

ELŻBIETA BLOCH-BOGUSŁAWSKA, EWA WOLSKA, PIOTR ENGELGARDT 

HEART ATTACK AT WORK AS REFLECTED IN THE MATERIALS GATHERED AT THE DEPARTMENT OF 

FORENSIC MEDICINE IN BYDGOSZCZ IN THE YEARS BETWEEN 2000 AND 2004 

Chair and Department of Forensic Medicine, University of Medical Sciences in Bydgoszcz;  Skłodowskiej Curie 9 St., 85-094 Bydgoszcz; tel. (052) 585-35-52, fax (052) 
585-35-53 

KEY WORDS: HEART ATTACK – ACCIDENT AT WORK 

In most cases, heart attack is a consequence of atherosclerosis of coronary arteries. Situations 
of excessive physical or mental effort connected e. g. with professional effort can lead to a sudden increase 
in the need for oxygen supplies, necessary for the proper functioning of the cordial muscle. This sudden 
need of oxygen is a factor that may lead to heart attack. The law defines situations at work are understood 
as "a sudden event evoked by external reasons, connected with work, which cause injury or death". 
The above mentioned legal act, as well as decision of The Supreme Court does not clearly define "external 
reasons" that may cause an event to occur at work. Those definitional problems are a reason of serious 
problems at opinion-giving in the cases of hearts attack that take place in working situations. This work 
analyses 12 incidences of heart attack which had a temporal relation with working activities and were 
opinionated at the Medico-Legal Institute in the years 2000-2004. All of the examined subjects of study were 
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men between 43 and 61 years of age. They named the following external reasons of heart attack: excitement 
connected with performing official duties (6 cases), excessive physical effort (5 cases), and in 1 case 
the very fact of staying at work. In all cases (12) it was concluded that there except for sex, there existed 
more than 2 causes of heart attack: hypercholesterolemia, obesities, hypertension, diabetes type 2, 
nicotynism, advanced atherosclerosis of coronary arteries. After a scrupulous analysis of all the 
circumstances of the above instances of heart attack it was concluded that in the majority of cases (11), 
duties performed during working time did not meet the criteria understood under the term of excessive 
physical of mental effort and that the most prominent factor that causes cordial necrosis is internal in nature. 
In 1 case (accidentally), where professional duties were not only connected with mental stress and a multi 
hour lack of rest, but also carried out in adverse weather conditions and required a great physical effort, 
it was discovered that working conditions had important influence on the occurrence of heart attack. 
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 JERZY T. MARCINKOWSKI, ANETA KLIMBERG 

O KONIECZNOŚCI USTALANIA JEDNOLITYCH KRYTERIÓW ORZECZNICZYCH  

I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI LEKARZY ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH WYPADKÓW 

PRZY PRACY 

Katedra Medycyny Społecznej, Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; ul. Rokietnicka 5 c, 
60-806 Poznań; telefax (0-61) 867-56-14, tel. 603-223-198; e-mail: jmarcin@amp.edu.pl  

SŁOWA KLUCZOWE: ORZECZNICTWO – WYPADKI PRZY PRACY – ZESPOŁY BÓLOWE 
KRĘGOSŁUPA – UDAR MÓZGU – STRES PSYCHICZNY – WYSIŁEK FIZYCZNY 

Przeanalizowano 3215 akt sądowych przesłanych z całej Polski do Katedry i Zakładu 
Medycyny Sądowej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w latach 
1989-2003 celem sporządzenia opinii sądowo-lekarskich na okoliczność wypadków przy pracy, 
spośród których wybrano 19 najbardziej interesujących przypadków spraw sądowych, w których 
zostały wydane dwie i więcej opinii sądowo-lekarskich z odmiennymi wnioskami końcowymi. 

Opinie sądowo-lekarskie są wydawane przez biegłych z różnych instytucji, głównie przez 
zakłady medycyny sądowej akademii medycznych, ale także przez biegłych opiniujących 
prywatnie. Dlatego poszczególni lekarze orzekający mogą się istotnie różnić pod względem 
posiadanych kwalifikacji zawodowych i doświadczenia w opracowywaniu opinii. Skoro różni biegli 
sądowi w oparciu o taki sam materiał dowodowy wysuwają odmienne wnioski końcowe, to dowodzi 
to oczywistej konieczności dążenia do ustalania w miarę możliwości jednolitych kryteriów 
orzeczniczych. Opisane w pracy przypadki stanowią także argument na rzecz częstszego 
organizowania konferencji poświęconych orzecznictwu lekarskiemu oraz rozważenia celowości 
wprowadzenia specjalizacji z zakresu orzecznictwa lekarskiego. 

 

JERZY T. MARCINKOWSKI, ANETA KLIMBERG 

SOME REMARKS ABOUT THE NECESSITY TO ESTABLISH UNIFORM CERTIFICATION CRITERIA AND 

IMPROVEMENT OF QUALIFICATIONS OF MEDICAL EXPERTS CERTIFYING IN CASES OF ACCIDENTS AT WORK 

Chair of Social Medicine, Poznan University of Medical Sciences; postal address:  Rokietnicka 5c St.., 60-806 Poznan; telefax (0-61) 867-56-14, tel. 603-223-198; 
e-mail: jmarcin@amp.edu.pl  

KEY WORDS: COMPENSATION JURISDICTION – ACCIDENTS AT WORK – BACK PAIN – STROKE – PSYCHICAL 
STRESS – PHYSICAL EFFORT 

3215 records of the proceedings in cases of accidents at work sended from whole country 
to Department of Forensic Medicine, Poznan University of Medical Sciences in years 1989-2003 for 
certification, have been analyzed. From this number 19 most interesting cases have been selected in which 
two or more opinions were given with various final conclusions. 

Medical certifications are given by experts from various institutions, mainly from departments of forensic 
medicine of medical universities, but also by independent experts. From this reason medical experts which 
give opinions can differ in professional qualifications and in experience in preparing opinions. If different 
medical experts in court having the same records of the proceedings give various final conclusions, it is 
prove of necessity to establish as much as possible uniform certification criteria. Cases described in this 
paper are also the argument to more often organizing the conferences referred to medical certifications and 
to consider introduction of specialization in this field. 
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III.  NEUROLOGICZNA I PSYCHIATRYCZNA PROBLEMATYKA 

ORZECZNICZA 
 
NEUROLOGICAL AND PSYCHIATRIC PROBLEMS OF JURISDICTION  
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IWONA PTASZYŃSKA-SAROSIEK, ANNA NIEMCUNOWICZ-JANICA, JERZY JANICA 

OPINIOWANIE W POSTĘPOWANIU CYWILNYM U OSÓB ZE SCHORZENIAMI 

NEUROLOGICZNYMI 

Akademia Medyczna w Białymstoku, Zakład Medycyny Sądowej, ul. Waszyngtona 13; adres do korespondencji: 15-089 Białystok, 
ul. Kilińskiego 1 

SŁOWA KLUCZOWE: SPRAWY CYWILNE – CHOROBY NEUROLOGICZNE – ORZECZNICTWO  

Autorzy przeanalizowali materiał aktowy z lat 2001-2003, dotyczący orzecznictwa w sprawach 
cywilnych osób ze schorzeniami neurologicznymi. W sumie wydano 36 opinii, co stanowiło 18,3% 
ogółu wydanych opinii. Wśród nich to 47,3% kobiet, 52,7% mężczyzn. Z materiału aktowego 
wynika, że 11,1% analizowanego materiału to wypadki w pracy, 61,1% wypadki komunikacyjne, 
8,3% bójki i pobicia, 5,5% stanowiły sprawy dotyczące nieprawidłowości postępowania 
lekarskiego, oceny stanu zdrowia w chwili podpisywania dokumentów oraz ocena stanu zdrowia po 
stracie bliskiej osoby. 

Biegli najczęściej mieli za zadanie określenie procentowego uszczerbku na zdrowiu badanych, 
określenie rokowania - co do wyleczenia, opisania nasilenia dolegliwości bólowych oraz cierpień 
psychicznych i ocenę zdolności do pracy. 

IWONA PTASZYŃSKA-SAROSIEK, ANNA NIEMCUNOWICZ-JANICA, JERZY JANICA 

OPINION-GIVING IN CIVIL CASES IN NEUROLOGICAL DISEASES 

Department of Forensic Medicine, Medical University of Bialystok, Waszyngtona 13 St., Białystok 

KEY WORDS: CIVIL JURISDICTION – NEUROLOGICAL DISEASES – MEDICAL CERTIFICATION 

The authors analyzed records of 36 civil cases concerning neurological diseases in 2001-2003, 
including 47.3% of women and 52.7% of men. Reviewed records of the cases showed, that 11.1% included 
accidents at work, 61.1% car accidents, 8.3% scuffles and defeats. 5.5% cases required assessment 
of medical malpractice, estimation of health status during signing of documents and after loss of an intimate 
person. The opinions contained evaluation of percentage health loss, estimation of prognosis, description 
of bodily and mental aggravation and estimation of working ability. 
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KRZYSZTOF KORDEL 

SOCJOMEDYCZNE ASPEKTY DŁUGOTRWAŁEGO UWIĘZIENIA U LUDZI NIESŁUSZNIE 

SKAZANYCH I REPRESJONOWANYCH 

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; ul. Święcickiego 6,  
60-781 Poznań; tel. (0-61) 866-21-58 

SŁOWA KLUCZOWE: NIESŁUSZNE UWIĘZIENIE – KZ-SYNDROM  

Przedstawiono wyniki badania sądowo-lekarskiego przeprowadzonego w Katedrze i Zakładzie 
Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Poznaniu grupy 177 osób, które w latach 1944-1956 
były aresztowane i odbywały kary pozbawienia wolności, pod kątem ustalenia związku 
przyczynowego pomiędzy metodami śledztwa oraz warunkami panującymi w więzieniach 
i obozach pracy, a aktualnym ich stanem zdrowia. Większość z badanych w chwili aresztowania 
miała od 18 do 23 lat i cieszyła się dobrym zdrowiem. U wszystkich badanych stwierdzano wpływ 
przewlekłego stresu, urazów i bardzo złych warunków bytowych na aktualny stan zdrowia. Niemal 
w 80% przypadków stwierdzano zaburzenia psychiczno-emocjonalne pod postacią KZ-syndrom 
oraz schorzenia układu krążenia, a także zmiany zwyrodnieniowo-deformacyjne stawów. 

 

KRZYSZTOF KORDEL 

SOCIO-MEDICAL ASPECTS OF LONG-LASTING IMPRISONMENT AT UNFAIRLY SENTENCED 

AND PERSECUTED PERSONS 

Department of Forensic Medicine – Poznan University of Medical Sciences, Święcickiego 6, 60-781 Poznan; tel. (0-61) 866-21-58 

KEY WORDS: UNFAIRLY IMPRISONMENT – KZ-SYNDROM  

The paper presents the results of forensic medical studies in a group of 177 persons arrested, 
persecuted and sentenced in Poland in the years 1944-1956. It was tested relationship between methods 
of investigation, conditions in prison and present state of health. Most of examined persons in the moment 
of arrest had 18-25 years with good general health state. In all examined persons were detected influences 
of prolonged stress, injuries and very bad prison conditions on their present state of health. In almost 80% 
of cases were detected symptoms of mental disturbances (KZ-syndrome). Moreover examinations revealed 
cardiovascular diseases and degenerative – deformities affection of a joints. 
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GABRIELA MUŚ,3 JANINA ZDRZAŁEK,4 MAŁGORZATA STRZELCZYK5 

O POTRZEBIE SYSTEMATYZACJI W ORZEKANIU W SCHORZENIACH PSYCHICZNYCH 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Oddział ZUS w Chorzowie; ul. Lwowska 2a; 41-500 Chorzów, tel. 0-602-509-228;  
(0-32) 241-46-35; e-mail: gabimo@poczno.onet.pl  

SŁOWA KLUCZOWE: SPRAWNOŚĆ PSYCHICZNA – FUNKCJONOWANIE SPOŁECZNE – 
TESTY PSYCHOLOGICZNE 

W orzekaniu dla celów rentowych istotne znaczenie ma nie samo rozpoznanie, ale stopień 
upośledzenia funkcji organizmu, spowodowany przez chorobę, przy czym rozważania te są istotne 
z uwzględnieniem zawodu i charakteru pracy badanego. Rozpatrując w tym kontekście istotne 
zaburzenia funkcji powstające w przebiegu schorzeń psychicznych, możemy wyodrębnić dwie ich 
grupy:  

zaburzenia powodujące upośledzenie sprawności psychicznych, mających wpływ na jakość 
wykonywania pracy 

zaburzenia powodujące upośledzenie funkcjonowania społecznego, rzutujące na relacje 
z innymi ludźmi w związku z pracą. 

 W praktyce zaburzenia te nachodzą na siebie i wzajemnie warunkują wpływ na 
funkcjonowanie. Proponowana próba ich rozróżnienia ma służyć procesowi oceny sprawności 
i możliwości konkretnego pacjenta w odniesieniu do jego konkretnej pracy, może też sprzyjać 
doborowi odpowiednich narzędzi, zwłaszcza technik badania psychologicznego, ułatwiających tę 
ocenę. Stąd wystąpienie zostanie uzupełnione przeglądem testów psychologicznych 
z uwzględnieniem ich możliwej przydatności dla oceny upośledzenia funkcji i sprawności 
psychicznych w aspekcie orzeczniczym. 

 

GABRIELA MUŚ,6 JANINA ZDRZAŁEK,7 MAŁGORZATA STRZELCZYK8 

OF THE NEED FOR SYSTEMATIZATION BY PREDICATING ON MENTAL CONDITIONS 

Social Insurance Institution – Department in Chorzow; ul. Lwowska 2a; 41-500 Chorzów, tel. 0-602-509-228; (0-32) 241-46-35; e-mail: gabimo@poczno.onet.pl 

KEY WORDS: MENTAL ABILITY – SOCIAL FUNCTION – PSYCHOLOGICAL TESTS 

While predicating for pension purpose, it is not the diagnosis, which is of the greatest importance, but 
the impairment degree of bodily functions caused by a disease. What is essential here, is to consider the 
profession and the type of work of a patient. Considering function disorders resulted in the progress 
of mental conditions we can isolate two groups: 

disorders causing an impairment of mental ability, which influence the quality of current work 
disorders causing an impairment of social function, which project on relations with other people at work. 
In practice these disorders overlap and mutually determine the influence on functionality. The suggested 

attempt of its distinguishing has to serve the estimating process of specific patient’s ability and capability with 
reference to his/her specific work. It can be conducive to the selection of adequate means as well, especially 
techniques of psychological examination which makes this assessment easier. Thus this paper will be 
completed by psychological tests review under consideration of its possible usability for the assessment 
of functional and mental ability impairment under predicating aspect. 

                                                
3 Lekarz Orzecznik ZUS 
4 Główny Lekarz Orzecznik – Oddział ZUS Chorzów 
5 Psycholog – konsultant  
6 Social Insurance Institution Medical Expert 
7 Social Insurance Institution Chorzów Branch Main Medical Expert 
8 Psychologist – consultant  
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DARIUSZ KULMA, DANUTA KOWALEWSKA 

PADACZKA JAKO PROBLEM ORZECZNICZY 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Oddział w Tomaszowie Mazowieckim – Wydział Orzecznictwa Lekarskiego;  
ul. Mościckiego 40/42 bud. B pok. 141, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, tel. (0-44) 724-59-46 wew. 555 

SŁOWA KLUCZOWE: PADACZKA – ORZECZNICTWO LEKARSKIE 

W artykule przedstawiono mechanizm napadów padaczkowych, najczęstszą etiologię i krótko 
diagnostykę oraz podział padaczki użyteczny dla celów orzeczniczych. Podkreślona jest istotna 
rola właściwego różnicowania z innymi chorobami o podobnych objawach i kompetentnego 
leczenia w celu uzyskania farmakologicznej kontroli napadów padaczkowych, co w aspekcie 
zawodu wykonywanego przez ubezpieczonego w ZUS pracownika, jest podstawą do orzeczenia 
zdolności lub niezdolności do pracy w rozumieniu ustawy rentowej. Autorzy przedstawiają sugestie 
dotyczące wskazań do orzekania o potrzebie świadczenia rehabilitacyjnego u chorych z padaczką, 
orzekania o niezdolności do pracy zawodowej oraz niezdolności do żadnej pracy, znaczenie 
padaczki dla wypadku przy pracy oraz sytuacjach, w których orzekanie o całkowitej niezdolności 
do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji jest uzasadnione. W artykule zwrócono też 
uwagę na istotny wpływ niekorzystnych następstw psychicznych u chorych z wieloletnią padaczką 
uniemożliwiających jakąkolwiek pracę w zespole, a niejednokrotnie również potęgowanych przez 
swoisty syndrom społecznego „naznaczenia” chorych na padaczkę. Autorzy poruszają problem 
mogących zaistnieć rozbieżności w wydawanych orzeczeniach lekarskich dotyczących tego 
samego ubezpieczonego z padaczką i zaburzeniami rozwojowymi OUN będącego w takim samym 
stanie diagnostycznym, klinicznym i funkcjonalnym podczas orzekania w krótkim czasie dla celów 
renty z tytułu niezdolności do pracy i dla celów renty socjalnej. Tematem trudnym jest również 
nierzadko odmienne rozumienie zasad orzecznictwa przez lekarzy leczących – a często 
z niemałym doświadczeniem klinicznym. Autorzy zachęcają do dyskusji dla lepszego porozumienia 
również w tej wymagającej wciąż nieustannej współpracy materii. 

 

DARIUSZ KULMA, DANUTA KOWALEWSKA 

EPILEPSY AS A MEDICAL CERTIFICATION PROBLEM 

Social Insurance Institution – Tomaszów Mazowiecki Branch, Department of Medical Certification; Mościckiego 40/42 St., 97-200 Tomaszów Mazowiecki, 
 tel. (0-44) 724-59-46 w. 555 

KEY WORDS: EPILEPSY – MEDICAL CERTIFICATION 

This article examines the mechanism of epileptic seizures and the most frequent etiology, touching 
briefly on the diagnosis as well as the varying types of epilepsy, useful for the aims of predication. 
It underlines the essential need to correctly differentiate epilepsy from other diseases with similar symptoms, 
in order to pharmacologically control epileptic seizures. Depending on the occupation of the person insured 
under SII, the level of pharmacological control achieved with provide the basis for the predication 
of professional disability or the inability to work. The authors also outline some suggestions regarding: 
prescribing the rehabilitation process for people with epilepsy, professional disability, an inability to work 
indefinitely, and the role of epilepsy in relation to accidents in the work place, as well as instances in which 
the predication concerning total disability and the inability to exist independently are well-founded. 
Furthermore the article addresses the psychological repercussions of long-term epilepsy which can prevent 
an individual from being able to participate in group activities. These psychological repercussions can be 
further exacerbated by the social stigma accompanying the person being labeled as “epileptic”. The authors 
also address issue of diverging medical opinions regarding insured individuals with epilepsy 
or developmental disorders CNS, who were in the same clinical, diagnostic and functional state during the 
times of predication. Finally, there is a problem of treating clinicians not understanding the roles 
for certification. The authors encourage further debate in order that a cleaner understanding and agreement 
be reached on these issues that require constant and incessant co-operation.  
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JANINA ZDRZAŁEK,9 GABRIELA MUŚ10 

PSYCHOSPOŁECZNE I ORZECZNICZE ASPEKTY PADACZKI 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Oddział ZUS Chorzowie; ul. Lwowska 2a, 41-500 Chorzów; tel. 0-693-44-77-61,  
(032) 349-42-52; e-mail: janeczka@op.pl  

SŁOWA KLUCZOWE: PADACZKA – CHOROBA SPOŁECZNA – ANALIZA PSYCHO-
-SOCJOLOGICZNA 

Padaczka jest przewlekłą chorobą ośrodkowego układu nerwowego, w przebiegu której 
występują powtarzające się napady padaczkowe, wywołane nadmiernym wyładowaniem komórek 
nerwowych mózgu. Ryzyko zachorowania na padaczkę w ogólnej populacji wynosi 0,5% 
i zwiększa się do 1-1,5%, gdy u jednego z rodziców występuje padaczka objawowa 
(np. pourazowa) i do 4%, gdy jedno z rodziców choruje na padaczkę idiopatyczną. Ocenia się, 
że 400 tys. osób w Polsce choruje na padaczkę, co stanowi 1% społeczeństwa. Padaczka jest 
chorobą społeczną i stanowi znaczący problem ludzi nią dotkniętych w aspekcie społecznym, 
rodzinnym i zawodowym. Osoby z napadami padaczkowymi spotykają się na co dzień z licznymi 
dowodami braku tolerancji i niezrozumieniem, związanymi ze stygmatyzacją tej choroby. 
Zaburzone funkcjonowanie chorych z padaczką w rodzinie i społeczeństwie jest zwykle 
konsekwencją wynikających z niewiedzy postaw.  

Referat przedstawia psycho-socjologiczną analizę i interpretację faktów odrzucenia osób 
z padaczką, jak również problemy związane z orzekaniem o niezdolności do pracy 
z uwzględnieniem jej etiologii, form klinicznych i przebiegu. 

 

JANINA ZDRZAŁEK,11 GABRIELA MUŚ12 

PSYCHOSOCIAL AND PREDICATIVE ASPECTS OF EPILEPSY  

Social Insurance Institution – Chorzów Branch; Lwowska 2a St.; 41-500 Chorzów; tel.: 0-693-44-77-61, (032) 349-42-52; e-mail: janeczka@op.pl  

KEY WORDS: EPILEPSY – SOCIAL DISEASE – PSYCHOSOCIAL ANALYSIS 

Epilepsy is a chronic disease of the central nervous system which is characterized by repeating epileptic 
seizures caused by excessive discharge of brain nerve cells. The risk of epilepsy incidence in general 
population is 0,5% and increases to 1-1,5% when one of the parents suffers from symptomatic epilepsy 
(f.e. post-traumatic) and to 4% in case of idiopathic epilepsy. It is estimated that 400.000 people in Poland 
suffer from epilepsy which comprises 1% of society. Epilepsy is a social disease and presents a significant 
problem from the social, family and occupational aspect. People with epileptic seizures every day meet with 
many tokens of intolerance and incomprehension related to stigmatizing of this disease. Disturbed function 
in the family and society of people suffering from epilepsy usually results from ignorance. 

The report presents a psychosocial analysis and interpretation of rejected people with epilepsy and also 
problems related to predicating on unfitness for work including its etiology, clinical forms and progress. 
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11 Social Insurance Institution Chorzów Branch Main Medical Expert 
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ELŻBIETA BLOCH-BOGUSŁAWSKA, PIOTR ENGELGARDT, KAROL ŚLIWKA, EWA WOLSKA 

OPINIOWANIE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH OCENY ZDOLNOŚCI DO PRZEBYWANIA 

W WARUNKACH POZBAWIENIA WOLNOŚCI W MATERIAŁACH ZAKŁADU MEDYCYNY 

SĄDOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W BYDGOSZCZY W LATACH 1998-2003 

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Bydgoszczy; ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz;  
tel. (052) 585-35-52, fax (052) 585-35-53 

SŁOWA KLUCZOWE: OCENA STANU ZDROWIA – POZBAWIENIE WOLNOŚCI – 
OPINIOWANIE 

Ustalanie zdolności do przebywania w warunkach pozbawienia wolności oraz przesłanek 
zdrowotnych do jej przerwania lub odroczenia jest coraz częściej spotykanym problemem 
orzeczniczym. Aktualnie w Polsce brak jest jasnych i jednolitych kryteriów opiniowania w tego typu 
sprawach. W niniejszej pracy przedstawiono obowiązujące w tej materii przepisy prawa oraz 
stosowane w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Bydgoszczy zasady 
opiniowania. Dokonano również analizy wydanych w latach 1998-2003 r. w tut. Zakładzie 87 opinii, 
w których oceniano zdolność do przebywania w warunkach pozbawienia wolności. Najczęstszą 
podstawą do ubiegania się o ww. niezdolność były schorzenia internistyczne (41), następnie 
neurologiczne (38), psychiatryczne (28), ortopedyczne (10) oraz pojedyncze z zakresu innych 
specjalizacji. W 9 przypadkach uznano, że stan zdrowia badanego stanowi przeciwwskazanie do 
przebywania w Zakładzie Karnym lub Areszcie Śledczym.. W 13 sprawach gdzie, w aktach 
znajdowały się wcześniejsze opinie sporządzone przez lekarzy klinicystów orzekające niemożność 
przebywania w warunkach pozbawienia wolności, po analizie dostępnej dokumentacji medycznej 
oraz przeprowadzeniu badania w 12 przypadkach stwierdzono brak przeciwwskazań do 
przebywania w warunkach Zakładu Karnego lub Aresztu Śledczego. 

 

ELŻBIETA BLOCH-BOGUSŁAWSKA, PIOTR ENGELGARDT, KAROL ŚLIWKA, EWA WOLSKA 

OPINION-GIVING IN CASES CONCERNING THE EVALUATION OF THE SUBJECT’S ABILITY TO UNDERGO 

IMPRISONMENT IN MATERIALS AVAILABLE  AT THE CHAIR AND DEPARTMENT OF FORENSIC MEDICINE  

IN BYDGOSZCZ IN THE YEARS BETWEEN 1998-2003 

Chair and Department of Forensic Medicine, University of Medical Sciences in Bydgoszcz; M. Skłodowskiej-Curie 9 St., 85-094 Bydgoszcz; tel. (052) 585-35-52, 
fax (052) 585-35-53 

KEY WORDS: HEALTH EVALUATION – IMPRISONMENT – MEDICAL JURISDICTION 

Estimating the subject's ability to undergo imprisonment and determining whether there are any reasons 
for delaying or stopping imprisonment, has become a serious problem. Currently the Polish system lacks 
clear and homogenous opinionating criteria, and the available sources provide only general guidelines. This 
work outlines the legal criteria that abide in such cases and describes the opinionating criteria used in Chair 
and Department of Forensic Medicine in Bydgoszcz. The authors have also conducted an analysis 
of 87 opinions given at the Department in the years between 1998-2003, that evaluated the subject’s ability 
to undergo imprisonment. The most frequently recognized reasons for being labeled ‘unable to undergo 
imprisonment’ were the following: illnesses of internist nature (41), neurological illness (38), psychiatric 
illness (28), orthopedic problems (10) and singular cases of other types of illness. In nine cases, it was 
assumed that the subject’s health is not good enough for the subject to be imprisoned or kept in detention. 
In 13 cases, in which the subject’s files contained a previous opinion, given by a clinician, stating that the 
subject is unable to undergo imprisonment, an analysis of the available medical documentation, as well as 
a thorough examination of the patient, proved that there were no reasons for which the subject could not be 
imprisoned.  
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JANUSZ KOŁOWSKI, RUDOLF DURYS, MARGIT KIS-WOJCIECHOWSKA, M. MICHALSKI 

PRAKTYKA ORZEKANIA O ZDOLNOŚCI DO UDZIAŁU  W CZYNNOŚCIACH PROCESOWYCH 

ORAZ O ZDOLNOŚCI DO ODBYCIA KARY W ŚWIETLE OPINII KATEDRY I ZAKŁADU 

MEDYCYNY SĄDOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W POZNANIU 

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; ul. Święcickiego 6,  
60-781 Poznań; tel. (0-61) 866-21-58  

SŁOWA KLUCZOWE: OPINIOWANIE SĄDOWO-LEKARSKIE – ZDOLNOŚĆ DO ODBYWANIA 
KARY – ZDOLNOŚĆ DO UDZIAŁU W CZYNNOŚCIACH PROCESOWYCH 

Autorzy dokonali przeglądu i analizy 65 przypadków orzeczniczych, w których wydano opinie 
dotyczące określenia zdolności do udziału w czynnościach procesowych zarówno na etapie 
postępowania przygotowawczego w prokuraturze jak i postępowania sądowego. W szczególności 
zwrócono uwagę na tryb, zasady i podstawy prawne formułowania końcowych wniosków opinii 
a także wykazano różnice między oceną lekarzy klinicystów a oceną lekarzy z Zakładu Medycyny 
Sądowej. 

W drugiej części pracy przedstawiono charakterystykę 51 przypadków orzeczniczych, 
w których wydawano opinie o zdolności do odbycia kary pozbawienia wolności i(lub) 
tymczasowego aresztowania z wyszczególnieniem jednostek chorobowych, z którymi zgłaszali się 
skazani (zatrzymani), rodzajem okazywanej przez nich dokumentacji lekarskiej.  

 

JANUSZ KOŁOWSKI, RUDOLF DURYS, MARGIT KIS-WOJCIECHOWSKA, M. MICHALSKI 

PRACTICE OF GIVING MEDICAL EXPERTISES REGARDING THE ABILITY  TO PARTICIPATE IN LEGAL 

PROCEEDINGS AND EXECUTION OF THE PENALTY OF IMPRISONED IN THE LIGHT OF MEDICAL OPINIONS 

IN THE MATERIAL OF THE CHAIR AND DEPARTMENT OF FORENSIC MEDICINE IN POZNAN 

Chair and Department of Forensic Medicine, Poznan University of Medical Sciences; Święcickiego 6 St., 60-781 Poznan; tel. (0-61) 866-21-58  

KEY WORDS: FORENSIC MEDICAL JURISDICTION – ABILITY TO IMPRISONMENT – ABILITY TO PARTICIPATE 
IN LEGAL PROCEEDINGS 

The authors have reviewed and analyzed 65 medico-legal certificates concerned the ability to participate 
in legal proceedings both at the stage preliminary proceedings in public prosecutors office and legal 
proceedings in the court. A particular attention has been paid to mode, bases and legal principles of giving 
the final conclusions. The authors took into account the differences between opinions that were given in the 
Institute and by clinicians.  

In the second part of this article 51 cases were presented in which the opinions concerned the ability 
to imprisoned and/or temporary arrest, a list of diseased the sentenced suffered from and their medical files 
were analyzed. 
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HALINA KRZEŚNIAK13 

ORZECZNICTWO LEKARSKIE DLA CELÓW USTALENIA UPRAWNIEŃ DO ŚWIADCZEŃ 

Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ 

Szkoła Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego – Zakład Orzecznictwa Lekarskiego 
i Ubezpieczeń; ul. Kleczewska 61/63, 01-826 Warszawa; tel. (0-22) 814-52-73, fax (0-22) 814-52-79; adres do korespondencji: 
Departament Orzecznictwa Lekarskiego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. 11-go Listopada 15a, 03-446 Warszawa 

SŁOWA KLUCZOWE: UNIA EUROPEJSKA – INWALIDZTWO – NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY 

Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych stanowi jeden z głównych elementów 
systemu ubezpieczeń społecznych. Systemy te w krajach Unii Europejskiej funkcjonują w oparciu 
o dwa zasadnicze modele – w pierwszym uprawnienia do renty są uzależnione od stażu 
ubezpieczeniowego, w drugim od ziszczenia się zdarzenia, od którego przepisy prawa 
ubezpieczeń społecznych uzależniają nabycie uprawnień do świadczeń ubezpieczeniowych 
w razie niezdolności do pracy.  

W celu ustalenia uprawnień do renty z tytułu niezdolności do pracy państwa członkowskie Unii 
Europejskiej nie posługują się jednolitą definicją inwalidztwa. Różny jest stopień utraty zdolności 
do zarobkowania jako kryterium decydujące o zaliczeniu ubezpieczonego do jednej z dwóch 
kategorii: osób zdolnych do zarobkowania i inwalidów, np. w Austrii inwalidą jest osoba, która 
utraciła przynajmniej 50% zdolności do pracy (w stosunku do wykonującej tę samą pracę osoby 
zdrowej), w Holandii - osoba, która wskutek doznanego, co najmniej 25% uszczerbku na zdrowiu 
(fizycznego lub psychicznego), nie jest w stanie zarabiać tyle, co zdrowy pracownik. Porozumienia 
międzynarodowe w sprawie wzajemnego uznawania inwalidztwa zostały zawarte tylko między 
czterema spośród państw Unii Europejskiej: Francją, Belgią, Luksemburgiem i Włochami. 

Poszczególne państwa różnią się również organizacją orzecznictwa lekarskiego pełniącego 
kluczową rolę przy ustalaniu uprawnień do renty. Dla celów wydawania orzeczeń instytucje 
ubezpieczeniowe zatrudniają swoich lekarzy orzeczników lub korzystają z opinii lekarzy leczących, 
sposób orzekania jest jednoosobowy lub komisyjny. W niektórych krajach (np. w Holandii) 
orzecznictwo lekarskie ma charakter uniwersalny, to znaczy, ze istnieją jednakowe zasady 
i rozwiązania instytucjonalne dla wszystkich orzeczeń wydawanych dla osób niepełnosprawnych, 
w innych jest zróżnicowane – odpowiednio dla poszczególnych instytucji (np. Francja, Włochy – 
odrębne orzecznictwo dla ubezpieczenia ogólnego i wypadkowego). 

Mimo znaczących różnic w funkcjonowaniu orzecznictwa lekarskiego, we wszystkich krajach 
członkowskich kluczowym jest zapewnienie wysokiej jakości wydawanych orzeczeń poprzez 
m.in. tworzenie standardów orzeczniczych i odpowiednią edukację lekarzy wydających orzeczenia.  

 

HALINA KRZEŚNIAK14 

THE MEDICAL EVALUATION FOR SOCIAL BENEFITS IN THE EU MEMBER STATES 

School of Public Health, Centre of Medical Postgraduate Teaching, Department of Medical Certification and Insurance; Kleczewska 61/63 St., 01-826 Warszawa 

KEY WORDS: EUROPEAN UNION – DISABILITY – INCAPABILITY TO WORK 

Social insurance for disabled people is a crucial element of every social security scheme. Work 
incapacity pension is the main benefit granted for those, who have lost their work capacity. One can 
distinguish two major approaches in the social security scheme for disabled people: the first is based on the 
patient’s insurance history, the other on the level of incapacity. 

There is no unique definition for the “incapacity for work” among European regulations. Moreover 
different degree of invalidity can entitle for work incapacity pension, e.g. in Austria incapacity is stated 
if a person had lost 50% of capacity for work (compared with a healthy person of the same profession), 
whereas a Dutch worker can claim benefit already by 25% incapacity. So far only four countries (i.e. France, 
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14 Physician Inspector of Medical Certifications Supervisions 
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Belgium, Luxemburg and Italy) have signed bilateral governmental agreements on mutual recognition 
of invalidity. 

The organization of medical evaluation varies among member states. In some countries doctors are 
employees of the social insurance institution, in the other entitlement of social benefits is based on the 
evaluation of general practitioners. Decision can be made either by a single physician or by a special board. 
In the member states with universal medical evaluation (e.g. the Netherlands), the same institution decides 
on the degree of incapacity for all purposes, whereas there exist several institution in the system with diverse 
medical evaluation. 

Despite serious differences, appropriate quality of medical evaluation remains the main issue of the 
social security schemes in all member states. Implementing standards in medical evaluation and appropriate 
education of the decision makers are necessary to improve the current stance. 
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PIOTR KOWALSKI, ELŻBIETA SKUPIEŃ 

UWAGI O PRAGMATYCE ORZECZNICTWA O ZDOLNOŚCI DO PRACY NA PODSTAWIE 

DOŚWIADCZEŃ Z OPINIOWANIA W KATEDRZE I ZAKŁADZIE MEDYCYNY SĄDOWEJ 

COLLEGIUM MEDICUM  UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Grzegórzecka 16, 31-531 Kraków, 
tel. 602-497-220; e-mail: piotr.kowalski@su.krakow.pl  

SŁOWA KLUCZOWE: ZDOLNOŚĆ DO PRACY – METODOLOGIA ORZECZNICTWA – 
WALIDACJA DIAGNOSTYKI  

Od czasu wprowadzenia właściwymi przepisami jednoosobowego orzekania o niezdolności 
do pracy przez orzeczników ZUS oraz wielokrotnie podnoszonego przy różnych okazjach postulatu 
rygorystycznej oceny tejże, lawinowo wzrosła ilość odwołań wnoszonych na drogę Sądową. 
Odwołania te ostatecznie trafiają pod ocenę biegłych lekarzy. 

Na czoło naszych obserwacji wybijają się dwa problemy, wymagające szerszego omówienia 
i poddania pod publiczną dyskusję. Jednym z nich jest problem dokumentacji medycznej lub jej 
braku. Wydaje się, iż często dokumentacja, a nie faktyczny stan zdrowia ubezpieczonego jest 
przedmiotem oceny, co skutkuje wydawaniem nieadekwatnych orzeczeń.  

Kolejnym niezwykle istotnym problemem jest walidacja metodologii diagnostycznej dla celów 
orzeczniczych. Z punktu widzenia orzecznictwa, rodzącego wymierne skutki finansowe, istotnym 
jest uzgodnienie pewnego niezbędnego zakresu badań diagnostycznych, dowodzących istnienia 
danej jednostki chorobowej i stopnia upośledzenia funkcjonalnego organizmu. Badania te muszą 
być powtarzalne w dowolnym momencie procesu orzeczniczego. Obecny woluntaryzm 
diagnostyczny, praktyczne zaniechanie badań i diagnostyki własnej powoduje, iż jednoosobowe 
orzecznictwo staje się czymś jeszcze bardziej subiektywnym i niewymiernym. Zaobserwowana 
dowolność w stosowaniu kryteriów diagnostycznych dla poszczególnych jednostek chorobowych 
w różnych ośrodkach orzeczniczych budzi uzasadnione obawy, iż odbudowanie systemu 
orzecznictwa opartego o stwierdzenie stanu faktycznego, może okazać się bardzo trudne.  

 

PIOTR KOWALSKI, ELŻBIETA SKUPIEŃ 

REMARKS ON WORK ABILITY JUDGMENT PRAGMATICS ON THE BASE OF JUDGMENT EXPERIENCE 

IN THE DEPARTMENT AND INSTITUTE OF FORENSIC MEDICINE CMUJ 

Chair and Department of Forensic Medicine, Collegium Medicum, Jagiellonian University; Grzegórzecka 16 St., 31-531 Cracow; tel. 602-497-220;  
e-mail: piotr.kowalski@su.krakow.pl  

KEY WORDS: WORK ABILITY – METHODOLOGY OF JUDGEMENT – VALIDATION OF DIAGNOSTIC METHODS 

Since the introduction, through the proper regulations, of single work disability judgment by SII experts, 
and repeatedly postulated necessity of its rigorous control, the amount of in court appeals increased rapidly. 
These appeals finally run to the expert doctors. 

There are two main problems in our observations requiring wide discussion and public debate. The first 
one is a problem of medical documentation or its lack. It seems that frequently not the real state of health but 
the documentation constitutes the object of assessment what leads the inadequate judgments. 

Next, extremely important problem is validation of diagnostic methods used for judgment aims. From the 
judgment point of view, which leads to the measurable financial results, the establishment of indispensable 
range of diagnostic methods, proving the presence of disease and the degree of impairment, is essential. 
These diagnostic tests have to be repeatable in any moment of a process of judgment. 

Present diagnostic voluntarism, desisting from own diagnostic and examination cause that single 
judgment became more subjective and immeasurable. 

Observed free diagnostic criteria for individual diseases in different judgment centers leads to justified 
fears that creation of the system of judgment based on real state may be very difficult. 

mailto:piotr.kowalski@su.krakow.pl
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WOJCIECH ROTTENGRUBER, KRZYSZTOF ŁUKASIK,15 GRZEGORZ WESOŁOWSKI16 

ORZEKANIE NIEZDOLNOŚCI DO PRACY U NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z NIEDOROZWOJEM 

UMYSŁOWYM 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Oddział w Gdańsku – Wydział Orzecznictwa;  ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia;  
tel. 621-16-42, fax 621-17-90 

SŁOWA KLUCZOWE: NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY – NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ – 
NIEDOROZWÓJ UMYSŁOWY 

Niedorozwój umysłowy – upośledzenie umysłowe – niepełnosprawność umysłowa – nie jest 
odrębną jednostką nozologiczną, podobnie jak padaczka. Stanowi ona objaw funkcjonalnego 
uszkodzenia CUN, co w efekcie prowadzi do znacznego obniżenia sprawności umysłowej 
i zdolności przystosowawczych. Upośledzenie umysłowe charakteryzuje się nie osiągnięciem 
charakterystycznej i przeciętnej dla danego wieku zdolności właściwego pojmowania, 
spostrzegania, rozumowania, zapamiętywania, mówienia, wypracowywania reakcji, uczenia się, 
radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 

Wnioski: 
Nie każdy niepełnosprawny z niedorozwojem umysłowym jest niesprawny do pracy. 
Współpraca organów administracji państwowej ze służba zdrowia pozwoli na otworzenie 

miejsc pracy dla niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym. 
Prowadzenie prawidłowej edukacji pozwoli na „wpisanie” niepełnosprawnych z niedorozwojem 

umysłowym w „krajobraz” ludzi „normalnych”. 

 

WOJCIECH ROTTENGRUBER, KRZYSZTOF ŁUKASIK,17 GRZEGORZ WESOŁOWSKI18 

DOCTOR’S DIAGNOSIS OF DISABILITY TO WORK WITH MENTALLY DISABLED PATIENTS 

Social Insurance Institution – Gdańsk Branch – Diagnosis Department; Śląska 35/37 St., 81-310 Gdynia; tel. 621-16-42, fax 621-17-90 

KEY WORDS: INCAPABILITY TO WORK – DISABILITY – MENTAL RETARDATION 

Mental retardation or mental disability is not a unique pathological unit like epilepsy. It is a functional 
effect of CNS damage which eventually leads to a serious decrease in mental abilities and adapting abilities. 
Mental retardation occurs when a person has problems with understanding thinks, learning, remembering, 
saying, perception, proper reactions. 

Conclusions: 
Not every patient with mental retardation is incapable of work. 
Cooperation of the health service with the country administration can help to create new job posts for 

mentally defective. 
The right education will allow disabled people who are mentally defected exist in society. 

                                                
15 Zastępca Głównego Lekarza Orzecznika 
16 Główny Lekarz Orzecznik 
17 Vice-Main Medical Certification Expert 
18 Main Medical Certification Expert 
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JAROSŁAW BERENT,1 AGNIESZKA P. JURCZYK,1 MICHAŁ NOWICKI,2 PAWEŁ BABIŃSKI,3 STEFAN SZRAM1 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA LEKARZA ORZECZNIKA ZUS ZA CZYNY ZWIĄZANE Z 

WYDAWANIEM ORZECZEŃ 

1Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Sędziowska 18a, 91-304 Łódź; tel. (0-42) 654-45-36, 
654-53-88, fax (0-42) 654-42-93; e-mail: J.Berent@eranet.pl  

2Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek Instytut Medycyny Wewnętrznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,  
ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź 

3Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź 

SŁOWA KLUCZOWE: ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA – ZUS – LEKARZ ORZECZNIK  

W pracy omówiono zasady odpowiedzialności karnej lekarza orzecznika ZUS za czyny 
związane z wydawaniem orzeczeń, które w efekcie wywołały (lub mogły wywołać) negatywne 
konsekwencje dla stanu zdrowia osoby, której orzeczenie takie dotyczy. Zwrócono uwagę, że jest 
to odpowiedzialność osobista, a więc indywidualna odpowiedzialność samego orzecznika będąca 
regułą w polskim prawie karnym i odpowiedzialność ta w żadnym wypadku nie może przenosić się 
na instytucję, w ramach której orzeka dany lekarz (ZUS). Wskazano także na możliwe artykuły 
kodeksu karnego, których normy może wypełnić lekarz orzecznik podczas swej pracy. 
W szczególności podkreślono, że w grę wchodzi przede wszystkim odpowiedzialność za 
przestępstwa nieumyślne opisane w rozdziale XIX kodeksu karnego w wypadku niezachowania 
wymaganej ostrożności przy wydawaniu orzeczenia, popełnienia błędu i wywołania w ten sposób 
określonego ujemnego skutku. Wskazano, że warunkiem odpowiedzialności jest jednak 
wymagalność zgodnego z prawem zachowania się, a zwłaszcza możność przewidywania takiego 
skutku. Dla ustalenia, czy lekarz postępował ostrożnie konieczna jest niewątpliwie ocena, czy 
wydając orzeczenie zapoznał się ze wszystkimi niezbędnymi danymi, czy wziął je pod uwagę 
i prawidłowo zinterpretował. 

Dla zilustrowania omawianych w pracy zagadnień przedstawiono ponadto przypadek opinii 
wydanej dla potrzeb organów ścigania w dochodzeniu prowadzonym w sprawie narażenia 
pacjentki przez lekarza orzecznika ZUS na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia 
(art. 160 kk). Lekarz ten zakwestionował zwolnienie lekarskie ZUS-ZLA wydane z powodu 
nadciśnienia tętniczego i uznał pacjentkę za zdolną do pracy. W tym samym jeszcze dniu 
u pacjentki doszło do udaru krwotocznego mózgu i po kilku miesiącach do jej zgonu. 
We wnioskach naszej opinii wskazaliśmy na szereg nieprawidłowości w postępowaniu tego 
lekarza, które uznaliśmy za błąd lekarski diagnostyczny i decyzyjny, choć nie znaleźliśmy podstaw 
dla przyjęcia jednoznacznie pewnego związku przyczynowego pomiędzy decyzją lekarza 
orzecznika ZUS a zgonem pacjentki. 

 

JAROSŁAW BERENT,1 AGNIESZKA P. JURCZYK,1 MICHAŁ NOWICKI,2 PAWEŁ BABIŃSKI,3 STEFAN SZRAM1 

CRIMINAL LIABILITY OF PHYSICIANS ISSUING SOCIAL SECURITY HEALTH CERTIFICATES 
1 Chair and Department of Forensic Medicine, University of Medical Sciences in Łódź; postal address: Sędziowska 18a St., 91-304 Łódź; tel. (0-42) 654-45-36, 654-53-88, 

fax (0-42) 654-42-93; e-mail: J.Berent@eranet.pl  

2 Nephrology, Hypertension and Transplantology Clinic, Institute of Internal Medicine University of Medical Sciences in Łódź; postal address: Kopcińskiego 22 St.,  
90-153 Łódź 

3 Regional Court for Łódź Center; postal address: Kościuszki 107/109 St., 90-928 Łódź 

KEY WORDS: CRIMINAL LIABILITY – SII – SOCIAL SECURITY PHYSICIAN  

In this paper we discuss the basis for establishing criminal liability of physicians employed by the Polish 
social security system to issue official certificates of health, in which capacity their actions could affect 
negatively the health of the person seeking certification.  

To illustrate this, we present our court opinion in the case of the (alleged) exposure of a patient, 
by a social security physician, to a direct danger to life (as in Art. 160, Polish Criminal Code). This physician, 
having questioned the validity of a previously-issued doctor's official excuse from work for high blood-

mailto:J.Berent@eranet.pl
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pressure, subsequently declared, i.e. certified the patient as fit to work. On the very same day the patient 
suffered a cerebral hemorrhage and, a few months later, died. 

We discuss the criminal code articles which give the norms a physician-certifier can be considered 
required to fulfill in the course of his/her work, pointing out however that, in Polish criminal law, a certifier's 
liability is strictly personal and does not in any case extend to an institution employing the physician to issue 
certificates. As such, liability here is for an unintentional crime, as described in Part XIX of the Criminal Code, 
incurred by not taking due care or committing judgment errors which could provoke negative health effects. 
Particularly, liability is dependent on establishing the possibility of foreseeing harm. To determine whether 
a physician has proceeded with due care in issuing a health certificate, it is certainly necessary to assess 
whether he/her was aware of, considered, and correctly interpreted all essential information.  

In our opinion we showed several improprieties in the physician's procedure, which we consider medical 
malpractice, without finding, however, a clear basis for a causal relation between his certification decision 
and the patient's death. 
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ALICJA BARWICKA 

PROMOCJA ZDROWIA 
JAKO ISTOTNY ELEMENT REALIZACJI PROGRAMU REHABILITACJI LECZNICZEJ 

W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Departament Prewencji i Rehabilitacji; ul. 11-go Listopada 15a, 03-446 Warszawa 

SŁOWA KLUCZOWE: PROMOCJA ZDROWIA – REHABILITACJA LECZNICZA – PREWENCJA 
RENTOWA 

Program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS skierowany jest do osób 
ubezpieczonych, które w wyniku następstw chorób i urazów są zagrożone długotrwałą utratą 
zdolności do pracy, ale jednocześnie rokują z punktu widzenia wiedzy medycznej odzyskanie tej 
zdolności po zastosowaniu procedur diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych. 

Realizacja kompleksowego programu rehabilitacji leczniczej dotyczącego osób ze 
schorzeniami narządu ruchu, układu krążenia i oddechowego odbywa się w krajowych ośrodkach 
rehabilitacyjnych. Poza rehabilitacją medyczną program obejmuje rehabilitację psychologiczną, 
promocję zdrowia i edukację zdrowotną. 

Rok po zakończeniu rehabilitacji w schorzeniach narządu ruchu przeprowadzono wśród 
1 345 osób badanie ankietowe sprawdzając między innymi stan wiedzy dotyczący umiejętności 
dbania o stan zdrowia oraz zarządzania czynnikami warunkującymi zdrowie. 

Analiza wyników badania pozwoliła określić rolę promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej 
w realizacji programu, poznać potrzeby i oczekiwania ubezpieczonych w szczególności w zakresie 
stosowania zasad prawidłowego żywienia, umiejętności radzenia sobie ze stresem w życiu 
codziennym, znajomości występujących w środowisku pracy czynników niekorzystnie 
wpływających na stan zdrowia, następstw palenia tytoniu, uzależnienia od środków odurzających 
czy alkoholu.  

 

ALICJA BARWICKA 

HEALTH PROMOTION AS AN IMPORTANT ELEMENT OF IMPLEMENTATION OF THE MEDICAL 

REHABILITATION PROGRAMME WITHIN THE FRAMEWORK OF PENSION PREVENTION ACTIVITIES 

OF THE SOCIAL INSURANCE INSTITUTION 

Social Insurance Institution – Department of Prevention and Rehabilitation; postal address: 11-go Listopada 15a St., 03-446 Warszawa 

KEY WORDS: HEALTH PROMOTION – REHABILITATION – PREVENTION OF DISABILITY 

The medical rehabilitation programme within the framework of SII pension prevention is addressed 
to persons insured, who in result of diseases and injury effects are threatened with the loss of capacity for 
work, but at the same time promise – from the standpoint of medical science – its recovery after application 
of appropriate diagnostic, medical and rehabilitation procedures. 

The implementation of the complex medical rehabilitation programme, covering persons with motor, 
cardio-vascular and respiratory system diseases is carried out in the national rehabilitation centres. Beside 
the medical rehabilitation, the programme provides for the psychological rehabilitation, health promotion and 
health education. 

One year after the end of rehabilitation in motor system diseases the survey was conducted 
on a random sample of 1 345 persons, inter alias to check the knowledge on ability to protect one’s own 
health and to manage agents affecting the health condition. 

Analysis of results of the survey allowed for defining the role of health promotion and education 
in programme implementation, for getting acquainted with the needs and expectations of persons insured, 
in particular as concerns application of rules of correct nutrition, ability to cope with stress in everyday life, 
knowledge of working environment agents unfavourably affecting the health condition, effects of smoking, 
addiction to stupefacient or alcohol. 
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ROBERT WITEK, MARTA FICEK 

ANALIZA PRZYPADKÓW PRZEPROWADZONEJ REHABILITACJI LECZNICZEJ UKŁADU 

ODDECHOWEGO W MATERIALE ODDZIAŁU ZUS W TARNOWIE 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Oddział w Tarnowie; ul. Kościuszki 32, 33-100 Tarnów; e-mail: witek@voltronik.pl 

SŁOWA KLUCZOWE: ORZECZNICTWO – REHABILITACJA – UKŁAD ODDECHOWY 

Celem pracy było określenie przebiegu rehabilitacji układu oddechowego, oraz ocena jej 
efektów w przypadku ubezpieczonych kierowanych z Oddziału ZUS w Tarnowie na rehabilitację 
leczniczą w tym zakresie. 

Przeanalizowano 42 przypadki przeprowadzonej do 2003 r. rehabilitacji leczniczej w ramach 
prewencji rentowej, w których Oddział dysponował pełną dokumentacją. W analizie wzięto pod 
uwagę: wiek, zawód, rodzaj schorzenia, wywiad na temat wcześniejszej rehabilitacji, przebieg 
orzekania o niezdolności do pracy i dane określające lekarza kierującego.  

Na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ubezpieczeni byli kierowani przede 
wszystkim przez lekarzy orzeczników (w ramach długotrwałej niezdolności do pracy - 33 przypadki, 
a w ramach kontroli zasadności orzekania o czasowej niezdolności do pracy – 9 przypadków). 
W żadnym z analizowanych przypadków skierowanie nie zostało wydane przez lekarza leczącego. 

Orzeczenie o zdolności do pracy ubezpieczonych kierowanych w ramach długotrwałej 
niezdolności do pracy otrzymało 11 z 33 ubezpieczonych. 

Orzeczenie o zdolności do pracy ubezpieczonych kierowanych w ramach kontroli zasadności 
orzekania o czasowej niezdolności do pracy otrzymało 7 z 9 ubezpieczonych.  

Wnioski: 
W przewlekłych schorzeniach układu oddechowego rehabilitacja oddechowa wdrażana jest ze 

zbyt dużym opóźnieniem, a kierowanie chorych do leczenia w ramach prewencji ZUS realizowane 
jest wyłącznie przez lekarzy orzeczników ZUS 

Lekarze leczący, pomimo stworzonych ku temu możliwości, nie kierują chorych do tego typu 
leczenia, chociaż wczesne jego wdrożenie mogłoby przynieść jeszcze lepsze efekty. 

Konieczna jest dalsza analiza wpływu prowadzonej rehabilitacji na utrzymanie uzyskanej 
zdolności do pracy. 

ROBERT WITEK, MARTA FICEK 

CASE ANALYSIS OF THERAPEUTICAL REHABILITATION OF RESPIRATORY SYSTEM 

ON THE BASIS OF DATA COLLECTED BY ZUS (SOCIAL INSURANCE INSTYTUTION IN TARNÓW) 

Social Insurance Instytution - Bronch in Tarnów; postal adress:  Kościuszki 32 St., 33-100 Tarnow; e-mail: witek@voltronik.pl 

 KEY WORDS: MEDICAL EXPERT OPINIONS,REHABILITATION, RESPIRATORY SYSTEM  

 The purpose of the analysis was to define the course of rehabilitation of respiratory system and its evaluation in the 
cases of patients insured in Tarnów branch of ZUS referred to therapeutical rehabilitation in this health area.  

Forty two cases of therapeutical rehabilitation were analysed till 2003, they constituted the part of pension prevention. 
The branch had a full documentation related to all the cases. In the analysis the authors took into account: age, profession, 
illness, patient’s history of rehabilitation and decisions on patient’s pensionable disability as well as data of physicians referred 
the patients to the treatment. 

The insured patients were given referrals to the therapeutical rehabilitation, as pension prevention, mainly by the doctors 
involved in giving medical expert opinions (33 cases were regarded as durable disablement and remaining 9  were to be 
checked upon as temporary disablement). In none of the cases referral was given by the attending doctor.  

11 in 33 insured patients were given the decision on work durable disablement. After a check on decisions stating work 
temporary disablement, the decision on ability to work was given to 7 out of 9 patients. 

Conclusions: 
In chronic illnesses of respiratory system respirational rehabilitation is implemented with a substantial delay and referring 

patients to treatment, as prevention measures undertaken by ZUS, is exclusively implemented by ZUS expert doctors. 
Despite existing possibilities of treatment, attending doctors do not refer patients to this kind of treatment, implementation 

of which might be more effective. It is essential to continue the analysis of the carried out rehabilitation and its influence 
on maintaining acquired ability to work.  
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RYSZARD SZOZDA 

ORZECZENIE LEKARZA ORZECZNIKA A OPINIA BIEGŁEGO SĄDOWEGO W ASPEKCIE 

TAK ZWANYCH „ZASAD ORZECZNICZYCH ZUS” (O ILE TAKIE ISTNIEJĄ) 

„ZDROWIE” Usługi Medyczne, ul. Pszczyńska 36/16, 44-100 Gliwice 

NZOZ – Przychodnia Zakładowa przy GPBP SA Gliwice, ul. Bojkowska 18a, 44-100 Gliwice; adres korespondencyjny: skr.  
poczt. 215, 44-101 Gliwice; e-mail: szozda@silesia.pik-net.pl 

SŁOWA KLUCZOWE: LEKARZ ORZECZNIK – BIEGŁY SĄDOWY – ZASADY ORZECZNICZE 

Niezdolność do pracy lub jej brak stwierdza się na podstawie stosownych przepisów, stosując 
tak zwaną wiedzę medyczną. Jest ona często opisywana jako tak zwane „zasady orzecznicze 
ZUS”, które charakteryzują się kilkoma cechami opisanymi poniżej: 

 są zawarte w wydawnictwach ZUS (poprzednio zeszyty szkoleniowe, obecnie vademecum 
lekarza orzecznika) 

 nie są aktami prawnymi – zaliczyć je można do tak zwanego „prawa powielaczowego” 

 zawierają sprzeczności i niedomówienia (jako przykład może posłużyć problematyka układu 
oddechowego). 
Pomimo tego, że istnienie „zasad” jest eksponowane – nie są one bardzo często 

przestrzegane i niestety z analizy dokumentacji ZUS (której dokonuję dla potrzeb Sądów) wynika, 
iż chyba nie są one znane niektórym z lekarzy orzeczników. 

 Sądy powszechne (Wydziały Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) rozpatrują odwołania od 
decyzji ZUS dotyczących prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy wydawanych na podstawie 
orzeczeń lekarzy orzeczników (od 01.09.1997 r.). Biegli sądowi, wydając opinie na zlecenie Sądów 
muszą opierać się na stosownych przepisach prawa oraz wiedzy medycznej. Generalnie jednak 
nie są zorientowani, co do istnienia jakichkolwiek „zasad”.. Ci z nich, którzy o nich nawet słyszeli, 
niestety mają trudności z zapoznawaniem się z ich treścią oraz w ich interpretacji. 

Wnioski: 
Tak zwane „zasady orzecznicze ZUS” powinny być niewątpliwie znane biegłym sądowym, 

którzy winni otrzymywać je niejako z urzędu. Wskazane byłoby opracowanie jednolitych zasad 
i „umiejscowienie” ich jako stosownych załączników do obowiązujących aktów prawnych. 
Ułatwiłoby to proces orzekania i zmniejszyło ilość rozbieżności w orzeczeniach lekarzy 
orzeczników i opiniach biegłych sądowych. 

mailto:szozda@silesia.pik-net.pl
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M. STARNAWSKA, KRZYSZTOF ŁUKASIK 

PROMOCJA ZDROWIA I PROFILAKTYKA WYBRANYCH CHORÓB CYWILIZACYJNYCH 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Oddział w Gdańsku – Wydział Orzecznictwa;  ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia 

SŁOWA KLUCZOWE: PROMOCJA ZDROWIA – PROFILAKTYKA  

Promocja zdrowia jest procesem umożliwiającym ludziom kontrolę nad własnym zdrowiem 
oraz jego poprawę. Punktem wyjścia dla promocji zdrowia jest pomnażanie rezerw potencjału 
zdrowotnego. 

 Zdrowie zależy od nas samych, od sposobu odżywiania, ruchliwości, utrzymywania higieny, 
unikanie nadmiernych stresów, toksyn (np. nikotyna). Masowe występowanie czynników ryzyka 
jest przyczyną chorób cywilizacyjnych, które w znacznym stopniu mają wpływ na długość naszego 
życia. Profilaktyka chorób cywilizacyjnych zależy w dużym stopniu od nas samych, wskazane jest 
jednak, aby działania profilaktyczne powiązane były w spójny system organizacyjny, który 
zapewniłby jednolitość koncepcji i metod postępowania. 

Wnioski: 
Prawidłowo prowadzona promocja zdrowia prowadzi do zapobieganiu chorobom 

cywilizacyjnym, a tym samym prowadzi do przedłużenia życia. 
Profilaktyka w działaniach zorganizowanych przy jednolitej koncepcji pozwala na przywracanie 

zdolności zawodowych. 
Aby przeciwdziałać chorobom cywilizacyjnym, konieczne jest skonsolidowanie działań 

państwa, służby zdrowia oraz nas samych. 
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ROBERT WITEK 

ANALIZA CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA UZYSKANIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ 

Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO U PACJENTÓW ZE SCHORZENIAMI PRZEWLEKŁYMI 

NA PODSTAWIE PRZEBIEGU ORZEKANIA O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY  I OCENY 

JAKOŚCI ŻYCIA OSÓB Z ROZPOZNANĄ CUKRZYCĄ TYPU 1 I 2. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Oddział w Tarnowie; ul. Kościuszki 32, 33-100 Tarnów; e-mail: witek@voltronik.pl 

SŁOWA KLUCZOWE: ORZECZNICTWO LEKARSKIE – NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY - 
CUKRZYCA  

W pracy, podjęto próbę ustalenia przyczyn prowadzących do orzekania o niezdolności 
do pracy u osób przewlekle chorych (na przykładzie cukrzycy)  mających genezę zarówno 
w upośledzeniu stanu zdrowia, jak i w przyczynach poza zdrowotnych. Temat ten wydaje się być 
ważny z tego powodu, iż piśmiennictwo dotyczące przyczyn wpływających na orzekanie 
o niezdolności do pracy lub niepełnosprawności jest nieliczne. 

Analizą objęto ubezpieczonych orzekanych w Oddziale ZUS w Tarnowie oraz pacjentów 
3 poradni diabetologicznych z rejonów o różnej strukturze zatrudnienia. 

Określano wpływ na orzeczenie o inwalidztwie i niezdolności do pracy takich czynników jak: 
wiek, wykształcenie, poziom bezrobocia, rodzaj stosowanego leczenia (rodzaj leku, sprzęt 
stosowany w leczeniu i samokontroli, edukacja). 

W pracy przedstawiono propozycje działań, które mogą prowadzić do zmniejszenia liczby osób 
uznanych za niezdolnych do pracy zarobkowej. 

 
 

ROBERT WITEK 

ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING OBTAINING THE SOCIAL NSURANCE BENEFITS BY PATIENTS 

SUFFERING FROM CHRONIC DISEAESES BASED ON THE ANALYSIS OF THE PROCESS OF ISSUING 

DISABILITY TO WORK DECISIONS AS WELL AS ASSESSMENT OF STANDARD OF LIVING WITH RECOGNISED 

DIABETES TYPE 1 AND 2  

Social Insurance Instytution - Bronch in Tarnów; postal adress:  Kościuszki 32 St., 33-100 Tarnow; e-mail: witek@voltronik.pl 

KEY WORDS: MEDICAL EXPERT OPINIONS, WORK DISABLEMENT, DIABETES 

The article attempts at defining the causes leading to decisions on work disablement in patients with 
chronic diseases (e.g. diabetes) resulting both from a bad health condition and other reasons not directly 
connected with health. The subject seems to be important because literature related to giving expert 
opinions on work disablement or disability is not particularly extensive. 

The analysed cases included insured patients who received their medical expert opinions in Tarnów 
branch of ZUS (Social Insurance Company) in Tarnów and patients of diabetic out-clinics situated in the 
areas with different rate and structure of employment. 

The following factors affecting the decision on the disability and work disablement were analysed: age, 
education, rate of unemployment, kind of applied treatment (kind of medicine, equipment applied 
in treatment and patient’s self-control) 

The article presents some suggestions, which might lead to the reduction of number of patients 
regarded as incapable to work. 
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MARZENA ŁABĘCKA, MARGIT KIS-WOJCIECHOWSKA 

PRZYKŁADY NIEUZNANYCH BŁĘDÓW MEDYCZNYCH W OPARCIU O OPINIE 

SĄDOWO-LEKARSKIE KATEDRY I ZAKŁADU MEDYCYNY SĄDOWEJ AKADEMII 

MEDYCZNEJ W POZNANIU 

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; ul. Święcickiego 6,  
60-781 Poznań; tel. (0-61) 866-21-58  

SŁOWA KLUCZOWE: BŁĄD LEKARSKI 

Problem błędu medycznego staje się coraz bardziej znaczący w praktyce lekarskiej. 
Z materiału archiwalnego Katedry i Zakładu Medycyny Sadowej Akademii Medycznej w Poznaniu 
z lat 1991-2002 wynika, że ilość spraw przeciwko lekarzom ma charakter wzrastający. 
Analizowane opinie z tego okresu wykazują, że mimo, iż liczba spraw przeciwko lekarzom stale 
wzrasta, liczba błędów medycznych uznawanych przez zespoły biegłych utrzymuje się na stałym 
poziomie. 

Ogólna liczba spraw podejrzenia o popełnienie błędu medycznego analizowanych w okresie 
1991-2002 wynosiła 554 przypadków. 

Wśród 554 opinii w sprawach podejrzenia o popełnienie błędu lekarskiego w 415 przypadkach 
zespoły orzecznicze nie uznały, iż w procesie diagnostyczno-leczniczym został popełniony błąd, 
a w 123 przypadkach uznano błąd medyczny. 

Nie uznanie błędu medycznego w sprawach kierowanych przeciwko lekarzom wynika 
z różnych przesłanek. W niektórych zanalizowanych przypadkach winę za brak efektu 
terapeutycznego ponosi sam pacjent, który nie stosował się do zaleceń lekarskich, w innych 
wykazano roszczeniową postawę skarżących, w dalszych wykorzystanie wszystkich możliwych 
metod diagnostyczno-terapeutycznych, które nie pozwoliły na uzyskanie pożądanego efektu 
terapeutycznego.  

Autorzy przedstawią kilka przykładów dotyczących nieuznanych błędów lekarskich 
opiniowanych w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej w Poznaniu. 

MARZENA ŁABĘCKA, MARGIT KIS-WOJCIECHOWSKA 

EXAMPLES OF UNACKNOWLEDGED MALPRACTICE CASES ON THE BASIS OF EXPERT OPINIONS ISSUED 

BY THE CHAIR AND DEPARTMENT OF FORENSIC MEDICINE IN POZNAN 

Chair and Department of Forensic Medicine – Poznan University of Medical Sciences; postal address: Święcickiego 6 St., 60- 781 Poznan 

KEY WORDS: MALPRACTICE 

The problem of malpractice is becoming increasingly acute in medical practice. It results from 
the archival records from the years 1991-2002 of the Chair and Department of Forensic Medicine Poznan 
University of Medical Sciences that the number of suits filed against doctors has been increasing. 
The analyzed opinions from that period indicate that although the number of actions brought against 
physicians is constantly increasing, the number of malpractice cases acknowledged by panels of experts has 
remained on the same level.  

The total number of alleged cases of malpractice analyzed in the period 1991-2002 was 554.  
Among the 554 opinions in the alleged cases of malpractice in 415 cases the forensic medical expert 

panels did not rule that an error was committed in the course of the diagnostic and treatment process, 
whereas in 123 cases malpractice was acknowledged. 

Unacknowledgement of malpractice in suits filed against doctors results from various reasons. In some 
analyzed cases the patient was blamed for the lack of therapeutic effect, as he/she did not follow the doctor’s 
recommendations, in other the vindictive attitude of the suitor was proven, still in others it was found that the 
application of all possible diagnostic and therapeutic methods did not make it possible to achieve the desired 
therapeutic effect.  

The authors are going to present several examples concerning unacknowledged malpractice cases 
on which expert opinions were issued by the Chair and Department of Forensic Medicine in Poznan. 
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TADEUSZ KACZMAREK,1 JERZY T. MARCINKOWSKI2 

RYZYKO POPEŁNIENIA BŁĘDU LEKARSKIEGO W POSTĘPOWANIU ORZECZNICZYM 

DOTYCZĄCYM OCENY NIEZDOLNOŚCI DO PRACY 

1 Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu – Ośrodek w Pile, dyrektor: dr med. Antoni Dmochowski; 
e-mail: nostromo1947@wp.pl  

2 Katedra Medycyny Społecznej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; kierownik: dr hab. med. 
Jerzy T. Marcinkowski; ul. Rokietnicka 5c, 60-806 Poznań; telefax (0-61) 867-56-14, tel. 603-223-198; 
e-mail: jmarcin@amp.edu.pl 

SŁOWA KLUCZOWE: BŁĄD MEDYCZNY – ORZECZNICTWO – NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY 

Problematyka błędów jatrogennych stanowi jedno z najważniejszych zagadnień etyki i deontologii lekarskiej. Lekarz może 
postępować nieprawidłowo i popełniać błędy jatrogenne w każdej z dziedzin działalności lekarskiej. Za błąd w sztuce lekarskiej 
uważa się także błąd diagnostyczny – zarówno tak zwany „błąd pozytywny”, jak i „błąd negatywny”. Ryzyko popełnienia błędu 
lekarskiego w postępowaniu orzeczniczym dotyczącym oceny niezdolności do pracy może wiązać się z możliwością zaistnienia 
dwojakich sytuacji: 1) Niesłusznym uznaniem roszczeń pacjentów (orzeczenia lekarskie zbyt „liberalne”), 2) Niesłusznym nie 
uznaniem uzasadnionych roszczeń pacjentów, stwarzając przez ten fakt „sytuację życiowo trudną” dla nich (sytuację stresową), 
stanowiącą zagrożenie dla ich zdrowia oraz sytuacji społecznej i mogącą być przyczyną różnorakich zaburzeń psychicznych 
i psychosomatycznych, stanów depresyjno-lękowych, etc. Obserwowane są różnorakie zmiany stanów psychicznych pacjentów 
w trakcie trwania chorób somatycznych – począwszy od nieznacznych stanów astenicznych i fizjologicznych reakcji na chorobę 
w postaci lęku, przygnębienia lub gniewu, po wyraźne reakcje typu nerwicowego a czasem nawet przemijające psychozy 
reaktywne. Pojawiają się również zaburzenia osobowości, niekiedy długotrwale utrzymujące się nawet po wygaśnięciu lub 
ustąpieniu somatycznego procesu chorobowego. Nie tylko silne i uporczywe dolegliwości wpływają bezpośrednio na 
samopoczucie chorego. Uważa się, że także słabe bodźce napływające z narządów wewnętrznych, bywają przyczyną 
bezprzedmiotowego lęku lub też mogą powodować uczucie nieokreślonego niepokoju. Pomiędzy lękiem a bólem zachodzą 
istotne wzajemne zależności; strach, a także lęk – potęgują ból; redukując lęk – osłabiamy reakcje bólowe pacjenta. 
Współczesna „medycyna dualistyczna”, oddzielająca zmiany somatyczne i psychiczne, zagubiła w pewnym stopniu -
- w przeciwieństwie do „medycyny holistycznej” – umiejętność kompleksowej oceny człowieka chorego, jako całości 
somatopsychicznej. W orzecznictwie lekarskim dotyczącym oceny niezdolności do pracy, umiejętność ta ma szczególne 
znaczenie dla wydania prawidłowej opinii przez lekarza. Konieczność całościowego podejścia do pacjenta wynika m.in. z faktu, 
że około 30-50% pacjentów leczonych u nie-psychiatrów cierpi na schorzenia niemające uchwytnych przyczyn organicznych, 
a równocześnie u około 30% pacjentów zgłaszających się po porady ambulatoryjne stwierdza się problemy natury 
psychospołecznej. Wśród zależności pomiędzy bólem przewlekłym a stanem psychicznym chorych, szczególne miejsce 
zajmuje depresja. Na ogół zazwyczaj nie można jednoznacznie rozstrzygnąć, czy depresja była wcześniej przed pojawieniem 
się bólu, czy też rozwinęła się w następstwie długotrwałych dolegliwości bólowych. W orzecznictwie lekarskim o niezdolności do 
pracy lekarz orzekający ma zwykle do czynienia z pacjentem chorym przewlekle, u którego najczęściej dominującymi objawami 
chorobowymi powodującymi dysfunkcję ustroju, uzasadniającą ubieganie się o świadczenie rentowe z tytułu niezdolności do 
pracy, są różnego rodzaju dolegliwości bólowe (z narządu ruchu, neurologiczne, kardiologiczne). W postępowaniu 
orzeczniczym, lekarz wydający orzeczenie o niezdolności do pracy, dysponuje ograniczonym na badanie lekarskie czasem oraz 
przestawioną przez pacjenta, różnej wartości, dokumentacją leczniczą. Rodzi to ryzyko popełnienia jatrogennego błędu 
orzeczniczego. Rodzi się, zatem pytanie – jak postępować w orzekaniu o niezdolności do pracy w odniesieniu do bardzo licznej 
grupy pacjentów cierpiących z powodu przewlekłych psychosomatycznych dysfunkcji, by z jednej strony nie popełnić „grzechu 
naiwności orzeczniczej”, z drugiej zaś strony nie popełnić jatrogennego błędu orzeczniczego, orzekając nietrafnie zarówno 
z korzyścią dla pacjenta jak i na jego niekorzyść. 

TADEUSZ KACZMAREK,1 JERZY T. MARCINKOWSKI2 

THE RISK OF COMMITTING A MEDICAL MISTAKE DURING GIVING OUT MEDICAL DECISIONS ABOUT 

INABILITY TO WORK 
1 Wielkopolska Centre of Occupational Medicine in Poznan – Piła Branch, Director: doctor Antoni Dmochowski Ph.D.; e-mail: nostromo1947@wp.pl  

2 Chair of Social Medicine, Poznań University of Medical Sciences; head: Ass. Prof. Jerzy T. Marcinkowski MD, Ph.D.; postal address: Rokietnicka 5c St., 60-806 Poznań, 
telefax (0-61) 867-56-14, tel. 0-603-223-198; e-mail: jmarcin@amp.edu.pl 

KEY WORDS: MALPRACTICE – INABILITY TO WORK 

One of the most important problems of the medical ethics and deontology is the problem of medical mistake. 
In this work the risk of committing wrong medical decisions, particularly important for people trying to obtain 
medical decisions about their inability to work in Social Insurance Institution (SII), is describes. Only very 
scrupulous examination, taking under consideration all psycho-sociological aspects of patient’s life, can secure 
doctors giving out the statements about inability to work, before committing a medical mistake (malpractice). 
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